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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.

Página  3

Miscelânea
Culinária

Pudim de coco queimado

Ingredientes: ½ xícara de chá de açúcar, ½ xícara de chá de água, 500 ml de leite de soja, 100
gramas de flocos de coco ralado queimado e adoçado, 3 ovos batidos e 10 morangos limpos
cortados ao meio.

Modo de preparar: Prepare uma calda colocando o açúcar e a água em uma panela. Deixe
cozinhar por uns 20 minutos em fogo baixo sem mexer, até formar uma calda líquida. Ela não
precisa caramelar. Adicione o leite e os flocos de coco e quando a mistura estiver morna,
coloque os ovos ligeiramente batidos (se você colocar os ovos com a mistura muito quente
eles poderão cozinhar imediatamente). Unte uma forma de pudim com creme ou óleo vegetal.
Despeje a mistura e leve-a para assar em forno médio em banho-maria por 40 minutos.
Retire o pudim do forno, deixe esfriar totalmente e desenforme. Apesar de crescer durante o
período de forno, ele reduz de tamanho, enquanto esfria. Para decorar, coloque as metades
de morangos por cima do pudim. Se desejar, acrescente mais flocos de coco em volta do
pudim para finalizar a decoração e se você gosta de calda caramelada, você pode preperá-la
e caramelizar a forma antes de despejar a mistura. Os demais passos da receita continuam
igual.

Arroz amarelinho

Ingredientes: 500 gramas de arroz já cozido, 4 gemas peneiradas, 50 gramas de manteiga
derretida e 4 colheres de sopa de cheiro verde.

Modo de preparar: Bata as gemas, acrescente a manteiga e o cheiro verde e misture ao arroz
bem quente, enforne e sirva.

Curiosidades

Claustrofobia

É um tipo de pânico que envolve algumas pessoas quando têm que permanecer em lugares
fechados, tais como elevadores, aviões e túneis, mesmo por pouco tempo e que não estejam
ameaçadas de perigo. A mente e o organismo são invadidos por uma angústia e uma ansiedade
incontroláveis, provocando diversas reações na parte física, como o aumento dos batimentos
cardíacos, excesso de suro e medo intenso. É bastante comum em qualquer idade, sexo, raça
ou condição social e podem ser inúmeras as causas do problema. Porém, estudos já
comprovaram que existe um fator genético, pois 70% dos portadores desta fobia possuem
parentes com o mesmo problema. As pessoas que sabem que sofrem de claustrofobia devem
evitar estar em locais onde possam ser desencadeados esses distúrbios.

Você sabe como surgiu a idéia de que derramar sal dá azar? Uma das razões é que o sal já
foi muito valioso e difícil de ser obtido, mas cada povo tem sua crença e respeito do assunto.
Segundo uma antiga superstição norueguesa, a pessoa estaria condenada a derramar quantas
lágrimas fossem necessárias para dissolver o sal derramado. Já os antigos alemães, franceses
e americanos acreditavam que o ato de derramar sal estaria associado à manifestação do
demônio. Estes dois últimos criaram o costume de jogar sal por cima do ombro esquerdo, pois
julgavam estar atingindo o diabo no olho.

O pára-raios foi considerado heresia, na época de sua invenção. No século 18, inventado por
Benjamim Franklin, o pára-raios foi condenado pela Igreja como invenção do diabo. Sendo o
raio expressão da cólera do Senhor, só podia ser tentação do demo impedir que o castigo
divino caísse sobre o mundo. Na França, a excomunhão foi levada a sério: em Saint-Omer,
Vissery de Bois foi processado por heresia, por instalar um pára-raios em sua casa.

Humor

A mãe do baiano vai viajar para o exterior e pergunta ao filho:
- Quer que mãinha lhe traga alguma coisa da viagem, meu dengo?
- Ô, minha mãe... Por favor, me traga um relógio que diz as horas.
- Ué, meu cheiro... E o seu, não diz não?
- Diz não, mãinha... Eu tenho de olhar nele pra saber...

Dois sujeitos se encontram no bar.
- Por que essa cara de enterro, rapaz? Pergunta o primeiro.
- Ih, rapaz! Briguei com a minha mulher e ela jurou ficar sem conversar comigo durante um
mês inteiro.
- Então é por isso que você está tão triste!
- Não, nada disso! É que o prazo acaba hoje!

O que são um sonho e um pesadelo para um brasileiro que quer se divertir:
Sonho
Comer um churrasco preparado por gaúchos.
Numa praia do nordeste.
Organizado por paulistas.
Animado por cariocas.
Pesadelo
Comer um churrasco preparado por nordestinos.
Numa praia gaúcha.
Organizado por cariocas.
Animados por paulistas.

O sujeito vai à cartomante. Ela olha atentamente a bola de cristal e fala:
- Vejo que o senhor é pai de dois filhos.
- A senhora está enganada. Eu sou pai de quatro filhos.
Bem, isso é o que o senhor pensa.

Pensamentos

O bom do futuro é que só vem um dia de cada vez.
O tempo convence mais do que argumentos.
Um hoje vale por dois amanhã.
Os anos ensinam muitas coisas que os dias desconhecem.
Espere pela tarde para dizer se o dia foi bom.
Nunca deixe para amanhã o que alguém pode fazer hoje.
O passado é uma lição para se melhorar, não para se reproduzir.
O mundo não muda nunca, só piora de hora em hora.
Paciência e tempo dão mais resultado do que força e raiva.
Não esperes moralidade de quem não tem pontualidade
O mais importante na comunicação é ouvir o que não foi dito.
Guarde em tuas faces apenas as carícias, esqueça as bofetadas.
Culto é aquele que sabe onde encontrar aquilo que não sabe.
Os estadistas são como os cirurgiões, seus erros são fatais.
Nos olhos dos jovens arde a chama e no dos idosos brilha a luz.
O rico pega o carro e sai e o pobre sai e o carro pega.
O mundo é redondo para que sofram os quadrados.
A razão faz o homem e o sentimento o conduz.

A Prefeitura de
Pindamonhangaba, por
meio do Departamento de
Turismo, e o Núcleo
Turístico do Ribeirão
Grande, lançou, no dia 19
de setembro, o 8º
Festival da Primavera,
com vários eventos nos
restaurantes do Núcleo
Turístico do Ribeirão
Grande.O evento se
originou da festa da
primavera, realizada
tradicionalmente no
bairro, para a
comunidade. A cada ano o
festival evolui buscando
oferecer melhor infra-
estrutura e opções para os
visitantes, com eventos
culturais, ecológicos e
gastronômicos.  Durante
a semana, serão
realizados encontros com
o projeto Conheça Sua
Cidade, com grupos de
jovens que participam do
projeto Jovem Viveirista
e do VemSer, 25 pessoas
do CPIC e 25 pessoas do
grupo de melhor idade da
Secretaria de Esportes.
Será realizada uma
programação para um
público variado e voltada
à consciência social e a
conservação da
natureza. O núcleo
turístico do Ribeirão
Grande foi criado com a

finalidade de unir
restaurantes, pousadas e
atrativos turísticos,
incentivando a parceria e
o trabalho em grupo das
propriedades ali
localizadas, para o
d e s e n v o l v i m e n t o
socioeconômico do
local. No sábado (24),
acontecerá um baile no
restaurante Colméia para
os moradores, a entrada
será um brinquedo novo.
No domingo (25), será o
encerramento do Festival,
no restaurante do
Edmundo, com início às 8
horas. Nesse dia, terá
diversos estandes de
culinária e artesanato.Os
moradores também
podem participar do
concurso fotográfico
solidário, enviando uma
foto com o tema “o que
você está fazendo para
cuidar do meio
ambiente”, do dia 19 a 23
de setembro, no
Departamento de Turismo
de Pindamonhangaba, na
rua Martins Cabral,
centro. Além das atrações
culturais, gastronômicas,
e de lazer, o festival tem
um intuito ambiental.
Dessa forma, na
programação deste ano
serão feitos plantios,
com mudas doadas pelo

Departamento de Meio
Ambiente da
Prefeitura.  A diretora de
Turismo, Rebeca
Guaragna Guedes, falou
da importância do
festival. “A natureza é
essencial para o
desenvolvimento da
atividade turística e, sem
dúvida, desperta fascínio
nas pessoas, que buscam
no contato com ela,
recuperar suas energias e
aliviar as tensões do dia a
dia”, destacou.Ela
também falou do
desenvolvimento do
turismo da cidade. “Não é
possível desenvolver
turismo sem que ocorram
impactos ambientais, mas
é possível, com o
planejamento correto,
gerenciar o
desenvolvimento do
turismo com o objetivo
de minimizar os impactos
negativos, ao mesmo
tempo em que se
estimulam os impactos
positivos, como por
exemplo, o estímulo para
a conservação dos
recursos naturais que, em
alguns casos, favorece a
qualidade ambiental”,
finalizou Rebeca. O
Festival acontecerá do dia
19 a 25 de setembro com
uma programação variada.

8º Festival da Primavera

começou neste dia 19 de

setembro em

Pindamonhangaba
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A 15º edição da
tradicional Corrida dos
Garçons e Femme
Garçons acontece no
próximo dia 26 de
setembro, a partir das 15
horas, na Avenida do
Povo. O evento faz parte
das comemorações do
Dia do Garçom, 11 de
agosto.Para participar, os
garçons vão ter que se
inscrever, gratuitamente,
até meia hora antes da
corrida. Os participantes

devem estar com o
uniforme do
estabelecimento que
trabalham e levar uma
bandeja redonda. O
evento é regional e
 reúne profissionais do
setor de hotelaria, bar,
r e s t a u r a n t e ,
pizzarias e similares.A
corrida tem como
propósito testar a
agilidade e precisão dos
participantes. Durante a
prova os garçons passam

por diversas
etapas.Antecedendo a
corrida, acontece no
sábado, na Praça Dom
Epaminondas, das 8 às
13hs, a 9ª Exposição dos
profissionais formados
pela Escola Municipal do
Trabalho, com a
montagem de uma festa e
arrumação de
m e s a s . O u t r a s
informações podem ser
obtidas pelo telefone
(12) 9735.4732.

Taubaté promove 15ª
edição da corrida dos

garçons

P i n d a m o n h a n g a b a
comemora, até o dia 24
de setembro, a Semana
da Árvore, com diversos
eventos, para todas as
idades. A abertura foi no
domingo dia 18, com o
D e s a f i o
Ecológico.Ontem, dia
19, o dia foi iniciado
com o plantio de um ipê
rosa na praça
Monsenhor Marcondes,
com a presença dos
representantes da
Secretaria de Governo e
Departamento de Meio
Ambiente, que estão
organizando o evento,
além do Exército. Após
o plantio, foi feita uma
blitz ambiental, para a
conscientização dos
motoristas e pedestres,
com a participação dos
voluntários do Biomas
Naturais. O CIT –
Centro Itinerante de
Informações Turísticas
da Prefeitura também
esteve presente na praça.
Ao mesmo tempo, a
equipe do Meio
Ambiente e
Subprefeitura, com as
voluntárias do Recicla
Moreira César, fizeram
a blitz ambiental em
Moreira César.Na parte

da tarde, evento no
projeto Horta-Alimento
e plantio no Pasin,
também em Moreira
César, completaram a
p r o g r a m a ç ã o . ” É
importante unir toda a
cidade para essa ação
que visa conscientizar e
melhorar a qualidade de
vida da comunidade em
geral”, explicou o
secretário de Governo,
eng. Arthur Ferreira dos
Santos. “As pessoas
precisam plantar essa
idéia no seu dia-a-dia,
mudando seus velhos
hábitos e criando novos,
mais saudáveis, e tendo
a consciência de que
fazer a sua parte gera
uma cidade mais
agradável hoje e para as
gerações futuras”,
disse.O prefeito João
Ribeiro acredita nas
ações em prol
do meio ambiente. “A
melhoria do meio
ambiente é a melhoria da
vida das pessoas. A
Prefeitura de
Pindamonhangaba faz a
lição de casa, com ações
em todos os âmbitos que
englobam um meio
ambiente melhor,
cuidando tanto da água,

da qualidade do ar e das
árvores. Plantamos mais
de 160 mil mudas nos
últimos anos e
pretendemos realizar
ainda mais, por isso é
tão importante que a
população venha junto
com a gente”,
explicou.ProgramaçãoAinda
serão realizados, dentro
da Semana da Árvore:
trilhas ecológicas com
as crianças, Vivência de
Saúde no Bosque da
Princesa com o Cpic,
caminhada, dia sem
carro, atividades no
Cisas e no Parque da
Cidade, além de plantios
de árvores, finalizando
com o Passeio
Ciclístico, no sábado
(24), com saída às 9
horas, da Faculdade
Anhanguera e
chegada na Praça
Monsenhor Marcondes,
onde haverá
premiação dos
patrocinadores e entrega
do certificado de Amigo
do Meio Ambiente aos
destaques do setor.A
programação completa
e outras informações
estão no site oficial da
cidade, o
www.pindamonhangaba.sp.gov.br.

Semana da Árvore de
Pinda terá ações até

sábado

O presidente do PSDB de
Taubaté, Bernardo Ortiz
Junior esteve presente no
último dia 17, em São José
dos Campos, para a
inauguração do Centro de
Reabilitação Lucy
Montoro. Com
investimento de R$ 5
milhões do governo
estadual, a unidade terá
capacidade para nove mil
atendimentos por mês. O
governador Geraldo
Alckmin e outras
autoridades da região
também participaram da
solenidade de
inauguração.O Centro de

Reabilitação Lucy
Montoro de São José dos
Campos é uma unidade de
atendimento ambulatorial
que irá oferecer reabilitação
às pessoas com deficiência
ou doenças potencialmente
incapacitantes por meio de
uma equipe multidisciplinar,
composta por médicos
fisiatras, enfermeiros,
fisioterapeutas, psicólogos,
terapeutas ocupacionais,
fonoaudiólogos, assistentes
sociais e outros
profissionais especializados
em reabilitação.Construído
em uma área de 2.092 m²,
a unidade fará dispensa de

órteses, próteses e meios
auxiliares de locomoção
para os 39 municípios que
compõem os
D e p a r t a m e n t o s
 Regionais de Saúde
(DRS) de Taubaté.”O
Centro de
Reabilitação Lucy
Montoro beneficiará muito
a cidade de São José dos
Campos e a região, pois a
unidade é referência em
atendimento e pesquisa.
Futuramente estudaremos a
possibilidade da
implantação em nosso
município”, declara
Bernardo Ortiz Junior.

Ortiz Junior prestigia
inauguração do Centro
de Reabilitação Lucy

Montoro

O vereador Alexandre
Villela (PMDB) criticou
os trabalhos realizados
na praça Santa Terezinha
e disse que a iluminação
está sendo feita de
maneira irregular. “Estão
podando árvores de
maneira muito agressiva
para colocar iluminação
na praça. Nós sugerimos
que fossem implantadas
lâmpadas no chão para
não prejudicar as árvores
do local.””Vamos
conversar com o Roberti

Costa e com o Renato
Felgueiras (secretários
de Serviços Públicos e
de Meio Ambiente) para
tentar resolver esse
problema o mais rápido
p o s s í v e l ” ,
completou.TrânsitoAlexandre
Villela comentou a
situação do trânsito e
destacou os problemas
na avenida
I n d e p e n d ê n c i a . ” O s
agentes do setor de
trânsito do Estado
pediram para retirar

algumas lombadas da
cidade, com isso os
pedestres estão com
dificuldades para
atravessar a avenida. Mas
agora será instalado um
semáforo tipo
botoeira no local.
O Luiz Donizete
[ G o n ç a l v e s ,
diretor de Trânsito] já
melhorou algumas
coisas, mas o Roberti
Costa pode melhorar
ainda mais, ele tem esse
desafio.”

Alexandre Villela:
iluminação na Santa

Terezinha está irregular

Dias 24 e 25 de setembro
acontecem os shows de
encerramento do 8º
Festival Cordas na
M a n t i q u e i r a . P e l a
primeira vez os shows
acontecem em praça
pública de forma gratuita,
em parceria com a
Fundação Cultural
Cassiano Ricardo.O
Festival de Música,
Encontro Cordas na
Mantiqueira é realizado
pelo Photozofia Arte &
Cozinha desde 2004, no
charmoso vilarejo de São
Francisco Xavier, distrito
de São José dos
Campos.A 8ª. edição foi

contemplada com o apoio
da Secretaria de Estado da
Cultura de São Paulo,
através do edital do
Programa de Apoio a
Cultura, reconhecimento
que tornou possível levar
parte do festival às ruas e
mostrar a expressividade
da música brasileira
através da diversidade de
instrumentos e estilos
musicais.Nos três
primeiros fins de semana
passaram pelo festival
Yusa, Ivan Vilela, Guinga,
Luis Felipe Gama, João
Paulo Amaral, Toninho
Horta e Grupo
Dharana.Agora é a vez de

subirem ao palco as
bandas Irmandade do
Blues, Tuia Lencionni, o
violonista Ulisses Rocha
ao lado de Zé Alexandre
Carvalho e o vencedor do
Prêmio Visa Instrumental
Danilo Brito.A abertura
dos shows de
encerramento será com a
O r q u e s t r i n h a
São Xico, formada por 11
crianças de São
 Francisco Xavier sob a
regência de Braz da
Viola.Ao todo o festival
apresenta realiza 3
oficinas gratuitas e 10
shows com excelência
musical.

Acordes da Primavera
em São Francisco Xavier

A limpeza da Praia da
Barra Velha e a
c o n s c i e n t i z a ç ã o
ambiental marcou a manhã
do último sábado (17) em
Ilhabela. O Dia Mundial
de Limpeza de Rios e
Praias na cidade foi
comemorado com um
mutirão de limpeza por
meio de uma parceria da
Sabesp e da Prefeitura,
com a adesão de
voluntários, funcionários
da Secretaria do Meio
Ambiente, Secretaria da
Saúde e dos Grupos de

Escoteiros do Mar
“Maembipe” e “Cururuá”.
O mutirão teve uma
participação de 86
pessoas que retiraram
quase uma tonelada de
lixo da Praia da Barra
Velha, próximo à balsa. A
maior parte do lixo era
formada por garrafas pets
e sacos plásticos.A ação
teve o apoio da Sabesp
que doou água mineral,
bonés e camisetas para os
participantes além de
faixas de divulgação. O
Dia de Limpeza de Rios e

Praias acontece há 26
anos sempre no terceiro
sábado do mês de
setembro é um dos
maiores eventos
ambientais do mundo
m o b i l i z a n d o
cerca de 35 milhões de
voluntários por
ano em 125 países.A
prefeitura espera que,
com este ato simbólico as
pessoas se
conscientizem, sobre o
destino correto do lixo
como forma de preservar
o futuro do Planeta Terra.

Dia Mundial de Limpeza de Praias
tem boa adesão em Ilhabela

Eles tem nomes de
evangelistas e são
campeões nacionais em
suas respectivas
modalidades. Lucas
Soares de Paula Gouvêa e
Matheus Henrique da
Silva vão representar
Pindamonhangaba nos
Jogos Parapan-

Americanos 2011, que
serão realizadas em
Guadalajara, no
México.Matheus, nadador
paraolímpico, e o mesa-
tenista Lucas foram
convidados pelo Comitê
Paraolímpico Brasileiro
para integrar a seleção do
Brasil nos jogos que

serão promovidos, entre
os dias 12 e 20 de
novembro.Os dois atletas
também representam
Pindamonhangaba nas
c o m p e t i ç õ e s
e s t a d u a i s ,
entre elas, Jogos
Regionais e Jogos
Abertos do Interior.

Pinda: Brasil terá dois
pindenses nos Jogos

ParaPan 2011 no México

A Prefeitura de Ilhabela,
em parceria com o
Instituto Ilhabela
Sustentável, realizará
algumas ações para
comemorar o Dia
Mundial Sem
Carro na próxima
quinta-feira (22),
 como parte da
programação do mês de
aniversário da
cidade.Dentre diversas
atividades, haverá a
premiação dos alunos da
rede municipal que
participaram do Concurso
do Dia Mundial Sem

Carro. Realizado pela
Secretaria da Educação, o
concurso foi aberto a
todos os alunos da rede
que, conforme
o ano escolar, enviaram
suas criações
em diversas categorias
como colagens,
desenhos, modelagens,
maquetes, painéis,
esculturas, poemas,
histórias em quadrinhos,
cartas endereçadas a
autoridades e textos
o p i n a t i v o s O u t r a s
secretarias municipais
também integrarão a

programação. A
participação de todos é
fundamental na
sensibilização e na
conscientização para o
não uso do
automóvel.Todo dia 22 de
setembro, milhões de
pessoas ao redor do
mundo comemoram o
Dia Mundial Sem Carro.
A mobilização é um
exercício de reflexão
sobre a dependência e o
uso - muitas vezes
irracional - dos
automóveis em nossa
sociedade.

Ilhabela promove ações
no Dia Mundial Sem

Carro


