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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”.
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A partir do dia 28 de
março, estarão abertas as
inscrições para o
processo seletivo para os
bolsistas do 42º Festival
Internacional de Inverno
de Campos do Jordão
“Luís Arrobas Martins”,
que acontecerá entre os
dias 02 e 24 de julho de
2011.As inscrições
podem ser feitas no site
do Festival de Inverno, na
área de Bolsistas, até o dia
02 de maio, podendo
participar musicistas com
instrumentos de
orquestras, além de piano,
harpa, violão, canto,
composição e técnica de
gravação de música
c l á s s i c a . O s
i n s t r u m e n t i s t a s
brasileiros e estrangeiros
deverão ter no máximo 30
anos (nascidos a partir de
01 de janeiro de 1981) e
candidatos para canto e
composição a idade
limite será de 35 anos
(nascidos a partir de 01 de
janeiro de 1976).No ano
de 2011, não haverá
audições presenciais, mas
a seleção dos candidatos

ocorrerá através dos
vídeos postado no site
Youtube, interpretando
obras constantes no edital
do processo seletivo.Os
bolsistas selecionados
para participar do 42º
Festival Internacional de
Inverno de Campos do
Jordão recebem
passagem de ida e volta de
São Paulo a Campos do
Jordão, translado durante
o Festival, hospedagem,
café da manhã, almoço e
jantar, além de ingressos
gratuitos para toda a
programação do
evento.Na programação
pedagógica haverá aulas
individuais dos
instrumentos, master
classes, palestras, ensaios
para música de câmara e
da Orquestra do Festival,
que será formada por
alunos e professores
residentes sob regência
do maestro Cláudio
Cruz.Os bolsistas de
composição terão suas
obras executadas durante
a programação do Festival
pelo Grupo de Câmara
Residente, composto por

músicos especializados
nas novas técnicas
instrumentais. Já os de
técnica de gravação irão
registrar as apresentações
dos principais concertos
da programação, indo de
solistas e músicas de
câmara até a apresentação
de orquestras
sinfônicas.Os destaques
brasileiros entre os
bolsistas concorrem a
prêmios como o Eleazar
de Carvalho que concede
uma bolsa de estudo de
R$ 48 mil para que o
contemplado aperfeiçoe
seus estudos no exterior;
Premio Ayrton Pinto que
premiará 4 bolsistas, no
valor de R$ 8 mil, nas
categorias cordas,
madeiras, metais e
percussão e, piano,
violão, harpa e canto. Para
o destaque em
composição ganha no
Concurso de Composição
Camargo Guarnieri o
prêmio de R$ 15
mil.Mais informações
pelo site
www.festivalcamposdojordao
.org.br

Abertas as inscrições
para o Festival de

Inverno

Campos do Jordão recebe
entre os dias 15 e 17 de
abril o III Encontro
Nacional do Fórum
Mercedes-Benz Brasil,
que acontecerá no
Orotour Garden
Hotel.Durante o fim de
semana, apreciadores e
entusiastas da montadora
se encontram para uma
confraternização, além de
se conhecerem
pessoalmente. O
Encontro, segundo a
organização, poderá
receber alguns modelos
da marca das décadas de
80, 90 e 2000, porém não

caracterizará como uma
exposição.São esperados
cerca de 60 usuários do
portal, com suas
respectivas famílias que
irão aproveitar a cidade
por um dia
ou pelo final de semana,
tendo como
destaque do encontro um
coquetel de
confraternização, no
s á b a d o . O  F ó r u m
M e r c e d e s - B e n z
Brasil (FMBB) é um
portal de
fórum não oficial sobre a
marca no país, sem fins
lucrativos, com intuito de

ser um espaço para
discussões sobre as
novidades, memórias e
assuntos ligados aos
automóveis da montadora.
Não possui quaisquer
vínculos com a própria
montadora ou com
a s s o c i a ç õ e s ,
agremiações e clubes de
proprietários, sendo um
espaço livre para
apreciadores e entusiasta
da marca que desejarem
se unir ao grupo. Outras
informações sobre o III
Encontro Nacional do
FMBB pelo site
www.portalmercedes.com

Vem aí o 3º Encontro do Fórum
Mercedes-Benz em Campos

Para facilitar a
locomoção dos alunos
com deficiência nas
escolas municipais, as
unidades passam
atualmente por reformas
de acordo com as normas
de acessibilidade. Entre
as adaptações estão placas
em braile, piso tátil,
rebaixamento de guias e
instalação de barras de
apoio. Apenas uma escola
está com as obras em
andamentos, outras seis já
foram concluídas. As
adequações são realizadas
por meio de uma verba
repassada do Ministério
da Educação (MEC) para
o Governo Municipal
destinar às escolas
municipais que possuam
salas de recursos e
especialistas para atender
os alunos com
deficiência. As salas de
recursos são utilizadas
para prestar um
atendimento educacional
especializado, como o

ensino de braile e
libras.Para a reforma,
cada escola analisou as
prioridades dentro do
orçamento disponível.O
serviço iniciou no dia 15
de fevereiro, com duas
equipes trabalhando nos
finais de semana e após às
18h, para não ocasionar
transtornos para os alunos
e professores.Obras de
acessibilidade nas
escolas Perequê-Mirim –
EMEF Profº Geraldo de
Lima (obra concluída)
Piso tátil, barras de apoio
e trocadores Barranco
Alto – EMEF Profº João
Benedito Marcondes –
(obra concluída)Barras de
apoio, piso tátil e placas
em BrailleIndaiá – EMEF
Dr. Carlos de Almeida
Rodrigues (obra
concluída)Placas em
Braille e Piso tátilRio do
Ouro – EMEF Profª Aida
de Almeida Castro
Grazioli (obra
concluída)Instalação de

dois vasos sanitários para
deficientes, instalação de
barras de apoio e
rebaixamento da
guia.Jardim Califórnia –
EMEF Professora
Antonia Ribeiro da Silva
(obra em
execução)Placas em
Braille e piso tátilCasa
Branca – EMEF Professor
Oswaldo Ferreira (obra
concluída)Placas em
Braille, Piso tátil e
trocadorMassaguaçu –
EMEF Benedito Inácio
Soares (obra concluída)
Rebaixamento de dois
bebedouros com
 troca de todas as
torneiras por
torneiras de acionamento
por pressão, trocadores,
rebaixamento dos
lavatórios e troca das
torneiras por
torneiras de acionamento
por sensor e
 de pressão, placas em
Braille e remoção do
mictório.

Escolas municipais de
Caraguatatuba
 são adequadas

para atender
acessibilidade


