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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
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.
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O prefeito de Taubaté,
Roberto Peixoto, recebeu
em seu gabinete, na
manhã de quarta-feira, 20
de julho, uma comissão
de técnicos de várias
equipes que compuseram
a delegação taubateana,
campeã da 2a Divisão dos
Jogos Regionais.Durante
o encontro, que contou
com a participação do
secretário municipal de
Esportes e Lazer, Geraldo
Faria, foi apresentado ao
prefeito o troféu
conquistado com o título

dos JogosRegionais,
realizado neste mês de
julho, em
Pindamonhangaba .O
prefeito destacou a
importância da
conquista do título dos
Jogos Regionais para
Taubaté, considerando
que isso é resultado
“do programa de
 incentivo ao esporte
amador que implantamos
em nossa
administração”.Dentro
desse programa citado
pelo prefeito estão a

criação do Fundo de
Assistência ao Desporto
(FAD) e da bolsa-auxílio
para práticas e
modalidades esportivas
de alto
r e n d i m e n t o . ” A g o r a ,
temos condições de
manter atletas de
destaque em nossa cidade
e isso, certamente,
contribuirá para a
 criação de novos
 talentos e para a
obtenção de novas
conquistas no futuro”,
finalizou Peixoto.

Peixoto recebe técnicos
das equipes campeãs
dos Jogos Regionais

O Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística
(IBGE) divulgou no dia
19, que 53,3% da
p o p u l a ç ã o
economicamente ativa do
país estão empregados. O
índice corresponde ao
nível de desocupação, que
atingiu em junho o menor
percentual da série da
pesquisa, iniciada em
2002.O resultado reflete
o aumento de empregos
no setor serviços, que
gerou 6,4% a mais de
postos de trabalho entre
junho do ano passado e o
mesmo mês de 2011. A
indústria também se
destacou em junho ante
maio, contratando 0,8% a
mais que no mês
anterior.Os aumentos se
refletiram no
crescimento da taxa de
ocupação de 2,3% entre
junho de 2010 e o mesmo
mês de 2011, o
equivalente a 512 mil
postos de trabalho.
Porém, não fez subir a
taxa em relação a maio
deste ano e a população
ocupada somou em junho
22,4 milhões de
trabalhadores.De acordo

com o coordenador da
pesquisa, Cimar Azeredo,
não houve transferência
de trabalhadores de um
setor para o outro nos
períodos pesquisados, o
que mantém o
desemprego estável no
ano. Entre maio e junho
de 2011, a taxa de
desocupação diminuiu de
6,4% para 6,2% e na
comparação com junho de
2010 a redução foi 0,8
ponto percentual.Na
passagem de um mês para
o outro, a pesquisa
também destaca que dois
setores ligados ao
consumo demitiram mais
que contrataram e podem
ter freado a queda da
desocupação esperada
para o fim do primeiro
semestre. O comércio
deixou de empregar cerca
de 70 mil pessoas (-
1,7%) e o outros serviços
(turismo, restaurantes,
etc), cerca de 40 mil (-
1,2).”Existe uma redução
na desocupação, mas não
é suficiente para fazer a
taxa reduzir
significativamente”, disse
Azeredo. Segundo ele, o
esperado era uma taxa de

desemprego menor, que
não se concretizou por
questões “exógenas”.O
pesquisador ressaltou que
embora as contratações
tenham diminuído nos
dois setores ligados ao
consumo, o poder de
compra da população
cresceu. O rendimento
médio real teve aumento
de 4% entre junho de
2010 e junho de 2011 e
ficou em R$ 1.578.50.
Em 2011, na comparação
mês a mês, cresceu pela
sétima vez consecutiva
entre maio e junho.”A
perda [de empregos] no
comércio foi 73 mil. Se
essa queda fosse
acompanhada da
diminuição do
rendimentos, poderíamos
dizer que representava
redução do poder de
compra, mas isso não é
verdade”, assinalou
Azeredo.De acordo
 com ele, a
 organização do
mercado de trabalho por
causa de um cenário
econômico mais
favorável e maior
formalização podem
justificar o aumento.

Taxa de emprego no país
atinge 53,3% da

população, segundo
IBGE

Linha turística de transporte,
em fase experimental, com
ônibus double-deckers,
iniciou seus roteiros já a
desde ontem 21de julho.No
estilo dos principais destinos
do mundo, a Secretaria de
Turismo do Estado de São
Paulo dá início ao programa
“Roda São Paulo”, com
ônibus double-deckers, para
distribuir o fluxo turístico entre
municípios vizinhos e facilitar
o passeio dos viajantes.
Quinta-feira, 21 de julho, os
veículos estarão de partida
para seus roteiros exatamente
na Praça Pinho Bravo, a
partir das 9 horas, em frente
à Secretaria de Turismo do
município de Campos do
Jordão.De acordo com a
sazonalidade, os ônibus
estarão em uma região
paulista diferente. Em janeiro,

por exemplo, o “Roda São
Paulo” contemplará o litoral.
Até o final de julho, na estréia
do projeto, eles estarão na
Serra da Mantiqueira,
levando os turistas pelas
cidades de Campos do
Jordão, São Bento do
Sapucaí, Pindamonhangaba,
Santo Antônio do Pinhal,
Monteiro Lobato, São
Francisco Xavier,
Guaratinguetá, Aparecida,
Lorena e Piquete. Nesse
programa, o turista compra
um ingresso único, que
possibilita o passeio por
todos os pontos turísticos do
roteiro que ele escolher,
subindo e descendo quantas
vezes quiser. “Um visitante
pode ir para
Pindamonhangaba e, no
mesmo dia, passear por
Aparecida, Guaratinguetá,

Lorena e Piquete. Tudo com
o mesmo ingresso, que
deverá custar cerca de R$
10. Mas nesta fase
experimental, a passagem
será gratuita”, ressalta
Márcio França, secretário
estadual de Turismo e
idealizador do projeto.
Segundo ele, a possibilidade
de o turista passear por
diversas cidades com um
baixo custo vai contribuir
principalmente para o
aumento do consumo nesses
lugares. “Será um produto
turístico que fomenta a
economia e o
desenvolvimento”, completa.
O “Roda São Paulo” é
operacionalizado pela Tur.SP,
empresa governamental que
integra a Secretaria de
Turismo. Confira as rotas
previstas:

“Roda São Paulo”
começa em Campos do

Jordão

Pensando no bem estar
dos colaboradores e
também na redução de
custos com a saúde dos
trabalhadores de empresas
e indústrias, o Sesi
oferece o programa
Indústria Saudável que
tem como objetivo fazer
um diagnóstico sobre o
quadro de funcionários e
oferecer soluções para os
problemas detectados.
Pela primeira vez, o Sesi
Taubaté irá receber esse
programa que será
apresentado para as
empresas da região em um
evento que será realizado
no dia 26 de julho, terça-
feira, a partir das 18 horas,
no Sesi Taubaté. O

Indústria Saudável conta
com uma equipe técnica
especializada do Sesi que
vai até a empresa
entrevistar os
t r a b a l h a d o r e s
individualmente sobre
suas condições de
trabalho e estilo
 de vida e saúde. Após as
perguntas, serão
feitos exames de glicemia
capilar, aferição de
pressão arterial e
avaliação da saúde bucal.
Após a coleta de dados é
elaborado um relatório
para a empresa
participante que poderá
planejar investimentos em
saúde e qualidade de vida
dos trabalhadores com

ferramentas que são
oferecidas pelo Sesi. O
Indústria Saudável irá
iniciar o atendimento em
Taubaté e região a partir
do dia 1º de agosto. As
empresas que
participarem do
lançamento do
 programa, no dia 26,
poderão preencher os
cadastros e agendar uma
data para receber a
equipe do Indústria
S a u d á v e l .
ServiçoLançamento do
programa Indústria
SaudávelData: 26 de julho
de 2011, terça-feira, às
18h.Local: Sesi Taubaté –
Rua Voluntário Benedito
Sérgio, 710, Estiva

Sesi Taubaté inicia em
agosto o programa
Indústria Saudável


