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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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A Vibracustic está
instalada há 15 anos em
Taubaté e foi a primeira
empresa a produzir a
camada vibracustica no
Brasil. Depois de 5 anos
o Grupo Freudenberg
adotou esse nome para
todas suas empresas no
mundo. Este ano a
Vibracustic mundial
completa 10 anos. O
grupo Freudenberg é a
matriz que esta presente
em mais de 170 países e
tem várias divisões, sendo
uma delas é a
Vibracoustic, essa divisão
está presente em vários
países.A unidade de
Taubaté é responsável
pela produção e
distribuição das peças
para a América do Sul,
devido ao grande
crescimento da empresa
mundialmente foi criado
há 10 anos, um Centro de
D e s e n v o l v i m e n t o
totalmente capacitado
para atender sua demanda
local. A Vibracoustic tem
5 divisões que são:
Direções, Motor,
Chassis, Suspensão, MCU
– batente de poliuretano.
Sendo que sua divisão
primeiro é por área de
produto e depois por
regiões.Segundo Edney
Correa, diretor da planta
de Taubaté, a Vibracoustic
transforma barulho e
vibração em som e
conforto. Ele conta que
está na empresa há 13

anos e que conhece cada
processo. “Nós no Brasil
respondemos a parte de
Motorização e estamos
trazendo para Taubaté
mais uma divisão que é a
de Molas Pneumáticas.
Começamos fornecendo
peças para uma empresa e
agora buscamos uma
maior diversidade de
empresas”, disse.
História do Grupo
Freudenberg O Grupo
Freudenberg é um
conglomerado de
empresas que atuam nos
segmentos de tecnologia
de vedação, controle de
vibrações, não tecidos,
lubrificantes especiais,
agentes desmoldantes,
filtração, dentre outros. O
Grupo, que completou
161 anos em 2010, está
presente em 59 países,
emprega mais de 34 mil
pessoas em 170 fábricas
e teve faturamento anual
de • 5,4 bilhões (2010).O
Grupo Freudenberg
nasceu de um curtume na
Alemanha, em 1849,
criado por Carl Johann
Freudenberg. Com a 1ª
Guerra Mundial, inflação
crescente e a crise de
1929, as exportações de
couro ficaram mais
difíceis e a diversificação
dos negócios se fez
necessária. Os produtos
em couro foram sendo
substituídos por novas
tecnologias, até se chegar
à produção dos não

tecidos, em meados dos
anos 50.De capital
fechado, trata-se de uma
empresa familiar,
pertencente à cerca de
300 herdeiros do
fundador, Carl Johann
Freudenberg.O Grupo
Freudenberg se organiza
em quatro grandes
divisões: Vedação e
Tecnologia de Controle
de Vibração; Não
Tecidos; Produtos para o
Lar; Especialidades e
Outros. Somando-se
todas essas divisões,
encontramos um total de
14 grupos de negócio.Um
grupo forte também no
BrasilPresente no
mercado brasileiro há
mais de 30 anos, o Grupo
Freudenberg está
representado por seis
empresas de diferentes
setores: Chem-Trend,
E a g l e B u r g m a n n ,
Freudenberg Não
Tecidos, Freuden
berg-NOK, Klüber
Lubrication e
Vibracoustic. São
companhias que atuam
como fornecedoras para
diferentes tipos de
indústrias como
automotiva, têxtil, óleo e
gás, bens de capital,
vestuário, higiene, entre
outras.As seis empresas
em atuação no mercado
brasileiro representam
três das quatro divisões
em que se organiza o
Grupo Freudenberg.

Vibracustic Taubaté
produz peças para a

América LatinaA região do Vale do
Paraíba vem
desempenhando, desde os
primeiros tempos da
colonização, funções das
mais importantes, cujas
repercussões se fazem
sentir além das próprias
fronteiras do Estado. A
grande participação dos
destinos históricos e
econômicos do país,
justifica a importância de
suas cidades e o orgulho
de sua gente fazendo
parte da região e
acompanhando-a no seu
desenvolvimento, a cidade
de Pindamonhangaba
construiu-se numa das
mais antigas e
tradicionais de São Paulo
e do Brasil. A Fundação e
as TeoriasExistem duas
teorias em relação à sua
Fundação.A primeira
teoria diz os irmãos Leme
adquiriram da Condessa
de Vimieiro glebas de
terra ao norte da Vila de
Taubaté, bem á margem
direita do Rio Paraíba.
Aos 12 de agosto de
1672, Antônio Bicudo
Leme e Braz Esteves
Leme, iniciaram a
construção da capela em
honra a São José,
fundaram a povoação de
São José de
Pindamonhangaba. Essa
capela foi edificada no
alto de uma colina,
exatamente onde hoje se
localiza a Praça da
República (Largo do
Quartel). Baseado nesta
teoria, em 07/12/53 o
então Prefeito Dr. Caio
Gomes Figueiredo
oficializou pela Lei n°
197 a data de 12 de Agosto
de 1972 como a data da
Fundação de
Pindamonhangaba, tendo
como Fundadores:
Antônio Bicudo Leme e
Braz Esteves Leme.A
segunda teoria diz que no
início do Século XVII
sesmarias vão sendo
concedidas na zona de
Taubaté -
Pindamonhangaba -
G u a r a t i n g u e t á ,
destacando-se uma que é
concedida em 17/05/
1649, ao Capitão João do
Prado Martins, na
paragem chamada
Pindamonhangaba. De
acordo com a respectiva
carta de doação, esse
povoador, vindo de São
Paulo, com a família e
agregados já estava de

posse de suas terras,
naquela paragem, desde o
dia 22 de Julho de 1643,
que é considerada a data
de Fundação de
Pindamonhangaba, pois o
sítio então aberto por
João do Prado se situava
no rocio mesmo da futura
vila e cidade de nossos
dias. A partir daí, da
paragem à margem direita
do rio Paraíba, forma-se
um bairro dependente de
Taubaté, para onde vão
afluindo novos
povoadores e moradores.
Começa a funcionar no
bairro uma igreja, de porte
pequeno, cujo orago é
Nossa Senhora do Bom
Sucesso. A sua ereção é
devida ao padre João de
Faria Fialho, considerado
o Fundador de
Pindamonhangaba. Por
existirem dúvidas quanto
à Fundação de
Pindamonhangaba, em 09/
03/73 o Prefeito Dr. João
Bosco Nogueira, faz
saber a Câmara Municipal
de Pindamonhangaba,
aprova e ele promulga a
seguinte:Lei Municipal
n° 1336 de 09 de março
de 1973:Art. 1° - Fica
revogada a lei nº 197, de
7 de dezembro de 1953,
que oficializou data da
Fundação de
Pindamonhangaba.Art. 2°
- A data de 10 de julho de
1705, que é a da
Emancipação Política de
P i n d a m o n h a n g a b a ,
continuará sendo
comemorada como a data
magna do município, até
que a da Fundação seja
descoberta de forma
d o c u m e n t a l .
Emancipação PolíticaNo
início do século XVIII,
por volta de 1704, a
pequena Freguesia de São
José crescia
intensamente e já era
intenção de seus
moradores separa-la da
Vila de Taubaté, a qual
pertencia.Freqüentemente
os maiorais do lugar se
reuniam para trocar idéias
sobre a maneira de torna-
la independente,
elevando-a à categoria de
Vila.Para alimentar ainda
mais esse desejo nato de
liberdade, quis o destino
que por aqui passasse o
Desembargador João
Saraiva de Carvalho,
Ouvidor Geral e
Corregedor da Comarca
de São Paulo. E assim, à

custa de rogos que lhe
foram feitos e de
“valiosos presentes” que
lhe foram ofertados, o
Desembargador resolveu
o caso da noite para o dia.
A freguesia foi elevada à
Vila por obra e graça de
um ato assinado por João
Saraiva de Carvalho. Esta
resolução provocou os
protestos das autoridades
taubateanas e elas
resolveram comunicar o
fato a Sua Majestade D.
Pedro II, El Rei de
Portugal.Era preciso
anular a ilegalidade
cometida pelo
Desembargador. Estando
o Rei doente, coube à
Rainha Dona Catarina
resolver aquele delicado
caso. No entanto,
considerando, talvez, a
humildade dos
representantes da nova
Vila, que afirmavam estar
cientes do erro cometido
e pediam perdão, a Rainha
acabou por lhes desculpar
o erro.Mas não passou
muito tempo e o povo da
Freguesia elevada à Vila
ilegalmente teve uma
grata surpresa. Num gesto
magnânimo e inteligente,
a Rainha, depois de haver
anulado a criação da Vila
de São José, havia
mandado criar a Vila de
Nossa Senhora do Bom
Sucesso de
Pindamonhangaba. A boa
nova alegrou duplamente
os habitantes da então
freguesia de
Pindamonhangaba, porque
os livrou das penas a que
estavam sujeitos por
terem cometido o “grande
crime” de eleva-la à Vila
e por satisfazer suas justas
aspirações.Em 03 de abril
de 1849 a Vila Real de
Pindamonhangaba é
elevada à cidade, por Lei
P r o v i n c i a l ,
sancionada pelo Dr. V.
Pires da Mota -
Presidente da
Província.Em 07 de maio
de 1877 o termo de
Pindamonhangaba é
elevado a cabeça de
Comarca, por Lei n° 27,
desse dia.Pela
participação de seus
filhos na maioria dos
feitos históricos
nacionais e pela
opulência advinda da
cultura do café,
a cidade recebeu o
codinome de “Princesa do
Norte”.

Pindamonhangaba
aniversária em julho

A cidade está na chave 2,
junto com as cidades de
C a ç a p a v a ,
Pindamonhangaba e
Taubaté. A escola
municipal Professor Luiz
Ribeiro Muniz, do bairro
Martim de Sá, é a
representante de Caraguá
na 12ª edição da Gincana
da Solidariedade. O
alimento da primeira
etapa é o arroz, as
doações podem ser feitas
nas escolas municipais e
na secretaria municipal de
Educação. O
encerramento da primeira
etapa da chave 2 será no
dia 19 de agosto, em

Taubaté, onde haverá a
contagem dos alimentos
arrecadados. A cor da
cidade é amarela, que será
utilizada nas camisetas
dos alunos. As doações
serão entregues ao Fundo
Social de Solidariedade
do município, que
distribui os alimentos
para entidades
assistenciais. A próxima
etapa já tem data marcada.
Caraguá participa da final
do feijão no dia 9 de
novembro, em
Pindamonhangaba .O
evento tem início em
agosto e final prevista para
outubro. Os alimentos

arrecadados são pesados e
revertidos em pontos para
o município. Além dos
alimentos, outras
atividades também geram
pontos na gincana, como
brincadeiras, jogos e
apresentações artísticas e
c u l t u r a i s . C a d a
município se
 inscreve com uma
 escola representante,
que indica no mínimo dez
entidades assistenciais da
cidade para serem
beneficiadas. Caraguá foi
campeã da gincana em
2008, com a escola
Professora Antonia
Antunes Arouca.

Caraguá recolhe arroz
para Gincana da

Solidariedade

A Fundação Educacional e
Cultural de Caraguatatuba
– Fundacc está com
inscrições abertas para
capacitação para Garçom/
Garçonete em parceria
com a Etec de Caraguá. O
intuito da Fundacc e da
Etec é capacitar mão de
obra oferecendo uma
oportunidade de
qualificação que
possibilite a geração de
renda para as famílias,
com vista ao Caraguá a
Gosto, tradicional festival

gastronômico que este
ano começa dia 29 de
julho e movimenta o
comércio local.Os
interessados em
participar devem ter no
mínimo 18 anos, residir
em Caraguá e procurar a
sede da Fundacc,
localizada na Rua Santa
Cruz, 396, no Centro,
munido de documentos
pessoais. As inscrições
podem ser feitas de
segunda à sexta-feira, das
8h às 12h e das 13h às

17h. As aulas terão início
no dia 4 de julho e serão
ministradas no período
vespertino, das 13h30 às
16h30.Além de noções
práticas e teóricas da
profissão, a capacitação
para Garçom/Garçonete
oferecerá ao aluno aulas
de ética e manipulação e
higienização de
alimentos. O curso é
gratuito e as vagas são
limitadas. Mais
informações (12) 3897-
5660.

Fundacc oferece curso de Garçom

com certificação da Etec

Indústria, mineração,
construção civil,
prestação de serviços e
administração pública
puxam geração de
empregos.A última
publicação do Caged
(Cadastro Geral de
Empregados e
Desempregados) - órgão
da Secretaria Estadual de
Emprego e Relações do
Trabalho - mostrou que
P i n d a m o n h a n g a b a
continua na ponta na
geração de postos de
trabalho na região.Em
maio, a cidade apresentou
nova variação positiva e já
acumula 4,85% no ano.
Para ter uma base, é o
melhor índice da região,
que tem Caçapava com
2,41%; Guaratinguetá
(2,32); Jacareí (3,46);
São José dos Campos
(1,05); e Taubaté
(4,08).No acumulado dos
últimos 12 meses, a
diferença de
Pindamonhangaba para as
duas principais cidades da
região é ainda maior:
Pinda (6,40%); São José
dos Campos (- 0,67%); e
Taubaté (5,28%).A
Secretaria Municipal de
D e s e n v o l v i m e n t o

Econômico atribui o
resultado a uma série de
fatores, dentre os quais se
destaca o aumento na
atividade industrial. “A
indústria de
transformação é o carro
chefe no indicador.
Trabalhamos fortemente
na captação de vagas junto
às empresas. É trabalho
diário e de muita
dedicação e nossa equipe
no PAT (Posto de
Atendimento ao
Trabalhador) tem uma
participação importante
neste sucesso”, disse o
secretário Álvaro Staut
Neto.O prefeito João
Ribeiro lembrou que nos
últimos anos a geração de
empregos sempre esteve
em alta na cidade. “O
número de empregos com
carteira assinada
a u m e n t o u
consideravelmente na
maioria dos segmentos
econômicos. As
indústrias e empresas de
uma maneira geral são as
grandes responsáveis por
isso, todavia, muitas delas
foram motivadas a se
expandir e a contratar,
devido ao planejamento
da cidade, plano diretor,

leis de incentivos fiscais
e mão-de-obra qualificada
e outras facilidades
encontradas em
Pindamonhangaba”.Além
do setor industrial, o
prefeito destacou outras
atividades. “Embora Pinda
seja uma cidade cujas
atividades sejam
p r e d o m i n a n t e m e n t e
industriais, temos dados
significativos em outros
setores – mostrando que
estamos atentos e
trabalhando também em
outras frentes
econômicas. Os setores
de serviços, construção
civil, extração e a
administração pública têm
uma parcela significativa
no índice”.João Ribeiro
ainda ressaltou que
Pindamonhangaba está
entre as 30
principais cidades do
Estado de São Paulo no
Índice de Participação
dos Municípios.
“Vivemos um
momento espetacular
neste quesito, que é
gerado, sobretudo, através
do sucesso no valor
adicionado - este que
cresceu 83% nos seis
últimos anos”,

Emprego: Pinda lidera
geração de postos de

trabalho na região

Os jovens interessados
em ingressar em estágio
devem acessar o Portal do
E s t u d a n t e
(www.ciee.org.br) para se
cadastrar gratuitamenteO
Centro de Integração
Empresa-Escola (CIEE)
prevê a abertura de 150
vagas de estágio na região
de Taubaté até meados de
agosto, para praticamente
todos os cursos. O
aumento das
oportunidades ocorre
nesta época do ano para
reposição de vagas em
empresas e órgãos
públicos, já que muitos
contratos vencem
coincidindo com a
formatura de estudantes e

com a efetivação de
e s t a g i á r i o s .
Nacionalmente, 15 mil
vagas serão abertas no
período.Segundo Eduardo
de Oliveira,
superintendente de
Operações do CIEE, a
fartura de vagas do
período vem confirmar a
tendência de crescimento
da oferta de vagas para
estágio.Os jovens
interessados em ingressar
em estágio devem acessar
o Portal do Estudante
(www.ciee.org.br) para se
cadastrar gratuitamente
no CIEE. Aos que já são
inscritos é importante
atualizar os dados pois,
assim, aumentarão as

chances de serem
convocados para
processos seletivos.Os
cadastrados no banco de
dados do CIEE contam
com uma série de
vantagens. Além de
concorrerem a programas
de estágio, que facilitarão
o acesso futuro no
mercado de
trabalho, podem turbinar
seus currículos
matriculando-se em um
(ou mais) dos 31
cursos gratuitos que
compõem a grade do
programa de Educação a
Distância do CIEE, que
abrange temas
c o m p o r t a m e n t a i s ,
técnicos e conceituais.

Ciee abre 150 vagas de
estágio


