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Sistema de distribuição dirigida
Matérias pagas ou autografadas

não representam necessariamente a opinião deste
jornal.

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.

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
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A Anibra (Associação
Nipo-Brasileira de
Ubatuba), com o apoio da
Prefeitura de Ubatuba,
realiza nos dias
30 de abril e
1º de maio, o Bazar
Beneficente, em prol da
Santa Casa de
Misericórdia de Ubatuba.
Estarão à venda mochilas,

estojos, bolas, em
diversos tamanhos e
modelos, além de doces e
salgados. O Bazar
Beneficente será
realizado na
Igreja da Seicho-no-ie,
localizada na Avenida
Pacaembu, 101, Estufa I,
das 9 às 17h. Para o chefe
de gabinete da prefeitura,

assim como o Domingo
Solidário, que arrecadou
fundos para as vítimas do
Japão, foi um sucesso, o
Bazar Beneficente
também terá ótimos
resultados que serão
revertidos para a Santa
Casa. O evento tem o
patrocínio da Assai
Distribuidora.

Anibra e Prefeitura de
Ubatuba promovem
Bazar Beneficente

Com o objetivo de
recolher o maior número
de criadouros e ampliar a
conscientização com
relação à dengue, a
Prefeitura de Ubatuba
programou uma nova ação
para o dia 3 de maio. O
mutirão terá como foco o
bairro Estufa 2, um dos
mais populosos de
Ubatuba.A ação contará
com o apoio de 31
militares do Exército,
que percorrerão o bairro,
juntamente com os
agentes de Controle de
Endemias da
Superintendência de
Proteção à Saúde.Durante
a ação, além do
recolhimento de
possíveis criadouros do
mosquito transmissor da

dengue, a equipe orientará
a população sobre a
importância de todos
colaborarem na retirada
de todo e qualquer objeto
que possa acumular água
parada. A concentração da
equipe acontecerá em
frente ao Paço Municipal,
às 8h. Ao final das
atividades, às 13h, haverá
um almoço de
conf ra te rn ização .”A
nossa preocupação é com
a prevenção, para que
Ubatuba não entre em
epidemia. Queremos
evitar que haja uma
situação caótica, como já
aconteceu em algumas
cidades da região. Ainda
estamos com o clima
favorável à proliferação
do mosquito e, somado ao

fato de termos recebido
muitos turistas no último
feriado, é necessário que
tenhamos atenção
redobrada”, explica o
superintendente de
proteção à saúde, Neilton
Nogueira.O prefeito de
Ubatuba pede a
colaboração da
população. “A prefeitura
tem se empenhado e é
devido a todo esse
trabalho que conseguimos
manter um dos índices
mais baixos da região.
Mas sempre será
necessário que todos
estejam atentos e
colaborem para que
possamos manter nossa
população cada vez mais
protegida contra essa
doença”, disse o prefeito.

Prefeitura de Ubatuba
organiza novo mutirão
de conscientização e
prevenção da dengue

Ubatuba sedia de 13 a 15
de maio o 14º Nacional
Motorcycle, encontro
que reunirá motociclistas
de vários estados
b r a s i l e i r o s ,
principalmente de São
Paulo, Rio de Janeiro e
Minas Gerais. Em todos
os dias a programação
terá início a partir das 10h

com exposição e venda de
produtos motociclísticos
e shows musicais. Bandas
locais como Ramam,
Pracaniz e A7, além de
outras vindas do Rio de
Janeiro, como Santuário e
Made in Rock, deverão
animar o público durante
o evento. Segundo os
organizadores, cerca de 6

mil pessoas devem visitar
o evento durante os três
dias. O 14º Nacional
Motorcycle acontecerá
na Praça de Eventos da
Avenida Iperoig, no
centro de Ubatuba. Mais
informações pelos
telefones (12) 3832-
4474, (12) 78125471 –
90*17558.

14º Nacional Motorcycle acontece no

próximo mês em Ubatuba

Começou no dia 25 de
abril, em Ubatuba, a
campanha de vacinação
contra a Influenza (gripe).
Intitulada pelo governo
federal “Vacinação para
quem precisa de
proteção. Direito seu
assegurado pelo SUS”, a
campanha desse ano irá
atingir, além dos idosos
acima de 60 anos,
crianças de seis meses a
dois anos e gestantes. A
campanha prossegue até o
dia 13 de maio e esse ano
a vacina é trivalente, ou
seja, é composta pelos
vírus da Influenza A H1N1,
da Influenza A H3N2 e
também da Influenza B
Brisbane. Isso significa
que a vacina contra a gripe
que será aplicada nas
unidades de saúde de todo
o município contém os
três vírus mais agressivos
e que estão circulando
nesse período. Os grupos
que poderão receber a
vacina devem procurar até
o dia 13 de maio, as
unidades de saúde que
possuem salas de vacina e,
nas demais unidades, as
equipes do PSF irão levar
as vacinas até elas. Apenas
os idosos e gestantes
moradores da região
central, ao invés de
procurarem a sala de
vacina do Centro de
Especialidades, devem se
dirigir às unidades de

saúde do Umuarama e
também do Sumaré.
Outros grupos Além dos
idosos, gestantes e
crianças de seis meses até
um ano, onze meses e 29
dias, os trabalhadores da
área de saúde que prestam
atendimento direto com
pacientes com problemas
respiratórios e toda a
comunidade indígena
também receberão a
vacina. Serão atendidos
também na campanha,
porém no período de 9 a
13 de maio, pessoas que
integram os grupos de
risco, mas apenas com
prescrição médica. São
elas: pessoas com
doenças crônicas
c a r d i o v a s c u l a r e s ,
pulmonares, renais,
diabetes, hepatopatas,
anatomia asplênia
anatômica ou funcional
(hemoglobinopatias);
i m u n o d e p r i m i d o s
(transplantados de órgãos
sólidos ou de medulas
com neoplasias); HIV/
Aids; imunodeficiências
congênitas; doadores de
órgãos sólidos ou de
medula cadastrados nos
programas de doação;
c o m u n i c a n t e s
domiciliares de
i m u n o d e p r i m i d o s ;
pessoas com fibrose
cística, trissomas,
implantes coclear;
doenças neurológicas

incapacitantes e usuários
crônicos de aspirina.
Essas pessoas deverão
passar pelos seus
médicos para que eles
façam a receita
solicitando a vacina.
Como no dia 27 de abril
haverá uma campanha de
doação de sangue na Santa
Casa de Ubatuba, os
doadores devem tomar a
vacina apenas após
realizarem a doação. Dia
D No dia 30 de abril, um
sábado, considerado o
Dia D da Vacinação contra
a Influenza, das 8 às 17
horas, idosos, gestantes e
crianças com menos de
dois anos, poderão tomar
a vacina nas unidades de
saúde dos seguintes
bairros: Puruba, Taquaral,
Perequê-Açu (nas duas
unidades), Calçadão,
Centro de Especialidades,
Ipiranguinha, Figueira,
Emei Mario Covas
( I p i r a n g u i n h a ) ,
Marafunda, Estufa 2,
Sesmaria, Estufa 1, Itaguá,
Perequê-Mirim, Saco da
Ribeira, Rio Escuro,
Emei Lagoinha,
 Araribá, Maranduba e
Sertão da Quina.
 As unidades do Sumaré e
do Umuarama não
 abrirão neste sábado e os
moradores dessa
região poderão se dirigir
ao Centro de
Especialidades.

Campanha de Vacinação
contra a Influenza

começou nesta semana
em Ubatuba

Vai começar em Caçapava
a  4ª Copa Cidade
Simpatia de Futebol
Master - Troféu Elio
Alves dos Santos. . A
competição terá início a
partir deste sábado (30) e
é promovida pela
Prefeitura  por meio da
Secretaria de Cultura,
Esportes e Lazer –
Divisão de Esportes.A
competição tem por
objetivo manter um
espaço constante para
jogadores veteranos que
ainda têm muito talento
para mostrar nos campos
de futebol. Alem de
Caçapava, cidade anfitriã,
estarão participando as
cidades de
Pindamonhangaba e
Taubaté, com um total de

10 equipes:  AFIZP
Independente (Pinda), 
Garça, Juventus, Ribeiro
Pneus, União Operária,
Vila Nogueira e 13 de
Maio, e equipes A e B da 
Secretaria de Cultura,
Esportes e Lazer de
Caçapava.A estreia de
Caçapava acontece no
sábado, às 09h00, com o
jogo entre Secretaria de
Cultura, Esportes
 e Lazer (time A) contra
Juventos de Taubaté, em
jogo que acontece no
Estádio Municipal de
Caçapava. Em Taubaté,
jogam União Operária e
Garça, no Campo União
Operária; Vila Nogueira
de Taubaté e AFIZP de
Pinda, no Campo Vila
Nogueira. No Campo do

Sesi Taubaté jogam
Ribeiro Pneus e 13 de
Maio, ambos de Taubaté.
No mesmo horário,
jogam SMCEL B e
Independente de
Pindamonhangaba, no
Campo Independente de
Pindamonhangaba.A Copa
Cidade Simpatia
homenageia em 2011 o
ex-jogador Elio Alves dos
Santos, o Elio Carvoeiro,
atleta de Caçapava que
participou até
recentemente da equipe
de futebol máster da
cidade. O jogador dá
nome ao troféu da
competição. A copa será
realizada até julho, com
jogos todos os sábados.
Mais informações pelo
telefone (12) 3652-9241.

Caçapava realiza 4ª
Copa Cidade Simpatia de

Futebol Master


