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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

O Sol é uma estrela de 5ª. categoria, cujo volume supera em 1.300.000 vezes o da
Terra. Esta que depende do Sol para obter luz e calor, constitui um dos planetas que
giram em seu redor, não muito afastados em comparação a distância imensa que
existe entre eles. Estamos a cerca de 149.500.000 quilômetros do Sol. O astro-rei
constitui-se de uma enorme massa de gases inflamados, tão quente que se acredita
que a temperatura interna alcance a 20 milhões de graus centígrados e a externa a
6.000 graus. Chamas gigantes e línguas de fogo, conhecidas como protuberâncias
ou coroa solar, saltam da massa principal, atingindo a milhares de quilômetros de
distância. De tempo em tempo, manchas escuras aparecem na face do Sol, as
manchas solares, provavelmente por imensas explosões, as quais, segundo os
cientistas, provocam em nossa atmosfera modificações elétricas.

Ainda hoje, muitos confundem a utilidade dos produtos diet e light. Os nutricionistas
explicam que ambos devem possuir quantidades menores de alguns componentes
do alimento. Os classificados como light são aqueles adequados para as pessoas
que procuram consumir menos calorias e manter a forma física, já que eles devem
ter no mínimo 25% a menos de alguns de seus ingredientes. Na sua maioria, a
gordura e o açúcar são eliminados da tabela de valor nutricional, mas vale lembrar
que seu consumo deve ser moderado, já que o fato de terem menos calorias não
justifica o excesso de ingestão. Já a linha diet foi elaborada para os diabéticos, que
precisam controlar o metabolismo cortando o açúcar da dieta alimentar.

Humor

O sujeito estava no fundo do bar, triste e arrasado, com um copo de bebida, quando
entra um cara revoltado, quebrando tudo, gritando com todo mundo. O cara chega
até a mesa, tira o copo da sua mão, bebe a metade e ainda joga o resto no sujeito e
diz:
- Fala alguma coisa, cachorro. Fala logo, antes que eu te arrebente!
O sujeito responde, triste:
- Hoje é mesmo o meu dia de azar. Logo de manha perdi a hora porque acabou a
energia e tive que descer vinte andares de escada. Fui sair da garagem, o pneu do
carro estava furado. Perdi meia hora pra trocar o pneu, saí com muita pressa e
acabei batendo o carro. Cheguei muito atrasado no trabalho, discuti com o chefe e
fui mandado embora. Por causa disso, cheguei bem mais cedo em casa e peguei
minha mulher na cama com o amante. E pra acabar de vez com meu dia, eu estou
aqui na minha, me preparando pra me suicidar e chega um idiota feito você e ainda
toma todo o meu copo de veneno! Assim não dá!

Seu Pancrácio, um velhinho de 80 anos, volta de viagem de lua-de-mel e encontra
um amigo que pergunta:
- Então Pancrácio, como foi a lua-de-mel?
- Ótima Olegário, respondeu o velho.
E o amigo insiste:
- E o sexo, como foi?
- Maravilhoso, fizemos amor quase todos os dias!
- Como assim, quase todos os dias?
- É isso mesmo, quase fizemos no sábado, quase fizemos no domingo, quase fizemos
na segunda, quase fixemos na terça...

Anúncio publicado no jornal da minha cidade: “Homem branco, viúvo, na casa dos
sessenta, procura mulher branca, na casa dos cinqüenta, incoerente, inculta e
péssima cozinheira com personalidade difícil e situação financeira razoável. Estou
precisando de novos problemas”.

Mensagens

Às vezes ficamos com preguiça e passamos semanas sem meditar. Somos tragados
pelas rotinas e tumultos da vida e desviados do caminho por orgulho, inveja ou
insegurança. Somos todos humanos e a vida é difícil. A frustração torna-se uma
reação comum e normal. Não somos seres pacientes. A direção é o que importa e
não a velocidade. Se você está se tornando uma pessoa mais amorosa, menos
passional e violenta, encontra-se na direção certa. Podemos ser perturbados,
tomamos trilhas erradas e mesmo nos perdemos, mas encontraremos o caminho
de volta. Pois parece que estejamos dando dois passos pra frente e um passo pra
trás, mas é assim mesmo. O progresso é um processo lento e árduo, que requer
disciplina e dedicação. É mais natural que queiramos parar de vez em quando. Isso
não significa que estejamos regredindo, estamos consolidando, descansando. O
progresso não é linear. Podemos ter avançado muito no que diz respeito à caridade
e à compreensão, mas somos principiantes em relação à raiva e à paciência. É
importante não se exigir demais. Se não ficarmos nos julgando nem permitindo
que outros nos julguem, não nos sentiremos frustrados.

Pensamentos

Chicote se não for usado vira pedaço de couro.

Visão sem ação é sonho e ação sem visão é pesadelo.
Antes de falar do meu presente, lembre-se do teu passado.

Para elevar-se, as pessoas precisam ajoelhar-se.
Sou uma das poucas pessoas honestas que encontrei pela vida.

O casamento começa no motel e termina na pensão.
Todas as máximas já foram escritas só resta colocá-las em prática.

Conserve em teu rosto somente as linhas do sorriso.
Quem não vive para servir, não serve para viver.

Há coisas que só os olhos que choram podem ver.
Talvez o amor seja apenas o reconhecimento do prazer.

comenta.Pedro Ribeiro
alerta ainda para os
pequenos detalhes nos
veículos, que acabam
fazendo uma enorme
diferença caso não
estejam em ordem.
“Também é importante
que, além da revisão, o
motorista verifique o
nível de combustível, se
tem água no radiador, se o
estepe também está
calibrado”, conclui.Para
os moradores de Taubaté
e algumas outras cidades
da região, o feriado
prolongado vai se
estender até a segunda-
feira, 25, Dia de São
Benedito

A semana deve começar
com grande movimento
nas oficinas mecânicas da
região. A expectativa das
Polícias Rodoviárias
Federal e Estadual é de
rodovias cheias com o
feriado prolongado de
Tiradentes e Páscoa. Com
isso, muitos motoristas,
para não ficar na estrada,
devem incluir na lista de
preparativos para a
viagem a manutenção do
veículo.Itens de freio
como pastilhas, tambor e
fluido, suspensão, pneus
(incluindo o estepe),
palhetas de pára-brisa,
lanternas de sinalização e
faróis, cinto de segurança,

entre outros, devem ser
verificados. “É
importante fazer um
check-up para verificar as
condições dessas peças e
garantir um passeio
tranquilo”, comenta
Pedro Ribeiro,
proprietário da Ribeiro
Pneus de Taubaté.De
acordo com o
empresário, o movimento
na Auto Center cresce em
torno de 30% nos dias que
antecedem os feriados
prolongados. “Muitos
deixam para a última hora
e alguns acabam nem
fazendo o serviço
necessário para garantir
uma viagem segura”,

Revisão no veículo reduz
o risco de acidente nas

estradas
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O Circuito Cultural
Paulista, programa do
governo do Estado em
parceria com a Prefeitura,
por meio do
Departamento de Cultura,
está de volta a
Pindamonhangaba neste
mês, apresentando agora
o show de Cláudio
Goldman, “Versão
Brasileira – Passeando
pelo Clássico e o
Popular”. Será no dia 30
de abril, às 20 horas, no
Teatro Municipal
Cootepi, com entrada
gratuita.O espetáculo será
realizado em voz e piano,
com 75 minutos de
duração, indicação livre.
De acordo com os
organizadores do
espetáculo, o show
“Versão Brasileira”
emociona e diverte a

platéia, transformando as
mais belas e divertidas
canções eruditas em
c a n ç õ e s
p o p u l a r e s . C l á u d i o
Goldman é cantor,
compositor e pianista e
aproveitou toda a sua
experiência na música
clássica e popular para
realizar este trabalho,
mostrando que a música
não tem mistério e
tornando-a acessível ao
grande público. Por
exemplo, a famosa canção
“Pour Elise”, de
Beethoven, transforma-se
num irresistível chorinho
brasileiro; a
“Gymnopedie”, de Erik
Satie, recebe a letra em
português composta pelo
cantor/compositor, com
palavras delicadas para
uma melodia tocante; “La

Ci Darem La Mano”, da
ópera “Don Giovanni”, de
Mozart, renasce vigorosa
e engraçada num xote
nordestino; o “Barbeiro de
Sevilha”, de Gioachino
Rossini, e “Summertime”
(da ópera “Porgy and
Bess”), de George
Gershwin, também
marcam presença em
versões inspiradas,
além de “Insensatez”, de
Tom Jobim,
baseada no prelúdio nº 4
de Frederic Chopin.
O músico se
apresenta com o
 seguinte
acompanhamento: baixo
acústico (Frank
Herzberg), percussão
(Décio Gioielli) e
clarinete (Gabriel
Goldamn, irmão de
Cláudio).

Circuito Cultural Paulista
retorna a Pinda com

show de Cláudio
Goldman

A Prefeitura de
Pindamonhangaba vai
sortear 200 casas
populares do Loteamento
Liberdade (fase 3), no dia
2 de maio, no Centro
Esportivo José Ely
Miranda (Zito), a partir
das 8 horas. Poderão
participar todas as
pessoas que fizeram o
r e c a d a s t r a m e n t o
habitacional no mês de
março.O prefeito João
Ribeiro disse que o
sorteio é uma nova
oportunidade para as
famílias conquistarem o

sonho da casa própria.
“Estamos trabalhando
muito pelo setor
habitacional, que nos
últimos anos não se trata
apenas de oferecer casas,
mas de toda uma rede de
infraestrutura para as
pessoas”.João Ribeiro
citou o exemplo do
próprio Liberdade.
“Fizemos galerias de
águas pluviais, levamos
asfalto, iluminação
pública, estamos
construindo uma escola
para mais de 500 alunos e
ainda teremos uma

unidade de saúde e uma
praça do PAC – com
quadra coberta,
cineteatro, videoteca e
outros”.De acordo com o
prefeito, esta deve ser a
preocupação com o setor
habitacional. “Precisamos
oferecer a moradia e as
condições adequadas às
famílias. Desenvolvemos
programas sociais
voltados aos adultos e
crianças, temos trabalhos
ligados à geração de
emprego e renda,
inclusão social e dezenas
de outros”.

Prefeitura de Pinda vai
sortear mais 200 casas

em maio

P i n d a m o n h a n g a b a
recebeu mais 30 veículos
0 km com acessibilidade
no dia 12 de abril. Os
novos ônibus serão
utilizados no transporte
público da cidade e
substituem parte da frota
antiga da Viva
Pinda.Durante a
cerimônia de entrega, que
ocorreu no pátio da
Prefeitura, o presidente
do Conselho Municipal
da Pessoa com
Deficiência e vice-
presidente regional,
Carlos Alberto Gonzaga, o
Beto, disse que os ônibus
com plataformas
elevatórias representam
uma grande conquista para
toda a cidade. “Isso é um
direito da pessoa com
deficiência e que está
sendo respeitado em
Pindamonhangaba. Mais
uma vez esta cidade sai na
frente de várias outras ao
disponibilizar 100% da
frota com ônibus com

acessibilidade”.O diretor
geral da empresa no
município, João
Machado, frisou o
compromisso da Viva
Pinda em melhorar as
condições do transporte
público. “Decidimos pela
substituição dos ônibus
antigos por veículos mais
modernos, confortáveis e
com acessibilidade para
que fiquem à disposição
de todos os moradores da
cidade”.Carlos Alberto
Gonzaga ainda lembrou
que as plataformas podem
ser usadas por qualquer
pessoa. “Não é apenas
quem possui deficiência
que vai se beneficiar. Uma
mulher grávida, um idoso,
uma pessoa machucada e
um obeso também podem
usar o mecanismo. Isso
sim é acessibilidade.
Condições iguais para
todos”.O prefeito João
Ribeiro disse que a cada
dia Pindamonhangaba se
transforma em referência

em uma área. “Hoje
somos destaque em
vários assuntos.
Especificamente na
questão da acessibilidade,
estamos cada dia
evoluindo mais. Pinda
hoje possui rampas nas
calçadas, os prédios
públicos contam com
elevadores e banheiros
próprios para a pessoa
com deficiência, temos
biblioteca para
deficientes visuais,
academia para
cadeirantes, projetos
esportivos, pisos táteis e
muito mais”.A cerimônia
contou com a presença do
diretor de Trânsito, Luis
Rosas Junior; do
subprefeito de Moreira
César, Carlinhos
 Casé; dos vereadores:
Cal, Dona Geni, Abdala
Salomão, e
Dr Marco Aurélio; além
do diretor geral da viva
Pinda, Deiró Marra,
dentre outros.

Em Pinda todos os ônibus possuem

rampas de acessibilidade

Unidade no bairro Olaria
tem meta de atendimento
de 800 pessoas por
mês.Moradores de
bairros da região norte de
Caraguá contam agora
com um novo Centro de
Referência de Assistência
Social (Cras), no bairro
Olaria. A inauguração será
terça-feira (19 de abril de
2011), às 10h, na rua
Pedro Januário Leite, 66,
e integra a programação
do aniversário de 154
anos do município. O
Cras “Geraldo Luiz dos
Santos” tem a meta de
atender aproximadamente
800 pessoas por mês. São
usuários dos serviços de
assistência social,
mantidos pelos Governos
M u n i c i p a l ,
 Estadual e Federal, e
participantes de
projetos e programas
desenvolvidos para
crianças, jovens e
adultos. O Cras
Norte é responsável por

oferecer serviços para os
moradores dos seguintes
bairros: Cidade Jardim,
Jardim Terralão, Canta
Galo, Casa Branca, Jardim
Estela Maris, Olaria,
Jetuba, Alto do Jetuba,
Jardim Santa Rosa,
Massaguaçu, Cocanha,
Mococa, Capricórnio 1, 2
e 3 e Tabatinga.As
comunidades contam com
os programas sociais:
Projovem (meta de 50
adolescentes), Ação
Jovem (meta de 97
inscrições); Sempre
Jovem (meta de 40
inscrições); Tá Ligado
(meta de 250 inscrições);
Arte Renda Caiçara (meta
de 160 vagas); Renda
Cidadã (meta de 65 vagas)
e Boca Fechada não Entra
Estrelas (meta de 40
vagas).A unidade receberá
o nome de Geraldo Luiz
dos Santos.
Natural de Natividade da
Serra, ele nasceu em
1937, chegou a Caraguá

em 1969 e morou em
vários bairros da cidade
até se instalar no bairro
Casa Branca. Era
motorista aposentado do
expresso Rodoviário
Atlântico e uma
referência para os
moradores de seu bairro,
que recorriam a Geraldo
sempre que precisavam de
medicamentos e
curativos, por exemplo.
Nos últimos anos de vida,
seu lazer e prazer era
cuidar dos jardins do
bairro, principalmente o
da rodovia Caraguá-
Ubatuba.O horário de
funcionamento do Cras
Norte será de segunda a
sexta-feira, das 7h às
16h. Serviço Inauguração
do Centro de Referência
de Assistência Social da
região norte Data: 19 de
abril (terça) Horário: 10h
Endereço: Rua Pedro
Januário Leite, 66, Olaria
Telefone: (12) 3883-
6305

Região norte de Caraguá
ganha Centro de

Referência de
Assistência Social Devido ao feriado

prolongado da próxima
semana, não haverá
expediente na prefeitura
de Caraguá nos dias 20,
21e 22. Na próxima quarta
(20), a cidade completa
154 anos e é feriado
municipal. Na quinta (21),
comemora-se o Dia de
Tiradentes e sexta (22) é
a Paixão de Cristo. O
Governo Municipal
retorna às atividades na

próxima segunda-feira
(25).A coleta de lixo nos
bairros do município
continuará normalmente
durante o feriado
prolongado.A secretaria
de Urbanismo estará de
plantão nos dias 21, 22 e
23;  das 8h às 15h e das
16h às 22h, com dois
agentes na zona norte,
centro e zona sul. No dia
24 a fiscalização será das
8h às 13h.O setor de

transportes da secretaria
de Saúde dará respaldo
com três ambulâncias para
atendimento básico. Os
veículos estarão
distribuídos entre os
bairros Massaguaçu,
Porto Novo e Centro 24
horas durante o feriado.
Os atendimentos de
casos  mais graves ficarão
por conta do SAMU
(Serviço de Atendimento
Móvel de Urgência).

Veja os serviços de
plantão para o feriado

prolongado em Caraguá

A Associação de Combate
ao Câncer de Caraguá
(ACCC) realiza no
próximo dia 27 de abril de
2011, uma reunião de
prestação de contas do
ano de 2010. A entidade
convida para a reunião

todos os associados,
v o l u n t á r i o s ,
c o n t r i b u i n t e s ,
funcionários, moradores
da cidade e amigos. O
encontro acontece às
15h30, na avenida
Maranhão, 517, no Jardim

Primavera.Nova sede - A
ACCC, que no último dia
1º de abril comemorou 7
anos de existência,
inaugura em maio, dia 14,
sua nova sede na rua Irmã
São Francisco, 190,
Bairro Caputera.

ACC de Caraguá presta
contas de 2010


