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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”.

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.

A Prefeitura de
P i n d a m o n h a n g a b a
comemorou no dia 19 de
março, o Dia Mundial da
Água, o evento foi
realizado na praça
Monsenhor Marcondes
com diversas ações. As
atividades foram
desenvolvidas com vários
parceiros, como a Sabesp,
Projeto Escola Integrada,
Programa Escola da
Família, Brinquedoteca,
Associação de Plantas
M e d i c i n a i s ,
Departamento de Meio
Ambiente, entre outros.
Quem passou pela local
na manhã de sábado, teve
a oportunidade de
participar de oficinas de
garrafas pet, assistir teatro
de fantoches sobre a
origem da água, ganhar
peixinhos e receber
folhetos de
conscientização sobre a
água. Andréa Mendes é
estagiária do Projeto
Escola Integrada e
comenta que foi
contagiante participar do

evento na praça, porque
houve interação com as
crianças, que aprenderam
como economizar água,
de uma forma lúdica.
Adriana A.N.M. Picca,
gestora da Casa Verde,
afirma que o evento foi
um sucesso, com vários
parceiros, e organizar
este evento foi positivo.
Na terça-feira (22), a
Casa Verde irá atender as
crianças ensinando sobre
o uso consciente da água.
Walmir Medeiros, agente
de informação da Sabesp,
comenta que sua empresa
comemora o Dia Mundial
da Água, e pede à
população que siga estas
dicas de economia de
água: fechar a torneira ao
escovar os dentes ou
fazer a barba, reutilizar a
água das máquinas, entre
outras, porque esta data
foi instituída pela ONU
justamente para que a
população use este bem
de forma consciente. O
operador de máquinas
Éder Carvalho dos Santos

passou pela praça
Monsenhor Marcondes
com seus filhos, e
aproveitou para assistir ao
teatro de fantoches, e
analisa que ações como
estas são necessárias
porque a água é um bem
importante, e que muitas
pessoas a desperdiçam,
lavando carros e calçadas,
por exemplo. Para Éder,
iniciativas que envolvam
as crianças são
fundamentais, para que no
futuro eles já estejam
conscientizados, e
utilizem a água e outros
bens naturais de maneira
c o n s c i e n t e .
Comemorações no
Trabiju O Parque Natural
Municipal do Trabiju, que
é vinculado ao
Departamento de Meio
Ambiente através da
Secretaria de Governo e
Integração da Prefeitura,
também irá comemorar o
Dia Mundial da Água. O
evento contará com
palestra, plantio de mudas
nativas e caminhada.

Pindamonhangaba
comemora o Dia Mundial

da Água
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A Prefeitura de
Pindamonhangaba está
participando, pelo
terceiro ano, da campanha
mundial “Hora do
Planeta”, uma iniciativa da
WWF, que busca uma
reflexão sobre o
aquecimento global. No
dia 26 de março, as
cidades cadastradas
apagarão as luzes de
algum prédio ou
m o n u m e n t o ,
simbolicamente, das
20h30 às 21h30.
Pindamonhangaba terá
apagada a iluminação
externa do palacete
Visconde da Palmeira
(Museu) e prédio da
Prefeitura, como forma
de apoiar o movimento. O
prefeito João Ribeiro é
favorável às causas que
defendem o meio
ambiente. “A Prefeitura

não poderia deixar de
apoiar um evento como
este, que tem foco
educacional e nos faz
refletir sobre o nosso
relacionamento com o
planeta”, afirmou. A
iniciativa de participação,
mais uma vez, foi da
Secretaria de Governo,
que também é responsável
pelos departamentos de
Meio Ambiente e de
Comunicação, e
prontamente abraçada
pela Secretaria de
Administração da
Prefeitura. De acordo
com o secretário de
Administração, José
Rodrigues Murilo,
Pindamonhangaba se une
a esse movimento global
com consciência. Por
isso, nos minutos em que
os prédios estarão às
escuras, será reforçada a

segurança por meio dos
agentes municipais. A
rede WWF é uma
organização não-
governamental, dedicada à
conservação da natureza e
que visa harmonizar a
atividade humana com a
conservação da
biodiversidade. O
objetivo da ação é mostrar
aos líderes dos governos
e a toda a sociedade que é
hora de combater as
causas do aquecimento
global. A ação busca
atingir todo o
território nacional.
Toda a população
 pode participar da
iniciativa. Para isso, basta
que a pessoa interessada
acesse o site e faça seu
cadastro e, no dia 26 de
março, das 20h30 às
21h30, apague as luzes de
onde estiver.

Apague as luzes
Prefeitura de

Pindamonhangaba
participa da Hora do

Planeta

A Gestora Thais Dutra, da
Petrobras, visitou a
Organização da Sociedade
Civil de Interesse Público
(OSCIP) Unavale, em
fevereiro, com o objetivo
de conhecer a equipe de
trabalho do Projeto de
Saneamento Rural da
Bacia Hidrográfica do rio
Una e visitar as
propriedades rurais do
Bairro dos Remédios,
onde vinte sistemas de
fossas sépticos já foram
implantados. A previsão é
que quarenta residências
recebam esse sistema até
abril de 2011. O esse
projeto é patrocinado
pela Petrobras, através do
Programa Petrobras
Ambiental, que apóia
iniciativas que
contribuam para a
conservação e
preservação dos recursos
ambientais e
consolidação da
c o n s c i ê n c i a
socioambiental em todo
Brasil. “ O recurso deve
ser utilizado na
transformação e melhoria
da comunidade. O
dinheiro disponibilizado
para esse propósito faz
parte do orçamento da
Companhia”, afirmou

Thais Dutra. A Prefeitura
Municipal de Taubaté é
parceira no projeto e está
oferecendo a mão de obra
para o assentamento das
fossas nas residências e a
contratação do
maquinário necessário.  A
visita da Petrobras O
primeiro contato com
Thais Dutra, foi na sede da
Unavale, situada na Pça
Monsenhor Silva Barros,
296, para uma reunião
com os membros da
OSCIP e os profissionais
da equipe que atuam no
projeto patrocinado pela
Petrobras. Estiveram
presentes a Vice-
Presidente da Unavale,
Dra. Paula Guimarães, o
Diretor de Projetos,
Marcos Costa, o
Responsável Técnico,
Engenheiro Ambiental
Américo Fonseca
Esteves, a Diretora
Financeira, Helen
Deborah de Alvarenga e a
jornalista Renata Egydio.
Nessa reunião foi feita
uma avaliação do
andamento do projeto e
discutido alguns ajustes
pertinentes ao bom
desenvolvimento do
mesmo, como por
exemplo, a ampliação da

comunicação para a
exposição do projeto nos
eventos do Dia da Água a
ser comemorado no dia
22 de março. Thais Dutra
visitou também, em
companhia do Presidente
da Unavale, Fernando
Bindel, do Coordenador
do projeto, Marcos Costa
e da jornalista Renata
Egydio, algumas
propriedades rurais que já
estão usufruindo dos
sistemas de fossas
sépticas e conversou com
os moradores, sobre suas
dúvidas e opiniões.
Conheceu toda a extensão
do projeto e visitou a
Escola Municipal do
Monjolinho, onde foi
desenvolvido uma parte
do Programa de Educação
Ambiental, com palestras
de especialistas e
pesquisadores envolvidos
com o Rio Una e sua
influência na Bacia
Hidrográfica do Rio
Paraíba do Sul. Conheceu
também a sede rural da
OSCIP Unavale, a Fazenda
Alpendre, onde foi
mostrado uma área
reflorestada, um dos
primeiros trabalhos
realizado pela
organização.

Petrobras acompanha
andamento do projeto de

saneamento rural da
Bacia Hidrográfica do

Rio Una

A vereadora Maria das
Graças Oliveira (PSB)
sugeriu ao prefeito de
Taubaté a disponibilização
nas escolas municipais de
armários individuais
destinados à guarda de
material escolar para alunos
do ensino fundamental II. O
principal motivo é o uso
inadequado de mochilas
pelos alunos da pré-escola e
ensino fundamental. “Estudos
que investigam a postura
corporal bem como a coluna
vertebral têm mostrado uma
clara associação entre a
carga das mochilas e a
resposta corporal.” Com os
armários, os alunos levariam

apenas o necessário, evitando
o sobrepeso. Melhorias
Graça encaminhou vários
outros pedidos à Prefeitura.
Sugeriu manutenção nas
passarelas localizadas no
Conjunto Urupês, no bairro
I n d e p e n d ê n c i a ,
considerando que boa parte
dos seus usuários são idosos
e, quando caem, se
machucam em concretos que
estão quebrados. Para a
escola municipal Pe. Prof. Dr.
Ramon Oliveira Ortiz, no
Jardim Continental,
reivindicou a manutenção da
quadra, pois é o único local
para a prática esportiva. Para
o bairro São Gonçalo, a

vereadora quer a colocação
de placas de identificação
nas ruas Um, Dois, Três,
Quatro, Cinco e Seis, no
conjunto de casas construído
pela Prefeitura, e manutenção
no campo de futebol,
considerando que ao lado da
arquibancada está cheio de
lixo e mato. Pediu a
conclusão da obra de
construção da quadra de
esportes da escola Prof.
Juvenal da Costa e Silva, no
bairro Independência, para
que os alunos tenham um local
adequado para a prática de
esportes, visando a melhoria
da qualidade de vida dos
alunos.

Em Taubaté Graça sugere
armário individual em

escolas municipais

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.


