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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.

Miscelânea
Curiosidades

Comemora-se a 23 de novembro o Dia do Livro. Durante muito tempo os tipos
(letras) e as ilustrações dos livros eram talhadas em madeira. Esta era molhada em
tinta e comprimida contra uma folha de papel. Um livro de 100 páginas necessitaria
de 100 tábuas talhadas manualmente. Mas, em 1454, o alemão Johannes Gutemberg
revolucionou esse processo, criando os tipos móveis. Com ele era possível escrever
uma página palavra após palavra, através de rodízio das letras. Com isso, foi possível
popularizar o livro e difundir conhecimentos como nunca antes se havia feito. Em
1814, outro alemão Frederich Koening inventou a imprensa movida a vapor que
conseguia rodar mais de mil cópias por hora. Em 1846, o americano Richard Roe
inventou a primeira máquina rotativa que aumentou a velocidade da imprensa para
cinco mil cópias por hora porque permitia a reposição mecânica do papel. Em
1884, com a invenção do linotipo, que multiplicava por seis a velocidade da
impressão, por compor os caracteres mecanicamente, chegou ao fim a era dos
tipos móveis alimentados manualmente. No século passado, foi inventada a
fotocomposição, em que os textos e fotos são produzidos na redação e montadas,
manualmente em papel especial e depois fotografadas para a reprodução do fotolito.
Atualmente as redações da maioria dos jornais e revistas usam a  editoração
eletrônica, em textos e fotos compostos em uma página do computador.

Humor

O sujeito chega no balcão da Cia. Aérea pra fazer o chik-in, deposita duas malas
enormes na esteira e diz:
- Quero que esta mala vá para Brasília e esta outra pra Porto Alegre.
- Isso não é possível, além do mais a sua passagem é para o Rio
de Janeiro.
- Como não é possível! Pois foi exatamente isso que você fizeram no mês passado!

Uma noite durante o jantar, minha irmã reclamou por ter que comer as sobras da
refeição anterior. Meu pai disse que ela
deveria rezar para mostrar gratidão. Ela então, obedecendo,
abaixou a cabeça e citou:
- Obrigado Senhor, por esta comida... de novo.

Mensagens

Para que você se sinta melhor, pense positivo:
- coordene seus pensamentos, tendo na mente aquilo que lhe dê qualquer tipo de
prazer.
- isole palavras e expressões destrutivas, tais como: não posso, sou apenas, por
enquanto, vou tentar, não passo de, etc.
- interrompa o pensamento, boicotando as mensagens negativas.
- realce seu lado positivo, explorando tudo de bom que existe em você.
- reoriente-se, vendo a si próprio e o mundo que rodeia, de maneira diferente.
- crie hábito de se lembrar do melhor que existe em você.
- lembre-se somente das coisas boas.
- faça disso um lema da sua vida, um retrato de si próprio. A mente pode fazer do
inferno um céu, mas também do céu um inferno. Tudo vai do controle do seu
pensamento, a escolha é sua.

Por que Deus criou os irmãos

Deus criou os irmãos porque sabia muito bem que o amor e a lealdade de um irmão
significa mais do que as palavras podem expressar. Um irmão compartilha as
travessuras, os sonhos e os castelos de areia, os cochichos e as brincadeiras, as
brigas e os joelhos esfolados e quando a gente cresce deixando para trás a meninice
é gostoso relembrar as pequenas coisas que trouxeram tantas alegrias. Sim, quando
Deus criou os irmãos criou um ser que fosse companheiro para proteger e amar
durante toda a vida.

Colaboração de Pedro Francisco Martin – Santo André – SP

Para você viver melhor:

- Tome mais banhos gelados.
- Seja religioso.
- Cante no chuveiro.
- Não relaxe demais.
- Fique um pouco estressado.
- Consuma comida temperada.
- Beba água com minerais.

Curso rápido de Relações Humanas

- as 5 palavras mais importantes: Eu me orgulho de você.
- as 4 palavras mais importantes: Qual é sua opinião.
- as 3 palavras mais importantes: Tenha a bondade.
- as 2 palavras mais importantes: Muito obrigado.
- a palavra menos importante: Eu

Pensamentos

A chuva bate na pele do leopardo, mas não tira suas manchas.

Nem só de pão vive o homem, o homem vive também de créditos.
O amor olha de tal maneira que o cobre lhe parece ouro.

A repetição deixa suas marcas até nas pedras.
Quando a Lua não está cheia é que brilham as estrelas.

É mais fácil ascender uma vela do que amaldiçoar a escuridão.
Como é comum que o juízo humano sempre se engana

Com a chegada da idade e
da aposentaria é costume
entre muitos moradores de
grandes centros urbanos a
mudança para cidades mais
tranquilas para descansar e
ter mais segurança. Como o
passar do tempo, este perfil
foi mudando e agora muitos
profissionais, em plena idade
ativa, saem dos grandes
centros e vão morar em
cidades do interior, em busca
da tão sonhada qualidade de
vida, de casas maiores ou
ainda para que os filhos
sejam criados em lugares
mais seguros e com áreas
verdes. Tal fato é mensurado
com um estudo realizado pela
Hays Brasil, empresa
especializada em
recrutamento, com 350
executivos, na qual aponta
que 61,7% dos entrevistados
mudariam de cidade para que
sua família tivesse mais
qualidade de vida. E para
abrigar este novo perfil de
moradores do interior; em
sua grande maioria das
classes A e B, com idade
entre 30 e 40 anos e também
para pessoas com as mesmas
características e que já
moram nestas cidades,
surgem os residenciais de alto
padrão, como o Reserva dos
Lagos, localizado no Vale do
Paraíba, na cidade de
Pindamonhangaba, com 250
lotes e 84.000m² de áreas

verdes. O Reserva dos
Lagos é o primeiro
empreendimento de uma
série a ser lançada na região
e teve em 30 dias 70% dos
lotes comercializados. “O
modelo de loteamento em
residenciais busca oferecer,
além da tranquilidade das
cidades do interior, outros
requisitos indispensáveis,
como uma grande área verde
e opções para prática
esportiva e de integração
entre os moradores” comenta
Alexandre Cardoso,
presidente da Apoena
Imóveis, responsável pelo
empreendimento em parceria
com a Carmel Marketing. Os
quesitos apontados por
Cardoso, integram o modelo
de um ambiente que ofereça
a tão sonhada qualidade no
cotidiano das pessoas.
Pautado ainda na segurança
física, proteção,
oportunidade de adquirir
ensinamentos e habilidades,
espaços para recreação
infantil e lazer. Somados a
quase ausência de poluição
sonora e do trânsito, que em
demasia interferem na saúde
física e mental das pessoas.
Para alcançar isto, a criação
do Reserva dos Lagos foi
amplamente estudada e
inserida uma série de
equipamentos que possam
oferecer aos moradores e até
aos visitantes o bem estar. “O

clima e as áreas verdes
naturalmente já beneficiam o
morador. Ainda adicionamos
no projeto áreas que
permitam a socialização,
como um conjunto aquático,
pista de cooper, quadra
poliesportiva, área de
conveniência, academia,
salão de festas, espaço
goumert e as ruas sem saída,
devido a questão da
segurança”, complementa
Cardoso. Além da qualidade
de vida dos moradores,
podemos considerar ainda
outros pontos importantes
com o lançamento de
empreendimentos deste
porte em cidades do interior.
É comum o desenvolvimento
do comércio local, bem
como de uma melhor
infraestrutura da cidade com
os novos habitantes
“Quando o empreendimento
for finalizado,
teremos uma média de 1000
moradores a mais
na cidade e estes
contribuirão para a
movimentação da economia
local. Teremos mais
 escolas, o comércio deverá
ampliar o seu atendimento e
surgirão mais
postos de gasolina e até
shoppings. O que nos leva a
pensar que toda a região do
Vale do Paraíba ainda tem
muito a crescer”, finaliza o
executivo.

Por que cresce o número de residenciais de alto padrão

no Vale do Paraíba

A Prefeitura de São
Luís, por meio das
secretarias municipais
de Turismo (Setur) e de
Educação (Semed),
busca, até o fim deste
ano, sensibilizar alunos
da rede pública
municipal  sobre a
importância da
p r e s e r v a ç ã o
patrimonial, turismo e
cidadania. Faltando
chegar a apenas duas
escolas, o projeto
“Turismo na Escola” já
beneficiou cerca de
quatro mil alunos do I ao
IV ciclo. O projeto é
executado por técnicos
da Setur e 14
estagiários, que foram
selecionados em
universidades da
capital. Nas escolas,
são realizadas
atividades lúdicas, como
apresentação da peça
teatral “Uma História na
Fonte”, da palestra
“Noções de Turismo e
Cidadania” e exibição
do vídeo “São Luís -
Capital Brasileira da
Cultura”. Há, ainda, a
entrega de brindes de

melhor desenho para I
e II ciclos, além de
premiação simbólica à
melhor redação para III
e IV ciclos. Esta
semana, os cursos
foram ministrados na
Escola Conselheiro
Galileu, na Cidade
Operária, onde eram
esperados 168
participantes. Segundo
dados da Semed, cerca
de 5.500 crianças serão
alcançadas pelo projeto
até o fim do ano.
“Temos percebido o
interesse dos jovens em
relação a estes temas.
Eles participam com
entusiasmo que não
encontramos em muitos
adultos. Nos encontros,
as crianças têm a
oportunidade de
conhecer aspectos
pertinentes à
preservação da cultura,
culinária, arquitetura,
meio-ambiente da
capital maranhense,
criando um vínculo
afetivo e não apenas
territorial”, disse o
secretário municipal de
Turismo, Liviomar

Macatrão, O projeto
“Turismo na Escola São
Luís 400 anos” foi
idealizado com o apoio
da Secretaria Municipal
de Educação (Semed)
e tem o objetivo
principal de sensibilizar
os alunos do 1º ao 4º
ciclo da rede municipal
de nível fundamental e
a comunidade para a
importância do turismo
como forma de
preservação do
patrimônio histórico,
cultural e natural de São
Luís. ESCOLAS Nº DE
A L U N O S
BENEFICIADOS UEB
ALBERTO PINHEIRO
1.279 UEB MARIANA
PAVÃO 454 UEB
EVANDRO BESSA 388
UEB ODYLO COSTA
FILHO 774 UEB
RAIMUNDO CHAVES
372 UEB AGOSTINHO
VASCONCELOS 298
UEB BANDEIRA
TRIBUZZI 375 UEB
JOSÉ CUPERTINO 168
UEB CONSELHEIRO
GALILEU 967 UEB
RIVANDA BERENICE
BRAGA    393.

Projeto Turismo na
Escola São Luís 400

anos sensibiliza alunos
da rede municipal

A Prefeitura de Taubaté
mantém em ritmo
acelerado as obras de
reforma do Pronto
Socorro Municipal
(PSM). Os trabalhos vêm
sendo executados sem a
interrupção do
atendimento de pacientes,
num esforço da atual
administração de garantir
a melhoria da qualidade
dos serviços hoje
existentes no município
na área de emergência de
saúde. Até o momento, já
foram concluídas as
reformas das salas de
emergência e ortopedia e
do PABX, com a
realização de troca de
piso e pintura, entre
outras melhorias.

Atualmente, estão em
fase de conclusão as
reformas das áreas de
medicação 1 e 2 e foram
iniciadas também as
reformas das entradas
laterais e do pátio interno
do PSM. “Estamos
trabalhando para garantir
que nossa população
receba um atendimento
ainda melhor em nosso
Pronto Socorro”, afirmou
o prefeito Roberto
Peixoto. O prefeito
lembrou que dois novos
projetos estão em
andamento –
implantações do Pronto
Socorro Infantil e do
Pronto Socorro do Idoso.
O Pronto Socorro Infantil
será instalado junto ao

Hospital Universitário
(HU), numa parceria com
a Universidade de Taubaté
(Unitau). Já para a
implantação do Pronto
Socorro do Idoso a
administração municipal
utilizará as antigas
dependências da empresa
White Martins, nas
imediações da Avenida
Charles Schneider “Além
de proporcionar um
atendimento diferenciado
para crianças e idosos,
essas novas unidades
contribuirão para
desafogar o Pronto
Socorro Municipal e
fazer com que no local o
atendimento ganhe ainda
mais qualidade”, finalizou
Peixoto.

Prefeitura de Taubaté acelera ritmo
de reformas do Pronto Socorro

Municipal
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A equipe masculina adulta
de vôlei de Pinda é a
campeã do Estadual
Paulista da Primeira
Divisão de 2010.  Os
últimos jogos
aconteceram na própria
cidade dos campeões no
f i m - d e - s e m a n a .
Disputaram as finais as
equipes  FUNVIC/
UPTIME (de
P i n d a m o n h a n g a b a ) ,
ABCD (de Rio Claro),

Santos FC (de Santos) e
São José dos Campos,
time que leva o nome de
sua cidade. Após várias
rodadas que
começaram na
sexta-feira (22) e
seguiram até
domingo (24), definiu-se
a partida final
entre FUNVIC/UPTIME
e ABCD e os
donos da casa ficaram
com o primeiro lugar no

podium devido a um
resultado de três sets a
zero. Esta é a terceira
grande vitória do time de
Pindamonhangaba este
ano: eles já conseguiram
o Troféu Bandeirantes e
os Jogos
R e g i o n a i s .  A g o r a ,
preparam-se para também
trazer à cidade uma vitória
nos Jogos Abertos do
Interior, que tem início
em novembro.

Pinda equipe masculina de vôlei

da cidade é campeã do estadual
Os atrativos turísticos de
São Luís foram
destacados pelos
participantes no 38º
Congresso Brasileiro de
Agências de Turismo e
Feira das Américas
(Abav), realizados na
última semana, no Rio
de Janeiro. A Setur fez
a distribuição de
material promocional,
exposição de vídeos
institucionais e
degustação de produtos
típicos no estande
reservado à Associação
Nacional dos
Secretários e Dirigentes
de Turismo das Capitais
e Destinos Indutores
(Anseditur), junto aos
outros 64 destinos
indutores. Esta foi a
primeira participação
da Anseditur que teve à
disposição de seus
associados um amplo
estande de 300 metros
quadrados, ocupando
parte do Riocentro para
oferecer aos 65
destinos estrutura
adequada à sua
participação e
divulgação turística.

Nele, a equipe
ludovicense fez a
entrega de kit
p r o m o c i o n a l ,
degustação de doces de
espécie, prestaram
informações turísticas e
receberam elogios dos
visitantes. Participando
do evento e buscando
parcerias, o secretário
municipal de Turismo,
Liviomar Macatrão,
elogiou a organização e
comentou sobre a
importância de um
evento como este para
o Brasil e para São
Luís. “Foram cerca de
800 expositores e mais
de 20 mil visitantes. Esta
é uma exposição que
todos querem. A
divulgação de nossos
atrativos turísticos e a
interação com outras
realidades é
fundamental para nosso
crescimento como
potência turística. Para
nós, que objetivamos
colocar São Luís como
um verdadeiro ‘produto
turístico’, é muito
i m p o r t a n t e .
Agradecemos ao

Ministério do Turismo e
à Anseditur pela
oportunidade”, disse
Liviomar. Abav A
Associação Brasileira
de Agências de Viagens
(Abav) promove há 50
anos ações que
contribuem com o
desenvolvimento do
turismo brasileiro,
tornando-se a
associação mais
representativa do setor.
Dentre suas atividades,
está a realização da
Feira das Américas. A
primeira edição
da Feira das Américas
aconteceu em 1974, no
Guarujá, em São Paulo.
Após um período de
r e a l i z a ç õ e s
itinerantes, fixou-se na
cidade do Rio de
Janeiro a partir de
2004. Com um
crescimento contínuo
durante esses mais de
30 anos, o evento
tornou-se o maior e
mais importante do
continente, reunindo os
principais nomes,
marcas e negócios do
segmento.

Setur divulga
São Luís na Feira das
Américas no Rio de

Janeiro

O Brasil tem atualmente
191,4 milhões de linhas
de telefones celulares,
número próximo ao da
população do país,
estimado pelo Instituto
Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE) em
192 milhões de
habitantes. Segundo a
Agência Nacional de
Te l e c o m u n i c a ç õ e s
(Anatel), o número de
novas habilitações em
setembro foi de 2,04
milhões, crescimento de
1,08% em relação a
agosto. A teledensidade,

Brasil já tem
praticamente uma linha
de telefone celular por

habitante
que é a relação do número
de celulares habilitados
por 100 habitantes, ficou
em 98,98 em setembro. O
maior índice foi
registrado na Região
C e n t r o - O e s t e ,
onde já há mais
celulares do que
habitantes: são 118
linhas para cada 100
habitantes. Do total de
acessos, 82,14%
correspondem a
telefones pré-pagos e
17,86% a pós-pagos. A
Vivo segue liderando o
mercado de telefonia

móvel, com 30,14% de
participação. Em seguida
estão a Claro (25,47%), a
Tim (24,52%) e a Oi
(9,51%). A tecnologia
GSM é usada por 88,07%
dos acessos móveis,
seguida da tecnologia de
terceira geração (3G),
com 6,34%, e dos
modems de acesso à
internet, que
correspondem a 2,96%.
As tecnologias CDMA e
TDMA estão embarcadas
em 2,58% e 0,05% dos
celulares brasileiros,
respectivamente.

A Prefeitura de Taubaté
realizará nos dias 09, 10
e 11 de novembro, o
último mutirão para
emplacamento de
carroças, conforme as
exigências da Lei
Complementar 205,
aprovada no ano passado
pela Câmara de
Vereadores. Até o
momento, 127
carroceiros já foram
cadastrados pela
Prefeitura. O trabalho é
feito em conjunto pelos
Departamentos de
Trânsito e de Serviços
Urbanos e pelo Centro de
Controle de Zoonoses. A
Lei Complementar 205
foi aprovada em outubro
de 2009 e criou uma série

de exigências para que os
carroceiros realizem seu
trabalho. Além de
e m p r e g a r e m
e q u i p a m e n t o s
obrigatórios como placas
de identificação, buzinas
e ferraduras de borracha
nos animais, os
carroceiros não poderão
circular pelo centro da
cidade. Todos os animais
utilizados têm de passar
por um exame veterinário,
que está sendo feito pelo
Centro de Controle de
Zoonoses, e não poderão
trabalhar mais de oito
horas por dia. Após esse
período, eles deverão ser
recolhidos em pastos,
com reservatórios para
água e alimento. Já para as

charretes, que serão
exclusivas para lazer, o
horário de circulação será
das 8h às 18h, com
permissão para os finais
de semana, desde que os
animais utilizados tenham
um outro dia para
descansar. O mutirão para
emplacamento será
realizado na
Divisão do Departamento
de Trânsito no Alto do
Cristo. Para
emplacamento os
carroceiros devem levar a
carroça com o animal,
documentos pessoais e
comprovante de
endereço. Mais
informações também
podem ser obtidas pelo
telefone 3625-5046.

Prefeitura de Taubaté
promove último mutirão
para emplacamento de

carroças

Com a chegada da idade e
da aposentaria é costume
entre muitos moradores
de grandes centros
urbanos a mudança para
cidades mais tranquilas
para descansar e ter mais
segurança. Como o passar
do tempo, este perfil foi
mudando e agora muitos
profissionais, em plena
idade ativa, saem dos
grandes centros e vão
morar em cidades do
interior, em busca da tão
sonhada qualidade de
vida, de casas maiores ou
ainda para que os filhos
sejam criados em lugares
mais seguros e com áreas
verdes. Tal fato é
mensurado com um
estudo realizado pela
Hays Brasil, empresa
especializada em
recrutamento, com 350
executivos, na qual aponta
que 61,7% dos
entrevistados mudariam
de cidade para que sua
família tivesse mais
qualidade de vida. E para
abrigar este novo perfil
de moradores do interior;
em sua grande maioria das
classes A e B, com idade
entre 30 e 40 anos e
também para pessoas com
as mesmas características
e que já moram nestas
cidades, surgem os
residenciais de alto
padrão, como o Reserva
dos Lagos, localizado no
Vale do Paraíba, na cidade
de Pindamonhangaba,
com 250 lotes e
84.000m² de áreas verdes.

O Reserva dos Lagos é o
p r i m e i r o
empreendimento de uma
série a ser lançada na
região e teve em 30 dias
70% dos lotes
comercializados. “O
modelo de loteamento em
residenciais busca
oferecer, além da
tranquilidade das cidades
do interior, outros
requisitos indispensáveis,
como uma grande área
verde e opções para
prática esportiva e de
integração entre os
moradores” comenta
Alexandre Cardoso,
presidente da Apoena
Imóveis, responsável pelo
empreendimento em
parceria com a Carmel
Marketing. Os quesitos
apontados por Cardoso,
integram o modelo de um
ambiente que ofereça a
tão sonhada qualidade no
cotidiano das pessoas.
Pautado ainda na
segurança física,
proteção, oportunidade
de adquirir ensinamentos
e habilidades, espaços
para recreação infantil e
lazer. Somados a quase
ausência de poluição
sonora e do trânsito, que
em demasia interferem na
saúde física e mental das
pessoas. Para alcançar
isto, a criação do Reserva
dos Lagos foi amplamente
estudada e inserida uma
série de equipamentos
que possam oferecer aos
moradores e até aos
visitantes o bem estar. “O

clima e as áreas verdes
naturalmente já
beneficiam o morador.
Ainda adicionamos no
projeto áreas que
permitam a socialização,
como um conjunto
aquático, pista de cooper,
quadra poliesportiva, área
de conveniência,
academia, salão de festas,
espaço goumert e as ruas
sem saída, devido a
questão da segurança”,
complementa Cardoso.
Além da qualidade de vida
dos moradores, podemos
considerar ainda outros
pontos importantes com o
lançamento de
empreendimentos deste
porte em cidades do
interior. É comum o
desenvolvimento do
comércio local, bem
como de uma melhor
infraestrutura da cidade
com os novos habitantes
“Quando o
empreendimento for
finalizado, teremos uma
média de
 1000 moradores a mais
na cidade e estes
contribuirão para a
movimentação da
economia local.
Teremos mais escolas, o
comércio deverá ampliar
o seu atendimento e
surgirão mais postos de
gasolina e até
 shoppings. O que nos leva
a pensar que
 toda a região do Vale do
Paraíba ainda tem muito a
crescer”, finaliza o
executivo.

Por que cresce o número de
residenciais de alto padrão no Vale

do Paraíba?


