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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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São esperados 300
participantes.A 47ª
Reunião do Fórum
Paulista da Associação
Nacional de Transportes
Públicos (ANTP) será
nesta quinta e
sexta-feira (18 e 19), às
9h, no Teatro Mario
Covas. A expectativa é
receber 300 participantes
entre secretários de
Trânsito e de Transportes
Públicos do Estado de São
Paulo.  Os temas
discutidos nesta quinta-
feira (18) são: Política
c i c l o v i á r i a ,
procedimentos de coleta

de dados de acidentes de
trânsito e o uso de
Sistemas Inteligentes de
Transporte (ITS) para
monitoramento e
fiscalização do transporte
coletivo.Na sexta-feira
(19), os participantes
d i s c u t i r ã o :
Década de segurança
viária e medidas de
prioridade ao transporte
coletivo em cidades
médias. Ainda no mesmo
dia será realizada pela
primeira vez uma oficina
de capacitação voltada
aos agentes de trânsito das
prefeituras.A reunião

contará com a presença
do presidente da ANTP,
Ailton Brasiliense Pires,
e do presidente da
Companhia de Engenharia
de Tráfego - CET/Santos
e do Fórum Paulista de
Secretários e Dirigentes
Públicos de Transporte e
Trânsito, Rogério
Crantschaninov, além de
representantes de várias
cidades do estado de São
Paulo.O evento é uma
realização da Associação
Nacional de Transportes
Públicos (ANTP), em
parceria com o Governo
Municipal.

47ª reunião do Fórum
Paulista da ANTP

A Prefeitura de Taubaté,
por meio do Programa de
DST/Aids, realiza a
Campanha “Fique
Sabendo”, que visa
incentivar a população a
realizar o teste de HIV/
Aids. A Campanha é
realizada em parceria
com a Secretaria de
Estado da Saúde, que está
incentivando à testagem
precoce anti-HIV para a
população de São Paulo.
O diagnóstico precoce e
o inicio do tratamento
antirretroviral em
momento oportuno são
imprescindível para a
qualidade de vida dos
portadores de HIV/aids.
Em Taubaté, a Campanha

está sendo realizada de 16
de novembro a 01 de
dezembro, no
Ambulatório Municipal
de Infectologia,
localizado na Rua
Benedito Cursino dos
Santos, s/n, no centro,
próximo ao Pronto
Socorro Municipal,
das 08 as 12 e
das 13 as 16:30
 horas. Maiores
informações pelo
telefone 3621.1964.
Fique Sabendo O Fique
sabendo é uma
mobilização de incentivo
ao teste de AIDS e tem
como objetivo
conscientizar a população
sobre a importância da

realização do exame.
Fazer o teste de AIDS é
uma atitude que mostra
como você se preocupa
com a sua saúde. O teste
é simples, rápido e
indolor. O resultado é
fornecido em média após
15 minutos. Estimativas
do Ministério da Saúde
indicam que existem hoje
no Brasil cerca de 630
mil pessoas vivendo com
o HIV, o vírus da AIDS.
Dessas, 255 mil nunca
teriam feito o teste e por
isso não conhecem sua
sorologia. Do ponto de
vista epidemiológico, o
diagnóstico é fundamental
para o controle da
epidemia.

Prefeitura de Taubaté
promove Campanha
Fique Sabendo para

realização do teste HIV
em 15 minutos

Criatividade. Essa foi a
idéia mais notada durante
a abertura da 1ª Feira do
Jovem Empreendedor,
que aconteceu no último
dia 16 de Novembro no
Centro Cultural
Municipal de Taubaté, que
fica na Praça Coronel
Vitoriano, nº. 1, centro. A
estréia contou com a
apresentação da peça
teatral Sonhos de Sofia,
elaborada pelo projeto
Integrarte / Teatro sob a
direção de Renato
Crozariol, que conta a
história da menina Sofia,
que vive uma viagem de
sonhos e magia com a
ajuda do amigo Peter Pan,
tudo isso para encontrar
seus objetivos e sua
magia. A Feira mostra os
objetivos e os sonhos
realizados pelos alunos
das 12 escolas municipais
de Taubaté que durante
todo o ano de 2010
fizeram parte da parceria
entre a Prefeitura
Municipal de Taubaté

juntamente com o
SEBRAE, no programa
“Jovens Empreendedores
Primeiros Passos”,
ajudando a disseminar a
cultura empreendedora
nas instituições de ensino
fundamental de tempo
integral, para que crianças
e jovens de 6 a 14 anos
aprendam a ser
protagonistas de suas
próprias vidas, se
adaptando aos desafios
que existem no
mercado de trabalho.
“Para nós, foi um trabalho
muito bom,
principalmente para os
alunos que são os que
mais precisam de projetos
como esse. Esperamos
dar continuidade a este
trabalho e quem sabe o
ano que vem ampliar para
mais escolas da rede
municipal de Taubaté”,
comenta Antonio Carlos
Ivo Salinas, diretor do
Departamento de
Educação e Cultura de
Taubaté. Os temas

trabalhados no começo do
ano com esses jovens
foram focados em
determinadas vivências
de acordo com a idade e a
série dos alunos por meio
de oficinas realizadas
durante sete dias do mês
de Fevereiro. “O SEBRAE
tem a missão de fomentar
o empreendedorismo que
é a base da mudança da
sociedade e da economia.
Então é motivo de muita
satisfação para nós ver o
que acreditamos ser feito
na prática, com a
e x p o s i ç ã o
empreendedora desses
meninos do município”,
enfatiza Marimar
Guidorzi de Paula, gerente
do SEBRAE - São José
dos Campos. A feira estará
aberta à visitação pública
de 17 a 23 de Novembro,
de segunda a sexta-feira,
das 8h ás 12h, e das 14h
ás 17h que também conta
com apresentação de
danças e muito mais. A
entrada é franca.

Alunos de Taubaté expõe
trabalhos durante a

semana na 1ª Feira do
Jovem Empreendedor

Em um coquetel que
reuniu empresários,
autoridades municipais e
a imprensa regional, o
Shopping ValeVerde foi
lançado na terça-feira
(16) em
P i n d a m o n h a n g a b a .
Durante o evento, que
atraiu cerca de 300
pessoas ao Colonial Plaza
Hotel, o público pôde
conhecer detalhes sobre o
planejamento e a
implantação do primeiro
grande centro de compras
da cidade. O projeto de
gestão, coordenado pela
Semma, empresa de
shoppings centers com
20 anos de experiência

no mercado, promete
gerar cerca de 4200
empregos diretos e
indiretos para a região,
com investimentos de
aproximadamente R$ 120
milhões. O
empreendimento é o
resultado da união
de um grupo de
empresários de
Pindamonhangaba e de
São Paulo que
enxergaram no negócio
uma grande oportunidade
de investir de forma
positiva na cidade, visando
alavancar ainda mais o
crescimento do
município. A previsão de
movimentação de

negócios é de R$ 20
milhões por mês quando
o shopping estiver em
operação, em 2012. Com
uma área total de 30 mil
m² e mais de 20 mil m² de
lojas, o ValeVerde contará
com lojas âncoras,
megalojas, hipermercado,
home center, praça de
alimentação, área de lazer
com quatro salas de
cinema e um parque
infantil, além de um
amplo estacionamento,
com 1.500 vagas. O
Shopping ValeVerde fica
na Avenida Nossa Senhora
do Bom Sucesso, entrada
da Via Dutra para a
cidade.

Lançamento do
Shopping ValeVerde
reúne cerca de 300
pessoas em Pinda

De acordo com
levantamento feito pela
Subseção do Dieese do
Sindicato dos
Metalúrgicos de Taubaté e
Região, até o final de
2010 devem ser injetados
na economia cerca de R$
153,2 milhões em
conseqüência do
pagamento do 13º salário
dos trabalhadores com
carteira assinada na
cidade de
Taubaté.Segundo o
Dieese, 85.259
trabalhadores serão
beneficiados com o
pagamento do 13º salário,
de acordo com dados da
Relação Anual de
Informações Sociais
(RAIS) e do Cadastro
Geral de Empregados e
D e s e m p r e g a d o s
(CAGED), ambos do
Ministério do Trabalho e
Emprego (MTE).O 13 °
salário dos trabalhadores
formais de Taubaté
apresenta um acréscimo
de cerca de R$ 24
milhões em comparação a
2009, ou seja, um
crescimento de 18,6 % no
total de dinheiro injetado
na economia da cidade e
região.O número de
pessoas com carteira
assinada que receberá o
13º salário em 2010 é
cerca de 8,6% superior
àquele observado em

2009, sendo estimado que
6.757 pessoas passaram a
receber o benefício, por
terem se incorporado ao
mercado de trabalho ou
ainda formalizado o
v í n c u l o
empregatício.Para o
Dieese, o crescimento do
emprego na cidade, cerca
de 4,2% em relação ao
ano passado, é um dos
principais responsáveis
pelo crescimento do valor
total da injeção do 13°
salário, o que é resultado
direto do crescimento
econômico do pais como
um todo.Os trabalhadores
das indústrias
metalúrgicas do
município deverão injetar
cerca de R$ 69,7 milhões.
Este valor representa
45,5% do total a ser
injetado, mostrando a
força e representatividade
do setor para a economia
do município.Dos cerca
de 85.259 trabalhadores
com carteira assinada que
devem ser beneficiados
pelo pagamento do 13º
salário, aproximadamente
40.562 são trabalhadores
do setor de serviços, o
que corresponde a 47,6%
do total. Os trabalhadores
das indústrias
metalúrgicas (19.370
pessoas) correspondem a
22,7% do total. Para o
presidente do Sindicato

dos Metalúrgicos de
Taubaté e Região, Isaac do
Carmo, o bom momento
da economia brasileira é
responsável pelo
crescimento da injeção
do 13º salário.”Sem
dúvida o governo Lula
adotou uma postura
econômica que foi
fundamental para superar
a crise internacional,
mantendo a economia
aquecida, promovendo a
geração de empregos e
renda para a população,
que por sua vez manteve
outros setores como o
comércio e os serviços
em alta”, disse o
presidente Isaac.Isaac
também avalia que não há
possibilidade deste
volume de dinheiro na
economia pressionar de
certa forma o
crescimento da
inflação.”É justamente a
expectativa de
crescimento da economia
que estimulam os
investimentos das
empresas e dos demais
setores. Isso tem sido
demonstrado com os
crescimentos de
p r o d u t i v i d a d e ,
principalmente na
indústria e os anúncios de
investimentos feitos nos
últimos anos, por
exemplo, na Volkswagen e
na Ford”, afirma Isaac.

13º salário vai injetar R$ 153,2 mi na
economia de Taubaté
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A solenidade de abertura,
realizada no ginásio do
CEMTE – Madre Cecília,
contou com a presença do
Prefeito de Taubaté, Eng.
Roberto Peixoto, da
Primeira Dama, Profª. Lú
Peixoto, do
Desembargador do
Tribunal de Justiça de São
Paulo, Drº Luis Augusto
de Salles Vieira, do
Reitor da UNITAU, profº
José Rui Camargo, do
Presidente do Esporte
Clube Taubaté, Ary Kara
José, de diretores de
Departamentos da
Prefeitura, diretores e
professores do CEMTE e
as delegações das cidades
de Caçapava,
P i n d a m o n h a n g a b a ,
Taubaté e Tremembé.A
emoção tomou conta da
platéia, que lotou o

ginásio do CEMTE,
durante o desfile dos
paraatletas e na execução
dos hinos Nacional, de
Taubaté e das
Paraolimpíadas, pela
Banda Municipal de
 Quiririm, sob a regência
do Maestro André Luiz
Frade.Durante a
cerimônia o Prefeito
Roberto Peixoto,
acompanhado da
Presidente do
FUSSTA, Profª. Lú
Peixoto, realizaram a
entrega de quatorze
cadeiras de
 rodas para a Equipe de
Basquete adaptado de
Taubaté.O paraatletas
Jonas Castilho dos Santos
fez o juramento dos
atletas. Enquanto outro
paraatleta da delegação do
CEMTE, Maxuel

Francisco de Souza
Mariano, acendeu a tocha
paraolímpica, marcando o
início das 7ª
Paraolimpíadas de
Taubaté. Participam da 7ª
Edição da Paraolimpíadas
de Taubaté, mais de
quatrocentos atletas, de
oito entidades da região,
que disputarão as
modalidades de Voleibol,
Futsal, Natação,
Damas, Dominó,
Atletismo, Tênis de Mesa,
Basquete e Capoeira. A 7ª.
edição dos jogos
paraolímpicos segue até o
próximo dia 19 de
novembro no ginásio do
CEMTE, que fica na av.
Francisco Alves
Monteiro, s/n, bairro
Novo Horizonte. Mais
informações pelo
telefone (12) 3686-3064.

Uma grande festa marca
a abertura da 7ª

Paraolimpíadas de
Taubaté

Com o objetivo de
combater a proliferação
do mosquito transmissor
da dengue, o Governo
Municipal, por meio das
secretarias de Meio
Ambiente, Saúde e
Serviços Públicos, realiza
no período de 16 de
novembro a 3 de
dezembro de 2010, o
recolhimento de pneus
inservíveis. A secretária
do Meio Ambiente, Maria
Inez Fazzini, explica que
os pneus são
considerados um dos
principais criadouros do
mosquito Aedes Aegypti,
por terem características
propícias para o
desenvolvimento das
larvas. Segundo ela, as
pessoas descartam os
pneus, que não são mais
utilizados, em lagos e
rios. “A campanha visa dar
um destino correto aos
pneus”, afirmou.A partir
de 16 de novembro, as
borracharias da cidade
receberão a visita de
agentes da Vigilância

Sanitária que entregarão
folhetos explicativos
sobre a campanha e
explicações sobre a
forma correta de
descartar os pneus. Os
moradores também
podem fazer a sua parte,
levando os pneus
inservíveis para a Praça de
Eventos, entre os dias 22
a 26 de novembro. Além
do recolhimento, haverá
no local uma exposição
do setor de Educação
Ambiental, com
informações sanitárias e
conscientização. Na
oportunidade também
será apresentado o
mascote da dengue -
SupersapolengueDe 29
de novembro a 3 de
dezembro, a empresa
Reciclanip, de São Paulo,
estará na cidade para o
recolhimento dos pneus
entregues durante a
campanha. Segundo a
empresa, o pneu passa
pela trituração e é
reaproveitado de diversas
formas, como

combustível alternativo
para as indústrias de
cimento ou para
combustível de caldeiras;
na fabricação de asfalto
borracha ou ecológico;
solados de sapatos; em
borracha de vedação;
pisos para quadras
poliesportivas e tapetes
para automóveis.As
destinações que a
empresa realiza são
reconhecidas pelo
IBAMA (Instituto
Brasileiro do Meio
Ambiente e dos Recursos
Naturais Renováveis), que
determina os processos
ambientais corretos.
No primeiro trimestre de
2010, a empresa
 destinou 68% da coleta
para uso como fonte
energética e 32% para
reutilização como novos
produtos, como asfalto
borracha, solas de sapato,
piso antiderrapante, etc.
Já no segundo trimestre,
foram 64% para uso
energético e 36% para
materiais.

Coleta de pneus
intensifica campanha

contra a dengue

Neste dia 19 de
novembro, às 10 horas,
acontece a apresentação
oficial da equipe do
Esporte Clube Taubaté
que disputará a 42a Copa
São Paulo de Futebol
Júnior e também das
contratações do clube
para a disputa do
Campeonato Paulista de
Futebol da série A3. A
apresentação será
realizada na sede da
Prefeitura de Taubaté,

com as presenças do
prefeito Roberto Peixoto
e do presidente do EC
Taubaté, Ary Kara José. O
evento servirá para
reforçar a parceria que
Prefeitura e clube vem
desenvolvendo há vários
anos, consolidando
Taubaté como uma das
subsedes da Copa São
Paulo de Futebol Júnior,
considerado o mais
importante evento da
categoria no Brasil. A

Copa São Paulo de
Futebol Júnior de 2011
será disputada entre os
dias 5 e 25 de janeiro. Já
o Campeonato Paulista da
A3 tem seu início
previsto para 30 de janeiro
do próximo ano. Para esta
competição, o Burro da
Central já realizou
diversas contratações,
entre jogadores e
comissão técnica. O
objetivo é conseguir o
acesso para a série A2.

Futebol 2011 Peixoto e
Ary Kara apresentam
destaques do Taubaté

para Copa São Paulo de
Futebol Júnior e

Campeonato Paulista
da A3

O Sesc Taubaté promove
nesta quinta e sexta feiras,
dias 18 e 19, oficina de
história em quadrinhos, no
espaço Internet
Livre, das 19h às 21h.
Nesta oficina os
instrutores do Sesc irão
incentivar o uso da
imaginação, ensinando os
participantes a utilizar

ferramentas específicas
para a criação de
quadrinhos virtuais e
roteiros de fantásticas
histórias. Oficina
Quadrinistas, no Sesc
Taubaté. Dias
18 e 19, das 19h às 21h.
I n s c r i ç õ e s
 no espaço Internet Livre,
de terça a sexta, das 14h

às 21h30. Sábados,
domingos e feriados, das
10h às 18h. Vagas
limitadas. Grátis.
Serviço O Sesc Taubaté
está localizado na
Avenida Engenheiro
Milton de Alvarenga
Peixoto, 1264, Esplanada
Santa Terezinha.
Informações 3634-4000.

Oficina virtual de
quadrinhos no Sesc

Taubaté


