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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.
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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.

Durante o período de 6 de
agosto à 10 de setembro
acontece em Cunha, o 4º
Festival Gastronômico do
Cordeiro Serrano.O
evento é uma realização
da Cunhatur e dos
e s t a b e l e c i m e n t o s
participantes com apoio
da Prefeitura Municipal
de Cunha. O visitante
poderá experimentar os
diversos pratos criados
pelos vários chefs de
restaurantes e pousadas.
Segundo os
organizadores, o evento
visa valorizar a
gastronomia da região,
além de incentivar o
consumo de uma carne
nobre e com alto teor
nutritivo, rico em

vitamina B, fósforo,
cálcio e potássio. Fazem
parte da agenda de
atrações, visita aos
criadouros de cordeiro e
cabra, onde se pode
experimentar queijos e
iogurtes à base do leite de
cabra e conhecer o
trabalho das artesãs
tecendo tapetes,
almofadas, na Oficina da
Lã. Além disso, nesta
época do ano, o clima em
Cunha é bastante
agradável, com dias
ensolarados e noites frias
e estreladas, propícias
para se apreciar os pratos
do festival acompanhados
de um bom vinho.A
Estância Climática de
Cunha, também conhecida

por sua cerâmica artística
de alta temperatura, é um
dos municípios mais
extensos do Estado de São
Paulo, a 230 km de São
Paulo. Pequena e pacata,
Cunha preserva o clima
das cidades esquecidas
nas serras, em meio a
grandes reservas de Mata
Atlântica. Possui várias
cachoeiras e trilhas de
grande beleza para os
caminhantes.Saindo de
São Paulo ou do Rio de
Janeiro chega-se a Cunha
pela a Via Dutra até a
cidade de Guaratinguetá,
de onde sai a rodovia
Cunha -Paraty. Sobe-se
então a serra até o km 45,
onde está o portal da
cidade.

4º Festival do Cordeiro
acontece em Cunha

O Estado de São Paulo
vacinou neste sábado, 13
de agosto, 1,4 milhão de
crianças contra a paralisia
infantil. É o que aponta
balanço parcial da
Secretaria de Estado da
Saúde com base nos dados
informados até 15h pelas
salas de vacinação em
todo o Estado.A campanha
foi aberta nesta manhã na
capital pelo secretário de
Estado da Saúde, Giovanni
Guido Cerri, em posto
volante da Secretaria no
Parque do Ibirapuera. Lá,
as crianças foram
vacinadas e puderam
brincar em um parque
infantil montado para o
evento, com piscina de
bolinhas, pula-pula e
palhaços, participaram de
atividades lúdicas, como
pintura de rosto, e

ganharam máscaras do Zé
Gotinha.Na primeira
etapa da campanha,
realizada em junho, 2,85
milhões de crianças
menores de cinco anos de
idade foram vacinadas.
Para esta segunda fase
foram mobilizados 14,8
mil postos fixos e
volantes e 58,3 mil
profissionais em todo o
Estado, em parceria com
as prefeituras.As crianças
levadas aos postos de
saúde neste sábado
também puderam atualizar
as doses eventualmente
em atraso na caderneta de
v a c i n a ç ã o .  N e s t e
domingo, 14 de agosto, a
sala de vacinação do
Instituto Pasteur (avenida
Paulista, 393, Cerqueira
César), na capital paulista,
estará aberta das 8h às 20h

oferecendo a vacina
contra a paralisia para as
crianças que não foram
levadas aos postos
hoje.”A vacina contra a
paralisia infantil é a
maneira mais eficaz de
prevenir a doença. O
objetivo da campanha,
além de proteger as
crianças, é evitar que o
vírus da doença retorne ao
Estado”,  afirma Helena
Sato, diretora de
Imunização da
Secretaria.São Paulo não
registra nenhum caso de
paralisia infantil desde
1988. No entanto, como
o vírus da poliomielite
ainda circula em países da
África e da Ásia, é
fundamental que todas as
crianças menores de
cinco anos sejam
imunizadas todos os anos.

Estado de São Paulo
vacina 1,4 milhão de

crianças contra paralisia
infantil

As crianças e
adolescentes entre 11 e
17 anos podem praticar
vôlei de areia em
Pindamonhangaba. A
modalidade é oferecida
por meio da Escola de
Esportes da Prefeitura. Os
interessados podem
procurar a Secretaria de
Esportes, no Centro
Esportivo João Carlos de
Oliveira “João do Pulo”,
munidos de duas fotos,
cópia da certidão de
nascimento ou RG, das
7h30 às 11h30 e das
13h30 às 17
horas.Priscila Mateus,
gestora de esportes,
afirma que esta

modalidade é realizada às
terças e quintas-feiras, às
17 e 18 horas, no Centro
Esportivo João Carlos de
Oliveira “João do Pulo” e
são oferecidas
25 vagas por turma, sendo
duas turmas.As aulas são
com turmas mistas,
masculino e feminino. Às
17 horas as vagas são para
atletas de 11 a 14 anos; às
18 horas, para alunos de
15 a 17 anos. Essa
modalidade teve início
este ano. Outras
novidades de 2011
também são as aulas de
biribol, ciclismo e tae-
kwondo.”O vôlei de praia,
por ser uma modalidade

nova, a primeira ação que
realizaremos para os
alunos é o festival que
acontecerá entre os dias 3
e 4 de dezembro. Assim
que tiver competições em
ligas vamos participar
com os nossos atletas”,
comenta Priscila. Vôlei
de praiaO vôlei de praia
tem sua origem no vôlei
de quadra, foi criado no
estado da Califórnia,
Estados Unidos, na
década de 1960. Tornou-
se um esporte
profissional na década de
1980, nesse período
chegou ao Brasil e
também se espalhou pelas
praias do mundo.

Pinda: Prefeitura oferece
vagas gratuitas para

vôlei de areia

A Unitau, juntamente
com a Pró-Reitoria de
Pesquisa e Pós-
Graduação, Pró-Reitoria
de Graduação e a Pró-
Reitoria de Extensão e
Relações Comunitárias,
reforça que estão abertas
as inscrições para o XVI
Encontro de Iniciação
Científica até o dia 25 de
setembro. O evento conta
também com a XII Mostra
de Pós Graduação, o VI
Seminário de Extensão e
o III Seminário de

Docência Universitária.O
encontro tem como
objetivo incentivar a
prática da pesquisa na
Graduação e na Pós-
Graduação, bem como
das ações extensionistas,
sob diferentes formas de
divulgação, como
comunicação oral e sessão
de painéis. A programação
contemplará, ainda,
minicursos, simpósios,
m e s a s - r e d o n d a s ,
seminários e palestras, nos
quais atuarão

Departamentos e
Institutos, Programas de
Pós-Graduação Lato
Sensu e Stricto Sensu e
Grupos de Pesquisa.O
ENIC, como é conhecido
pelos acadêmicos, será
realizado entre os dias 17
e 22 de outubro, no
Departamento de Ciências
Jurídicas. As inscrições
serão feitas pelo site, no
link: http://
www.unitaupgrad.com.br/
cg i - loca l /en ic2011/
index.aspr.

Unitau abre inscrições para o XVI
Encontro de Iniciação Científica
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Com a maior
concentração no país de
nordestinos fora da
região de origem, a
cidade de São Paulo terá
este mês dois grandes
movimentos culturais que
tentam preservar uma das
maiores tradições
brasileiras: a literatura de
cordel. Até o dia 6 de
outubro, ocorre o 1º
Festival de Cordel, no
Centro de Tradições
Nordestinas (CTN), com
oficinas, saraus, cinema e
palestras, além de um
concurso para premiar os
20 melhores
trabalhos.No próximo dia
27, o Movimento
Caravana do Cordel vai
reunir especialistas para
debater o tema no 1º
Fórum do Cordel em São
Paulo, no auditório da
Ação Educativa, no bairro
de Vila Buarque, na
região central. Mais do
que levar cultura e
entretenimento, os
coordenadores desses
dois eventos querem que
eles sirvam para chamar a
atenção dos educadores
sobre a importância do
ensino desse gênero
literário nas escolas de
ensino fundamental e
médio.Ao pé da letra,

cordel significa corda
pequena. Seu uso para a
classificação da literatura
vem do costume,
introduzido no Brasil
pelos portugueses, de
pendurar as cartilhas com
os escritos em barbantes
nos locais onde as obras
eram colocadas à venda.
Comumente impressos
em papéis rústicos, os
exemplares ganharam
ilustrações em
xilogravura entre o final
do século 19 e o começo
do século 20.Curador do
1º Festival de Cordel de
São Paulo, o jornalista e
estudioso da cultura
popular Assis Ângelo
informou que a ideia de
levar o tema para as salas
de aula já se tornou
realidade no Ceará e no
Piauí, e, agora
começa a se espalhar pelo
estado do
Pe rnambuco .Ânge lo
lembra que, antes de
chegar ao
Brasil, o dramaturgo
português Gil Vicente
(1465-1536) tornou-se
uma referência do cordel.
Entre os primeiros nomes
de poetas brasileiros
consta o do paraibano
Leandro Gomes de
Barros, que morreu em

1918. Ele inspirou
Ariano Suassuna a
escrever a peça O Auto
da Compadecida. Além
de ser publicada em
livro, a obra foi para as
telas do cinema e da
televisão.Segundo o
especialista, a estrofe
mais comum do cordel é
a de seis versos, cada um
deles com sete a 11
sílabas. As rimas não
podem faltar. Para
Ângelo, é preciso acabar
com o preconceito que
ainda existe em torno
dessa tradição. “Muitos
pensam que é uma
atividade de analfabetos
quando ela inclui, por
exemplo, pelo lado
erudito, Castro Alves e,
pelo lado popular,
Patativa do Assaré, que se
estivesse vivo estaria
hoje com 102 anos”,
observou ele.Patativa do
Assaré, nome popular do
poeta cearense Antonio
Gonçalves da Silva, é
autor, entre outros, de
poemas como Caboclo
Roceiro e Triste Partida,
cantada na voz de Luiz
Gonzaga em gravação de
1964, e Vaca Estrela e
Boi Fubá, musicada na
voz de Raimundo Fagner,
em 1980.

Literatura de cordel
ganha espaço em

 São Paulo

Na manhã do dia 15 o
prefeito Roberto Peixoto
foi recepcionado na
frente do Palácio Bom
Conselho, por cerca de
150 pessoas. Em seu
primeiro dia de trabalho
após a vitória de sexta-
feira na Câmara
municipal, o prefeito foi

recebido com muita
alegria e aplausos, que
se juntaram a faixas e
cartazes erguidos pela
população, dando as
boas vindas ao
prefeito.”Peixoto é um
prefeito do povo, da
população mais humilde,
que desde o inicio

acreditou na sua vitória.
Acreditamos que a justiça
foi feita”, declarou
Simone Pacheco, que
ofereceu ao
prefeito uma camiseta
autografada por várias
pessoas da população que
torceram pela vitória de
Peixoto.

População recepciona
Peixoto após vitória na

Câmara

Uma operação
coordenada pela
Corregedoria Geral da
Administração (CGA)
em conjunto com a
Secretariada Saúde,
com apoio do
Departamento de
Polícia e Proteção à
Cidadania (DPPC),
Vigilância Sanitária e
Anvisa, identificou o
desvio e a
comercialização de
medicamentos de alto
custo da rede pública
paulista para hospitais
particulares do Brasil.A
organização criminosa
desviava medicamentos
da Secretaria da Saúde
usados no tratamento
de câncer e de
p a c i e n t e s
transplantados. Nesta
operação, que durou um
mês, foram
apreendidas 61 caixas
de remédios, avaliadas
em mais de R$ 200
mil, entre eles Avastin,
Mabthera e
Terlipressina. O preço

de cada caixa pode
variar, em média, de R$
300 a R$ 9 mil.De
acordo com a
Corregedoria Geral da
Administração, os
remédios eram furtados
do almoxarifado dos
hospitais públicos e
vendidos por preços
bem abaixo do mercado
para distribuidoras, que
os revendiam para
hospitais do Brasil.
Uma distribuidora de
remédios, localizada
em São Caetano do Sul,
foi interditada durante a
operação. As
investigações também
apontaram que os
hospitais adquiriam os
medicamentos por
meio de um site de
compras médicas.”O
trabalho de inteligência
da Corregedoria
comprovou a
existência de uma rede
ilícita de receptação e
c o m e r c i a l i z a ç ã o
indevida de
medicamentos, que

deveriam ser usados
apenas em unidades
públicas de saúde.
Agora, busca-se apurar
a possível
r e s p o n s a b i l i d a d e
funcional pelos desvios
ocorridos por meio de
processo correcional já
instaurado”, afirmou
Gustavo Ungaro,
presidente da
Corregedoria Geral da
Administração, órgão
vinculado à secretaria
da Casa Civil de São
Paulo.Esta é a segunda
operação coordenada
pela Corregedoria
Geral da Administração
em conjunto com a
Secretaria da Saúde, em
2011, para combater o
desvio de
medicamentos. Em
março passado, foram
apreendidas 30 caixas
de remédios
oncológicos avaliadas
em R$ 160 mil na
capital paulista, Grande
São Paulo e Rio de
Janeiro.

Corregedoria Geral de SP e
Secretaria da Saúde apreendem

medicamentos desviados da rede
pública

A Unitau realiza, até o dia
19, a 6ª Semana de
Engenharia de Alimentos, que
traz como tema: “Tendências
em alimentos”. A abertura
oficial ocorre às 19h, no
Departamento de Ciências
Agrárias.A engenheira de
alimentos da empresa Wow
Nutrition, Loiane Ferreira de
Souza Aguiar, graduada pela
Unitau, abre o evento com a

palestra “Microbiologia
aplicada à Engenharia de
Alimentos”.Para a Profa.
Dra. Amanda Ferraz
Querido, uma das
organizadoras do evento, a
Semana de Engenharia de
Alimentos significa permitir
aos alunos estar em contato
com profissionais específicos
e tecnologias inovadoras.
“Além da oportunidade de

conseguir estágios e outros
trabalhos na área”,
completa a
professora.Todas as
palestras acontecem no
período noturno, até o dia
19 (sexta-feira). O
Departamento de Ciências
Agrárias fica na Estrada
Municipal Dr. José Luis
Cembranelli, 5000, Itaim,
Taubaté.

Unitau promove Semana de
Engenharia de Alimentos


