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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.

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

A Campanha de Prevenção
ao Câncer Bucal começa
neste sábado (30) em
Pindamonhangaba. A
campanha encerra-se no
dia 26 de maio e tem
como foco orientar
pessoas com mais de 60
anos. O início da
campanha coincide  com
o dia ‘D’ da vacinação
contra gripe justamente
para alcançar o público-
alvo da mobilização. O
objetivo é que os idosos
procurem as Unidades
Básicas de Saúde  e os
PSF’s mais próximos de
casa para serem
imunizados receberem
orientações sobre como
previnir a doença.Após o
atendimento, o munícipe
receberá um panfleto
explicando passo a passo
do auto-exame, para que
cada um faça em casa. A
avaliação é simples, basta
perceber se na boca há um
machucado, ferida, afta
que não se cure ou que
incomode no momento
em que a pessoa se
alimenta ou fala. Logo em

seguida é preciso buscar
a t e n d i m e n t o
especializado. A
campanha destina-se aos
idosos, mas qualquer
pessoa pode realizar o
a u t o - e x a m e . Ta b a c o
Outros fatores que
desencadeiam doenças
são a falta de higiene na
boca, o hábito de fumar e
consumir bebidas
alcoólicas. O cigarro
possui mais de 4.000
substâncias tóxicas,
sendo que mais de 20
delas são cancerígenas. 
Confira os horários e
locais da Campanha
deste sábado - Centro de
Especialidades Médicas
(das 8:00 às 17:00
horas);- USF Jardim
Imperial (das 8:00 às
17:00 horas);- USF
Cidade Nova (das 8:00 às
17:00 horas);- UBS
Crispim (das 8:00 às
17:00 horas);- USF Feital
(das 8:00 às 17:00
horas);- UBS Vila São
Benedito (das 8:00 às
17:00 horas);- USF
Araretama I (das 8:00 às

17:00 horas);- USF
Araretama II e III ( das
8:00 às 17:00 horas);-
CISAS Moreira César
(das 8:00 às 17:00
horas);- Unidade Móvel –
Praça Monsenhor
Marcondes (das 7:30 às
16:30 horas);- USF
Cidade Jardim (das 8:00
às 17:00 horas);- USF
Goiabal (das 8:00 às
16:00 horas);- USF
Castolira (das 8:00 às
16:00 horas);- USF
Jardim Regina
(das 8:00 às 16:00
horas);- USF
Maricá (das 8:00 às 16:00
h o r a s ) ; -
USF Santa
Cecília (das 8:00 às
16:00 horas);- USF
Triângulo (das 8:00 às
16:00 horas);- USF
Jardim Eloyna (das 8:00
às 16:00 horas);-
 Lar de Velhos Irmã
Terezinha (das 8:00 às
11:00 horas);- Lar de
Velhos São Vicente (das
12:00 às 16:00 horas).
Fonte: Assessoria
Prefeitura

Campanha de Prevenção
ao Câncer Bucal começa
neste sábado em Pinda
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A Prefeitura de Taubaté
iniciou os serviços de
recuperação de um trecho
de cerca de 100 metros
de uma galeria de água
pluviais localizada na
Avenida José Ortiz da
Rocha, no Jardim Canuto
Borges.Segundo a
Secretaria de Obras,
Trânsito e Transportes de
Taubaté, o trecho que está
sendo recuperado era

composto por tubos de
aço, que serão
substituídos. A obra está
estimada em cerca de R$
120 mil e a previsão é que
seja concluída até o final
do próximo mês de
maio.O prefeito
 Roberto Peixoto
destacou que a Prefeitura
tem dado prioridade
para a recuperação de
galerias de águas

 pluviais do município, a
exemplo do que também
está sendo realizado na
Avenida Desembargador
Paulo de Oliveira
C o s t a .
 Tratam-se de galerias
antigas e que exigem
constantes recuperações,
p r i n c i p a l m e n t e
por se localizarem em
importantes vias da
cidade.

Prefeitura de Taubaté
inicia recuperação de

galeria do Jardim Canuto
Borges

A Unitau acaba de ser
destacada como um caso de
sucesso por suas iniciativas
de estimular a visão
empreendedora em sala de
aula, no site do Serviço
brasileiro de apoio às micro
e pequenas empresas
(Sebrae). Desde 2008, a
Pró-reitoria Estudantil
disponibiliza, gratuitamente, o
curso livre de
empreendedorismo aos
alunos de graduação – o
curso tem regime
semestral.Já em sua sétima
turma, a Unitau vai além de
simplesmente incluir a cultura
do empreendedorismo no
ensino. Os alunos aprendem
a ter uma visão mais
comportamental, que
privilegie outros conteúdos
além da elaboração do plano
de negócio. “Aprendi a lidar
com situações de estresse no
meio corporativo e a ter uma
visão mais completa de
mercado. Foi um momento
em que pude amadurecer
profissionalmente”, explica o
ex-aluno e engenheiro
ambiental e sanitário Felipe
Garcia, que participou do
curso de empreendedorismo
em 2009.Para proporcionar
o acesso ao
empreendedorismo sob nova

perspectiva, a capacitação
do corpo docente da Unitau
se deu pelo Programa
Sebrae no campus, que
contou com a participação de
27 professores. Com o
interesse de multiplicar o
conhecimento, a Pró-reitoria
Estudantil lançou, em 2008,
o programa
Empreendedorismo na
Universidade, que contava
com a participação de sete
professores que se
revezavam para ministrar as
aulas.Em que pese a
presença de professores das
mais diversas áreas, o curso
oferecido pela Unitau tem
sido marcado pela
interdisciplinaridade – o
resultado se mostra na
prática. Para as edições de
2008 e 2009, equipes da
Universidade foram
selecionadas para a
premiação local e estadual do
Desafio Sebrae. Em maio de
2010, a Unitau organizou o
1º Fórum de
empreendedorismo, com
vistas a favorecer o debate
entre acadêmicos e a
comunidade. Por fim, a
inserção de palestras sobre o
tema nas semanas
pedagógicas e no encontro
anual de Iniciação Científica

veio para coroar os esforços
em disseminar a cultura do
empreendedorismo no meio
acadêmico.”Nossa missão é
preparar os estudantes para
o mercado de trabalho.
Acreditamos que o ensino do
empreendedorismo na
Universidade é um
conhecimento complementar
para o graduando, servindo-
lhe como base para gerenciar
sua carreira profissional e seu
próprio negócio”, afirma a
Pró-reitora Estudantil, Profa.
Dra. Nara Lúcia Perondi
Fortes.Caso de
SucessoPublicado no site
Casos de sucesso, o artigo
“Educação empreendedora
no ensino superior: um caso
de sucesso”, de Ana
Carenina de Albuquerque
Ximenes, vinculada ao
Instituto Federal de
Educação, Ciência e
Tecnologia do Ceará (IFCE),
traça um histórico das ações
da Universidade que, desde
2008, iniciou parceria com o
Sebrae. O projeto Casos de
sucesso tem como objetivo
divulgar experiências criativas
e empreendedoras que
possam inspirar a
disseminação e a aplicação
dessas soluções em contextos
similares.

Programa de
empreendedorismo da
Unitau é destaque no

Sebrae
O SENAI
Pindamonhangaba está
com inscrições abertas
para cursos gratuitos de
Logística, Manipulador
de Alimentos,
Assistente Administrativo
e Costureiro Industrial.
Os cursos serão
realizados na sede do
Salesiano. Já o curso de

Costureiro será no bairro
das Campinas e terá
duração de 160 horas. As
aulas serão ministradas de
segunda a
sexta-feira no
período da manhã (7h30
às 11h30) ou tarde (13h às
17h). Todos os cursos são
desenvolvidos em
parceria com o Colégio

Salesianos. A faixa etária
para esses cursos é para
jovens e adultos acima de
15 anos. Para inscrições
e informações
entre em contato com a
entidade pelo telefone
(12) 3642-2239. As aulas
estão previstas para
iniciarem no dia 16 de
maio.

SENAI Pinda está com
inscrições abertas para

cursos
profissionalizantes

Nos dias 05, 06, 07 de
maio, Campos do Jordão
será sede da XII Jornada
Paulista de Urologia,
promovida pela
Sociedade Brasileira de
Urologia – Região São
Paulo.O encontro traz
para a programação
científica palestras,
workshops, discussões de
casos, painel a fim de
debater temas como
Tumor de Rim, Tumor de
testículos, Câncer de
próstata, Incontinência
urinária de força 60,
Cálculo calcical, Uro-

oncologia, Sintomas do
trato urinário inferior
masculino.Além da
programação científica
que contará com presença
dos convidados
internacionais Benjamin
R. Lee (EUA) e Mitchell
C. Banson (EUA), o
evento preparou uma
agenda com atrativo
esportivo, Caminhada de
Luta Contra Cistite e
social com a Festa
Country-Dance, ambos no
dia 06/05, sendo uma
forma para socialização e
integração entre os

c o n g r e s s i s t a s . O s
palestrantes que vierem
com as esposas,
namoradas; elas também
terão uma programação
dedicada para ela com
workshops de cabelos e
penteados e cozinha
japonesa, no Grande
Hotel Senac.A XII
Jornada Paulista de
U r o l o g i a
acontece no Campos do
Jordão Convention
Center. Outras
informações pelo site
www.rvmais.com.br/jpu/
2011.

Vem aí a XII Jornada
Paulista de Urologia em

Campos do Jordão

Atletas de Caçapava
conquistaram bons
resultados na 1ª Etapa do
Circuito Ilhabela de
Corrida de Rua de São
Paulo realizada no último
domingo (24). A
competição reuniu atletas
do Vale do Paraíba,
Litoral Norte, da região
do ABC e de São
Paulo.Caçapava foi
representada pelo projeto
Geração Atleta
promovido pela
Prefeitura, por meio da
Secretaria de Cultura,

Esportes e Lazer. Pelo
menos quatro atletas
conquistaram a primeira
colocação nas categorias
que disputaram. Na
categoria 5 a 7 anos, 300
metros, Jorge Jerônimo
Filho ficou em primeiro
lugar. Rafael Felipe
Santos Cursino da Cruz
ficou em terceiro lugar na
categoria 8 a 9 anos, 500
metros. Na categoria 40 a
44 anos, 8,6 km, o atleta
Claudir Lucindo Rosa
obteve a terceira
c o l o c a ç ã o . B e n e d i t o

Galvão ficou em primeiro
lugar na Na categoria 60
a 64 anos, 8,6 km e Ary
dos Santos.Na categoria
60 a 64 anos, 8,6 km, o
atleta Benedito Galvão
ficou em primeiro lugar e
na categoria acima de 65
anos, 8,6 km, a primeira
colocação ficou com Ary
dos Santos.No feminino
geral 8,6 km, Ivone
Aparecida dos Santos
ficou em terceiro lugar, e
no masculino, Vanderlei
Aparecido de Paulo  
obteve a quinta colocação.

Em Caçapava Atletismo
é destaque em

competições no Litoral
Norte

No próximo dia 4 de maio
acontece a Missa da Saúde
em Louvor a São
Peregrino, protetor
contra os males do câncer,
em Pindamonhangaba. A
celebração será realizada
no Salão Santíssima
Trindade, no bairro do
Delta, às 19h.Como  o
número de fiéis que
assistem à celebração é
crescente, nos dias 04,
05, 06 e 07 de maio haverá
a 1ª Festa de São
Peregrino.Benção Após a

missa,  os presentes
receberão a benção
individual com o óleo de
São Peregrino ORAÇÃO
A SÃO
PEREGRINOGlorioso
Santo, que obedecendo à
voz da graça renunciastes
generosamente às
vaidades do mundo para
dedicar-vos aos serviço
de Deus, da Maria
Santíssima  e da salvação
das almas, fazei que nós
também, desprezando os
falsos prazeres da terra,

imitemos o vosso espirito
de penitência e
mortificação. São
Peregrino, afastai de nós
a terrível enfermidade,
preservai-nos a todos nós
deste mal, com vossa
valiosa proteção. São
Peregrino, livrai-nos do
câncer do corpo e ajudai-
nos a vencer o pecado que
é o câncer da alma.  São
Peregrino socorrei-nos,
pelos méritos de Jesus
Cristo, Senhor nosso.
Amém.

Pinda realiza a 1ª Festa de São
Peregrino no mês de maio


