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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.
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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 agitar a programação
dos feriados de Páscoa e
Tiradentes (21 a 24/04), a
Cia Filarmônica traz para
o palco do Auditório
Cláudio Santoro os
espetáculos Beatles
Segundo Cia Filarmônica
e Cinema Segundo Cia.
Filarmônica.Na sexta-
feira, 22/04, o público irá
reviver os clássicos da
primeira “boy band”
mundial, Beatles, que traz
no vocal Daniel Mallozzi
acompanhado de Osmar
Murad (baixo elétrico),
Bibo Bueno (guitarra),
Turcão (violão), Jica
(percussão), Gel
Fernandes (bateria),
Flávio Fernandes (piano),
além de um quarteto de
cordas formado por Dan
Tolomony (primeiro
violino), Eryck Giacon
(segundo violino), Rafael
Martinez (viola), Renato
Sá (violoncelo), que vem
das principais orquestras
de São Paulo.O
espetáculo traz em seu
repertório consagradas e
as não tão executadas
canções, seguindo o
intuito de encantar e
surpreender o público,
que já somam mais de
300 mil pessoas em oito
anos de apresentação pelo
Brasil.Entre as canções
que embalarão a plateia
estão A Hard Day’s Night,
And I Love Her, Can’t By
Me Love, Day Tripper,
Don’t Let  Me  Down,
Eleanor Rigby, Goldem 
Slumbers, Help, Here
Comes the Sun, Hey Jude,
I Wanna Hold Your Hand,
In My Life, Let It Be, She
Loves You, Something,
Strawberry Fields
Forever, The Long and
Winding Road, Twist And
Shout, Yellow Submarine
e YesterdayUma das
surpresas do espetáculo
fica por conta da dupla de
atores e cantores Jica Y
Turcão que atacam de
“roadies”, que se
utilizando artefatos
cênicos como o gerador

de caracteres e a bolinha
dançante levam a plateia a
cantar Yesterday, porém, a
maior intervenção da
dupla fica por conta do
Bolero de Rosecleir, uma
versão para o Bolero de
Ravel escrita para um
despertador e duas
vozes.Beatles Segundo
Cia Filarmônica é uma
criação, produção e
direção geral de Marcos
Fentanes, com realização
da IT Produções.Já no
sábado, 23/04, a Cia
Filarmônica leva o
público para uma viagem
pela memória da
cinematografia mundial
através das trilhas sonoras
que passeará por filmes
como Cinema Paradiso,
Perfume de Mulher,
Golpe de Mestre, Hair,
Perdidos na Noite, além
do pout-pourri de
suspense (Psicose,
Tubarão e Missão
Impossível) e faroeste
(Da terra nascem homens/
Sete homens e um
destino).Em Cinema
Segundo Cia Filarmônica,
os músicos outrora
também agem como
atores e dançarinos, que
contam, mais uma vez,
com a irreverência da
dupla Jica Y Turcão que
dão um toque de humor ao
espetáculo que é
completado por projeção
de cenas no telão, efeitos
especiais e encenação de
teatro de sombras.Outras
trilhas sonoras que
abrilhantam a noites estão
as dos filmes A Ponte do
Rio Kwai, Luzes da
ribalta, Cantando na
chuva, Casablanca, O
Mágico de Oz, A noviça
rebelde, E o vento levou,
Moon River, Em algum
lugar do passado, A
primeira noite de um
homem, Butch Cassid and
Sandance Kid, Uma
mulher para dois e Diários
de motocicleta. Cinema
Segundo Cia Filarmônica
é uma criação, produção
e direção geral de Marcos

Fentanes, com realização
da IT
Produções.Fentanes, que
durante 08 anos foi
responsável pela
programação do Teatro
Mambembe, por onde
passou grandes nomes da
MPB e cia teatrais, nas
décadas de 80 e 90,
seguindo a tradição
buscou unir num mesmo
palco novas
possibilidades musicais e
cênicas que trouxesse
toda a representatividade
dos filmes que marcaram
a história do cinema
n a c i o n a l . N e s t a
apresentação sobem ao
palco Daniel Malozzi
(voz), Osmar Murad
(baixo elétrico), Bibo
Bueno (guitarra), Turcão
(violão), Jica (percussão),
Gel Fernandes (bateria),
Flávio Fernandes (piano),
Dan Tolomony (primeiro
violino), Eryck Giacon
(segundo violino), Rafael
Martinez (viola), Renato
Sá (violoncelo).Páscoa
na Montanha conta com
apoio dos portais
CamposdoJordao.com.br,
PortaldeCampos.com.br,
Hotel Serra da Estrela,
Restaurante Vila Chã,
Estrada de Ferro Campos
do Jordão, Santa
Marcelina Cultural,
Prefeitura de Campos do
Jordão e do Governo do
Estado de São PauloAs
apresentações de Beatles
Segundo Cia Filarmônica
e Cinema Segundo Cia
Filarmônica acontecem
sempre às 21h, com
ingressos à venda no
Auditório Cláudio
Santoro e no Posto Esso
Capivari, nos valores de
R$ 35,00 (meia), R$
70,00 (integral) e R$
50,00 (doadores de 1 kg
de alimento não
perecível). Informações
pelos telefones (12)
3662-2334 e 3663-
3369.Auditório Cláudio
Santoro fica na Rua Luis
Arrobas Martins, 1800 –
Alto da Boa Vista

Cia Filarmônica é
atração da Páscoa na

Montanha

O Centro Cultural
Municipal de Taubaté abre
na próxima sexta-feira, 1
de abril, às 20 horas, mais
um evento de nível
internacional. Trata-se da
exposição da fotógrafa
holandesa Marianne
Lemmen, em
comemoração ao Ano da
Holanda no Brasil. A
abertura da exposição
contará com a presença da
cônsul adjunta da Holanda
em São Paulo, Gonneke
de Ridder.O Ano da

Holanda foi instituído
para comemorar o
centenário da imigração
holandesa no Brasil. Para
Taubaté, Marianne
Lemmen trará cerca de
150 fotografias coloridas,
mostrando paisagens
rurais e urbanas e cenas da
vida cotidiana na
Holanda.Também estarão
expostos selos
postais, moedas
e objetos da coleção
particular do jornalista
Antonio Barbosa Filho,

curador da exposição.O
evento está incluído na
programação oficial do
Ano da Holanda no Brasil,
que pode ser consultada
no site www.a
nodaholandanobrasil .
com.br.A exposição
permanecerá aberta ao
público até 30 de abril,
com entrada gratuita. O
endereço do
Centro Cultural
Municipal de Taubaté é
Praça Coronel Vitoriano,
1, centro.

Primeiro passo foi um
diagnóstico da rede de
ensino para nortear as
ações e projetos.Para
melhorar ainda mais a
qualidade da aprendizagem
na rede municipal de ensino
de Caraguá, o município
recebe apoio de uma
consultora pedagógica. A
professora Emília Cipriano
Sanches, acompanhada do
professor Claudio Castro
Sanches, ambos do Instituto
Aprender a Ser, se reuniram
com diretores,
coordenadores, supervisores
de ensino e equipe de apoio
pedagógico  na secretaria de
Educação de Caraguá.O
contato aconteceu no ano
passado com a participação
das supervisoras de ensino no
Colóquio de Gestores,
realizado pelo instituto, na
cidade de Águas de Lindóia.
A partir do segundo semestre
de 2010 o trabalho de
assessoria pedagógica iniciou
em Caraguá
com um diagnóstico da rede
para pontuar as dificuldades
e os êxitos. Em seguida,
foram elaborados
 os três pilares que devem
nortear o trabalho de toda a
equipe educacional:
comunicação, formação e

projeto político
pedagógico.A supervisora de
ensino de Caraguá, Gilceli de
Oliveira Ubiña, explica esses
pilares. “Na comunicação,
vamos produzir um jornal
impresso para alunos,
familiares e professores. A
formação envolve um
programa para todos os
professores, inclusive
alfabetizadores e a
constituição de uma equipe
de apoio pedagógico. E o
projeto político pedagógico
prevê uma reestruturação das
ações”, disse Gilceli.Para a
consultora, Emília Cipriano,
Caraguá é uma rede que está
construindo uma ação de
forma intencional e
consciente. “Há um projeto
com muita clareza das
missões e dos valores. São
nítidos a qualidade e o
envolvimento das pessoas,
além da preocupação com o
trabalho desenvolvido com as
crianças”, afirmou Emília.Este
ano, foi implantado, já dentro
das propostas desse trabalho,
o projeto “Professor
Alfabetizador” com
dedicação exclusiva aos
alunos do 1º ano. Os
docentes do 2º ao 9º ano
fazem um encontro
pedagógico mensal,

orientados por formadores.
Nesses momentos são
estudados diferentes temas
sobre a prática pedagógica
para que também sejam
trocadas experiências bem
sucedidas.Outras ações são
visitas programadas nas
escolas; a construção de
instrumentos de avaliação,
inicialmente para supervisão
e coordenação, para depois
avaliar as escolas; e
integração entre professores
do ensino fundamental I e II,
para que haja uma
continuidade na educação.
“Todo trabalho é feito por
meio de uma leitura crítica
com foco na criança, o que
ela necessita e
o que ela precisa aprender”,
disse o professor Claudio
Sanches.Os encontros dos
profissionais de
Caraguá com a professora
Emília Cipriano são mensais
e a
expectativa da secretaria de
Educação é que, por meio
das ações já desenvolvidas
em conjunto
com as novas intervenções
apoiadas por essa
assessoria pedagógica, o
município possa
 oferecer cada vez mais uma
educação com qualidade.

Educação de Caraguá
recebe assessoria

pedagógica

Centro Cultural
Municipal abre na

sexta-feira exposição em
comemoração ao Ano da

Holanda no Brasil


