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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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Frases e pensamentos

Provérbios populares
Há três coisas na vida que nunca voltam atrás: a flecha lançada, a
palavra pronunciada e a oportunidade perdida.
Não há melhor negócio que a vida. A gente a obtém a troco de nada.
A palavra é prata e o silêncio é ouro.
O cão não ladra por valentia e sim por medo.
A gente todos os dias arruma os cabelos, por que não o coração.
Antes de dar comida a um mendigo, dê-lhe uma vara e ensina-lhe a
pescar.
Os sábios não dizem o que sabem, os tolos não sabem o que dizem.
Muitas vezes se diz melhor calando do que falando em demasia.
Um homem feliz é como um barco que navega com vento favorável.
Pouco se aprende com a vitória, mas muito com a derrota.
Quem comprar o que não precisa, venderá o que precisa.
Diga a verdade e saia correndo.
Não é o que possuímos, mas o que gozamos, que constitui nossa
abundância.
Quem sabe, muitas vezes não diz. E quem diz muitas vezes não sabe.
Um homem está não onde mora, mas onde ama.
Os ignorantes, que acham que sabem tudo, privam-se de um dos
maiores prazeres da vida: aprender.
Jamais se desespere em meio as sombrias aflições de sua vida, pois
das nuvens mais escuras cai água límpida e fecunda.
Chega-te aos bons, serás um deles, chega-te aos maus, serás pior do
que eles.
Um longa viagem começa por um passo.
Só percebemos o valor da água depois que a fonte seca.
Não há pior inimigo que um falso amigo.
Nunca se esquecem as lições aprendidas na dor.
Difícil é ganhar um amigo em uma hora, fácil é ofendê-lo num
minuto.
Vale mais uma hora de sábio que a vida inteira de tolo.
Se você quer manter limpa a sua cidade, comece varrendo diante de
sua casa.
O grande homem é aquele que não perdeu a candura de sua infância.
Não basta dirigir-se ao rio com a intenção de pescar peixes é preciso
levar também a rede.
Não declares que as estrelas estão mortas só porque o céu está
nublado.
Censura teus amigos na intimidade e elogie-os em público.
A coisa mais difícil para um homem é o conhecimento próprio.
Não ergas alto um edifício sem fortes alicerces, se o fizeres viverás
com medo.
Uma grama de exemplos vale mais que uma tonelada de conselhos.
O homem comum fala, o sábio escuta e o tolo discute.
Quando alguém ferir sua vaidade, não pense que sua honra foi atacada.

Não fales da tua sorte para um homem mais desgraçado do que tu.

Não é a sorte, mas é a perseverança que realiza grandes coisas.

Não ligue pra minha vida, ela não tem telefone.

Amigo, você chora e eu choro, você fica triste e eu fico triste... por
favor fique rico.

Ginecologista é igual a entregador de pizza, olha, examina o produto,
sente o cheiro, mas não pode comer.

Gimenez

Principal plataforma de
imóveis econômicos do
Brasil, a MRV Engenharia
oferece a partir de
novembro mais uma
oportunidade facilitada de
aquisição da casa própria
aos moradores de Taubaté.
A construtora lança seu
terceiro empreendimento
na cidade em 2010, o
Parque Três Corações,
com 256 unidades de um
ou dois quartos que
podem ser adquiridas com
os benefícios do “Minha
Casa, Minha Vida”,
programa habitacional do
governo federal que
oferece subsídios de até
R$ 17 mil e
financiamento facilitado
pela Caixa Econômica
Federal que pode durar 30
anos. “O programa facilita
muito o acesso da
população à casa própria.
Há pouco tempo, quem
tinha uma renda mensal
desse valor não conseguia
adquirir um imóvel”,
afirma o diretor
comercial da MRV
Engenharia na região,
Sérgio Paulo Amaral dos
Anjos. O Parque Três
Corações será construído
em terreno de 17.580
metros quadrados no
bairro Vila Prosperidade.
O Valor Geral de Vendas
(VGV) estimado é de R$
25 milhões. As 256

unidades têm vaga de
garagem e o condomínio
terá salão de festas e
espaço gourmet em sua
área de lazer. Sérgio
Paulo destaca ainda a
localização do Parque
Três Corações. O bairro
Vila Prosperidade,
próximo ao clube do Sesi
e com completa
infraestrutura comercial,
tem fácil acesso a pontos
importantes da cidade,
como o Shopping Taubaté,
o Carrefour e bancos Itaú
e Bradesco. “É uma região
que encontra-se em
franco crescimento e a
tendência é os imóveis se
valorizarem em alguns
anos”, diz o diretor da
construtora. Para
informações sobre os
imóveis do Parque Três
Corações basta ligar para
0800 728 9000 ou
acessar o endereço
www.mrv.com.br, que
disponibiliza atendentes
online durante
24 horas. Financiamento
As unidades do
Parque Três Corações
podem ser adquiridas com
subsídios do governo
federal que chegam a R$
17 mil. Outra vantagem
do programa é que em
caso de perda de emprego
o comprador vai contar
com um seguro que
protela em até 36 meses

o pagamento das parcelas
do financiamento, caso
tenha efetuado o
pagamento de seis meses
para a Caixa Econômica
Federal. Com o programa,
também há o
barateamento do seguro
por invalidez, morte e
danos físicos em dois
terços do valor,
diminuindo as parcelas
mensais. As taxas de juros
são a partir de 4,5% ao
ano, o que representa uma
oportunidade única para a
compra da casa própria e
a realização de um sonho
que dará segurança para
toda a família. O Fundo de
Garantia por Tempo de
Serviço (FGTS) pode ser
usado e o financiamento
ainda pode chegar a 30
anos, com as menores
taxas de juros e
incentivadas pelo
governo federal. Os
interessados devem
providenciar os seguintes
d o c u m e n t o s :
carteira de identidade,
CPF, os três últimos
contracheques e
comprovante de
residência. Trabalhadores
com renda informal
podem apresentar
extratos bancários,
recibos de aluguel e
outros documentos que
comprovem sua
capacidade de pagamento.

MRV Engenharia lança
mais um

empreendimento com os
benefícios do minha
casa minha vida em

Taubaté

Aconteceu nos meses de
outubro e novembro deste
ano, caminhadas para a
concientização e prevenção
do câncer de mama em todo
país. Em destaque para a
cidade de Santo André, com
o grupo de apoio e auto ajuda
às Mulheres
Mastectomizadas Viva
Melhor e em
Pindamonhangaba com o
movimento Outubro Rosa. O
movimento popular
internacionalmente conhecido
como Outubro Rosa é
comemorado em todo o
mundo. O nome remete à cor
do laço rosa que simboliza,
mundialmente, a luta contra o
câncer de mama e estimula a
participação da população,
empresas e entidades. Este
movimento começou nos
Estados Unidos, onde vários
Estados tinham ações
isoladas referente ao câncer
de mama e ou mamografia no
mês de outubro,
posteriormente com a

aprovação do Congresso
Americano o mês de Outubro
se tornou o mês nacional
(americano) de prevenção do
câncer de mama.Cada ano
vem aumentando a adesão ao
movimento mundial
“Outubro Rosa”, que visa
chamar atenção, diretamente,
para a realidade atual do
câncer de mama e a
importância do diagnóstico
precoce. Aqui estão reunidas
desde as primeiras iniciativas,
até as que atualmente
manifestam-se no mundo. O
objetivo deste site é divulgar,
de modo simples e
verdadeiro, todas as
contribuições de vários
segmentos da
 sociedade em relação a esta
ação mundial, que embeleza
com seu tom rosa, nas mais
diversas nuances,
monumentos e locais
históricos, no sentido de nos
mostrar, de modo belo e
feminino, a importância da
luta contra o câncer que mais

mata mulheres em todo o
mundo. O importante é, na
realidade, focar este sério
assunto nos 12 meses do ano,
já que a doença é implacável
e se faz presente não só no
mês de outubro. No entanto,
este mês é representativo
para a causa, tornando-se
especial e destacado dos
demais. Outubro Rosa é uma
entidade sem fins lucrativos,
que presta atendimento
gratuito às pessoas
acometidas pelo câncer de
mama moradoras do Vale do
Paraíba, bem como aos seus
familiares diretos,
visando proporcionar às
famílias maior estruturação
para o enfrentamento da
doença, assim como a
reabilitação e readaptação
total da mulher vitimada pelo
câncer de mama, que deve
encontrar forças para manter
a qualidade de vida desde o
diagnóstico até a
reintegração familiar,
profissional e social.

Outubro Rosa
Movimenta campanha

contra o câncer de
mama

Os vereadores de Taubaté
aprovaram o projeto de
lei do Executivo que
regulamenta as
construções de casas
geminadas no loteamento
Recanto Potenza, no
bairro Independência. A
proposta, datada de 2008,
foi apreciada em duas
votações durante a sessão
de 10 de novembro e
segue para sanção do
prefeito. “O que acontece
no Recanto Potenza é que
todo mundo já dividiu o
lote, então, com o
projeto, o prefeito está
querendo legalizar a
situação das famílias”,
esclareceu Chico Saad
(PMDB). Luizinho da
Farmácia (PR) pediu o
adiamento da votação por
uma sessão. “Nós temos
tantos loteamentos
irregulares! O
instrumento de barganha
que a gente tem
nessa Casa são os
projetos do prefeito. A
gente não aprova, vai à
Prefeitura, pede para
englobarem os outros
loteamentos para
podermos aprovar.”
Alexandre Villela
(PMDB) lembrou que o
projeto estava na Casa

para ser votado há dois
anos e ponderou a
Luizinho a necessidade de
aprovação para resolver
problemas das famílias do
local, em especial de uma
que perdeu um ente
querido e precisava
vender a casa, mas não
podia por conta da
situação irregular. “O
senhor pediu uma semana
para analisar o projeto, foi
dada. Nosso objetivo é
facilitar a vida das
pessoas.” A pedido do
presidente da Câmara,
Henrique Nunes (PV),
Luizinho retirou a
solicitação de adiamento,
mas reforçou a
reivindicação pela
regulamentação dos
outros loteamentos.
Henrique Nunes
comparou a situação
das construções
geminadas às avenidas
que, ao longo
 dos anos, adquiriram
características de
corredores de bairro e
também precisam ser
regularizadas. O
presidente ampliou a
discussão para a questão
do Plano Diretor, projeto
que foi adiado da pauta
por duas sessões para que

a Prefeitura possa fazer
alterações. Ele sugeriu
que a área de
Planejamento liste todos
os loteamentos
irregulares para incluir a
regulamentação no Plano
Diretor e reafirmou a
disposição da Casa em
votar o projeto ainda este
ano, lembrando a reunião
que será realizada dia 16
de novembro, às 14h, na
Câmara, para discussão
da proposta entre
vereadores e o diretor de
Planejamento, Antonio
Carlos Pedrosa. Os
vereadores aprovaram em
duas votações o projeto de
lei de Chico Saad que
concede isenção de
impostos municipais a
pessoas com deficiência.
A proposta altera a
legislação, estendendo a
isenção ao imposto
territorial, já que era
concedida apenas ao
imposto predial. Ambos
compõem o IPTU
(Imposto sobre
Propriedade Predial e
Territorial Urbano).
Ampliou também o
benefício a pessoas com
deficiência em geral, já
que contemplava apenas
os deficientes físicos.

Câmara de Taubaté
aprova regulamentação
de casas geminadas em

loteamento

Em homenagem ao Dia
Mundial e Nacional de
Combate ao Diabetes dia 14,
o Hospital Regional do Vale
do Paraíba, o evento
“Cozinha Gourmet para
Diabetes”, como parte do
Programa Saúde na
Comunidade. A alimentação
tem influência direta no
controle do Diabetes e,
independente de se ter o tipo
1 ou 2, o nível de açúcar no
sangue depende de quanto e
como se come, podendo
retardar ou avançar as
complicações da doença. A
proposta da “Cozinha
Gourmet” é de levar à
comunidade alternativas
sobre como manter
qualidade de vida sem perder
o sabor e as opções de
alimentos. A programação
tem início às 14h com a
palestra “Aspectos clínicos
do Diabetes”, ministrada pela
médica nutróloga do Hospital

Regional, Dra. Rosa Celano,
que irá abordar os tipos de
Diabetes, diagnóstico,
complicações e prevenção,
com um debate voltado para
quem já é paciente ou que
enfrenta a doença na família.
Já às 15h começa o espaço
Gourmet, encabeçado pelo
Serviço de Nutrição e
Dietética do HR, que irá
preparar receitas adaptadas
para a pessoa com Diabetes,
como bolos, lanches,
sobremesas e
 bebidas. As receitas terão
como foco o incentivo aos
carboidratos complexos
(alimentos integrais),
deixando de lado os
carboidratos simples
(açúcar refinado e farinhas
em geral). Na
sequência haverá orientações
sobre o Índice
Glicêmico das Frutas, com
adaptações do cardápio
diário do diabético. Por meio

de demonstrações, a
proposta é desmistificar o
assunto, já que o paciente
encontra dificuldade em
incorporar a fruta (frutose) na
alimentação do dia-a-dia. A
iniciativa integra as demais
ações do Instituto de Ensino
e Pesquisa, que reúne todos
os meses debates sobre
assuntos que envolvem a
população, mostrando
alternativas para lidar com
algumas doenças, promover
uma evolução saudável e,
principalmente, mudança de
maus hábitos. Programação:
Data: dia 12 de novembro
Horário: 14h – Palestra
“Aspectos Clínicos do
Diabetes” 15h – Cozinha
Gourmet 15h30 – Índice
Glicêmico das Frutas
Informações e inscrições:
(12) 3634-2013. Local:
Salão Nobre do Hospital
Regional – Av. Tiradentes,
280 – Centro, Taubaté /SP

Hospital Regional
promove cozinha gourmet

para marcar o dia de
combate ao diabetes
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Como vem ocorrendo nos
últimos anos, os
comerciários de Taubaté
conquistaram agora em
2010 novamente um
reajuste salarial acima da
inflação. O presidente do
Sindicato dos
Empregados no
Comércio de Taubaté,
Carlos Dionísio de
Morais, que assina o
documento juntamente
com o presidente do
Sindicato do Comércio
de Taubaté, Dan
Guinsburg, adianta que o
índice a ser aplicado é de
7,5%. Como a inflação do
período foi de 4,29%, a
categoria teve um ganho
real de 3,21%. Esse
aumento de 7,5% é
retroativo a 1º de
setembro. As empresas
poderão pagar as

eventuais diferenças
salariais de setembro e
outubro em até duas
parcelas consecutivas,
sendo a primeira
juntamente com a folha
de pagamento relativa ao
mês de novembro e a
segunda com a folha de
pagamento do mês
dezembro. Além de
Taubaté, a Convenção
Coletiva beneficia
comerciários de
Tremembé, Campos do
Jordão, Santo Antônio do
Pinhal, São Bento do
Sapucaí, São Luiz do
Paraitinga, Redenção da
Serra, Natividade da Serra
e Ubatuba. “Temos
certeza que nossos
c o m p a n h e i r o s ,
empregados no comércio,
estão muito satisfeitos
com esse reajuste, bem

acima da inflação”, disse
no ato da assinatura
Carlos Dionísio de
Morais, presidente do
Sindicato dos
Comerciários. Além da
tabela normal de reajuste,
outras duas tabelas, para
Microempresas e
Empresas de Pequeno
Porte, foram criadas
como forma opcional
para esses empresários,
que ao aderirem ao Repis
(Regime Especial de
Pisos Salariais)
podem optar
pelas tabelas opcionais.
Os índices para essas duas
tabelas variam entre
 8% e 9%, o que
representa um grande
avanço para a categoria.
Para os salários acima do
piso, prevalece o índice
de 7,5%.

Comerciários de Taubaté
conquistam reajuste

acima da inflação

O Conselho Regional de
Medicina Veterinária do
Estado de São Paulo
(CRMV-SP) promove no
próximo dia 19, em
Taubaté , o IX Simpósio
Regional de Saúde
Animal. O evento será
realizado no Hotel Baobá,
a partir das 8h. Entre os
temas que serão
discutidos nas palestras
estão programas
sanitários, raiva em
herbívoros, caninos e
felinos, clínica
veterinária, uso de
células-tronco na
medicina veterinária e
reprodução animal. Antes
do início do evento,
também será feita uma
homenagem aos médicos
veterinários José Borges
da Fonseca e Sérgio

Sebastião da Silva Vianna,
pela contribuição ao
desenvolvimento da
profissão no Vale do
Paraíba. A participação no
simpósio é restrita a
médicos veterinários e
zootecnistas, estudantes
de medicina veterinária e
de zootecnia. As
inscrições devem ser
feitas pelo e-mail
eventos@crmvsp.org.br.
Os profissionais
precisam informar no e-
mail nome
 completo e número de
registro no
CRMV-SP. Os estudantes
devem informar
somente o nome
completo e instituição
onde estudam. No dia do
evento, também é
necessário levar um quilo

de alimento não
perecível, que será doado
a instituições
filantrópicas da região.
Mais informações podem
ser obtidas pelo telefone
(11) 5908 4777 ou na
página do CRMV-SP
(www.crmvsp.org.br).
Audiência Seguindo a
meta de se aproximar
cada vez mais dos
profissionais, o CRMV-
SP realizará no dia 18 de
novembro uma Audiência
Pública com a diretoria e
os conselheiros. Podem
participar médicos
veterinários e
zootecnistas de Taubaté e
região. Não é necessário
fazer inscrição prévia. A
audiência também será
realizada no Hotel Baobá,
a partir das 15h.

CRMV-SP realiza simpósio de
saúde animal
em Taubaté

O vereador Chico Saad
(PMDB) reafirmou a
possibilidade de se
candidatar presidente da
Câmara Municipal de
Taubaté e disse que
conversará com os outros
vereadores nesse sentido.
Saad acredita que
dificilmente um
oposicionista atenderá as
necessidades do Poder
Executivo e por isso
salienta a importância da
escolha do próximo
presidente. “Também é
importante que o
 próximo presidente
da Câmara de
Taubaté atenda
as necessidades de todos
os vereadores e, dê
continuidade a boa

administração que já vem
acontecendo no
Legislativo”, disse Saad,
lembrando que por
anteceder as próximas
eleições, 2011 é o ano
chave. Chico Saad está
em seu quinto mandato,
contando com um de São
Luiz do Paraitinga e, tem
bom relacionamento com
os Poderes
Executivo e Judiciário de
Taubaté. “Eu acho
 que o próximo presidente
tem de trabalhar
para o desenvolvimento
de Taubaté com
muita honestidade, dentro
dos princípios da
legalidade, com muita
transparência em suas
atitudes e com bom

relacionamento com o
Ministério Público”,
disse Saad. Um dos
trabalhos que Saad
pretende realizar caso
venha ser eleito
presidente do Legislativo
taubateano diz respeito
aos gabinetes dos
vereadores. “Eu pretendo
fazer uma tabela de
distribuição dos
funcionários dos
gabinetes, de forma a
atender melhor toda a
população, sem aumentar
os gastos do Legislativo”,
disse o vereador. A
eleição da Mesa Diretora
da Câmara Municipal de
Taubaté ocorrerá no
próximo dia 15 de
dezembro.

Chico Saad trabalha para ser o
próximo presidente da Câmara de

Taubaté

Começou no próximo dia
12 de novembro e segue
até 19 de dezembro,
sempre as sextas, sábados
e domingos, a nova
iniciativa cultural da
Prefeitura de São Luiz do
Paraitinga, o Calçadão
Cultural. Com os
objetivos de entreter os
visitantes e dar
visibilidade aos artistas da
região, o projeto oferece
arte, cultura e informação

gratuitas no calçadão da
praça central da
cidade.Dentre as atrações
do evento, destaque para
a discotecagem, que traz
músicas e gravações
de artistas locais, e os
shows ao vivo, espaço
aberto para manifestações
artísticas diversas e
e s p o n t â n e a s ,
como música, contação
de histórias, poesias,
performances dramáticas

e entrevistas.A
programação inicia
sempre às 22h de sexta
feira, com uma
seresta que parte do
coreto e percorre o
centro histórico
da cidade, continua
aos sábados das 11h às
20h, e se encerra aos
domingos, quando o
público pode curtir as
apresentações das 11h às

17h30.

São Luiz do Paraitinga lança projeto
cultural

Alunos do curso de
Arquitetura e Urbanismo
da Unitau apresentaram,
no dia dia 11, em São Luiz
do Paraitinga, a conclusão
dos projetos de
reconstrução das
residências que foram
destruídas na enchente, no
início deste ano. Durante
todo o ano letivo, 28
alunos do 4º ano de
Arquitetura e Urbanismo
realizaram pesquisas para
observar e compreender a
situação vivenciada pelos
moradores da estância
turística com o objetivo
de desenvolver projetos
adequados ao que
realmente precisa ser
feito na cidade. “As
igrejas e outros
patrimônios públicos de

São Luiz já estão sendo
reconstruídos com a ajuda
do governo, enquanto os
moradores não tiveram
ajuda de profissionais
para a reforma de suas
próprias casas. Pensando
nisso, resolvemos
auxiliá-los nesse
sentido”, afirma a Profa.
Dra. Maria Dolores Alves
Cocco, responsável pela
atividade. Mais do que
oferecer orientação
técnica para a
reconstrução, os
trabalhos propõem
melhorias nas casas e nos
estabelecimentos de
acordo com os desejos e
as necessidades dos
moradores de São Luiz.
“Um exemplo é um dos
restaurantes da cidade,

que voltou a funcionar
exatamente como era
antes da enchente. O
projeto que os alunos
fizeram sugere reformar
o local com melhorias
para funcionários e para
os clientes”, explica
Dolores. Durante toda
quinta-feira, os projetos
foram expostos
 no coreto da praça central
da cidade e passaram pela
avaliação dos moradores,
que puderam conferir
cada proposta, tirar
dúvidas e apresentar
sugestões. “Nossa ideia é
que o projeto continue e
que possamos contribuir
ainda mais para a
reconstrução de São
Luiz”, completa a
professora.

Alunos da Unitau auxiliam na
reconstrução de residências em São Luiz

do Paraitinga


