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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

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”.

Mostra Nacional de Dança
Profissional de Caraguá
será neste final de
semana.A partir de quinta-
feira (28/04/2011),
Caraguá será palco do
Litoral em Dança, evento
que será realizado no
Teatro Mario Covas até o
próximo domingo (1º/
05). A novidade desta
edição é que a Mostra
Nacional de Dança
Profissional não será
competitiva e terá entrada
solidária de um pacote de
fralda descartável todos
os dias.A abertura do
evento, na quinta-feira,
será com o espetáculo
“Tchaikovsky Pas de
Deux”, da São Paulo
Companhia de Dança. A
coreografia, de George
Balanchine, é uma obra de
oito minutos que faz um
tributo ao balé romântico.
Em seguida, o Corpo de
Baile Municipal de
Caraguatatuba apresenta
“In Pecados”, um
e s p e t á c u l o
contemporâneo, com
duração de 40 minutos,
que aborda os pecados do
ser humano.Na sexta-feira
(29), a Raça Cia de Dança,
de São Paulo, apresenta
“Cartas Brasileiras”. O
espetáculo é resultado de

uma coleta de cartas com
textos em forma de
poesias de diversas
gerações de amigos e
familiares da companhia.
Essas poesias se
transformaram em
músicas. O resultado final
foi uma coreografia com
50 minutos de duração.No
sábado (30), a Companhia
Sociedade Masculina
exibe duas performances:
“Vila”, que aborda
questões referentes ao
amor como afeto,
perfeccionismo, zelo e
término de
relacionamento, e
“Pescadores do Ar” que
tem foco no oxigênio
como energia e força que
movem a vida humana.No
domingo (1º/05), a
Companhia de Dança de
Diadema encerra o evento
com “Crendices...quem
disse?”. O espetáculo
aborda as crenças
populares que estão no
dia-a-dia do povo
brasileiro. A Cia fez uma
pesquisa no romance “A
Pedra do Reino”, de
Ariano Suassuna, e
destaca na performance
passagens da obra em que
os fenômenos do
cotidiano são elementos
determinantes do destino

de um povo.As fraldas
arrecadadas durante o
Litoral em Dança serão
repassadas para o Fundo
Social de Solidariedade de
Caraguá.O evento é
realizado pelo Governo
Municipal, por meio da
Fundação Educacional e
Cultural de Caraguá, em
parceria com a Abaçaí
Cultura e Arte e o
Governo do Estado de
São Paulo.Programação
Quinta (28) 20h  São
Paulo Companhia de
Dança – “Tchaikovsky Pas
de Deux 1960” Corpo de
Baile Municipal de
Caraguatatuba – “In
Pecados”Sexta (29) 20h 
Raça Cia de Dança –
“Cartas Brasileiras”
Sábado (30) 21h 
Companhia Sociedade
Masculina –
 “Vila” e “Pescadores do
Ar” Domingo (1º/05)
19h  Companhia de
Dança de
Diadema –
“ C r e n d i c e s . . . q u e m
disse?” Serviço Litoral
em Dança De 28 de abril
a 1º de maio Teatro Mario
Covas Endereço: Avenida
Goiás, 187, Indaiá
Informações: (12) 3881-
2 6 2 3
www.fundacc.com.br

Teatro Mario Covas
recebe Litoral em Dança

O encerramento das
comemorações do
aniversário de Caçapava
será com o show da dupla
sertaneja Gian e Giovani,
neste sábado (30). A
apresentação será
realizada a partir das 21h
em um estrutura montada
ao lado do Centro
Educacional, Cultural e

Esportivo José Francisco
Natali, na Av. Dr. José de
Moura Resende, 475, no
bairro Vera Cruz. A
entrada é franca. Mais
informações: Tel. (12)
3652-9222.A base do
repertório do show que a
dupla mostra em
Caçapava é o último CD.
O roteiro inclui músicas

inéditas e grandes
sucessos gravados por
Gian e Giovani e outras
duplas. ‘Mil Corações’,
‘O Grande Amor da
Minha Vida – Convite de
Casamento’, e até “Pense
em Mim”, sucesso nas
vozes de Leandro e
Leonardo, estão no
programa.

Caçapava recebe show
gratuito da dupla Gian e

Giovani

Os lojistas da região do Vale
do Paraíba, Serra da
Mantiqueira e Litoral Norte
vivem a expectativa da
primeira importante data do
ano para o comércio: o Dia
das Mães. Uma pesquisa
realizada pelo Sincovat
(Sindicato do Comércio
Varejista) nas cidades de
Taubaté, Caçapava, Campos
do Jordão e Ubatuba,
mostrou que o movimento
deve crescer com relação ao
ano passado.Em Taubaté, o
Sincovat ouviu 112 lojistas da
região central da cidade e a
expectativa é aumentar as
vendas em 22,8% com
relação a mesma data do ano
passado. De acordo com o
levantamento, o consumidor
deverá gastar, em média, R$

98 com cada presente.Na
cidade de Caçapava, foram
ouvidos 49 empresários e,
segundo os entrevistados, a
esperança é que o Dia das
Mães aqueça a economia do
município e supere em 22,4%
o movimento de 2010. O
tíquete médio deverá ficar em
R$ 50.Já em Campos do
Jordão, o Sindicato do
Comércio Varejista ouviu 50
lojistas dos segmentos de
roupas, calçados, enxovais,
jóias, artesanatos e boutiques
e a expectativa média das
vendas é de um aumento de
35% este ano. O valor médio
das compras deve ser de R$
77.Em Ubatuba, foram
ouvidos 47 comerciantes. Na
cidade litorânea, os lojistas
esperam que as vendas

cresçam cerca de 20,8%
com relação ao ano passado.
O valor médio dos presentes
deve ficar em R$ 70.”O Dia
das Mães é a segunda melhor
data do ano para o comércio,
ficando atrás apenas das
vendas de Natal, pois
movimenta vários segmentos,
como de roupas, calçados,
eletrodoméstico e
eletrônicos, móveis, entre
outros. Ainda estamos
vivendo um bom momento
econômico, o poder de
compra do consumidor
continua crescendo
 e com isso, os lojistas
seguem otimistas e devem
mesmo ter um bom Dia das
Mães”, explica Dan
Guinsburg, presidente do
Sincovat.

Comércio da região espera aumento nas vendas

com o Dia das Mães
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Neste fim de semana, a
Concha Acústica mais
uma vez agita o final de
semana na cidade
recebendo mais duas
atrações para comemorar
mais um feriado na
serra.Abrindo a agenda, no
sábado (30/04) a partir
das 16h a Orquestra
Sinfônica de Tatuí faz
apresentação trazendo
repertório que encantará
os ouvidos dos que
estiverem presente na
Praça do Capivari.Criada
em 1985, a Orquestra era
composta por
professores do
Conservatório de Tatuí,
alunos em estágio
avançado e músicos
amadores da cidade para
apresentação oficiais. Em
1996 excursionaram por
vários estados do Brasil
com o Banco do Brasil
Musical e no mesmo ano
gravaram um cd em
homenagem a Tom Jobim.
Nos mais de 25 anos de
fundação, o Grupo já
acompanhou nomes
como brasileiros por
meio do projeto Banco do
Brasil Musical. Nele, o
grupo de 47 músicos
acompanhou Wagner

Tiso, Victor Biglione,
Maurício Einhorn, André
Gereissati e Arthur
Moreira Lima e recebeu
entre os solistas Gilberto
Tinetti, Raffaeli Trevisani,
Arnaldo Cohen, Tatjana
Vassiljeva. Além de
apresentações de
principais sinfonias de
Beethoven, Mozart e
Haydn. Desde 2010, vem
recebendo regentes
convidados com renome
nacional e internacional,
entre eles Roberto
Tibiriçá, Fabio Zanon,
Abel Rocha, Wagner
Polistchuk, Felix Krieger
e Gottfried Engels
(Alemanha), Aylton
Escobar, entre outros.
Dentre os solistas
recebidos mais
recentemente estão:
Fabio Cury, Gilberto
Tinetti, Alex Klein e
Antonio Del ClaroNo
domingo, a Orquestra
Sinfônica de Tatuí volta ao
palco, às 13h, para fechar
a programação de cinco
apresentações em
Campos do Jordão. Logo
em seguida, às 16h, Kiko
Zambianchi volta a
Campos do Jordão para se
apresentar no Música na

Praça. A apresentação do
dia 01/05 ganha um sabor
novo, já que é o show de
divulgação de seu DVD
Acústico, gravado em 07
de outubro de 2010, no
Theatro Pedro II, em
Ribeirão Preto, cidade
natal do cantor.Esse
trabalho que comemora
os 25 anos de carreira do
cantor e compositor, Kiko
traz canções autorais
inéditas e clássicos como
“Rolam as Pedras”, “Eu te
amo você” e “Primeiros
Erros”, além da presença
do grupo Capital Inicial
em duas faixas.Kiko
Zambianchi será
acompanhado por
músicos renomados que
trazem toda a
performance e qualidade
impecável deste novo
trabalho que, ainda não
tem data de lançamento
definida, mas deve
acontecer no primeiro
semestre de 2011, e terá
promoção da Alpha FM.A
programação na Praça do
Capivari tem entrada
franca e classificação
livre. Informações na
Secretaria Municipal de
Turismo pelo telefone
(12) 3663-1098.

Final de semana será
cultural nas montanhas

Unidades Básicas de
Saúde alertam sobre a
importância de uma vida
saudável.A secretaria de
Saúde de Caraguá realiza
até o próximo sábado (30)
a Semana de Prevenção e
Combate à Hipertensão
Arterial. A verificação da
pressão arterial poderá
ser feita em todas as
unidades de saúde.A
Hipertensão Arterial
Sistêmica é a mais
frequente das doenças
cardiovasculares. É
também o principal fator
de risco para
complicações mais
comuns como acidente
vascular cerebral e infarto
agudo do miocárdio, além
da doença renal crônica
terminal.A hipertensão
pode ser evitada com
medidas simples como a
adoção de uma
alimentação adequada,
reduzindo o consumo de
sal, controle do peso e a
prática de atividades
físicas. Medir a pressão

arterial pelo menos uma
vez ao ano, reduzir o
consumo de álcool, não
fumar e evitar o
estresse.De acordo com a
secretaria de Saúde, sem
essas medidas
preventivas, mesmo com
doses progressivas de
medicamentos, não é
possível alcançar níveis
recomendados de pressão
arterial.A semana de
prevenção ocorrerá até
sexta-feira (29) em todas
as unidades
 de saúde, das 8h às 17h e
no Centro de Saúde, das
8h às 21h. No
sábado (30), na UBS
Porto Novo e Centro de
Saúde, das 9h às
17h.Confira o endereço
das unidades de saúde:
UBS Massaguaçu – Rua
Itália Baffi Magni, sem
número – Tel. (12) 3884-
1999 USF Olaria –
Travessa Marginal
Ipiranga, 17 – Tel. (12)
3883-7007 UBS Casa
Branca – Rua José Pedro

de Oliveira, 7 – Tel. (12)
3883-9077 USF
Jaraguazinho – Rua
Benedito Silvério
Santana, 57 – Tel. (12)
3883-3500 UBS Tinga –
Rua Antonio dos Santos,
20 – Tel. (12) 3882-6446
UBS Morro do Algodão –
Rua Guilherme de
Almeida, 27 – Tel. (12)
3887-9100 UBS Porto
Novo – Avenida José
Herculano, 6.560 – Tel.
(12) 3887-6131 UBS
Perequê Mirim – Avenida
José da Costa Pinheiro
Junior, 1.527 – Tel. (12)
3887-8181 UBS
Tabatinga - Rua Manoel
Pereira Santos, 47 - Tel.
(12) 3884-5700 UBS
Jetuba - Rua
 Geraldo Cordeiro de
Souza, 270 - Tel. (12)
3884-4090 UBS Poço
das Antas - Estrada Rio
Claro, s/n - Tel. (12)
3882-9010 Centro de
Saúde – Avenida Anchieta,
475 – Centro – Tel. (12)
3882-2200

Caraguá combate
Hipertensão Arterial

Uma nova escola será
entregue no dia 28 de
abril, às 10h, aos
moradores do bairro
Porto Novo, em Caraguá.
O CEI/EMEI Thereza
Yanesse Schmidt Cardozo
terá capacidade para
atender até 480 alunos,
sendo 100 no berçário
(até 2 anos), 200 no
maternal (entre 2 e 4
anos) e 180 crianças na 1ª
e 2ª fase da Educação
Infantil (dos 4 aos 5 anos).
Com essa conquista, os
pais poderão trabalhar
tranquilos porque seus
filhos estarão em um
lugar seguro.O CEI/EMEI
tem área construída de
1.796,20 m², que abrange
sala de espera, secretaria,
administração, diretoria,
sala dos professores com
copa e sanitários
masculino e feminino,
cozinha, dispensas para
alimentos e materiais de
limpeza, lavanderia,
oficina de brinquedos,
sanitários diferenciados
para funcionários e
público, refeitório, pátio
coberto para lazer com
palco, sala de
amamentação e
rouparia.Na área dos
berçários há refeitório,
sanitário com banheiras
próprias para bebês, sala
de amamentação e
varanda coberta para lazer.
A escola conta ainda com
ampla área externa para
brincadeiras que

necessitam de espaço e
uma quadra poliesportiva
integrada ao prédio.Os
bebês precisam de
ambientes apropriados
para explorarem e
desenvolverem a
locomoção. Para isso, a
escola oferece áreas
cobertas em que podem
engatinhar. As crianças
que já conseguem andar
sozinhas têm pátio
coberto, que oferece
ambientes como
mercadinhos e casinhas e
atividades de artes
plásticas e teatro.Os
banheiros também são
adequados às faixas
etárias e um deles é
totalmente adaptado de
acordo com as normas de
acessibilidade. Todas as
áreas são organizadas e
equipadas para garantir à
criança o acesso com
segurança.A nova unidade
escolar no bairro Porto
Novo foi planejada a partir
de um estudo conjunto
entre a equipe da
secretaria de Educação e
os engenheiros da
secretaria de Obras para
atender os parâmetros
fornecidos pelo
 MEC para construção de
creches, no
caso de Caraguá os
Centros de Educação
Infantil. Esses parâmetros
atendem uma proposta
pedagógica adequada às
faixas etárias, onde o
mobiliário e as salas são

organizados para que as
crianças sejam
estimuladas nas
diferentes linguagens e
aspectos do
desenvolvimento infantil
de forma global.A equipe
de atendimento é formada
por 50 pessoas: três na
equipe gestora, oito
professoras, 25 auxiliares
de desenvolvimento
infantil e 14 funcionários
na equipe de
apoio.Homenagem O
Centro de Educação
Infantil e Escola
Municipal de Educação
Infantil do bairro Porto
Novo terão o nome da
professora Thereza
Yanesse Shmidt Cardozo,
conforme Lei Municipal
1.924/11. Natural de
Taubaté, Thereza nasceu
no dia 11 de janeiro de
1931 e mudou-se para
Caraguá em 1969 com a
família. Lecionou na
escola Profª Adaly
Coelho Passos e se
aposentou em 1982. Ela
dedicou sua vida
p r o f i s s i o n a l
integralmente ao ensino
das crianças
 passando noções
escolares e os princípios
básicos de cidadania.
Serviço Inauguração
CEI/EMEI Yanesse
Schmidt Cardozo Data:
28 de abril (quinta-feira)
Horário: 10h Endereço:
Avenida 1º de Maio –
Porto Novo

Em Caraguá Porto Novo
ganha nova escola para

atender 480 crianças

E m p r e e n d i m e n t o
proporciona mais
conforto e segurança para
pedestres e ciclistas.Mais
de 17 mil moradores dos
bairros Morro do
Algodão, Porto Novo,
Barranco Alto e Travessão
foram beneficiados
diretamente com a
passarela da ponte sobre
o Rio Juqueriquerê, além
de turistas e usuários de
toda a cidade. A
inauguração, que integra a
programação do
aniversário de 154 anos de
Caraguá, será no dia 28 de
abril de 2011 (quinta-
feira), às 11h30, na
Rodovia Manoel Hipólito
do Rego, Porto Novo.A
obra, executada pela
secretaria de Estado de
Logística e Transportes,

atende a uma antiga
reivindicação da
comunidade. Pedestres e
ciclistas utilizam
diariamente a passarela
para irem ao trabalho ou à
escola com
 tranquilidade, segurança
e conforto. De acordo
com o Departamento de
Estradas e Rodagem
(DER), foram
 investidos R$
1.349.122,00 na
passarela que tem 90
metros de extensão e
estrutura em concreto
protendido (que atende
grandes vãos livres e
reduz a incidência de
fissuras). A obra foi
executada em seis
meses.A passarela da
ponte sobre o Rio
Juqueriquerê receberá o

nome do morador de
Caraguá Cícero Luiz dos
Santos, conforme o
decreto municipal 48/
2011. O homenageado
nasceu no dia 24 de julho
de 1934 e faleceu em 19
de março de 2011.
 Iniciou a vida
 profissional
no Posto Fiscal da cidade
como coletor de
impostos e, mais tarde,
teve a função de
escriturário, onde
permaneceu até se
aposentar aos 70
a n o s . S e r v i ç o
Inauguração da Passarela
“Cícero Luiz dos Santos”
Data: 28/04/2011
(quinta-feira) Horário:
11h30 Endereço: Rodovia
Manoel Hipólito do Rego,
bairro Porto Novo

Passarela sobre o Rio
Juqueriquerê será

inaugurada neste dia 28


