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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.
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Curiosidades

Como parar de soluçar Uma crise de soluços é algo bem desagradável,
principalmente quando se está em meio ao trabalho e não há nada
que interrompa esse espasmo repetido. Talvez, em virtude disso é
que existem as crendices populares. Acompanhe algumas das
simpatias mais usadas para interromper esta incômoda tarefa de nosso
corpo:
Objeto na testa: Você coloca um pedaço de linha enrolado no centro
da testa da pessoa que está soluçando. Ela vai parar de soluçar? Pode
até ser que sim, se a fé falar mais alto! Não há nenhum embasamento
científico relacionado ao ato de fixar algo na testa como sendo um
procedimento eficaz no sentido de eliminar o soluço.

Prender a respiração: Você prende a respiração até quando suportar e
desta forma, seus soluços terão fim. Resultado: Momentaneamente
você fica com uma enorme falta de ar e seus soluços continuam
insistentes. É evidente que esta ação não passa de mais uma tentativa
frustrada de solucionar o problema.

Humor
O sujeito era tão exagerado que dizia que seu are de terra era uma
fazenda. Sua vaca deitada e o rabo sobrava para o quintal do vizinho.
Uma manhã ele me falou que havia perdido uma vaca na noite anterior.
Eu perguntei como foi que aconteceu e ele me respondeu:
- Caiu uma goiaba na cabeça dela e a morte foi instantânea.
Aí eu perguntei:
- Por que você não me chamou pra aproveitarmos a carne?
E ele respondeu:
- E o bicho da goiaba deixou?
Dois alentejanos andavam à caça no meio dos montes. De repente,
avistam um jovem que fazia Asa Delta. Um dos alentejanos levanta a
espingarda e dá um tiro e outro caçador pergunta:
- Compadre, que pássaro era aquele?
- Não sei compadre, mas que ele largou o homem que levava, largou.
 novo. Então, continue andando e fazendo. Não desperdice a base
que você já construiu. Existe alguma coisa que você pode fazer agora
mesmo, hoje, neste exato instante. Pode não ser muito, mas vai mantê-
lo no jogo. Vá rápido quando puder. Vá devagar quando for obrigado.
Mas, seja lá o que for, continue. O importante é não parar!

Miscelânea
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A ArteDuvale- Associação
dos Artistas Educadores
do Vale do Paraíba
promove entre os dias
28,29 e 30 de janeiro a
Festa de Santos Reis. A
associação que foi
idealizada para promoção
e preservação da memória
histórica e cultural da
humanidade e das
tradições e manifestações
populares brasileiras vai
comemorar o tradicional
dia de Reis com feira de
artesanato, culinária
típica, moçambique e
muita música.A Folia de
Reis é uma festa religiosa
de origem portuguesa,
que chegou ao Brasil no
século XVIII. Em
Portugal, em meados do
século XVII, tinha a

Arte Duvale promove
Festa de Santos Reis

principal finalidade de
divertir o povo, enquanto
aqui no Brasil, passou a
ter um caráter mais
religioso do que de
diversão. No período de
24 de dezembro, véspera
de Natal, a 6 de janeiro,
Dia de Reis, um grupo de
cantadores e
instrumentistas percorre
a cidade entoando
 versos relativos
à visita dos Reis
Magos ao Menino Jesus.
Passam de porta
em porta em busca de
oferendas, que podem
variar de um prato de
comida a uma simples
xícara de café.A Folia de
Reis, herdada dos
c o l o n i z a d o r e s
portugueses e

desenvolvida aqui com
características próprias, é
manifestação de rara
beleza. Os preciosos
versos são preservados de
geração em geração por
tradição oral.A
programação musical
conta com música
orgânica na sexta-feira
(28), forró e sertanejo
com Ademar no sábado
(29) e no encerramento
domingo (30) dança árabe
com Priscilla Pacheco,
André Nogueira e João
Gabriel. As festividades
começam às 18h e a
entrada é franca, a
ArteDuvale fica
localizada na Rua Barão
Homem de Mello, 149 no
centro de
Pindamonhangaba.

Depois de muitos anos,
Pindamonhangaba terá
novamente o concurso de
músicas carnavalescas,
marchinhas. Intitulado IV
Festival “Maestro Arthur
dos Santos”, o evento será
realizado na Associação
Atlética Ferroviária entre
os dias 24 e 27 de
fevereiro. Os
organizadores desta
edição são Walter Leme
e Marcos Ivan. Leme
conta que o último
festival foi em 1973, na
Quadra Coberta.”Tomei a
decisão de realizar o
festival novamente por
uma questão de honra.
Tenho muitos amigos
compositores e todos
falavam que tinham
dificuldades de mandar
suas obras para os outros
festivais, então pensei
porque não fazer um aqui,

dando oportunidade a
eles. Conversei com o
presidente da Ferroviária,
Arthur Ferreira dos
Santos, que está apoiando
o evento este ano”.Até o
momento, Leme conta
que já estão inscritas 16
marchinhas. Como o
prazo será encerrado dia
4 de fevereiro, ele
acredita que serão
recebidas, no mínimo 40
composições. Deste
número, 20 serão
selecionadas, sendo
apresentadas 10 no
primeiro dia e 10 no
segundo do festival.    O
evento terá inicio no dia
24, com um ensaio. Os
candidatos contarão com
a banda “Vale Som”, que
estará com instrumentos
de sopro, percussão,
guitarra e baixo.As
marchinhas selecionadas

serão divulgadas no dia 6
de fevereiro no site
www.aaferroviaria.com.br.
O evento tem o objetivo
de resgatar a tradição das
marchinhas de carnaval e
incentivar a criatividade
dos compositores
populares da região e de
qualquer parte do país.
Cada compositor poderá
inscrever até duas obras
inéditas, o tema é livre.As
inscrições poderão ser
entregues ou enviadas
pelo correio  nos
seguintes endereços: rua
Francisco de Assis César,
369, Ouro Verde, CEP
2 . 4 1 2 - 1 7 0 ,
Pindamonhangaba, São
Paulo; Associação
Atlética Ferroviária,  rua
Álvaro Pinto Madureira,
81, centro, CEP 12422-
210, aos cuidados de
Marcos Ivan.

Concurso de músicas
carnavalescas de

Pindamonhangaba

O Grupo de Estudos e
C o n s c i e n t i z a ç ã o
Ambiental de Taubaté
(Geca), com mais de 27
anos de militância na
defesa do meio ambiente
e vários serviços
prestados à toda região do
Vale do Paraíba,
Serra da Mantiqueira e
Litoral Norte,
inaugurou no último dia
15 de janeiro,
 no bairro de Vargem
Grande - município de
Natividade da Serra, o
núcleo Vargem Grande do
Geca. Com atividades no
local desde 1989, a ong

realiza um de seus
maiores sonhos ao
organizar um grupo de
moradores de Vargem
Grande que terão como
maior desafio a criação do
centro de formação de
Educação Ambiental.
Estiveram presentes
cerca de 30 pessoas que
puderam presenciar
mais uma realização do
Geca. Logo após a
cerimônia de
inauguração do núcleo, a
mestranda Tatiane Cabral
(membro do geca)
apresentou uma palestra
sobre ecologia e

sustentabilidade. As
atividades foram
encerradas com a
realização de um sarau
ambiental que contou com
a presença de poetas e
músicos de Taubaté e de
Vargem Grande.A nova
diretoria do Geca
agradeçe aos
presentes no evento e
convida todos os
interessados para
conhecerem a nova sede
a d m i n i s t r a t i v a ,
na rua Xv de
Novembro, 196 - Centro
- Taubaté. Informações:
012 30253620 (Vicente).

Geca inaugura
 núcleo na Vargem

Grande

A Fundação Cultural
“Benedicto Siqueira e
Silva” realizou a 1ª
Conferência de dirigentes
culturais, com o tema:
“Agregando valores à
gestão cultural – ideias
que funcionam”, em
Paraibuna, no último dia
19.O objetivo
 era reunir as pessoas
responsáveis pelo
desenvolvimento da
cultura no Vale do Paraíba
e Litoral Norte para
compartilhar e debater
ideias que incentivam o
desenvolvimento cultural.
“Estas reuniões são muito
importantes e acontecem
para promover esta
interação entre os
dirigentes. Desta vez,
conseguimos trazer para
Paraibuna; o que significa

um grande avanço na
promoção cultural do
município”, declarou o
diretor-presidente da
Fundação Cultural, Rafael
Ribeiro.Para Toninho
Macedo, diretor artístico
e cultural da Abaçaí
(Organização Social de
Cultura), receber um
evento deste porte
representa para o
município a oportunidade
de mostrar a
sua cultura. “Mostrando
algo que é bem peculiar e
simples, Paraibuna
sempre surpreende e
agrada a todos”,
disse.Segundo a diretora
de Cultura de
Caraguatatuba, Maria do
Carmo Ferreira, estes
encontros fortalecem os
trabalhos que estão sendo

realizados e ajuda a
desenvolver novos
projetos.A Conferência
contou ainda com a
presença de Cláudio
Mendel, Diretor Cultural
da Fundação Cassiano
Ricardo de São José dos
Campos; Coordenador da
FUNDACC de
Caraguatatuba, Adbailson
Cuba; Diretora de Cultura
de Pindamonhangaba,
Nilza Mayer; Diretor
Cultural de Guaratinguetá,
Humberto Miranda Neto,
(Beto Mi); Diretor de
Cultura de Salesópolis,
Aparecido Rodrigues;
Chefe da Seção de Cultura
de Bertioga, Vanessa
Prado Signorini; e
Diretora de Cultura de
Ilhabela, Simone de
Lucca.

Conferência em
Paraibuna reúne

dirigentes culturais

Dentro das ações de
combate à dengue no
município, a Prefeitura de
Taubaté, através da
Secretaria de Serviços
Municipais, vem
intensificando os
trabalhos de limpeza em
diversos bairros. O
objetivo desta ação que
agrega serviços de corte
de grama, poda de árvores
e de arbustos, retirada de
entulho, entre outros
trabalhos, seguem em
ritmo acelerado pelas
equipes da Secretaria de

Serviços. Os locais já
atendidos nesta etapa
foram: avenida Juscelino
Kubitscheck de Oliveira,
avenida John Kennedy,
avenida Tiradentes, rua
Juca Esteves, rua vereador
Rafael Braga, região
próxima ao viaduto do
Belém, bairros da Cecap,
Alto do Cristo, Bonfim,
Novo Horizonte, Jardim
Jaraguá, Gurilândia, Vila
São José, Jardim Ana
Rosa, vias próximas ao
Taubaté Shopping, entre
outras. De acordo com o

secretário da pasta,
Roberti Costa, a
determinação do prefeito
Peixoto é promover ação
desta natureza por toda a
cidade. “Sabemos que
neste período do ano
devido às chuvas
constantes aumentam o
trabalho do nosso setor,
mas através de um
trabalho de equipe
estamos preparados para
oferecer um serviço de
qualidade para a nossa
população”, aborda ainda
Roberti Costa.

Prefeitura de Taubaté
intensifica trabalho de
limpeza pela cidade

Títulos oferecidos visam
qualificar profissionais paras
o mercado de trabalho e
conferem certificação da
Cisco e Microsoft O Senac
Taubaté lança a partir de
2011 os cursos de
certificação na área de
Tecnologia da Informação,
que visam à capacitação de
profissionais para o mercado
de trabalho. A unidade vai
oferecer três títulos sendo
CCNA 1 Exploration 4.0:
Fundamentos de rede e
CCNA 2 Exploration 4.0:
Protocolos de roteamento
certificados pela Cisco, e o
curso 6292 - MCTS:
Configuração do Windows 7,
com certificação da
Microsoft. As aulas serão
ministradas por profissionais
devidamente certificados, em
um ambiente com
equipamentos e infraestrutura
diferenciados. Os cursos vão
abordar conteúdo teórico,
exercícios práticos e
avaliações on-line visando à

preparação do participante
para a certificação final. Os
interessados em obter mais
informações sobre os cursos
podem entrar em contato
com a unidade do Senac
Taubaté pelo telefone (12)
2125-6099 ou através do
portal www.sp.senac.br/
taubate. Sobre o Senac São
Paulo Instituição educacional
comprometida com a
inclusão social, o Senac São
Paulo organiza uma
programação de cursos
livres, técnicos, de
graduação e pós-graduação
em diversas áreas do
conhecimento. São 50
unidades educacionais em
todo o Estado de São Paulo,
além de três campi do Centro
Universitário Senac, dois
hotéis-escola – Grande Hotel
São Pedro e Grande Hotel
Campos do Jordão –, e mais
a Editora Senac São Paulo.
A diversidade dessa atuação
possibilita a oferta de
atendimento corporativo e de

cursos a distância. Serviço
CCNA 1 Exploration 4.0:
Fundamentos de rede -
Curso em que o participante
aprende fundamentos e
tecnologias de rede, que vão
auxiliar no desenvolvimento
de habilidades para planejar
e implementar redes de
comunicação de dados.
CCNA 2 Exploration 4.0:
Protocolos de roteamento -
Curso em que o participante
aprende fundamentos e
tecnologias de rede, que vão
auxiliar no desenvolvimento
de habilidades para planejar
e implementar redes de
comunicação de dados.
6292 - MCTS: Configuração
do Windows 7 - O
participante aprende a
instalar, atualizar e migrar
estações de trabalho para
Windows 7. Este curso
prepara o participante para a
certificação MCTS –
Microsoft Certified
Technician Specialist em
Configuração do Windows 7.

Senac Taubaté oferece
novos cursos na área de Tecnologia

da Informação


