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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.
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Miscelânea
Culinária

Bobó de camarão

Ingredientes: 1 quilo de camarões frescos, sal a gosto, 3 dentes de alho picados e amassados,
suco de 1 limão, pimenta do reino a gosto, 1 quilo de mandioca (prefira as que já vêm
descascadas e embaladas, é mais prático), 1 cebola cortada em rodelas, 2 cebolas raladas,
1 folha de louro, 6 colheres de sopa de azeite de oliva, 2 vidros de leite de coco, 1 maço de
cheiro verde picado, 2 latas de molho pronto de tomate, 2 pimentões verdes bem picadinhos
e colheres de sopa de azeite de dendê.

Modo de preparar: Lave os camarões e tempere com sal, alho, pimenta e limão. Deixe
marinar. Pegue uma panela com água e cozinhe a mandioca em pedacinhos com louro e
cebola em rodelas. Quando estiver mole, acrescente um vidro de leite de coco, deixe
esfriar um pouco e bata no liquidificador. Esquente o azeite de oliva, junte a cebola ralada
e deixe dourar. Acrescente os camarões e frite. Adicione as duas latas de molho de tomate,
o cheiro verde e deixe cozinhar por alguns minutos. Junte na mesma panela a mandioca
batida no liquidificador, outro vidro de leite de coco e o azeite de dendê. Deixe levantar a
fervura e está pronto.

Curiosidades

Uma pesquisa com aproximadamente 600 pessoas revelou que obesos têm dificuldade de
se casar e de encontrar emprego. O estudo mostrou que 78% das pessoas acham que o
excesso de peso interfere no matrimônio e que 50% delas não se casariam com um obeso.

Santos patronos e padroeiros

24.01 – São Francisco de Sales – Jornalistas e escritores
09.02 – Santa Apolônia – Dentistas
27.04 – Santa Zita – Empregadas domésticas
01.05 – São José Operário – Trabalhadores
11.05 – São Izidro – Lavradores
19.05 – Santo Ivo – Advogados e juízes
22.05 – Santa Rita de Cássia – Esposas e mães
21.06 – São Luiz Gonzaga – Juventude
29.06 – São Pedro – Pescadores
08.07 – Santa Isabel – Padeiros
14.07 – São Camilo – Doentes e hospitais
25.07 – São Cristovão – Motoristas
11.08 – Santa Clara – Televisão
15.08 – São Tarcíso – Coroinhas
21.09 – São Nicolau – Bancários e marinheiros
26.09 – São Cosme e São Damião – Médicos e farmacêuticos
27.09 – São Vicente de Paula – Obras de caridade
30.09 – São Jerônimo – Estudos bíblicos
04.10 – São Francisco de Assis – Animais e ecologia
05.10 – São Benedito Preto – Negros e escravos
12.10 – Nossa Senhora Aparecida – Padroeira do Brasil
13.11 – São Homobono – Comerciantes
22.11 – Santa Cecília – Músicos
25.11 – Santa Catarina – Estudantes e filósofos
05.12 – São Sabas – Pobres
10.12 – Nossa Senhora Loreto – Aviadores

Humor

Dois amigos que não se vêem desde os tempos da faculdade se encontram e um deles
pergunta:
- E a sua noiva, como vai?
- Minha ex-noiva.
- Como assim?
- Não vamos mais nos casar. Faltando duas semanas para a cerimônia, nós resolvemos
terminar tudo.
- Mas ela não era bonita?
- Sim, mas me diga uma coisa: você se casaria com uma pessoa mentirosa, preguiçosa e
infiel?
- Não, de jeito nenhum.
- Pois é. Ela também não.

Joaquim está sentado à beira do rio, pescando, quando de repente avista o amigo Manoel:
- Ó Manoel! Grita ele.
- Ó Joaquim! Responde o amigo.
- Como faço pra atravessar para o outro lado do rio?
- Não sejas burro, Joaquim! Tu já estás no outro lado!

Jacob estava no hospital, muito mal de saúde e disse ao médico:
- Doutor... se eu for morrer, por favor... Quero morrer antes do meio-dia...
O médico achou que fosse superstição, mas resolveu perguntar:
- Por que antes do meio-dia, seu Jacob?
- É que aí eu economizo o dinheiro do almoço!

O caipira quer telefonar no único telefone público que tem na cidade, mas um sujeitinho da
cidade grande, muito folgado, não larga de jeito nenhum o aparelho.
- O senhor me desculpe! Disse o caipira, cutucando as costas do cara. Já tem prá mais de
meia hora que o senhor tá aí com esse telefone na mão e num diz uma palavra!
- Pois é. Diz o sujeito, tampando o fone. É que eu estou falando com a minha mulher!

A porta da vida: A vida não deve ser medida por aniversários, mas sim por realizações, não
conte sua idade com números, faça seu calendário com suas conquistas.
A porta do sonho: Tudo o que existe hoje de grandioso, foi antes um sonho, os vencedores
dedicam-se a realizar seus sonhos, transformando-os em objetivos, mobilizando seu potencial
e agindo com disciplina em direção à vitória.
A porta da inteligência: As portas abrem-se para caminhos, mas a caminhada é você quem
faz, aproveite cada momento para desenvolver a inteligência e a criatividade, as soluções
já existem, basta encontrá-las.
A porta da consciência: Sua consciência é mais importante que sua reputação, sua
consciência é o que você é, sua reputação é o que os outros pensam que você é, você é
muito mais do que os outros possam imaginar.
A porta da amizade: Nos momentos de crise, os amigos são a melhor referência, cultive as
amizades existentes e faça novas.
A porta da gratidão: Tudo o que se consegue na vida é com ajuda das pessoas. Agradecer
é uma boa maneira de deixar os outros motivados.
A porta da prosperidade: Todos nascemos com o potencial para o sucesso, poder é saber
querer!
A porta da cortesia: Se você tratar bem as pessoas, indiferentemente do que elas sejam ou
tenham, você terá bons pensamentos dirigidos a você, ser cortês o ajudará a chegar onde
quer mais rápido.
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O Parque com bosque
dessa árvore símbolo da
cultura japonesa recebe
barracas aonde o público
poderá saborear a
culinária japonesa como o
sushi, sashimi, bento,
tempurá, yakissoba, além
de doces e artesanatos e
lembranças da região.
Para animar a festa uma
programação com
apresentações de danças
típicas e musicais.A
tradicional festa de
Campos do Jordão
relembra o “hanami”, as
festividades do Japão para
a florada das cerejeiras
que marcam o ciclo de
“renovação” de seu povo,
já que é nessa época que
ocorre os casamentos, à
volta a aula e a busca do
primeiro emprego pelos
jovens nipônicos. Ao
mesmo tempo em que se
homenageia essa flor que
dura apenas 3 dias e, que
traz em sua pétalas a lenda
da princesa Kono-hana-
sakuya-hime que caiu do
céu sob uma cerejeira, no
Monte Fuji.Em Campos
do Jordão a Festa da

Cerejeira além de
reforçar a cultura
japonesa aos seus
descendentes no Brasil e
apresentá-la a
jordanenses e turistas,
possui os seus lados
sociais, de arrecadar
fundos para a Casa de
Repouso Sakura Home,
que atende japoneses e
descendentes que
precisam de cuidados
médicos específicos e
prolongados.As primeiras
mudas de cerejeira
chegaram à cidade em
1936, com a criação do
Sanatório Dojinkai, mas
foi em 1937, que colonos
japoneses moradores do
Lajeado começaram a
cultivar três tipos de
cerejeira, que se
adaptaram ao solo da
Mantiqueira. Mas em
1967, o Palácio Boa Vista
ganhou um jardim com
500 mudas de cerejeiras
do tipo Some Yoshino,
vindas diretas do Japão. E
com as proximidades de
sua florada, japoneses e
descendentes de várias
regiões do estado vinham

a Campos do Jordão para
conferir o espetáculo da
natureza. Com o
crescente número de
visitantes, surgiu o
interesse de promover um
evento que ressaltasse a
beleza e a importância da
planta para os japoneses e,
em 05 de outubro de
1965, o então prefeito em
exercício, Arakaki
Masakazu, sancionou a
Lei da Câmara Municipal
instituído a Festa da
Cerejeira em Flor em
Campos do Jordão.A 43ª
Festa da Cerejeira em Flor
acontece das 10h às 16h
30, com entrada franca,
sendo uma realização da
Benificência Nipo-
Brasileira de São Paulo,
Clube Cultural e
Recreativo Cerejeira,
com apoio da
 Prefeitura da Estância de
Campos do Jordão e da
Secretaria Municipal de
Turismo. O Clube
Cerejeira fica na Rua
Tassaburo Yamagushi,
2173 – Vila Albertina.
Informações pelo
telefone (12) 3662-2911.

Festa da Cerejeira
estende-se em agosto

Após derrotar por dois
sets a um, com parciais 3/
6 7/5 6/2, a número 1 do
Brasil, Vivian Segnini
segue firme na
MasterCard Tennis Cup,
sendo a única tenista
brasileira na
competição.Depois de
surpreender com uma
virada sobre a brasileira
Ana Clara Duarte, num
jogo que durou 2h 36,
Segnini chega pela
segunda vez a semifinal e
enfrentará a venezuelana
Adriana Perez, que
ganhou de Andrea
Benitez(ARG), cabeça 8,
por 6/3 2/6 7/5.” Não
conheço muito bem a
Perez, mas me sinto
muito bem em Campos e
espero fazer minha
primeira final aqui,” diz a
s e m i f i n a l i s t a
b r a s i l e i r a . O u t r a
venezuelana que garantiu
vaga na semifinal do
challenger foi Andréa
Gamiz que derrotou a
número 2 do Brasil,
Roxane Vaisemberg, por
dois sets 6/2 6/3. Roxane
que estava com uma bolha

no pé.” Eu tentei de tudo,
mas não estava
conseguindo jogar, a
bolha virou um corte
grande e nem mesmo a
proteção colocada pelo
departamento medico foi
suficiente para estancar o
sangramento e a dor”, 
disse Vaisemberg
visivelmente triste com o
resultado.Gamiz encara
no jogo desse sábado a
paraguaia Veronica
Cepede Royg que
derrotou a chilena Andréa
Koch Benvenuto por dois
sets a um com parciais 4/
6 6/4 6/4.Ainda no sábado
começam os
 jogos do qualifying
masculino para definir os
últimos atletas que
entrarão em quadra pela
chave principal do torneio
em busca do
prêmio de US$ 75 mil. As
disputas começam a partir
das 9h 30.A
 competição entre os
homens reunirá, a partir
de segunda-feira, alguns
dos melhores tenistas
brasileiros, entre eles
Ricardo Mello, 91o do

mundo e bicampeão da
MasterCard Tennis Cup,
Rogério Dutra e
Silva,129o, Júlio Silva,
175o  , além dos
estrangeiros Izak Van der
Merwe, sul-africano
campeão em 2010, o
chileno Paul Capdeville,
e o argentino Horacio
Zeballos. A chave
pirncipal inicia na neste
dia 01 de
a g o s t o . M a s t e r C a r d
Tennis Cup é uma
realização do NEO, em
parceria com a Try Sports,
via Lei do Incentivo ao
Esporte – Ministério do
Esporte/ Governo Federal
do Brasil. Tendo como
patrocinadora a
MasterCard, com o apoio
de Tênis Clube de
Campos do Jordão,
Federação Paulista de
Tênis, Confederação
Brasileira de Tênis, ITF,
ATP, WTA e desde a
primeira edição o torneio
tem a divulgação do que
acontece nas quadras nos
p o r t a i s
CamposdoJordao.com.br,
PortaldeCampos.com.br.

Segnini é o Brasil no
MasterCard Tennis Cup

A realização do III
Congresso Nacional de
Educação em Ubatuba foi
considerada um
verdadeiro sucesso entre
os profissionais da área
em Ubatuba. Desde a
segunda-feira, 25, quando
foi feita a abertura do
Congresso pelo prefeito,
o chefe de gabinete e o
secretário de Educação,
p r o f e s s o r e s ,
coordenadores, diretores
e demais profissionais
ligados à rede municipal
de ensino participaram de
cursos, conferências e
palestras que ajudaram a
aumentar a atualização, a
capacitação e a
implementação de novos
s a b e r e s
escolares.Durante seu
discurso na abertura do
Congresso, na tenda
montada na Praça de
Eventos da Avenida
Iperoig, o prefeito
lembrou as muitas
realizações e conquistas
da Educação em sua
administração e enalteceu
o fato de esta área estar
em boas mãos, o que
reflete em melhorias e
qualidade. “É muito difícil
estar em um gabinete,
com toda a
responsabilidade do
município caindo sobre
quem governa. Mas
também é muito bom
quando vemos uma área
como a Educação nas
mãos de pessoas em quem
confiamos e sabemos que
trabalham com seriedade
e carinho. Isso nos enche

de orgulho e
tranquilidade, com a
certeza de um futuro ainda
melhor”, disse o
prefeito.Com relação ao
evento, o prefeito disse
que o Congresso veio para
ficar: “todos os anos
temos acompanhado o
sucesso dos Congressos
de Educação. Certamente
este é um evento que se
estabelecerá em nosso
calendário anual e no que
depender do governo
municipal, já no próximo
ano passará a acontecer no
nosso Centro do
Professorado”.O prefeito
também lembrou aos
centenas de presentes as
reformas e construções
de escolas, a nova frota
para transporte escolar, o
aumento significativo no
número de vagas em
creches, a superação da
meta do Ideb, entre outros
avanços conquistados
pela Educação nos
últimos anos.O valor do
professor O chefe de
gabinete falou da
importância do
profissional da educação
na vida e no
desenvolvimento do ser
humano. “Os professores
são pessoas essenciais
para a formação de todas
as pessoas. Eu que já
lecionei Direito, percebo
o respeito que aqueles
que foram meus alunos
têm comigo até hoje. Por
isso temos que dar o
devido valor a cada um
dos profissionais da
Educação. Sem dúvidas

estamos trilhando os
caminhos que garantem o
aprender e atingindo
nossos objetivos”, disse
Sato em seu discurso na
abertura do Congresso.O
diretor geral do III
Congresso Nacional de
Educação, José Raimundo
Facion, falou dos
i m p r e s s i o n a n t e s
currículos dos
profissionais convidados
para ministrarem as
palestras e cursos.
“Temos aqui profissionais
titulados, com carreira
acadêmica de longo prazo
e que sabem como
associar a ciência da
educação com a prática.
Alguns são pós-
doutorados em
universidades de renome
no exterior, com
sustentação teórica,
metodológica e
científica, mas também
com muita
experiência na prática. A
prefeitura, através da
Secretaria de Educação,
foi muito feliz com a
escolha e faremos de
tudo para que ano a ano o
Congresso seja ainda
melhor”, concluiu Facion.
Na noite da abertura
houve também a
apresentação da Famipa
(Fanfarra Municipal
Infantil da Escola Padre
Anchieta) e a conferência
realizada pelo Prof. Dr.
Fernando Mazzilli
Louzada, com o tema
“Neurociências e
Educação: um diálogo
possível?”.

III Congresso Nacional
de Educação é

considerado um
sucesso de público e

entre os profissionais da
área em Ubatuba

Para melhorar a estrutura
das escolas esportivas de
Caraguá, o Governo
Municipal firma convênio
de um ano com o Sesi
(Serviço Social da
Indústria), nesta segunda-
feira (1/08/2011). A
parceria atenderá alunos
com idade entre
 6 e 17anos, nas
modalidades vôlei,
futebol de campo,
natação, tênis e judô.
 Com a parceria, a cidade
contará com uma
estrutura técnica
oferecida pelo SESI,
como capacitação,
treinamento e reciclagem
dos professores, além de
materiais esportivos e
uniformes. Nas cinco

modalidades, atualmente,
Caraguá tem cerca de 530
atletas. O objetivo é
atender aproximadamente
1.500 atletas.Os
treinamentos serão
baseados em estudos
realizados pela
Universidade Estadual
Paulista (UNESP) de Rio
Claro e serão aplicados
pelos professores da
secretaria de Esportes em
suas rotinas de trabalho.
Também está previsto no
convênio a realização de
um Fórum Esportivo
Regional, no qual as
lideranças da região
poderão discutir o
d e s e n v o l v i m e n t o
sustentável do esporte. O
secretário adjunto de

Esportes, Rubens de
Castro, considera a
iniciativa muito
importante para o
desempenho dos atletas
da cidade, que agora terão
treinamentos dirigidos.
“A metodologia dos
treinamentos terá
 base científica.
Com certeza
 isso irá melhorar o
rendimento dos atletas no
futuro”, afirma. A
Construtora Wilney
Cardoso patrocina o
projeto. Os empresários
que quiserem apoiar a
iniciativa podem procurar
a secretaria municipal de
E s p o r t e s .  M a i s
informações pelo
telefone (12) 3888-1086

Caraguá firma convênio
com Sesi para melhorar
rendimento de atletas

A Pré-Conferência
Municipal do Idoso
“Compromisso de todos
por um envelhecimento
digno no Brasil” será
realizada na próxima
quinta-feira (04/08/
2011), às 14h, na
Videoteca Lúcio Braun. O
evento é promovido pelos
Conselhos Municipais do
Idoso de Caraguatatuba,
São Sebastião, Ubatuba e
Taubaté com o apoio do
Governo Municipal.O
objetivo do encontro é
preparar propostas
relacionadas à população
da melhor idade para
apresentá-las na
Conferência Regional,
em Pindamonhangaba, em
agosto. O público e
entidades que realizam
projetos sociais com
idosos no Litoral Norte
podem participar.Entre os
assuntos discutidos na
P r é - C o n f e r ê n c i a
Municipal estão a
estrutura do poder
público no apoio à
população idosa;

conquista de melhor
qualidade de vida;
fortalecimento e
integração dos conselhos;
e uma participação ativa
nos orçamentos públicos
destinados aos programas
da melhor idade,
avaliando a
implementação e
efetivação da Política
Nacional do Idoso e do
Estatuto do Idoso. Para o
secretário de Assistência
Social, Antônio Cornélio
de Moraes Filho, a Pré-
Conferência é importante
para reivindicar ações nas
esferas municipal,
estadual e federal. De
acordo com ele, dentro
das políticas públicas, a
administração municipal
acolhe os idosos com
iniciativas esportivas,
sociais, de lazer e saúde,
além de apoiar abrigos
destinados a este
público. A presidente do
Conselho Municipal de
Defesa dos Direitos do
Idoso, Maria Apparecida
Waack, disse que, na

terça-feira (02), às 9h,
haverá uma reunião prévia,
na Videoteca Lúcio
Braun. “É necessário
sensibilizar a sociedade
para o envelhecimento da
população brasileira”,
afirmou.Após a
Conferência Regional em
Pindamonhangaba, os
delegados apresentarão
suas reivindicações na
13ª Conferência Estadual
dos Direitos da Pessoa
Idosa que será realizado
em setembro em São
Paulo, e, posteriormente,
na 3ª Conferência
Nacional, em Brasília
(DF), em
novembro. Segundo o
Censo 2010 do
IBGE (Instituto
Brasileiro de Geografia e
Estatísticas), Caraguá
possui 11.305 habitantes
com idade acima de 60
anos, destes 5.340 são
homens e 5.965 são
mulheres. No município
existem dois homens e
cinco mulheres
centenários.  

Caraguá promove
Pré-Conferência

Municipal do Idoso

Iniciativa de destaque,
desenvolvida em qualquer
área de conhecimento ou
disciplina, pode
render ao
professor da educação
básica de Taubaté o
diploma de educador
taubateano, concedido
pela Câmara de
Taubaté.As inscrições

serão abertas dia 1º de
setembro e seguem até o
dia 30 do mês e serão
realizadas por
preenchimento de
 ficha, disponível no site
www. c a m a r a t a u b a t e
.sp.gov.br. A
ficha preenchida
deve ser entregue no
Protocolo da Câmara.A

criação do diploma de
educador taubateano é
iniciativa da vereadora
Pollyana Gama (PPS),
aprovada em 2008. Mais
detalhes sobre a proposta
nos decretos nº 253 e
281, disponíveis em:
h t t p : / /
www.camarataubate.sp.gov.br/
Leis/Leis.htm.

Câmara de Taubaté
homenageia professor

destaque em experiência
escolar

O vereador Rodrigo Luis
Silva “Digão” (PSDB)
emitiu nota de
esclarecimento aos
professores estaduais e à
Apeoesp, o sindicato da
categoria, esclarecendo
que, quando sugeriu a
implantação de mais
classes de ensino médio
na rede municipal, não
teve intenção de
prejudicar o
funcionalismo do
Estado.”Solicitei para a
Prefeitura estudos no
sentido de se implantar
mais classes de ensino
médio nas escolas da rede
municipal de ensino,

atendendo reivindicação
de pais. Não tive a
intenção de prejudicar os
professores, diretores e
funcionários da rede
estadual de ensino”,
afirmou o
v e r e a d o r . ” R e c e b i
resposta do prefeito,
informando que, de
acordo com a
legislação, ‘a ampliação e
a oferta do ensino médio
competem ao Estado, e
não ao município. O
município, em
atendimento à legislação,
só pode investir na
ampliação da oferta do
ensino médio quando

comprovar que consegue
atender plenamente a
demanda da educação
infantil e do ensino
fundamental. Não é o caso
de Taubaté’”, esclareceu
Digão.Para o vereador, o
assunto está encerrado.
“Peço desculpas pelo
transtorno ocorrido e
reafirmo minha posição
de lutar sempre pelos
direitos dos professores
da rede estadual e
municipal de ensino,
mesmo que contrariando
siglas partidárias, fato
esse já demonstrado na
tribuna da Câmara de
Taubaté.”

Digão retira pedido de
ampliação de ensino

médio na rede municipal

Acesse:

www.tremembeonline.com.br


