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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.

A praça que foi inaugurada
em 2008 precisa de cuidados
em sua manutençãoOVice-
Presidente da Câmara de
Pindamonhangaba, Abdala
S a l o m ã o
Neto(PSDB),encaminhou ao
Prefeito uma solicitação de
melhorias urgentes no espaço
conhecido como Praça do
Imigrante Japonês. O espaço
foi inaugurado em 2008 e
necessita de cuidados
especiais para melhoria

visual. Considerando que a
praça está localizada nas
proximidades da Avenida
mais movimentada do
Município, a Nossa Senhora
do Bom Sucesso, Abdala
Salomão solicitou urgência
na revitalização daquele
espaço comunitário. Dentre
os problemas encontrados, o
vereador menciona a falta de
fiação elétrica, proteção para
luminária danificada, floreira
servindo de depósito de lixo,

piso com tábuas levantadas,
sem contar o descuido com
os pés de cerejeiras
existentes na praça. “Gostaria
que as melhorias na Praça do
Imigrante Japonês fossem
realizadas o mais breve
possível. O local precisa
estar apresentável à
população e fazer jus a
merecida homenagem do
município aos imigrantes
orientais”, finalizou o
vereador.

Abdala Salomão solicita
revitalização da Praça do

Imigrante Japonês

A ação tem o objetivo de
estimular a realização de teste
e diagnósitco precoce das
doenças, entre outras
iniciativas. Cada proposta
contemplada receberá até R$
25 mil As ações de
prevenção das DST, aids e
hepatites virais realizadas
durante as mobilizações do
orgulho gay deste ano no
Brasil vão contar com R$ 1,3
milhão. O recurso será
repassado a 37 instituições
selecionadas por meio de
edital público para
desenvolver atividades de
promoção à saúde de
lésbicas, gays, bissexuais,
travestis e transexuais
(LGBT). O resultado da
seleção, divulgado esta
semana, tem por objetivo
também estimular a realização
de teste e diagnósitco
precoce para o HIV e
hepatites virais. Cada
proposta contemplada
receberá até R$ 25 mil. Das
propostas aprovadas na
chamada, 20 são de cidades
do interior do país. As outras
17 saíram para instituições de
capitais. Minas Gerais lidera
o ranking dos estados com
sete instituições aprovadas,
seguida da Bahia, com
quatro. São Paulo e
Maranhão tiveram três ações

selecionadas, cada. Segundo
a divisão por macrorregiões,
o Nordeste está em primeiro
lugar, com 15 projetos. O
Sudeste está em segundo
lugar, com 13 ações
aprovadas. Norte, Sul e
Centro-Oeste têm o mesmo
quantitativo selecionados,
três. Em números
percentuais, as regiões
Norte, Centro-Oeste e Sul
detiveram, cada uma delas
8,11%, Sudeste (35,14%) e
Nordeste (40,54%). Os
projetos contemplados terão
acompanhamento das
Coordenações de DST, Aids
e Hepatites Virais dos
respectivos estados e
municípios. Na perspectiva
do direito à saúde, a medida
visa combater a
vulnerabilidade da
comunidade LGBT a essas
doenças em decorrência do
estigma e preconceito.
“Desde o início do
enfrentamento do HIV/aids,
em nosso país, a carga de
discriminação imposta
especialmente a gays,
travestis e transexuais tornou-
se um grande desafio a ser
superado para que medidas
preventivas e de cuidados
pudessem ser adotadas”,
observa o diretor-adjunto do
Departamento de DST, Aids

e Hepatites Virais do
Ministério da Saúde,
Eduardo Barbosa. Apoiar
iniciativas de promoção à
saúde, principalmente nesses
grupos, entre os quais a
epidemia ainda hoje
apresenta grande
concentração (de cada 100
mil pessoas, 19,4 têm aids;
de cada 100 mil gays, 226,5
têm a doença) é mais um
passo para o alcance dessas
populações. Na política de
enfrentamento das DST, aids
e hepatites virais, as parcerias
entre as organizações sociais
e o governo são fundamentais
para a ampliação do acesso
e ações efetivas que gerem
confiança e adesão da
população às ações de
prevenção, diagnóstico e
tratamento desses agravos. A
garantia dos direitos humanos
das pessoas vivendo com aids
e dos grupos em situações
mais vulneráveis ao HIV –
principalmente profissionais
do sexo, usuários de drogas,
gays e HSH (homens que
fazem sexo com homens),
travestis e transexuais –
sempre estiveram na pauta do
governo e cada vez mais
fazem parte do conjunto de
ações implementados no
Sistema Único de Saúde
(SUS).

Saúde contempla 37 projetos

de prevenção às DST, aids e

hepatites virais nas ações de

orgulho LGBT

Miscelânea
Culinária

Bobó de camarão

Ingredientes: 1 quilo de camarões frescos, sal a gosto, 3 dentes de alho picados e amassados,
suco de 1 limão, pimenta do reino a gosto, 1 quilo de mandioca (prefira as que já vêm
descascadas e embaladas, é mais prático), 1 cebola cortada em rodelas, 2 cebolas raladas,
1 folha de louro, 6 colheres de sopa de azeite de oliva, 2 vidros de leite de coco, 1 maço de
cheiro verde picado, 2 latas de molho pronto de tomate, 2 pimentões verdes bem picadinhos
e colheres de sopa de azeite de dendê.

Modo de preparar: Lave os camarões e tempere com sal, alho, pimenta e limão. Deixe
marinar. Pegue uma panela com água e cozinhe a mandioca em pedacinhos com louro e
cebola em rodelas. Quando estiver mole, acrescente um vidro de leite de coco, deixe
esfriar um pouco e bata no liquidificador. Esquente o azeite de oliva, junte a cebola ralada
e deixe dourar. Acrescente os camarões e frite. Adicione as duas latas de molho de tomate,
o cheiro verde e deixe cozinhar por alguns minutos. Junte na mesma panela a mandioca
batida no liquidificador, outro vidro de leite de coco e o azeite de dendê. Deixe levantar a
fervura e está pronto.

Curiosidades

Uma pesquisa com aproximadamente 600 pessoas revelou que obesos têm dificuldade de
se casar e de encontrar emprego. O estudo mostrou que 78% das pessoas acham que o
excesso de peso interfere no matrimônio e que 50% delas não se casariam com um obeso.

Santos patronos e padroeiros

24.01 – São Francisco de Sales – Jornalistas e escritores
09.02 – Santa Apolônia – Dentistas
27.04 – Santa Zita – Empregadas domésticas
01.05 – São José Operário – Trabalhadores
11.05 – São Izidro – Lavradores
19.05 – Santo Ivo – Advogados e juízes
22.05 – Santa Rita de Cássia – Esposas e mães
21.06 – São Luiz Gonzaga – Juventude
29.06 – São Pedro – Pescadores
08.07 – Santa Isabel – Padeiros
14.07 – São Camilo – Doentes e hospitais
25.07 – São Cristovão – Motoristas
11.08 – Santa Clara – Televisão
15.08 – São Tarcíso – Coroinhas
21.09 – São Nicolau – Bancários e marinheiros
26.09 – São Cosme e São Damião – Médicos e farmacêuticos
27.09 – São Vicente de Paula – Obras de caridade
30.09 – São Jerônimo – Estudos bíblicos
04.10 – São Francisco de Assis – Animais e ecologia
05.10 – São Benedito Preto – Negros e escravos
12.10 – Nossa Senhora Aparecida – Padroeira do Brasil
13.11 – São Homobono – Comerciantes
22.11 – Santa Cecília – Músicos
25.11 – Santa Catarina – Estudantes e filósofos
05.12 – São Sabas – Pobres
10.12 – Nossa Senhora Loreto – Aviadores

Humor

Dois amigos que não se vêem desde os tempos da faculdade se encontram e um deles
pergunta:
- E a sua noiva, como vai?
- Minha ex-noiva.
- Como assim?
- Não vamos mais nos casar. Faltando duas semanas para a cerimônia, nós resolvemos
terminar tudo.
- Mas ela não era bonita?
- Sim, mas me diga uma coisa: você se casaria com uma pessoa mentirosa, preguiçosa e
infiel?
- Não, de jeito nenhum.
- Pois é. Ela também não.

Joaquim está sentado à beira do rio, pescando, quando de repente avista o amigo Manoel:
- Ó Manoel! Grita ele.
- Ó Joaquim! Responde o amigo.
- Como faço pra atravessar para o outro lado do rio?
- Não sejas burro, Joaquim! Tu já estás no outro lado!

Jacob estava no hospital, muito mal de saúde e disse ao médico:
- Doutor... se eu for morrer, por favor... Quero morrer antes do meio-dia...
O médico achou que fosse superstição, mas resolveu perguntar:
- Por que antes do meio-dia, seu Jacob?
- É que aí eu economizo o dinheiro do almoço!

O caipira quer telefonar no único telefone público que tem na cidade, mas um sujeitinho da
cidade grande, muito folgado, não larga de jeito nenhum o aparelho.
- O senhor me desculpe! Disse o caipira, cutucando as costas do cara. Já tem prá mais de
meia hora que o senhor tá aí com esse telefone na mão e num diz uma palavra!
- Pois é. Diz o sujeito, tampando o fone. É que eu estou falando com a minha mulher!

A porta da vida: A vida não deve ser medida por aniversários, mas sim por realizações, não
conte sua idade com números, faça seu calendário com suas conquistas.
A porta do sonho: Tudo o que existe hoje de grandioso, foi antes um sonho, os vencedores
dedicam-se a realizar seus sonhos, transformando-os em objetivos, mobilizando seu potencial
e agindo com disciplina em direção à vitória.
A porta da inteligência: As portas abrem-se para caminhos, mas a caminhada é você quem
faz, aproveite cada momento para desenvolver a inteligência e a criatividade, as soluções
já existem, basta encontrá-las.
A porta da consciência: Sua consciência é mais importante que sua reputação, sua
consciência é o que você é, sua reputação é o que os outros pensam que você é, você é
muito mais do que os outros possam imaginar.
A porta da amizade: Nos momentos de crise, os amigos são a melhor referência, cultive as
amizades existentes e faça novas.
A porta da gratidão: Tudo o que se consegue na vida é com ajuda das pessoas. Agradecer
é uma boa maneira de deixar os outros motivados.
A porta da prosperidade: Todos nascemos com o potencial para o sucesso, poder é saber
querer!
A porta da cortesia: Se você tratar bem as pessoas, indiferentemente do que elas sejam ou
tenham, você terá bons pensamentos dirigidos a você, ser cortês o ajudará a chegar onde
quer mais rápido.

O vereador Luizinho da
Farmácia (PR) citou bairros
de Taubaté e terrenos
abandonados onde são
necessárias medidas urgentes
de limpeza e fiscalização
. É o caso da rua Mato Grosso,
no Jardim Califórnia
. Mato e entulho se acumulam
na rua, favorecendo o
aparecimento de animais
peçonhentos que estão
invadindo as residências.Para

o loteamento Jardim de Alah,
localizado na
 Independência, há
necessidade de limpeza
, retirada de lixo e entulho. “
Esse loteamento vive hoje um
total estado de abandono, com
muito mato e entulho,
contribuindo para a
proliferação de animais
peçonhentos e do mosquito
transmissor da dengue”, disse
o vereador.Em ofício

encaminhado ao secretário
de Serviços Públicos
, Roberti Costa
, o vereador pediu a
limpeza do terreno na rua
Dr. Jorge Winther ao lado
do nº
 698. Ele explicou que o
mato ultrapassou os muros
das residências,
propiciando o
aparecimento de animais
peçonhentos.

Luizinho da Farmácia
cobra limpeza de

bairros

Equipe de taekondistas de
Ilhabela O Ginásio de
Esportes do Itaquanduba, em
Ilhabela, vai receber no dia
18 de setembro a 1ª Copa
Taekwondo Ilhabela
. O evento esportivo tem
como organizadores  o
professor Robert Augusto, 1°
Dan de Hapkido e 2° de
Taekwondo e do Mestre
N e t o
, 5° Dan.De origem coreana,
o Taekwondo ou Tae-kwon-

do é uma arte marcial que tem
muitos adeptos no Brasi
,  número que cresce a cada
ano. Sua origem remonta
aproximadamente 2 mil
anos.Taekwondo significa,
em coreano, ‘caminho dos
pés e das mãos com o poder
da mente’.Como modalidade
esportiva, o Taekwondo
tornou-se um esporte
olímpico de exibição nas
Olimpíadas de Seul (1988).
Nos Jogos Olímpicos de

Sydney (Austrállia), em 2000
, tornou-se um esporte
olímpico oficial
.A 1ª Copa Taekwondo
Ilhabela tem o apoio da
Secretaria de Esportes,
Lazer e Recreação da
Prefeitura do município.Mais
informações a respeito da 1ª
Copa Taekwondo Ilhabela
podem ser obtidas pelo
telefone (12) 9211.6140 ou
pelo e-mail
fightrobert@hotmail.com

Ilhabela sedia em
setembro 1ª Copa

Taekwondo Ilhabela

Página  3



A GA GA GA GA GAZETAZETAZETAZETAZETAAAAA     DOSDOSDOSDOSDOS M M M M MUNICÍPIOSUNICÍPIOSUNICÍPIOSUNICÍPIOSUNICÍPIOS
CAÇAPAVA • CAMPOS DO JORDÃO • CARAGUATATUBA • CUNHA • ILHABELA • JAMBEIRO • LAGOINHA • MONTEIRO LOBATO • NATIVIDADE DA SERRA • PARAIBUNA • PINDAMONHANGABA •

REDENÇÃO DA SERRA • SANTO ANTONIO DO PINHAL  •SÃO BENTO DO SAPUCAÍ • SÃO LUIZ DO PARAITINGA • TAUBATÉ • TREMEMBÉ • UBATUBA

ANO XXII  20 DE JULHO DE 2011             Nº 4/522  DIRETOR RESPONSÁVEL: DANIEL D. RIBEIRO                                                                     R$ 1,00

A GAZETA DOS MUNICÍPIOS
Página  4

A GAZETA DE
TREMEMBÉ

A GAZETA DOS
MUNICÍPIOS

20 de Julho  2011

A Fundação Cultural
Cassiano Ricardo (FCCR)
abriu inscrições para um dos
maiores festivais de teatro do
país, o Festivale - Festival
Nacional de Teatro do Vale
do Paraíba, que este ano
chega a 26ª edição e será
realizado no período de 1º a
11 de setembro. O prazo
para se inscrever segue até o
próximo dia 29. As inscrições
são para grupos amadores e
profissionais com espetáculos
para ambientes fechados ou
espaços alternativos como
ruas e praças. As inscrições
podem ser feitas
pessoalmente, no Setor de
Protocolo da FCCR
(Avenida Olivo Gomes, 100,
Parque da Cidade
, Santana - São José dos
Campos - SP. CEP 12.211-
115.), ou via postal,
preferencialmente, por
SEDEX com AR para Setor

de Protocolo da FCCR, com
data de postagem até 29 de
julho. A proposta deve ser
entregue ou enviada, com a
seguinte identificação:
Concurso nº 012/edital 020/
2011 – 26º FESTIVALE,
com nome do espetáculo e
do grupo. No envelope
devem constar os
documentos exigidos no
edital, a ficha de inscrição
preenchida, uma cópia legível
do espetáculo a ser
encenado, um DVD, sem
cortes e com imagem nítida,
gravado em plano frontal,
mapa de luz e três fotos de
divulgação do grupo, em boa
resolução.A Fundação
Cultural selecionará até 21
espetáculos de grupos de
teatro, sendo até quatro para
espetáculos adultos, até
quatro com temática de
bonecos ou animação, até
cinco para espetáculos locais

e oito para espetáculos de
rua. Dos 21 selecionados, até
10 poderão ser de cidades
com distância de até 150 km
de São José dos Campos, o
que vai garantir uma maior
participação de grupos locais
e regionais, os outros 11
espetáculos serão de cidades
com distância acima de 150
km. Será oferecida uma ajuda
de custo aos participantes,
sendo que os valores variam
conforme a distância
percorrida pelo grupo entre
a cidade de origem e São
José dos Campos.O
resultado dos espetáculos
selecionados será divulgado
no dia 3 de agosto, no site
da FCCR, www.fccr.org.br.
Os grupos deverão enviar
uma declaração de
confirmação de participação
no festival, até o dia 8 de
agosto, no e-
mail:secretaria.festivale@fccr.org.br

Festivale 2011 está com
inscrições abertas

 até dia 30

Jacareí se prepara para
receber a primeira fábrica de
automóveis Chery no Brasil.
A fábrica que será a única
instalada fora da China, deve
revolucionar a região de
Jacareí, gerando milhares de
novos empregos.Com um
investimento de U$ 400
milhões, as obras para a
construção da fábrica da
Chery Automobile, têm início
em 2012 e devem ser
concluídas no segundo
semestre de 2013. Com as
obras, serão gerados

aproximadamente 1500
empregos e 3000 no início da
produção de veículos.A
cerimônia de lançamento da
pedra fundamental será
realizada na próxima terça-
feira (19), às 11h30, em
Jacareí, nas futuras
instalações da Chery. O
evento contará com a
presença do governador de
São Paulo, Geraldo Alckmin,
o prefeito de Jacareí,
 Hamilton Ribeiro Mota, além
de outras autoridades e
executivos da Chery.A Chery

Automobile Ltda. foi fundada
em 1997 e é a maior
montadora independente da
China. Com poucos anos de
existência, a Chery é
considerada  o futuro do
setor automotivo por um dos
mais renomados profissionais
de marketing do mundo
moderno, Philip Kotler. Tem
alcançado resultados
significativos no mercado
internacional sendo líder em
crescimento e campeã de
vendas internas.

Vale do Paraíba se
prepara para receber a
primeira fábrica Chery

fora da China

A AMAQ – Associação dos
Moradores da água Quente
promove no próximo sábado
(23) a Campanha “Água
Quente pela PAZ”
. O evento irá reunir, entre
o u t r o s
, moradores da região,
comerciantes, instituições
ecumênicas, Ongs e

Sindicatos visando realizar
um dia de oportunidades,
mostrando o que pode ser
mudado com a participação
de todos.A ação irá
acontecer no Centro
Comunitário Santa Helena, a
partir das 09 horas.De
acordo com a presidente da
A m a q

, Sandra Almeida Cardoso,
a Campanha tem como
principal objetivo atuar,
principalmente, na formação
das crianças e jovens
, oferecendo ferramentas
para garantir o direito à
cidadania. O evento conta
com o apoio da Prefeitura
Municipal de Taubaté.

Associação de
Moradores promove

Campanha “Água
Quente pela PAZ”

A AVLA- Academia
Valeparaibana de Letras e
Artes, prorrogou a entrega
dos trabalhos do Concurso
de Crônica Regional com o
tema “Beleza atrai e conteúdo
convence”. De acordo com
o escritor e ator Alberto
Mazza(Presidente da
AVLA), o autor deverá enviar
sua crônica com o tema
estipulado para o e-mail
: academia.
valeparaibana@yahoo. com.
br, até o dia 25 de Julho,
data em que finalizará os

recebimentos dos trabalhos.
As inscrições são gratuítas,
 e serão escolhidos os 10
primeiros colocados que
receberão produtos de beleza
das empresas
patrocinadoras: Belliz
Company, Bothânico Hair,
Vitalmax Cosméticos. O
concurso de crônica foi
idealizado pela AVLA, que
realizou um concurso na Loja
New Big Cosméticos para os
comerciários, e a comerciária
Marcella Moraes (na foto)
que foi a contemplada com o

t e m a
“Beleza atrai e conteúdo
c o n v e n c e ”
 afirmou o Presidente Alberto
Mazza. Após o fechamento
do concurso a AVLA se
reunirá com o júri que
avaliara os textos recebidos
para a escolha oficial dos 10
primeiros colocados. O
regulamento deste Concurso
de Crônica se encontra nos
s i t e s :
 www. farolsj
. com. br ou www.
projetoespacoliterario. com.

AVLA prorroga até o dia
25 o concurso “Beleza

atrai e conteúdo
convence”


