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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.

31 de  Agosto  2009 31 de  Agosto  2009



A GA GA GA GA GAZETAZETAZETAZETAZETAAAAA     DOSDOSDOSDOSDOS M M M M MUNICÍPIOSUNICÍPIOSUNICÍPIOSUNICÍPIOSUNICÍPIOS
CAÇAPAVA • CAMPOS DO JORDÃO • CARAGUATATUBA • CUNHA • ILHABELA • JAMBEIRO • LAGOINHA • MONTEIRO LOBATO • NATIVIDADE DA SERRA • PARAIBUNA • PINDAMONHANGABA •

REDENÇÃO DA SERRA • SANTO ANTONIO DO PINHAL  •SÃO BENTO DO SAPUCAÍ • SÃO LUIZ DO PARAITINGA • TAUBATÉ • TREMEMBÉ • UBATUBA

ANO XX  31 DE AGOSTO DE 2009    Nº 06/52  DIRETOR RESPONSÁVEL: DANIEL D. RIBEIRO                                                                                               R$ 1,00

A GAZETA DOS MUNICÍPIOS Página  831 de  Agosto  2009

Divirta-se

Com nossa palavras cruzadas

Na página 3

Com a apresentação
da Camerata de Violões o
Projeto Fazendo Arte
inaugurou ontem a exposição
“Pintando o que der na
telha”. A exposição conta
com mais de 80 peças pintadas
a tinta óleo em telhas de
cerâmica, pelos alunos de
artes plásticas do
projeto.Durante a
inauguração a Coordenadora
do projeto Conceição
Molinaro e a Chefe de
Gabinete da Prefeitura Fátima
Leite, aproveitaram a
oportunidade para
homenagear os integrantes da

Banda Lady Rock, que na
semana passada
conquistaram o 2º lugar no
Festival de Rock Pro Fest
realizado em Taubaté. “Foi
muito legal ter participado e
conquistado o 2º lugar no
concurso... Vamos ensaiar
bastante durante as aulas para
participar de outros
concursos”, comentou o
guitarrista Bruno Amaral.A
Chefe de Gabinete Fátima
Leite parabenizou professores
e alunos do projeto e enfatizou
a importância do incentivo dos
pais. “Todos estão de
parabéns por essa iniciativa,

professores e alunos, e
principalmente os pais que
estão aqui presentes
colaborando para que nossas
crianças tenham a
oportunidade de se envolver
com a música e com a arte”.A
exposição fica aberta à
visitação até o dia 28 de
Agosto das 9h ás 11h e das
14h ás 17h e no dia 29, sábado,
das 9h ás 11h.A sede do
Projeto Fazendo Arte fica na
Rua Monteiro Lobato n° 50 –
C e n t r o .           
Mais informações podem ser
obtidas pelo telefone (12)
3 6 7 2 - 4 2 5 6 .  
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O Sindicato dos Empregados
do Comércio de Taubaté
abriu as inscrições para o
concurso Miss Comerciária
Taubaté 2009, evento que
tem por objetivo destacar a
beleza, simpatia e charme da
mulher comerciária
taubateana. Até o dia 18 de
setembro, todas as
comerciárias interessadas
poderão retirar a ficha de
inscrição no próprio
Sindicato ou pelo site
www.sintaubate.org.br.O
evento que acontece dia 30
de outubro às 20h no Buffet
Joia, é promovido
anualmente pelo Sindicato
dos Empregados do
Comércio de Taubaté e pela
Federação dos Empregados
do Comércio do Estado de
São Paulo (Fecomerciários).
A comissão Julgadora será
formada por sindicalistas,
empresários e profissionais
de moda e imprensa. A
vencedora, juntamente com
2º e 3º lugar, receberão

prêmios e a 1ª colocada
representará Taubaté no
Concurso Miss Comerciária
do Estado de São Paulo.
Para o Presidente do
Sindicato dos Empregados
do Comércio de Taubaté,
Carlos Dionísio de Morais, “o
Miss Comerciária é um
importante evento que visa
promover e destacar o
trabalho e a beleza da mulher
comerciária taubateana,
sendo que a maior parte dos
trabalhadores do comércio é
composta por mulheres, e
nada mais justo homenageá-
las desta forma”.Em anos
anteriores, muitas
comerciárias puderam
representar suas lojas nos
desfiles e tiveram grande
destaque não só na mídia
como também nas lojas que
representaram. A vencedora
do Concurso Miss
Comerciária 2008, foi
Débora Aparecida Corrêa,
que concorreu com outras
dez comerciárias, e

representou a loja Marina
Calçados. Pedriane Campos
Coelho Bonafé e Fernanda
Luiza de Souza foram
escolhidas 1ª e 2ª
Princesas.Este ano a
premiação será: R$ 3 mil, um
anel de ouro e estadia com
direito a acompanhante no
Centro de Lazer dos
Comerciários em Praia
Grande para a 1ª colocada,
além de representar a cidade
no Miss Comerciária do
Estadual; R$ 2 mil e estadia
com direito a acompanhante
na Colônia de Férias para a
2ª colocada, e para a 3ª
colocada R$ 1 mil e estadia
com direito a acompanhante
na Colônia de Férias em Praia
Grande.Todas as
comerciárias estão
convidadas e poderão obter
mais informações e ficha de
inscrição com Ana Paula no
próprio Sindicato localizado
à Rua Padre Faria Fialho,
nº257 Jd. Maria Augusta em
Taubaté.
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A Prefeitura de Taubaté vai
implantar um sistema de
internet banda larga para
interligar diversas escolas
municipais com o
Departamento de Educação.
A licitação, autorizada pelo
prefeito Roberto Peixoto, já
está em andamento e será
feita através de pregão
presencial, que está marcado
para o próximo dia 11 de
setembro. A primeira etapa,
que contempla o
departamento de educação e
mais 21 escolas, foi orçada
em R$
630.000,00.Conhecido
como rede dedicada, o
sistema é baseado na
comunicação sem fio
(wireless).                  
O objetivo é conectar o
Departamento de Educação
às unidades de ensino,
levando o sinal de internet
banda larga e telefonia IP.
Segundo Peixoto, o sistema
apresenta diversas vantagens,

entre as quais, redução de
linhas telefônicas (diminuindo
em até 40% os gastos com
telefonia); disponibilização de
internet banda larga para as
unidades de ensino
abrangidas pelo projeto;
disponibilização de internet
para todos os alunos das
unidades de ensino
abrangidas pelo projeto, com
controle de conteúdo; e,
melhoria da comunicação
entre escolas e entre as
escolas e o Departamento de
Educação.Dessa forma, toda
a ligação telefônica entre as
escolas abrangidas pelo
projeto terá custo zero, não
dependendo da operadora de
telefonia local. Além disso,
futuramente o sistema poderá
proporcionar outros
benefícios, como a
implementação do Sistema
de Gerenciamento Escolar
(Secretaria Geral), de um
sistema de controle de
freqüência dos funcionários e

professores e de projetos
pedagógicos, como
bibliotecas virtuais.”Vamos
beneficiar diretamente a
administração pública e o os
alunos, com a implantação de
um sistema muito mais
eficiente do que o atual”,
ressaltou Peixoto.
Concluída a licitação e após
a assinatura de contrato, a
empresa vencedora terá um
prazo de 90 dias para
entregar a rede totalmente
operacional.                  
A expectativa é que o sistema
esteja disponibilizado para o
ano letivo de 2010.
A tecnologia que será
implantada em Taubaté é a
mesma já utilizada nas
chamadas cidades digitais.
Exemplos bem sucedidos já
ocorreram em diversas
prefeituras e Estados do
Brasil, como no Pará, com o
projeto Navega Pará, e nos
municípios de Camaçari
(BA) e Macaé (RJ).
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