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POSTOS DE DISTRIBUIÇÃO
CAÇAPAVA: Na banca da Praça das Bandeiras
e outras da cidade.
CAMPOS DO JORDÃO: Bancas de Jornais da Av. Abernessia
CARAGUATATUBA: Salles Jornais e Revistas -
Rua Aluno Arantes.
CUNHA: Banca da Várzea  - Rua Augusta Galvao de França ( Ao lado do
campo de futebol)
JAMBEIRO: Papelaria Bangalo - Praça Almeida Gil, 19 - Centro
LAGOINHA: Parada Obrigatória - Praça Pedro Alves Ferreira,65
MONTEIRO LOBATO: Banca do Lu -
Praça Com. Freire.
NATIVIDADE DA SERRA: Banca Nossa Senhora de Natividade e
Panificadora Pão Zico -
Rua Lírio da Serra.
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
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 Cidade e comércio local.
TAUBATÉ: Banca da Praça
Praça Dom Epaminondas  -  3632-18-08
TREMEMBÉ: Nas bancas de jornais da cidade.
UBATUBA: Nas bancas de jornais:
Av Iperoigue e no Itaguá
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.
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Miscelânea
Curiosidades

A claustrofobia é um tipo de pânicoque envolve apenas pessoas quando têm que permanecer
em lugares fechados. Tais como elevadores, aviões e túneis, mesmo por pouco tempo e que
não tenham ameaças de perigo. A mente e o organismo são invadidos por uma angústia e uma
ansiedade incontroláveis, provocando diversas reações na parte física, como o aumento dos
batimentos cardíacos, excesso de suor e medo intenso. É bastante comum em qualquer idade,
sexo, raça ou condição social e podem ser inúmeras as causas do problema. Porém, estudos já
comprovaram que existe um fator genético, pois 70% dos portadores desta fobia possuem
parentes com o mesmo problema. As pessoas que sabem que sofrem de claustrofobia devem
evitar estar em locais onde possam ser desencadeados esses distúrbios.

Você sabe como surgiu a ideia de que derramar sal dá azar? Uma das razões é que o sal já foi
muito valioso e difícil de ser obtido, mas cada povo tem sua crença a respeito do assunto.
Segundo uma antiga superstição norueguesa, a pessoa estaria condenada a derramar quantas
lágrimas que fossem necessárias para dispensar o sal derramado, já os antigos alemães, franceses
e americanos acreditavam que o ato de derramar sal estaria associado à manifestação do
demônio. Estes últimos criaram um costume de jogar sal por cima do ombro esquerdo, pois
julgavam estar atingindo o diabo nos olhos.

O para-raios foi considerado heresia na época de sua invenção. No século 18, inventado por
Benjamim Franklin, o para-raios foi condenado pela Igreja como invenção do diabo. Sendo o
raio expressão de cólera do Senhor, só podia ser tentação do demo de impedir que o castigo
divino caísse sobre o mundo. Na França, a excomunhão foi levada a sério em Saint-Omer,
Vissery de Bois foi processado por heresia, por instalar um para-raios em casa.
Humor

Três sujeitos discutiam quem tinha a profissão mais antiga:
- Não que eu queira contar vantagem. Diz o marceneiro. Mas os meus antepassados construíram
a Arca de Noé.
- Isso não é nada. Respondeu o jardineiro. Foram os meus antepassados que plantaram o
Jardim do Éden.
- Tudo bem. Disse o eletricista. Mas quando Deus disse: “Haja luz”, quem vocês acham que
tinha puxado a fiação?

Tipos de assaltantes

Assaltante cearense: Eu, bixim. Isso é um assalto. Arriba os braços e num se bula nem faça
munganga. Passa vexado o dinheiro senão eu planto a peixeira no teu bucho e boto teu falo pra
fora. Perdão meu padim Ciço, mas é que eu to com uma fome da muléstia...

Assaltante mineiro: Ô sô, prestenção. Isso é um assaltim, uai. Levanta os braços e fiquetim que
esse trem na minha mão tá cheim de bala. Mió passa logo os trocados que eu num to bão hoje.
Vai andando, uai, tá esperando o que, uai.

Assaltante gaucho: O guri, fica atento, bah, isso é um assalto. Levanta os braços e te aquieta,
tchê. Passa a pila pra cá. E te manda a la cria, senão o quarenta e quatro fala.

Mensagens

Eu mando é prepotência.
Eu fiz é indigesto.
Eu quero é recusa.
Eu não posso é indiferença.
Eu dei ordem é desamor.
E ainda, o tom das palavras pode melhorar ou piorar essas condições.

Se alguém me perguntar para que serve uma gravata, eu terei de responder para absolutamente
nada, nem mesmo pata enfeitar, porque hoje em dia ela se tornou o símbolo da escravidão, do
poder e do distanciamento. A única utilidade que eu vejo no uso da gravata consiste em chegar
em casa e retirá-la dando a nítida impressão de que estamos nos livrando de alguma coisa que
nem mesmo sabemos o que seja.

Mãe, hoje sinto sua falta e a saudade dói no peito, machucando e trazendo lembranças do meu
passado imperfeito. Hoje fico parado, pensando no tempo que eu desperdicei. Enquanto tinha
você ao meu lado, muitas vezes eu a maltratei, dizendo palavras rudes, grosserias intoleráveis.

Fiz você uma pessoa triste, infeliz e amargurada. No meu íntimo, calado, alimentava o meu ego.
Não lhe abraçava, não a beijava, não lhe dava nenhum afeto. Mas não posso ter o seu carinho
e nem sentir o seu calor. Sinto um nó na garganta e dos olhos, uma lágrima a cair. Levanto-me,
corro pelas escadas, para o seu quarto subir. Fico feliz em poder contemplar seu doce rostinho
risonho. Atiro-me em teus braços. Felizmente tudo isso não passava de um triste sonho.

Pensamentos
Todos nascemos loucos, mas alguns continuam sempre assim.
Nossas ações sempre traduzem nossos pensamentos.
A arte da vitória se aprende nas derrotas.
Quem inventou a distância não sabia da dor da saudade.
Nada melhor do que um dia após o outro com muito sucesso.
Bom senso é a qualidade das pessoas que pensam como nós.
A ambição é como a fome: sua única lei é seu apetite.
Se casamento fosse bom não precisava de testemunhas.
O Sol nasce para todos e a sombra é só para quem a merece.
Deus não escolhe os capacitados, Deus capacita os escolhidos.
A felicidade é feita de chatices que conseguimos evitar.
A única pessoa com quem se deve competir é consigo mesmo.
A felicidade nasce quando damos felicidade.
Um homem que não chora tem mil razões para chorar.
A saudade é a nossa alma dizendo para onde queremos estar.
Não exijas dos outros qualidade que ainda não possuem.
Tenho em mim todos os sonhos do mundo.
Tudo vale a pena quando a alma não é pequena.
Sonhos não morrem, apenas adormecem na alma da gente.
Haja ou não deuses, deles sempre seremos servos.
A arte é a autoestima lutam para serem absolutas.
A vida é para nós o que concebemos dela.
Podemos morrer se apenas amamos.
O amor é um sonho que chega para o pouco ser que se é.
A bondade é a delicadeza das almas generosas.
Sou tão misterioso que não me entendo mais.
A renúncia é a libertação, não querer é poder.
Bem feito é melhor do que bem explicado.
As figuras imaginárias têm mais relevo e verdade que as reais.
Se você acha que a instrução é cara, experimente a ignorância.
O mais forte é o que sabe dominar-se na hora da cólera.
O gênio é uma força que atua em função do meio.
Nossa paciência alcançará mais que nossa força.
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A CCR NovaDutra
promove nesta quarta, dia
30, e quinta-feira, dia 31,
em Guaratinguetá, a
primeira edição do
Programa Estrada para a
Saúde em 2013. Nos dois
dias de ação serão
oferecidos exames de
saúde e serviços gratuitos
aos caminhoneiros, das
15h às 21h, na unidade
montada no pátio do
posto de serviços Graal
Três Garças, localizado
no km 58,6 da Via Dutra,
na pista Rio-SP.Há 12
anos, o Programa Estrada
para a Saúde oferece
gratuitamente aos

caminhoneiros, o trabalho
de uma equipe de
médicos, enfermeiros,
profissionais e estudantes
da área de saúde para a
realização de exames
clínicos. Além disso, o
Programa oferece
informações para
melhorar o dia-a-dia ao
volante e orientação aos
motoristas sobre
cuidados com a sua
saúde.Nos dois dias do
Programa, serão
realizados exames
clínicos, avaliação de
risco cardíaco, exame de
colesterol, teste de
diabetes, teste de visão,

aferição de pressão
arterial, corte de cabelo,
atendimento médico e
vacinações.Além dos
exames destinados ao
profissional do volante, o
caminhão poderá passar
por um check up
a u t o m o t i v o .
O Programa Estrada para
a Saúde também conta
com a parceria da
empresa de manutenção
preventiva Caminhão
100%, que realiza a
verificação do sistema de
freios, suspensão, pneus,
faróis, além de outros
itens de segurança dos
caminhões.

Caminhoneiros terão acesso a
exames de saúde gratuitos

em Guaratinguetá

As empresas e lojas do
estado de São Paulo que
forem flagradas
explorando direta ou
indiretamente mão de
obra escrava serão
fechadas por dez anos. A
lei que pune os
estabelecimentos com a
cassação da inscrição do

cadastro de contribuintes
do Imposto sobre
Circulação de
Mercadorias e Serviços
(ICMS) – o que impedirá
os empresários de entrar
com novo pedido de
registro para exercer o
mesmo ramo de atividade
no estado – foi publicada

ontem, dia 29, no Diário
Oficial estadual. Os
envolvidos, de acordo
com a lei sancionada
anteontem, dia 28, pelo
governador Geraldo
Alckmin, perdem ainda o
direito de receber
créditos do Tesouro do
Estado de São Paulo.

Governo de SP aprova
lei que fecha por dez
anos empresas que
usam mão de obra

escrava

O Museu Mazzaropi, de
Taubaté, fechou o ano de
2012 com um público de
15 mil pessoas. Os meses
de maior movimento
foram abril e maio, com
as celebrações dos 100
anos de nascimento de
Amacio Mazzaropi em 9
de abril. Composto por
estudantes, apaixonados
pelo Jeca do cinema
nacional e hóspedes do
Hotel Fazenda Mazzaropi,
o público que visitou o
museu no ano passado é
quatro vezes maior que o
de 2001. Os
investimentos feitos pelo
Instituto Mazzaropi para
preservar o acervo e
tornar a visitação ainda
mais interativa e atraente
começam a dar
resultado.Em 2012, a
maioria dos visitantes
morava na Grande São
Paulo, mas cerca de 20%
veio de outras cidades do

Estado de São Paulo e
outros 19,8% de outros
Estados. O levantamento
mostra também que a
maioria tem entre 19 e 60
anos (65%), mas 17,1%
possuem mais de 60 anos
e 10,5% estão entre 12 e
18 anos. Para quem não
conhece, o Museu
Mazzaropi abriga um
grande acervo de filmes
(32), fotos e materiais
usados por Mazzaropi.
Uma exposição
permanente e interativa
mostra os detalhes das
g r a v a ç õ e s ,
vídeos e tudo que ajudava
o Jeca a se tornar cada vez
mais engraçado e crítico.
Saiba mais sobre o
Instituto Mazzaropi
Fundado em 2000, o
Instituto Mazzaropi é uma
entidade sem fins
lucrativos, criada para
cuidar da memória de
Amacio Mazzaropi.

Atualmente, administra o
Museu Mazzaropi e a
Fazenda Santa,
propriedade em Taubaté,
onde Mazzaropi começou
a produzir seus primeiros
f i l m e s
independentemente dos
grandes estúdios, e os
direitos de oito dos 32
filmes do ator. Mais
informações em
www.institutomazzaropi.org.br
Serviço: Museu
Mazzaropi Endereço:
Estrada Municipal
Amacio Mazzaropi, 201 –
Bairro Itaim – Taubaté –
SP Horário de
Funcionamento: de terça
a domingo,
 das 8h30 às 12h30
Ingressos custam
R$10,00 por pessoa.
Telefone para
agendamento de visitas:
(12) 3634 3447 Na
I n t e r n e t :
www.museumazzaropi.com.br

Museu Mazzaropi fecha 2012
com 15 mil visitantes; em 11
anos o público quadriplicou

O palco do Sesc Taubaté
recebe no domingo, dia
27, às 16h, o espetáculo
Tem História no Forno,
com Cia Curioso. A peça
infantil conta a história de
uma dupla atrapalhada que
trabalha na cozinha de um
restaurante. Mário e Dina
precisam dar um jeito na
bagunça do local para não
levarem uma bronca do
chefe Gigio. Com os pés
no chão e a cabeça nas
nuvens, Mario faz o estilo
sonhador e louco por

aventuras. A companheira
de trabalho, Dina, é
sistemática, e se esforça
para fazer as tarefas no
tempo estipulado.
Personalidades diferentes
que se completam em uma
brincadeira para todas as
i d a d e s .
Animando os objetos
encontrados pelo
caminho e compondo
músicas ao vivo os dois
criam histórias, dão vida
aos personagens, e se
divertem muito. O

espetáculo tem formato
interativo e mescla
linguagens variadas como
contação de histórias,
música e clown.Com
entrada franca, o
espetáculo tem
classificação etária
livre.A peça faz parte do
projeto Arte aos
Domingos, que traz ao
público infantil uma
p r o g r a m a ç ã o
diversificada que utiliza
linguagens como teatro e
circo.

Domingo é dia de teatro
infantil em Taubaté

A programação do Carnaval
2013 “Caia na Folia” já
começou em Pinda. Após o
grande sucesso do VI
Festival de Marchinhas “Zé
Sambinha”, realizado no
último final de semana, no
Largo do Quartel, a
Prefeitura de
Pindamonhangaba realiza, no
domingo (3), o Pré-
Carnaval, na Praça Santa
Rita, Vale das Acácias.O
evento promete agitar o
distrito de Moreira César,
com shows a partir das 18
horas, da banda Siri Loco, de
Pinda, e do intérprete de
sambas enredo Preto Joia,
levando o melhor do samba
para os foliões da região. A
entrada é gratuita e toda a
população está convidada a
participar.EstruturaA
Prefeitura de
Pindamonhangaba está
preparando uma estrutura na
Praça Santa Rita, com palco
de 10 x 8 metros, além de
fechamento com grades e
chapas. O evento contará
com dez banheiros químicos,
sendo quatro masculinos,
quatro femininos e dois para
pessoas com necessidades
especiais.SegurançaA
segurança também está
garantida, pois o Corpo de

Bombeiros está
acompanhando a montagem
das estruturas. A Polícia
Militar estará presente, além
da Guarda Municipal e de
segurança terceirizada. Os
brigadistas municipais
estarão a postos, além da
equipe da Secretaria de
Saúde, com ambulância e
com o trabalho de
conscientização sobre DSTs
e Aids. O pessoal do
Departamento de Trânsito
também estará presente,
orientando o trânsito e
realizando atividades
educativas sobre a proibição
do uso de bebidas alcoólicas
para motoristas.Preto Joia
comanda a festaConhecido
de quem acompanha o
Carnaval, Preto Joia será a
principal atração do baile de
Pré-Carnaval no Vale das
Acácias, no próximo
domingo (3). Ele é uma das
referências do carnaval
carioca e trará para
Pindamonhangaba a
experiência de quem
comandou algumas das mais
tradicionais escolas de samba
na Marquês de
Sapucaí.Nascido em 1958,
Amaury Valdo ficou
conhecido como Preto Joia
ainda na juventude, quando

trabalhava como ourives, no
Rio de Janeiro. Seu início no
samba se deu no bairro de
Ramos, quando frequentava
os ensaios da Imperatriz
Leopoldinense, onde iniciou
sua carreira, em 1985 e se
consagrou como
intérprete.Em 1989, com o
marcante “Liberdade,
liberdade, abre as asas sobre
nós”, ao lado de
Dominguinhos do Estácio, a
Imperatriz foi campeã do
Carnaval no Rio de
Janeiro.Foram dez anos de
parceria, que renderam à
Imperatriz um tricampeonato
e o Estandarte de Ouro de
melhor intérprete para Preto
Joia.Em 2000, o intérprete
migrou para a Acadêmicos
do Tucuruvi, em São Paulo
e, a partir dali, passou por
Porto da Pedra (RJ),
Tradição (RJ) e Acadêmicos
do Tatuapé (SP),
 além de integrar projetos
como “Puxadores de
Samba”, com Dominguinhos
do Estácio, Jackson Martins,
Serginho do Porto e
Wantuir.O show de Preto
Joia na Praça Santa Rita, Vale
das Acácias, será a partir das
21 horas, após a
apresentação da banda Siri
Loco, de Pindamonhangaba. 

Pré-Carnaval agita distrito de
Moreira César neste domingo

O CRAS (Centro de
Referência de Assistência
Social) está realizando
matriculas para a
participação dos
moradores do território
de abrangência do CRAS
( Maracaíbo, flor do
Campo, Jardim Alberto
Ronconi, Poço Grande e
pinheirinho) a
participarem dos Grupos
de Convivência. Com o
Trabalho em grupo
pretende-se, elevar a
auto-estima do público
atendido, para que isso
seja a base para dar inicio
a inúmeras conquistas,
possibilitando condições
de desenvolver o senso
crítico e de
responsabilidade social. E
de favorecer sua
integração social e
grupal, tornando possível
assim, a sua valorização
individual, favorecendo
com isso, um
fortalecimento de
relações mais
saudáveis. As matriculas
serão realizadas até o dia
28 de fevereiro   das
07:00 as 15:00h. As vagas
são para o trabalho em

grupo, direcionado por
uma psicóloga e
assistente social. Os
Grupos são de Mulheres,
Homens, idosos,
crianças, Adolescentes,
Ginásticas e Capoeira.
Maiores informações:
12- 3674-3051   -
CRAS Também está
sendo realizado o
cadastro e recadastro do
Bolsa Família, é
necessário comparecer
no CRAS com original de
TODOS os documentos
abaixo descritos: CPF (
de todos da casa), RG ( de
todos da casa), Titulo de
Eleitor ( de todos da
casa), Carteira de
Trabalho ( de todos
maiores de 16 anos),
Certidão de Casamento,
Certidão de Nascimento (
de todos da casa
s o l t e i r o s ) ,
 RG escolar  ( de todas as
crianças da casa),
Comprovante de Renda (
de todos da casa que
t r a b a l h a m ) ,
 Comprovante de
E n d e r e ç o
(conta de
 luz ou telefone).

Tremembé: CRAS
REALIZA

CADASTROS DO
BOLSA FAMÍLIA E
DE GRUPOS DE
CONVIVÊNCIA


