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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.
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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.

Elaboração do
regimento interno e
calendário anual foram
as primeiras ações dos
eleitos.No dia 17
aconteceu na secretaria
municipal de Educação a
eleição da diretoria do
Conselho Municipal da
Pessoa com Deficiência
(Comdefi). Puderam se
candidatar apenas os
membros do conselho,
eleitos no dia 4 de
dezembro de 2010 na
primeira edição do Fórum
Inclusivo da Pessoa com
Deficiência de
Caraguatatuba. A votação
foi realizada pelos
representantes do
conselho que, após
ouvirem as atribuições e
competências de cada
função, se candidataram
ao cargo que mais se
identificavam.Na ocasião,
também foram discutidas
as premissas da
elaboração do regimento
interno, que serão revistas
em reunião extraordinária
no dia 2 de março. O
calendário anual de
reuniões ordinárias
também já foi definido,
sendo uma por mês,
sempre às 9h, na
secretaria de Educação,

sede do conselho. As
datas são: 16 de março, 13
de abril, 11 de maio, 8 de
junho, 13 de julho, 10 de
agosto, 14 de setembro,
19 de outubro, 9 de
novembro e 14 de
dezembro.A presidente
eleita, Ivy Monteiro
Malerba, explica que o
conselho é uma forma de
unificar os olhares de
diferentes segmentos,
seja do poder público ou
da sociedade civil, para
juntos definir as
prioridades e as maiores
urgências no tratamento e
inclusão das pessoas com
deficiência. “Agora, de
fato, estamos no caminho
para concretizar uma
política municipal de
atenção às pessoas com
deficiência, na qual a
sociedade tem voz e
participação junto ao
poder público”, disse a
presidente do Comdefi.
ComdefiO Conselho
Municipal da Pessoa com
Deficiência (Comdefi),
vinculado à secretaria
municipal de Educação, é
um órgão de caráter
permanente e
composição paritária
entre Governo Municipal
e sociedade civil, com

funções deliberativas,
consultivas, normativas e
de fiscalização no
planejamento e
formulação da política
municipal das ações
voltadas ao atendimento e
defesa de pessoas com
deficiência e
n e c e s s i d a d e s
especiais.Entre as
atribuições do Comdefi
estão o encaminhamento
de propostas ao Poder
Executivo de interesse ao
público alvo; acompanhar
e avaliar propostas
orçamentárias do
município e demais
projetos e serviços
referentes a execução de
programas às pessoas
com deficiência; captar
recursos junto à órgãos
federais e estaduais que
possibilitem a execução
de programas e projetos;
e organizar fóruns para
inclusão.O conselho
possui doze membros
titulares e respectivos
suplentes, com mandato
de três anos, não
remunerado. Os recursos
são de dotações
orçamentárias a ele
destinadas, créditos
suplementares e doações
financeiras.

Conselho da Pessoa
com Deficiência elege

diretoria
O Dia da Família na Escola
foi marcado por muitas
festas, atividades recreativas
e serviços de manutenção das
unidades escolares. O
objetivo do evento é integrar
pais, alunos e funcionários.A
escola do bairro Casa
Branca, Professor Oswaldo
Ferreira, organizou uma festa
do sorvete, que vendeu cerca
de 800 picolés. O destino do
dinheiro arrecadado será
decidido em reunião da
Associação de Pais e Mestres
(APM). Uma das propostas,
segundo a Diretora da escola,
Rosangela Andrade, é que
seja utilizado para a compra
de material pedagógico.Na
escola de educação infantil
do Estrela D’alva, Professora

Santina Nardi Marques, foi
realizado um bazar da
pechincha e uma palestra
sobre Primeiros Socorros
com o Corpo de Bombeiros.
Além disso, funcionários e
pais pintaram a quadra
poliesportiva, a fachada e a
calçada da escola.No bairro
Ipiranga, o Centro de
E d u c a ç ã o
Infantil Messias Mendes de
Souza ganhou uma horta. O
plantio foi realizado
 por pais, alunos e
funcionários. O cantinho
ainda ganhará a pintura de
uma floresta na parede de
fundo, pelo artista plástico
Edson Macedo. A iniciativa
faz parte do projeto ‘Quem
planta, colhe’, que incentiva

os alunos a cultivarem
verduras e legumes para
depois utilizá-los na
alimentação.Na mesma
escola, também foi
inaugurado o ‘Cine Cei’, uma
parceria com os pais que
doaram DVDs de filmes
infantis. “Com essas histórias,
pretendemos trabalhar
valores como
respeito, amizade e
solidariedade”, disse a
diretora, Sonia Regina
Mendonça.As outras
unidades escolares da rede
também ofereceram
atividades às famílias, como
contação de histórias,
oficinas e as entrevistas sobre
o perfil dos alunos e de suas
famílias.

Pais e filhos se unem em Dia da
Família na Escola
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Nos próximos dias 24 e
25 (quinta e sexta-feira),
das 8h30 às 17h, o
auditório Ângelo
Fonseca, do Centro
Universitário Módulo
recebe o ‘1º Simpósio
Clínico da Dengue. O
encontro terá a presença
de 300 profissionais da
saúde.O 1º Simpósio
Clínico da Dengue será
uma capacitação de
enfermeiros, médicos e
auxiliares de
enfermagem. Esses
profissionais receberão
orientações sobre a
dengue, além de
debaterem a situação da
doença na cidade.Os
palestrantes são
funcionários do Grupo de
V i g i l â n c i a

Epidemiológica de
Caraguá e Taubaté (GVE),
e da secretaria de Estado
de São Paulo (Sucen -
SES/SP).O evento é uma
realização da secretaria de
Saúde de Caraguá, em
parceria com a SPDM/
PABSF, empresa
terceirizada que contrata
os Profissionais da Saúde
da Família
(PSF).Programação:8h30
– Recepção9h –
Abertura9h30 - Situação
Epidemiológica da
Dengue no litoral e no
município - Palestrante
Enfermeira Roseimeire
Cestari Toia, do Grupo de
V i g i l â n c i a
E p i d e m i o l ó g i c a
(GVE)10h30 – Coffe
Break11h – Bioecologia

do Aedes Aegypti –
Evolução e
InfestaçãoPalestrantes:
Dr. Dalton Pereira
Fonseca Junior (Sucen-
SES/SP)Dra. Maria Lucia
Fadel Condino (Sucen –
SES/SP)14h – Espectro
Clínico da
DenguePalestrante: Dra.
Maria Ângela Barguil
Digigov (GVE XXXIII –
Taubaté)15h – Coffee
Break15h30 –
Atendimento ao paciente
com suspeita de dengue
Palestrante: Dra. Ana
Claudia Chaguri Lopes
(GVE XXXVIII)
17h –
EncerramentoServiço:
Centro Universitário
Módulo Av. Frei Pacífico
Wagner, 653 - Centro

Caraguá terá
capacitação sobre a

dengue
Mais de 55% dos
participantes das turmas
anteriores conseguiram
recolocação no mercado de
trabalho.O Posto de
Atendimento ao Trabalhador
(PAT) de Caraguá está com
inscrições abertas até o dia
11 de março para o
programa “Time do
Emprego”, promovido pela
secretaria estadual do
Emprego e Relações do
Trabalho (Sert), em parceria
com o Governo Municipal.O
“Time do Emprego” prepara

e orienta os participantes na
procura por um emprego ou
na recolocação no mercado
de trabalho. Serão
abordados temas como:
habilidades e competências,
desenvolvimento de currículo,
técnica de procura de
emprego, planejamento
financeiro e
dicas para o dia da
e n t r e v i s t a . D e
acordo com informações
 do PAT, serão
formadas as 8ª e 9ª turmas
do programa em Caraguá,

com até 25 pessoas cada
uma. Para participar, o
trabalhador deve
comparecer ao PAT de
Caraguá e levar RG, CPF e
Carteira de Trabalho para
inscrição entre segunda-feira
e sexta-feira, das 8h às
17h.Serviço Programa Time
do Emprego Vagas: 50
Inscrições abertas até o dia
11 de marçoSegunda-feira à
sexta-feira, das 8h às 17h
Endereço: Rua Taubaté, 520,
bairro SumaréTelefone: (12)
3882-3704

PAT abre inscrições para
programa Time
 do Emprego

O prefeito Roberto
Peixoto destacou os
avanços ambientais que
serão gerados com os
novos investimentos que
a Volkswsagen está
realizando na fábrica de
Taubaté. Durante evento
comemorativo dos 35
anos de existência da
unidade, na última sexta-
feira, 18 de fevereiro, o
presidente da Volkswagen
do Brasil, Thomas
Schmall, anunciou que a
empresa está investindo
cerca de R$ 360 milhões
na implantação de uma
nova área de pintura, que
descartará menos

resíduos no meio
ambiente. Para Peixoto,
os novos investimentos
“são uma demonstração da
responsabilidade da Volks
em conciliar produção
com qualidade ambiental”.
“A Volks tem uma
 grande história em
nossa cidade e,
como prefeito, tenho
orgulho de poder
participar deste
momento”, completou
Peixoto. O evento
também contou com a
presença do vice-
governador de São Paulo,
Guilherme Afif
Domingos. Atualmente, a

fábrica de Taubaté
emprega cerca de 5.200
trabalhadores diretos,
além de gerar vários
outros indiretos. A
unidade iniciou suas
atividades em 14 de
janeiro de 1976 e
alcançou, neste ano de
2011, a marca de 5,4
milhões de veículos
produzidos. A nova área de
pintura da
Volkswagen deve iniciar
suas operações em
dezembro de 2012.
Atualmente, a fábrica de
Taubaté produz os
modelos Novo Gol e
Novo Voyage.

Peixoto destaca avanços
ambientais com novos
investimentos da Volk

A Prefeitura de
Pindamonhangaba e a
Procuradoria do Estado
de São Paulo assinam e
lavram em cartório, nos
próximos dias, a cessão
das áreas do Parque da
Cidade e do Parque da
Juventude ao município. A
secretária de Relações
Institucionais e vice-
prefeita de
P i n d a m o n h a n g a b a ,
Myriam Alckmin, lembra
que o processo ocorre
desde dezembro de 2005,
quando o governador
Geraldo Alckmin e o
prefeito João Ribeiro
assinaram o termo de
intenção de cessão das
terras à Prefeitura.
Myriam contou que
nestes seis anos foram
realizadas muitas ações e
que a última delas foi a
aprovação por
unanimidade do projeto
de Lei 5.159. “Enviamos
a Lei à Câmara e ela foi

aprovada. Com isso, a
Prefeitura e o Governo
do Estado agora podem
assinar os termos e lavrar
em cartório. Os
documentos devem ser
assinados pelo prefeito
João Ribeiro e pelo
procurador do Estado,
Wilian Freitas Reis”. A
vice-prefeita relatou que
a Prefeitura quer
transformar os locais em
pontos estratégicos de
lazer, cultura, esportes e
recreação. “Para o Parque
da Cidade vamos montar
um espaço de
entretenimento, cultura e
lazer. No Parque da
Juventude os planos
incluem melhorias nas
pistas de motocross,
k a r t c r o s s ,
aeromodelismo, e outros
benefícios”, explicou
Myriam Alckmin. O
secretário de
Planejamento, Maurício
Marcondes, comentou

que os parques vão atender
anseios da população,
oferecer uma variedade
de atividades de cultura,
esporte, lazer, e também
de economia, dentre
outros. A parceria com o
Governo do Estado e
diversos órgãos
envolvidos foram pontos
lembrados pelo prefeito
João Ribeiro. “O
governador Geraldo
Alckmin e toda sua equipe
da secretaria de
Agricultura e
Abastecimento estão de
parabéns, bem como a
diretoria da APTA e todos
os pesquisadores do pólo
regional, o Itesp, a Câmara
M u n i c i p a l ,
e todos que nos apóiam
nesta questão. Temos
ótimos planos para os
parques e vamos
continuar buscando
parceiros com vários
órgãos e instituições”,
concluiu.

Cessão dos parques da
Cidade e da Juventude
acontece nos próximos

dias

A cidae de Cunha, com
seus mais de 20 ateliês de
cerâmica, oferece aos
visitantes um programa
diferente. É a abertura de
fornadas, promovidas
pelos ateliês em datas
previamente agendadas.
Neste dia, as pessoas são
convidadas a assistir o
momento em que o forno
Noborigama, cuja
temperatura atinge 1400
graus Celsius, é aberto e
todos podem ver a
retirada das peças e
sempre é uma expectativa
e tanto para os visitantes
e também para o
ceramista, afinal os
efeitos dos componentes
são sempre imprevisíveis.
Ao contrário do que
acontece nos fornos
industriais, em que há
uniformidade, na
cerâmica de alta
temperatura, queimada à
lenha em Forno
Noborigama, se
sobressaem os aspectos
artísticos e espontâneos
da obra. Cada detalhe
influencia no resultado
final, o posicionamento
das peças no forno, o
ritmo e o tempo de
queima; a espessura da
lenha; a quantidade de
brasa, a abundância de ar
disponível para a
combustão da lenha entre
outros. Os fatores
aleatórios combinados
determinam as reações
químicas na cristalização
dos minerais
componentes do esmalte,

criando superfícies
vitrificadas de grande
resistência e beleza. A arte
encanta a civilização
desde sua invenção na
China antiga. O forno
Noborigama foi
introduzido no Japão,
fundiu-se na tradição
existente desde o
neolítico e contribuiu
para desenvolver a
cerâmica nipônica que
hoje conhecemos. O
forno em si é composto
por várias câmaras
interligadas, construídas
cada uma nos degraus de
uma escada, com uma
fornalha na parte inferior
onde o fogo é mantido na
maior parte da queima, as
câmaras com as
cerâmicas e uma chaminé
na parte superior para a
saída dos gases da
combustão da lenha. No
Brasil, a técnica veio com
a imigração e entre os
cerca de 20 Noborigamas
existentes no país, cinco
estão em plena atividade
em Cunha. Para a semana
do Carnaval, duas
aberturas de fornos já
estão previstas. No ateliê
Suenaga & Jardineiro
(www.ateliesj.com.br),
dos ceramistas Kimiko
Suenaga e Gilberto
Jardineiro, no sábado, 5
de março, às 10h, 12h,
14h e 16h e na Oficina de
Cerâmica Lei Galvão &
Augusto Campos
( w w w . o f i c i n a d e
ceramica.com) no dia 5
de março a partir das 11

horas. Outro programa
que atrai muitos visitantes
é a chamada queima de
raku. Trata-se de um outro
processo, as peças que já
sofreram a primeira
queima são esmaltadas,
colocadas em forno
especial para serem
aquecidas rapidamente
(de 45 a 60 minutos), até
cerca de 1000 graus,
retiradas ainda
incandescentes, jogadas
em serragem de madeira
e abafadas por alguns
minutos, sendo depois
esfriadas com jatos de
água. Isso tudo é
testemunhado pelos
visitantes dos ateliês que
ficam encantados. O
efeito visual desse
processo é inesquecível,
e os desenhos aleatórios
da fumaça sobre as peças
produzem resultados
lindíssimos e totalmente
imprevisíveis. As
próximas queimas de
Raku abertas ao público
acontecem no Anand
A t e l i e r
(www.anandatelier.com),
nos dias 5 e 6 de março, a
partir das 18h45, e no
Gaia Arte Cerâmica nos
dias 5 e 7 de março, a
partir das 18h30. Mais
informações em
www.cunha.sp.gov.br ou
pelo telefone (12) 3111
2630. Mais
 informações sobre
Cunha e fotos em alta
resolução em nossa sala
de imprensa online em
www.egom.com.br

Abertura de fornos nos
ateliês de cerâmica de
Cunha atrai turistas e

apaixonados pela arte de
todo Brasil próxima

abertura prevista para
acontecer durante o

Carnaval


