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Jornal Regional

POSTOS DE DISTRIBUIÇÃO
CAÇAPAVA: Na banca da Praça das Bandeiras
e outras da cidade.
CAMPOS DO JORDÃO: Livraria J. B. Pires -
Rua Dr. Djalma Forjaz, 211 - Capivari.
CARAGUATATUBA: Salles Jornais e Revistas -
Rua Aluno Arantes.
CUNHA: Banca da Várzea  - Rua Augusta Galvao de França ( Ao lado do campo de
futebol)
JAMBEIRO: Praça Almeida Gil, 19 - Centro - Papelatia Bangalo
LAGOINHA: Parada Obrigatória - Praça Pedro Alves Ferreira,65
MONTEIRO LOBATO: Banca do Lu -
Praça Com. Freire.
NATIVIDADE DA SERRA: Banca de Natividade e Panificadora Pão Zico -
Rua Lírio da Serra.
Banca Nossa Senhora de Natividade
PARAIBUNA: Prança Antonio Carvakho, 100 - Banca canto das Letras
PINDAMONHANGABA: Distribuidora de Jornais e Rev.
Rua Dep. César Claro 218.
REDENÇÃO DA SERRA:Banca de Redenção Av. 7 de setembro, 258 - Claudia e Goreti
SANTO ANTÔNIO DO PINHAL:
Na banca de jornal da cidade (Estação rodoviária).
SÃO BENTO DO SAPUCAÍ:
Na banca de jornal da cidade (Estação rodoviária).
SÃO LUIS DO PARAITINGA:
Banca da Praça - Praça Oswaldo Cruz, 18
TAUBATÉ: Irmãos Pascheta Ltda. -
Rua XV de Novembro, 504.
TREMEMBÉ: Nas bancas de jornais da cidade.
UBATUBA: D.D.P. Distribuidora de Publicidade Costa Verde - Praça Exaltação à Santa
Cruz, 75
Este jornal é distribuído à todas as Prefeituras e Câmaras Municipais do Vale do
Paraíba, Litoral Norte e Região Serrana, além de vários órgãos Federais, Estaduais e
Municipais.

Miscelânea

Curiosidades

Como parar de soluçar Uma crise de soluços é algo bem desagradável,
principalmente quando se está em meio ao trabalho e não há nada que
interrompa esse espasmo repetido. Talvez, em virtude disso é que
existem as crendices populares. Acompanhe algumas das simpatias mais
usadas para interromper esta incômoda tarefa de nosso corpo:
Objeto na testa: Você coloca um pedaço de linha enrolado no centro da
testa da pessoa que está soluçando. Ela vai parar de soluçar? Pode até
ser que sim, se a fé falar mais alto! Não há nenhum embasamento
científico relacionado ao ato de fixar algo na testa como sendo um
procedimento eficaz no sentido de eliminar o soluço.

Prender a respiração: Você prende a respiração até quando suportar e
desta forma, seus soluços terão fim. Resultado: Momentaneamente você
fica com uma enorme falta de ar e seus soluços continuam insistentes. É
evidente que esta ação não passa de mais uma tentativa frustrada de
solucionar o problema.

Tomar água: Uma das simpatias mais usadas. Esta pode ser realizada
de infinitos modos, vejamos alguns: Tomar água flexionando o pescoço
para baixo; falar “Maria” por três vezes, intercalando com um gole de
água; tapar os ouvidos e tomar um copo de água sem parar, entre outras.
Agora, a próxima notícia: Na maioria dos casos, não há simpatia que
resolva o problema. Erguer os braços, levar um susto, tomar água de
ponta-cabeça, etc., nada disso adianta quando o assunto é soluçar.
Então, resta saber qual é a origem dos soluços. O soluço nada mais é
do que uma resposta do organismo às contrações súbitas do diafragma
(músculo localizado acima do estômago e responsável pela expansão
de nossos pulmões mediante o ato de respirar). O soluço surge quando
o diafragma, após se expandir, se contrai rapidamente. Esta ação força
a entrada de ar dos pulmões e ao mesmo instante, a glote fecha. A glote
é uma saliência que se encontra no alto da garganta, cuja função é
produzir sons. O som característico dos soluços é resultado do
fechamento repentino da glote e interrupção da entrada do ar. A boa
notícia é que, a menos que você sofra de algum distúrbio (soluço
permanente), seus soluços vão parar naturalmente, após alguns instantes.
Portanto, não se apavore diante de uma crise de soluços, o melhor é
relaxar e esperar.

Humor

O sujeito era tão exagerado que dizia que seu are de terra era uma
fazenda. Sua vaca deitada e o rabo sobrava para o quintal do vizinho.
Uma manhã ele me falou que havia perdido uma vaca na noite anterior.
Eu perguntei como foi que aconteceu e ele me respondeu:
- Caiu uma goiaba na cabeça dela e a morte foi instantânea.
Aí eu perguntei:
- Por que você não me chamou pra aproveitarmos a carne?
E ele respondeu:
- E o bicho da goiaba deixou?

Dois alentejanos andavam à caça no meio dos montes. De repente,
avistam um jovem que fazia Asa Delta. Um dos alentejanos levanta a
espingarda e dá um tiro e outro caçador pergunta:
- Compadre, que pássaro era aquele?
- Não sei compadre, mas que ele largou o homem que levava, largou.

Mensagens

Avance sempre: Na vida as coisas às vezes, andam muito devagar. Mas
é importante não parar. Mesmo um pequeno avanço na direção certa já
é um progresso, é qualquer um pode fazer um pequeno progresso. Se
você não conseguir fazer uma coisa grandiosa hoje, faça alguma coisa
pequena. Pequenos riachos acabam convertendo-se em grandes rios.
Continue andando e fazendo. O que parece fora de  alcance esta manhã
vai parecer um pouco mais próximo amanhã ao anoitecer se você
continuar movendo-se para frente. A cada momento intenso e apaixonado
que você dedica a seu objetivo, um pouquinho mais você se aproxima
dele. Se você pára completamente é muito mais difícil começar tudo de
novo. Então, continue andando e fazendo. Não desperdice a base que
você já construiu. Existe alguma coisa que você pode fazer agora mesmo,
hoje, neste exato instante. Pode não ser muito, mas vai mantê-lo no
jogo. Vá rápido quando puder. Vá devagar quando for obrigado. Mas,
seja lá o que for, continue. O importante é não parar!

Os smartphones e tablets são
aparelhos que ganham cada
vez mais adeptos e têm
registrado um crescimento
significativo nos últimos anos.
Apostando fortemente nestes
aparelhos, a nova campanha
da Claro, desenvolvida pela
Ogilvy & Mather, mostra que,
na operadora, todos podem
ter acesso aos “celulares
inteligentes”. O filme de 30"
que estreia nesta quarta-feira
traz uma grande rede desses
aparelhos por onde passam
várias situações em que as
pessoas compartilham seus
momentos através da internet
móvel, como para o envio de
e-mails, fotos, vídeos,

navegar pelas redes sociais,
entre outras, e reforça que a
Claro viabiliza e democratiza
esse novo mundo, onde quer
que as pessoas estejam. A
Claro dá continuidade à sua
campanha institucional,
 para aproximar a operadora
ao esclarecer alguns
conceitos ainda complexos
para o público em geral, por
meio de uma linguagem
simples e didática:
“Queremos abrir as portas
para quem quiser se
aventurar nesse universo,
colocando ao alcance de
todos os melhores tablets e
smartphones”, afirma o
diretor de Marketing da

Claro, Erik Fernandes. O
filme será exibido em TV
aberta e fechada e a
campanha ainda contempla
outras mídias, como internet,
rádio e anúncios em revistas.
Atualmente, a Claro tem a
maior comunidade 3G,
segundo a Anatel,
e um amplo portifólio de
smartphones, com
mais de 100 modelos dos
principais fabricantes.
 Em seu site
(www.claro.com.br) há uma
área dedicada a esses
aparelhos, em que os clientes
podem verificar as
características de cada um e
fazer comparativos entre eles.

Claro aposta no
smartphone ao alcance

de todos e inova na
linguagem de campanha
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No final de semana dos
dias 21 e 22 de maio, o
Auditório Cláudio
Santoro será palco do I
Festival de Dança de
Campos do Jordão –
FestCampos.O evento é
uma realização do Centro
Cultural Vanessa Ballet,
terá apresentação Ballet
clássico, Ballet de
repertorio, Jazz, Dança de
rua, Contemporâneo, Tap
e danças folclóricas, mas
categorias infantil, juvenil
e sênior, além de uma
programação para os
amantes dessa arte, com
workshop com nomes
como Katiah Rocha,
Edson Santos e o casal
Patrícia e André.Katiah
Rocha, que é professora
do Municipal de São
Paulo abordará o tema
balé clássico, já Edson
Santos, diretor da
Companhia Independente
de São Paulo, falará sobre
o jazz e encerrando a

programação de
workshop, o casal Patrícia
e André falarão sobre a 
dança de salão.O I
FestCampos, que terá
início às 19h (21) e às 17h
(22/05), visa congregar
num mesmo ambiente,
profissionais e
aprendizes, além de novos
talentos, em busca de
apresentações de suas
técnicas, sendo um
momento ideal para  a
troca de conhecimentos e
de aperfeiçoamento,
 que terá uma comissão
julgadora que irá eleger as
melhores nas
m o d a l i d a d e s
a p r e s e n t a d a s . ” A
competição não se
limita apenas as disputas,
procuramos articular o
aspecto pedagógico e
artístico com a
preocupação de
formação, informação,
difusão e
profissionalização. Isto

não só faz bailarinos mais
fortes e melhores, como
acrescenta autodisciplina,
senso de propósito e uma
visão de que é possível um
futuro na dança”,
menciona Vanessa Ellias,
diretora do Centro
Cultural Vanessa Ballet.As
inscrições podem ser
feitas no Vanessa Ballet,
até dia 13/05, pelo e-mail
festivaldancacampos@hotmail.com ou
pelo telefone (12) 3664-
1414, vagas limitada
para alojamentos para os
participantes. Os
ingressos para as
apresentações  
estarão à venda
 no local, no valor de R$
15,00, com início às 19h
(21) e às 17h (22/
05) .Mais informações no
Centro Cultural
Vanessa Ballet pelo
telefone (12) 3664-1414
ou pelo e-mail
f e s i v a l d a n c a c a m p o s
@hotmail.com

Auditório Cláudio Santoro recebe o I

FestCampos

A Prefeitura de
Pindamonhangaba, por
meio da Secretaria de
Obras e do setor de
Serviços Rurais realizou
quase 100 Km de obras de
recuperação, nivelamento
do piso, abertura de
pontos críticos, limpeza
de laterais, remoção de
mato, abertura de saídas
para água e colocação de
pedregulho em estradas
rurais e ruas dos bairros da
Zona Rural.As obras
foram realizadas na última
semana na região do
Goiabal e Shangri-lá,
respondendo ao anseio
dos moradores da área e
atendendo também ao
escoamento da produção
agropecuária da região.O
trabalho de manutenção
das estradas rurais de
Pindamonhangaba é
realizado durante todo o
ano, evitando assim que
durante os períodos
chuvosos, quando os
problemas na área se
avolumam, sejam
minimizados.Desta vez o
trabalho foi realizado nas
estradas José Gomes
Vieira, José Pereira
Lopes e Pinhão do Borba.
Segundo o Chefe de
Serviços Rurais da
Prefeitura, Dirceu Alves

Moraes, as ruas e estradas
que receberam as obras
ficaram em ótimo estado.
“O serviço realizado
deixou as vias em ótima
situação para o tráfego de
veículos, isso gera mais
conforto e segurança para
as milhares de pessoas
que usam a estrada, seja
para escoar produção, e
também para quem mora
na região e precisa ir à
cidade todos os dias para
trabalhar”.O diretor de
Serviços Municipais,
Sérgio Guimarães
lembrou que manter as
estradas vicinais em bom
estado é uma
determinação do prefeito
João Ribeiro desde seus
primeiros dias à frente da
administração da cidade.
“Desde 2005 temos a
preocupação de manter as
estradas rurais sempre
conservadas. O trabalho
não pára o ano todo, isso
faz com que no período
das chuvas, quando a
situação se agrava
naturalmente, em
P i n d a m o n h a n g a b a
tenhamos apenas que fazer
o serviço emergencial,
que é pouco, justamente
pelo trabalho preventivo
que é feito durante todo o
ano. As equipes não

param, termina o trabalho
em uma região e já
começa na
outra”.Cuidando da área
rural A Prefeitura de
Pindamonhangaba tem
desenvolvido uma série
de ações de valorização da
área rural, reconhecendo
a importância da produção
agropecuária e também do
turismo voltado para a
natureza.Todas essas
ações dependem da
manutenção das ruas e
estradas que ligam os
bairros da zona rural uns
aos outros e ao centro da
cidade.São vários os
trabalhos realizados, entre
eles o nivelamento do
piso, a abertura de pontos
críticos facilitando o
trânsito de veículos
maiores e a manutenção
de pontes. No bairro do
Sangri-lá o trabalho de
manutenção das vias
passou também pela
destinação correta da água
de uma mina que corria na
beira da estrada, causando
alguns transtornos para os
moradores da região.Os
homens da Prefeitura
abriram uma vala e
fizeram a destinação
correta da água, que agora
corre sem causar qualquer
incômodo aos moradores.

Prefeitura de
Pindamonhangaba

revitaliza ruas e estradas
na Zona Rural A Gerdau e a Prefeitura de

P i n d a m o n h a n g a b a
realizaram a 2ª etapa do
plantio de mudas no
Parque Linear no Ipê II,
localizado no Distrito de
Moreira César. A ação
aconteceu durante a
manhã desta quarta-feira
(11), com a participação
das escolas “Profª Ísis
Castro de Mello César”
(Ipê II) e do Centro
Educacional Sesi de
Moreira César. O projeto
faz parte do programa da
Gerdau de preservação ao
meio ambiente e conta
com o apoio da
Prefeitura, Subprefeitura
de Moreira César,
Secretaria de Governo e
Departamento do Meio
Ambiente.A primeira
etapa do plantio foi
realizada no ano passado
com diversos alunos de
outras escolas da região
de Moreira César. Na
ocasião, foram plantadas
mil e quinhentas mudas de
árvores nativas e
frutíferas. Já este ano,
mais mil e quinhentas

mudas foram doadas pela
Gerdau para que fossem
plantadas na parte de trás
do Parque Linear, que fica
próximo à rotatória do
CDHU com o Ipê II. “Esta
nossa ação visa preservar
todo o meio ambiente; é
uma responsabilidade
social da Gerdau com a
população de
Pindamonhangaba. É
extremamente importante
que as crianças e
adolescentes aprendam e
cultivem esta ideia para
que o meio ambiente
continue sendo
preservado de forma
intensa”, avaliou o
gerente administrativo da
Gerdau de
Pindamonhangaba, Luiz
Pedro Lopes
Johnson.Durante o
plantio, a assessora
técnica do Meio
Ambiente de Pinda, Maria
Nazaré, explicou quais
mudas estavam sendo
plantadas pelos alunos e
voluntários da Gerdau.
“Temos diversas mudas
por aqui, tanto nativas

quanto frutíferas nativas.
Algumas delas são:
algodoeiro; sibipiruna;
pitanga; araçá; pau
formiga; e outras”, contou
Nazaré.Para o
subprefeito, Carlinhos
Casé, esta atitude
representa cidadania e
respeito com a natureza.
“Devemos sempre nos
preocupar com a natureza
e o meio ambiente, é o
nosso dever como
cidadãos e poder público.
Toda ação em prol da
preservação do meio
ambiente é sempre
aprovada pelo prefeito
João Ribeiro e toda a
equipe que preza pelo
bem estar da população”,
enalteceu Casé.O parque
Linear é um projeto
realizado pela
Subprefeitura de Moreira
César, Secretaria de
Governo e Departamento
de Meio Ambiente da
Prefeitura. O principal
objetivo da Prefeitura
com o parque é entregá-
lo à população como um
local de lazer arborizado.

Gerdau e Prefeitura de
Pindamonhangaba iniciam 2ª etapa

do plantio de mudas no Parque

Linear

O Departamento de
Comunicação Social da
Unitau, em parceria com o
Museu Mazzaropi e com a
TV Unitau, promove, de 16
a 18 de maio, a campanha
“Procura-se memórias de
Mazzaropi”. Neste período,
pessoas que atuaram em
algum filme do cineasta que
imortalizou o ‘caipira’ no
cinema nacional estão
convidadas a comparecerem
na Praça Dom
Epaminondas.O projeto
pretende identificar e registrar
aqueles que participaram ou
presenciaram a gravação de
um dos filmes produzidos por
Amácio Mazzaropi. Para
tanto, um posto de
informações será montado,
com uma equipe da TV
Unitau – para gravação de
vídeo –, estudantes de
Comunicação Social e
funcionários do Museu
Mazzaropi – para realização
de entrevistas e

documentação do material
coletado.Os depoimentos
coletados entre a população
do Vale do Paraíba ficarão
disponíveis no acervo de
pesquisas do Museu
Mazzaropi, podendo ser
consultado por qualquer
pessoa que tenha interesse na
história e na vida do cineasta.
O material pode ainda
inspirar, futuramente, a
criação de outras obras em
vídeos.”O projeto diz
respeito a uma memória
coletiva. É importante
guardar relatos históricos de
pessoas que participaram,
mesmo que por trás das
câmeras, ou simplesmente
assistiram ao filme, e
identificar de que
maneira a obra marcou a vida
dessas pessoas, ouvindo o
que elas têm para
 contar”, explica o
coordenador do
Museu Mazzaropi, Claudio
Antonio Marques Luiz.No

dia 20, será exposto o
resultado da coleta de
depoimentos no
Departamento de
Comunicação Social da
Unitau. No dia seguinte, a
mesma apresentação
acontece na Praça Dom
Epaminondas.A iniciativa de
recuperar parte da história
deste genuíno cineasta
brasileiro faz parte da 9ª
Semana de Museus,
promovida pelo Instituto
Brasileiro de Museus
(Ibram), cujo tema deste ano
é “Museu e Memória”.”Tudo
aquilo que representa a
pesquisa, principalmente
sobre um personagem como
o Mazzaropi, é importante
para a sociedade. É papel da
Universidade retomar
informações históricas”,
expõe o chefe do
Departamento de
Comunicação Social da
Unitau, Prof. Ms. Marcelo
Tadeu dos Reis Pimentel.

Unitau em parceria com o Museu
Mazzaropi procura participantes de

filmes do cineasta brasileiro

A Secretaria de

Educação da Prefeitura

Municipal da Estância

Turística de Tremembé

participará do Prêmio

Inovação em Gestão

Educacional proposto

pelo MEC e apresentará

e x p e r i ê n c i a s

desenvolvidas pela

gestão municipal.O

Município irá cadastrar

quatro experiências em

diferentes áreas

temáticas – Gestão

Pedagógica, Gestão de

Pessoas, Planejamento e

Gestão e Avaliações e

r e s u l t a d o s

educacionais .Serão

escolhidos 20 projetos,

cinco por área, para

avaliação in loco. Os

demais pré classificados

passarão a fazer parte de

um banco de

experiências do MEC.Ao

final do projeto, dez

experiências serão

premiadas, onde os

vencedores receberão

placa, certificado e

financiamento para

capacitação de

Dirigentes.A solenidade

de entrega será

realizada em

Brasília em data a ser

divulgada. O

resultado sairá no Diário

Oficial da União e na

Internet.

Educação de Tremembé participará

do Prêmio Inovação em Gestão

Educacional

De 12 de maio a 12 de julho a
Secretaria de Ação Social de
Tremembé realiza a
Campanha do Agasalho 2011,
com o objetivo de arrecadar
roupas, sapatos e cobertores
para pessoas que vivem
situação de vulnerabilidade
social (situação de risco).A
campanha pretende recolher
diferentes tipos de roupas
além de agasalhos, como
sandálias, camisetas, entre

outros. As peças arrecadadas
serão distribuídas para pessoas
cadastradas na Secretaria de
Ação Social do município.
Para receber as doações, é
necessário realizar o cadastro
na própria Secretaria e
aguardar a visita social, que é
realizada para verificar a
necessidade de cada família
ou indivíduo para o benefício
da campanha. Para colaborar
com o projeto, basta doar

qualquer peça de roupa na
Secretaria de Ação Social, que
fica localizada à Avenida
Audrá, 324, Centro, das 7h às
17h. De acordo com a equipe
idealizadora da
 iniciativa, a Prefeitura de
Tremembé ainda se
disponibilizará para buscar
grandes arrecadações
mediante contato pelo telefone
3674-3660 (disponível também
para informações adicionais).

Secretaria de Ação Social
promove Campanha

do Agasalho


