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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 seletiva de
classificação da Tabuada
Vanguarda aconteceu
neste dia 18 de março, no
Teatro Mario Covas.
Participaram dez alunos
da rede municipal de
ensino de Caraguá e dois
estudantes da rede
estadual. A vitória ficou
com Deivid Estrela
Bertoldo, da escola Profª
Antonia Antunes Arouca,

do bairro Massaguaçu. A
fase classificatória da
competição será no dia 8
de abril, às 15h, no espaço
Educamais, em
Jacareí. Caraguá faz
parte do grupo 2 e
compete com os
municípios de Jambeiro,
Paraibuna, Ilhabela,
Monteiro Lobato, Santa
Branca, São José dos
Campos, São Sebastião,

Ubatuba e Jacareí.Na
seletiva, Bertoldo
disputou os últimos
cálculos com a aluna
Vanessa Ferreira da Silva,
da escola municipal
Benedita Pinto Ferreira,
bairro Casa Branca.
“Agora vou estudar
bastante com a minha mãe
para conseguir fazer as
contas cada vez mais
rápido”, disse o estudante.

Caraguá já tem representante
na Tabuada Vanguarda

O aluno Lucas Macklim
Sina, da Escola Estadual
Semíramis Prado de
Oliveira, venceu a seletiva
de Ubatuba para
representar a cidade na
quarta edição da Tabuada
Vanguarda, um projeto da
Rede Vanguarda, afiliada
da TV Globo na região. A
seletiva ocorreu na Escola
Municipal Tancredo de
Almeida Neves, na manhã
da última quarta-feira, 16.
Os alunos deveriam
responder rapidamente as
questões de multiplicação
com grau de dificuldade
ampliado. Lucas, que
permaneceu tranquilo
durante a competição e
teve muita agilidade e
rapidez nos cálculos,
disputou a vaga com
outros quatro alunos. Os

concorrentes foram os
vencedores em suas
escolas, sendo eles:
Escola Estadual Idalina do
Amaral Graça: Taiara
Cristina A. F. dos Santos,
Escola Estadual Maria
Alice Alves Pereira:
Tayna de Oliveira, Escola
Estadual Áurea Moreira
Rachou: Eduardo
Henrique Prado, Escola
Municipal Tancredo de
Almeida Neves: Drielle
Ramos de Carvalho. Para
a supervisora de ensino da
Secretaria de Educação de
Ubatuba, Flávia Comitte,
essa participação na
Tabuada Vanguarda
incentiva o interesse pela
disciplina matemática.”É
muito importante para o
município participar de
uma atividade como essa,

pois estimula o apreço
dos alunos por cálculos
m a t e m á t i c o s ,
incentivando-os pelo
interesse na disciplina.
Agora vamos torcer e
acompanhar o aluno
Lucas na disputa
regional”, disse a
s u p e r v i s o r a .
Flávia Comitte
agradece a Diretoria de
Ensino de Caraguatatuba
pela organização da
seletiva, assim
 como os representantes
da equipe técnica
Professores Ivan Castilho
e Ronaldo e a comissão
de avaliação professoras
Mariléa Borine D’Angelo
e Patrícia Patural da
Escola Municipal
Tancredo de Almeida
Neves.

Aluno da Escola
Estadual Semíramis

representará Ubatuba na
Tabuada Vanguarda

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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No próximo dia 30 de
março, 4ª feira,
acontecerá mais um
tradicional encontro
gastronômico de Campos
do Jordão, Cozinha de
Bistrô que homenageará a
estação mais
deslumbrante da
cidade.Para isso, o
Restaurante Kouguem
preparou para essa noite
um cardápio que dará as
boas vindas ao convidados
com coquetel de boas
vindas, quando será
servidos Caipisake de
morango e canapés de
salmão cozido.A entrada

Cozinha de Bistrô brinda
o outono em Campos do

Jordão

terá Califórnia Kouguem
e Serviche de truta
salmonada, o que
aumentará mais o apetite
para o prato principal que
terá Tempura de
Seqüências (camarão,
peixe branco, shiitake e
legumes da
época).Fechando a noite,
a sobremesa será Anmitsu
(Salada de frutas
japonesas com sorvete de
creme).A Cozinha de
Bistrô começa às 20h 30,
com convites a R$ 46,00
+ 10% (pessoa), incluso
água e chá, bebidas
(saque) R$ 16,00; 

refrigerantes R$ 8,00 e
demais bebidas e sucos
serão cobrados a parte.A
Cozinha de Bistrô é uma
realização da Asstur com
apoio da Associação
Brasileira Ind.
de Hotéis (ABIH), dos
p o r t a i s
CamposdoJordao.com.br
e PortaldeCampos.
com.brInformações e
reservas de convite na
Asstur pelo telefone (12)
3664-1532 ou
ass tu r@ter ra .com.br
Restaurante Kouguem
fica na Travessa Isola
Orsi, 47 – Capivari.

Entre os dias 31 de março e
02 de abril, Campos do
Jordão será palco de
discussões sobre saúde e
estética, quando acontecerá
o VIII Congresso
Internacional de Medicina
Estética. Durante os três dias
de evento, serão discutidos
temas ligados a patologia
estética, bem como os
tratamentos, técnicas e
procedimentos para atender
as necessidades físicas e de
saúde dos pacientes.Entre os
convidados internacionais

que estarão ministrando
palestras no evento estão
Michael Klentze (Alemanha),
Julio Ferreira (Argentina),
Sergey Bezreikov (Ucrânia),
Alain Teenbaum
(Suíça), Mônika Funks
(Áustria), David
Botzner (Israel), Alma
Campos (México), Blanca
Miller (México), Gebhald E.
M. Gramlich (Alemanha),
Daniel Fattaccioli (Peru),
Carlos Pedroza (Colômbia),
Lúcia Lopez Arguero
(Argentina), Luis Samanes

(Argentina) e Daniel
Muhlethander Zagia
(Uruguai).O VIII Congresso
de Medicina Estética será
realizado no Campos do
Jordão Arts & Convention
Center, promovido pela
International Association of
Aesthetic Medicine
(IAAM- ASIME), com
apoio da Associação
Brasileira de Medicina
Estética (ABME).
Informações pelos telefones
(21) 2551-4012/ 2553-
6628

Campos recebe VIII
Congresso Medicina

Estética

Uma grande mobilização
contra a dengue aconteceu
em Ubatuba no dia 18 de
março.Cerca de 200
funcionários da prefeitura
saíram às ruas para
recolher criadouros e
orientar moradores sobre
as formas de prevenção. A
ação teve enfoque nos
bairros do Perequê-Açu,
Centro e Itaguá. Os
agentes e funcionários
vistoriaram casas,
comércios, terrenos e
outros. Paralelamente,
foi realizado um “bota-
fora”, com caminhões da
prefeitura recolhendo os
materiais inservíveis
retirados das casas por
agentes e moradores. A
fêmea do mosquito utiliza
esses locais para botar
seus ovos, fazendo
proliferar o transmissor
da dengue. Esses objetos
podem ser desde garrafas,
embalagens plásticas,
tampinhas, até pneus,
brinquedos velhos e
carcaças de móveis. A

principal mensagem da
ação realizada nesta
sexta-feira é que todos
devem colaborar com as
ações preventivas,
retirando todo e qualquer
objeto que possa
acumular água
parada.Responsabilidade
de todos Segundo o
prefeito de Ubatuba, o
trabalho de prevenção
desenvolvido durante
todo o ano em Ubatuba
possibilitou o controle da
doença até o momento,
mas isso não garante que
a situação continue
c o n t r o l a d a .
“Enquanto cidades
vizinhas estão em estado
de epidemia,
Ubatuba luta para manter
baixos os
números de casos
confirmados. Mas essa
luta é de todos nós.
Precisamos que todos
estejam envolvidos e
atuantes. Só assim,
poderemos evitar que a
p o p u l a ç ã o

adoeça.”Segundo o
coordenador do Programa
de Combate à Dengue,
Antenor Benetti, o
período pós-carnaval é
preocupante. “Agora é o
momento de todos se
unirem para retirar os
criadouros que possam
existir. Pesquisas
mostram que 80% dos
criadouros estão dentro
dos quintais. Essa é a única
forma de bloquearmos a
doença, uma vez que
várias cidades estão em
epidemia e o risco para
nós é grande. Estamos
convocando toda a
população para realizar
uma vistoria minuciosa
em seus imóveis nesta
semana.”Parceria A
mobilização contra a
dengue em Ubatuba foi
realizada pela prefeitura,
por meio do Programa de
Combate à Dengue, em
parceria com o Programa
de Saúde da Família,
Secretaria de Obras,
Comllurb e Sabesp.

Prefeitura de Ubatuba realizou
mega arrastão contra dengue

na região central da cidade

Por meio de parceria com
a Prefeitura de Taubaté,
alunos do curso de
enfermagem da Unitau
(Universidade de Taubaté)
participaram de um curso
de manejo clínico para
diagnóstico da dengue. O
curso foi realizado na
manhã de segunda-feira,
21 de março, no auditório
da Faculdade de Medicina
da Unitau, sob a
coordenação da chefe da
V i g i l â n c i a
Epidemiológica (VE) do
município, Stella

Zölner.De acordo com a
VE, que é ligada à
Secretaria de Saúde da
Prefeitura de Taubaté,
diversos alunos de
enfermagem já estão
atuando na rede de saúde
como estagiários e, por
isso, foram treinados para
contribuir com o controle
da dengue no município,
além de também serem
multiplicadores das
i n f o r m a ç õ e s .
Conscientização Também
como forma de ampliar a
divulgação das formas de

se combater a dengue,
agentes da VE
distribuíram material
informativo durante a
Corrida General Salgado,
realizada na manhã do
último domingo,
 20 de março. Os
panfletos orientativos
foram entregues ao
público que esteve
acompanhando o evento,
como forma de motivar a
população a participar
ativamente das ações de
combate à dengue no
município.

Prefeitura de Taubaté e
Unitau treinam alunos de

enfermagem para o
combate à dengue

A implantação do sistema
apostilado na rede
municipal de ensino de
Taubaté promoveu um
“salto de qualidade” na
educação. A avaliação é do
prefeito Roberto Peixoto,
responsável pela
implantação do sistema
que, há seis anos, existe
no município. Hoje, cerca
de 55 mil alunos de
ensino infantil e
fundamental, além do EJA
(Educação de Jovens e
Adultos) utilizam
apostilas no seu
aprendizado.”Estamos
promovendo uma grande
mudança no cenário da
educação em nosso
município”, destaca
Peixoto. Uma dessas
mudanças é o fato de o
sistema ter
proporcionado “igualdade
de condições entre alunos

da rede pública e os da
rede particular”, frisa o
prefei to.Considerado
moderno e eficiente, o
sistema apostilado,
afirma Peixoto, tem
proporcionado aos alunos
das escolas municipais
um melhor desempenho
no final do ensino
fundamental. “Eles
chegam mais preparados
para participar de
processos seletivos para
escolas importantes,
como a da Embraer”,
complementa o
prefeito.Além disso,
Peixoto relaciona ainda o
fato de as escolas
municipais terem
aumentado sua média no
Ideb – Índice de
Desenvolvimento da
Educação Básica –
elaborado pelo governo
federal. “Estamos

caminhando para
consolidar o crescimento
da qualidade de ensino
em nosso município”,
avalia o prefeito.O
sistema apostilado de
ensino foi implantado em
Taubaté, em 2006, pelo
prefeito Roberto Peixoto.
A novidade foi
acompanhada, ao longo
dos anos, por uma série de
outras medidas, como
reformas, ampliações e
construção de escolas,
além de um amplo
processo de valorização
d o s
professores.”Desenvolvemos
um plano para a melhoria
da educação que envolveu
tanto a área pedagógica
como a melhoria material
e humana do setor e, hoje,
estamos colhendo os
frutos dessas ações”,
finalizou Peixoto.

Sistema apostilado
garante qualidade do
ensino em Taubaté

Ministrada pela atriz,
diretora e performer
Silvana Abreu, curso terá
nove horas de duração e
acontece nos dias 21 e 22
de abril no CAC Walmor
Chagas.Já estão abertas as
inscrições para a oficina
“O Ator-Performer -
Dramaturgia do Desejo”,
que será realizada nos
próximos dias 21 e 22 de
abril, pelo Centro de Artes
Cênicas (CAC) Walmor
Chagas, com a atriz,
diretora e performer
Silvana Abreu. Destinado
a atores, clowns,
bailarinos, performers e
estudantes dessas áreas, o
curso terá carga horária
total de nove horas, as
vagas são limitadas e o
custo é de R$ 180,00.
Com especialização em
Mímica e Teatro Físico,
Silvana Abreu foi
integrante do Núcleo de
Pesquisa e Criação da
Mímica Total do Brasil,
coordenado por Luis
Louis, além de
idealizadora e produtora
do Projeto Solos do
Brasil, com Denise

Stoklos, quando criou o
espetáculo “Micro-
Revolução de Um Ser
Gritante”, inspirado na
obra de Clarice Lispector.
A montagem recebeu
vários prêmios em
festivais nacionais e
percorre o Brasil desde
2003, além de já ter se
apresentado em países da
América Latina e da
Europa. A oficina trabalha
o processo criativo do
ator a partir da abordagem
corporal e autoral, para
identificar e potencializar
o que cada participante
tem de mais expressivo e
único, e tem o objetivo de
que o performer esteja
tão comprometido com a
criação (com corpo-voz-
pensamento-emoção-
intuição) que a cena seja
necessariamente intensa,
autêntica, prazerosa,
alegre e vibrante.Esse
trabalho tem inspiração na
Filosofia Contemporânea
de Afirmação da Vida, e
busca uma aplicação
prática de conceitos
encontrados em
Nietzsche, Spinoza,

Bergson e Deleuze, entre
outros filósofos. Serão
abordados durante a
oficina treinamento de
técnicas corporais,
introdução ao conceito de
dramaturgia para atores-
criadores, treinamento do
corpo emocional, entre
outros.O Centro de Artes
Cênicas (CAC) Walmor
Chagas fica na rua Netuno,
41, Jardim da Granja.
Mais informações pelo
telefone (12) 3941-7631,
de terça a sexta-feira, das
14h às 20h.  Serviço: O
Ator-Performer -
Dramaturgia do Desejo
Datas e horários: dias 21,
das 10h às 13h e das 15h
às 18h, e 22, das 10h às
13h Local: CAC Walmor
Chagas - rua Netuno, 41,
Jardim da Granja
Para as inscrições:
Preencher Ficha de
Inscrição, anexar Carta de
Interesse do porque
deseja participar do
Curso e Curriculum
resumido (máximo 15
linhas).Valor: R$ 180,00
- 50% até dia 30 de março
e 50% até dia 15 de abril.

O Ator-Performer: oficina
trabalha processo

criativo

Representantes da
Associação de Amigos e
Moradores do Bairro
Pinheirinho apresentaram
agradecimentos ao prefeito
Roberto Peixoto pelo
atendimento de
reivindicações de melhorias
para a comunidade.No inicio
do mês de março os
moradores estiveram na sede
da prefeitura solicitando a
poda de árvores junto aos
postes de energia e a troca

das lâmpadas de iluminação,
na Estrada Municipal
Visconde do Mossoró e na
área da Paróquia. As
solicitações foram realizadas
em caráter de urgência
visando à realização de uma
Quermesse no bairro, que
aconteceu entre os dias 16 e
20 de março.As
reivindicações foram
prontamente atendidas pelo
prefeito, que determinou a
execução imediata dos

serviços necessários.A
Associação, através do Srº
Usley Debossan, apresentou
os agradecimentos ao
prefeito pelos trabalhos que
já estão acontecendo no local
e informou que a comunidade
realizou com sucesso a
quermesse.Os líderes da
comunidade destacam que o
trabalho do prefeito visa à
união de esforços voltados
aos interesses coletivos e não
individuais.

Peixoto recebe agradecimentos da
Associação de Moradores

do Pinheirinho pelo

atendimento de reivindicações


