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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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Em média, cerca de 40
voluntários estão
cooperando na construção
a cada dia, e nos finais de
semana esse número
cresce. As Testemunhas
de Jeová divulgaram o
projeto de construir um
novo local de reunião em
Taubaté, em
aproximadamente 5
semanas. A construção
terá 200 metros
quadrados e capacidade
para acomodar até 200
pessoas. Segundo
Peterson Moreira, um dos
responsáveis pela
construção, o local de
reunião está sendo
construído entre os dias
25/10/2010 com término
para 27/11/2010, na Rua
Ubatumirim Lotufo
Garcez, no bairro
Bonfim. Segundo
informou Peterson
Moreira, “a construção de
um local de reunião em
tão pouco tempo só será
possível por causa do
apoio voluntário que
Testemunhas de Jeová de
várias cidades da região
dão a esse projeto. Em
média cerca de quarenta
voluntários estão
cooperando na construção

a cada dia, e nos fins de
semana esse número
cresce chegando a 200
voluntários. Voluntários
das seguintes cidades se
fazem presente:
P i n d a m o n h a n g a b a ,
Tremembé, Caçapava, São
José dos Campos,
Guaratinguetá e São
Sebastião. “Ninguém
receberá qualquer ajuda
financeira ou salário”.
Todos são voluntários”.
Ele acrescentou ainda que
os recursos financeiros
para a construção são
provenientes de donativos
voluntários, pois não se
fazem coletas de dinheiro
nas reuniões das
Testemunhas de Jeová. O
local de reunião receberá
o nome de “Salão do
Reino das Testemunhas de
Jeová” e será usado para a
realização de cinco
reuniões semanais, nas
quais será dada grande
ênfase ao estudo da
Bíblia. “Todas as reuniões
serão abertas ao público e
todos serão bem-vindos.
Nas reuniões serão
tratados assuntos de
interesse da comunidade,
como, por exemplo, de
que forma os princípios

bíblicos podem ajudar a
resolver problemas
relacionados com uso de
drogas viciadoras,
alcoolismo, problemas
familiares, etc..”,
informou Peterson
Moreira. Destaca-se a
ajuda às pessoas menos
f a v o r e c i d a s - c o m o
assistência aos
deficientes auditivos e
visuais-visando integrá-
las à comunidade e ao
mercado de trabalho, e
auxilio na alfabetização
de adultos, entre outras
atividades. A reunião
inaugural do novo local de
reunião está prevista para
o dia 27/11/2010, às
18:30 horas, logo após o
término da construção.
Há mais de 7 milhões de
Testemunhas de Jeová em
todo o mundo. No Brasil,
elas iniciaram suas
atividades no inicio do
século passado e hoje
somam mais de 700 mil
p e s s o a s .
Na cidade de Taubaté, a
atividade das Testemunhas
de Jeová teve inicio em
1960 e hoje mais de 300
pessoas assistem
regularmente às suas
reuniões.

Novo Local de Reunião
em Taubaté esta sendo

construído
aproximadamente em

cinco semanas

A Universidade de
Taubaté (Unitau) lançou,
na tarde desta quinta-feira,
dia 18 de novembro, um
pacote de medidas para
incentivar alunos
inadimplentes no ano de
2010 a quitarem suas
dívidas com a Instituição.
A proposta é da Pró-
reitoria de Economia e
Finanças e foi aprovada
em reunião ordinária do
Conselho de
Administração. Uma das
medidas refere-se ao
parcelamento em até 12
vezes do montante de
débitos atualizados, para
acordos firmados até o
próximo dia 20 de
dezembro. Para as
negociações feitas até o
dia 31 de janeiro de 2011,
o montante da dívida

poderá ser quitado em até
11 parcelas mensais.
Após essa data, o total
devido poderá ser
parcelado em até 10
vezes. Em todos os casos,
as parcelas terão
acréscimo de 1% de juros
ao mês, a partir da
segunda parcela. Pela
deliberação, as parcelas
dos acordos não poderão
ser inferiores a R$
300,00. Para o Reitor da
UNITAU, Prof. Dr. José
Rui Camargo, essas ações
foram adotadas para
proporcionar aos alunos
que tiveram dificuldades
em pagar em dia suas
mensalidades, no ano de
2010, maiores chances
com os acordos firmados.
“Tentamos flexibilizar ao
máximo o parcelamento,

sem, no entanto, deixar de
lado nossa
responsabilidade com a
saúde financeira da
Instituição.” O combate à
inadimplência foi um dos
principais compromissos
assumidos pelo Reitor
para a retomada do
crescimento da
Universidade de Taubaté.
Desde que assumiu,
Camargo tem defendido,
em visitas aos
Departamentos, reuniões
e entrevistas para a
imprensa, a necessidade
de os alunos serem
pontuais com o
pagamento das
mensalidades. “Somente
assim poderemos investir
na melhoria da nossa
qualidade de ensino”,
afirma.

Unitau lança novas
medidas contra a

inadimplência

Mais de 400 convidados
entre lojistas,
profissionais da imprensa,
autoridades e lideranças
representativas locais,
regionais e estaduais
participaram do evento de
Lançamento do Shopping
Pátio Pinda, no Paineiras
Country Club, em
Pindamonhangaba, dia 17
de novembro. Na ocasião,
os empreendedores do
primeiro shopping de
P i n d a m o n h a n g a b a
apresentaram detalhes do
projeto, sua ancoragem, o
cronograma de atividades
(obras e inauguração) e o
plano de comercialização.
Com investimento de R$
50 milhões, o centro de
compras terá repercussão
em milhares de
consumidores de
Pindamonhangaba e do
Vale do Paraíba, gerando
uma alternativa moderna e
qualificada para consumo,
lazer, entretenimento e
convivência. Com a
inauguração, o shopping
deverá gerar 1.500
empregos diretos e 3.000
indiretos.  Entre as
âncoras e megalojas
confirmadas, estão Lojas
Americanas, Renner,

C&A, Marisa, Magazine
Luiza, Ri Happy e
Centauro. Os diferentes
tipos de
estabelecimentos que
comporão o mix de lojas,
cinemas e operações de
alimentação foram
expostos durante a
apresentação desta
quarta, incluindo
detalhes de localização na
planta do
empreendimento. As
obras serão iniciadas em
abril de 2011. O
complexo ocupará uma
área total de 120.000m2,
com 34 mil m2 de
construção e 23 mil m2
de ABL, em um único
piso. O shopping terá,
ainda, 05 âncoras, 02
mega lojas, 111 lojas
satélites, 13 operações de
fast food, 02
restaurantes, 04 salas de
cinema, 01
hipermercado, 01 home
center, 1 parque de
diversões, boliche, 1400
vagas de estacionamento,
em um complexo
multiuso com 1 hotel e
torres comerciais. Com
l o c a l i z a ç ã o
e x t r e m a m e n t e
privilegiada, numa região

que vem apresentando
grande crescimento
residencial, o Pátio Pinda
Shopping terá facilidade
de acesso por pela
Rodovia Amador Bueno
da Veiga (ligação
P i n d a m o n h a n g a b a /
Taubaté), Avenida Nossa
Senhora do Bom Sucesso,
pelo anel viário e pelas
principais vias da cidade.
São atributos ainda dessa
localização a proximidade
com a Rodovia Presidente
Dutra e o pólo de
desenvolvimento de
serviços (OAB, Câmara
Municipal e Novo
Fórum). A previsão é que
o empreendimento seja
inaugurado em outubro de
2012. Para apresentar
novas oportunidades de
negócios, o Shopping
Pátio Pinda realiza a Feira
de Franquias. Esse evento
será realizado em
Pindamonhangaba, nesta
quinta e sexta-feira, 18 e
19 de novembro, das 9h
das 18h, no Paineiras
Country Club. O evento,
com acesso gratuito, é
dirigido para empresários,
empreendedores e
investidores interessados
em abrir um novo negócio

Evento de lançamento do
Shopping Pátio Pinda reúne

empresários e lojistas da
região
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O prefeito de Taubaté
acredita no projeto da
atual diretoria do Esporte
Clube Taubaté, que tem
como meta levar o clube
à série A1 do Campeonato
Paulista até 2014, ano em
que o Burro da Central
comemorará seu
centenário de fundação. A
afirmação foi feita na
manhã de sexta-feira, 19
de novembro, durante a
apresentação da equipe
do EC Taubaté que
disputará a Copa São
Paulo de Futebol Júnior,
em janeiro, e dos
reforços já contratados
para a disputa da série A3

do Paulista. “Estamos
muito confiantes e
acreditamos que os
empresários apoiarão o
nosso querido Burro da
Central neste projeto”,
frisou Peixoto. O
prefeito também destacou
que a administração
municipal mantém uma
grande parceria com o
clube tanto para a
realização da Copa São
Paulo de Futebol Junior
quanto para a disputa do
Campeonato Paulista. O
presidente do Taubaté,
Ary Kara José, reafirmou
que a meta é levar o clube
à série A1 e salientou que

“a Prefeitura é a maior
parceira do clube”. Neste
contexto, ele destacou
algumas das nove
contratações já feitas
pelo grupo, como os
jogadores Gilsinho,
Gisiel e Bruno Dantas,
além do técnico Paulo
César e os demais
membros da comissão
técnica. A Copa
 São Paulo de Futebol
Júnior 2011 será
disputada ente os dias 5 e
25 de janeiro. Já o
Campeonato Paulista da
série A3 tem seu início
previsto para 30 de janeiro
do próximo ano.

Peixoto apoia projeto do
EC Taubaté que visa
acesso à A1 até 2014

A Prefeitura Municipal de
Taubaté, através do DAS
(Departamento de Ação
Social) e do AMETRA
(Atendimento Múltiplo
na Educação e no
Trabalho), com apoio do
FUSSTA, Fundo Social de
Solidariedade de Taubaté,
estará realizando no dia
23 de novembro, às 8h30,
no Teatro Metrópole, o
lançamento do enredo
cultural para o carnaval
2011, com o tema
“AMETRA da Garoa”. O
enredo homenageia o
compositor Adoniran
Barbosa, um do grande
artista que sempre exaltou
seu grande amor por São
Paulo, através do Grupo
Demônios da Garoa, um
dos maiores intérpretes
das composições de
Adoniran Barbosa. A data
de lançamento do enredo
do AMETRA
propositalmente coincide
com o aniversário da
partida de Adoniran
Barbosa. O Grupo
Demônios da Garoa, com
quase seis décadas de
carreira (Reconhecido
como caso único em todo
o mundo pelo Guinness
Book of Records) é o
Conjunto Vocal mais
antigo do Brasil em
atividade, ganhador do
disco de ouro pelo álbum
de 50 Anos e o mais
paulistano dos grupos
vocais. O bom humor
tornou-se a marca
registrada do grupo, que
há 69 anos canta a história
paulistana, utilizando o
linguajar humilde dos
engraxates da Praça da Sé,
os amores, a música e a
vida. O AMETRA trará em
sua apresentação alas e
carros alegóricos das
músicas famosas
interpretadas pelo Grupo
como “Trem das Onze”,
“Saudosa Maloca”,
“Iracema”, “Tiro ao
Álvaro” entre tantas
outras, com referências
às novelas, filmes e fatos
vividos por Adoniran
Barbosa. Conquistando
seus objetivos quanto à
profissionalização, o
AMETRA recebeu de

presente o samba enredo
composto por Sérgio
Rosa e Oswaldo Barros,
integrantes do Demônios
da Garoa. O valoroso
presente será cantado no
carnaval 2011. O
AMETRA trabalhará com
as crianças e adolescentes
do Projeto para um
enredo marcante e rico
em aprendizagem que
transformará a Avenida da
Alegria do Povo
Taubateano em uma
grande sala de aula. Em
2010, o AMETRA trouxe
o enredo “Um Olhar
Apaixonado por Taubaté”,
realizando um resgate
histórico de Taubaté, que
repercutiu em muitas
ações durante o ano,
como o decreto 4 de
Março (data em que o
município antecedeu a lei
Áurea libertando seus
escravos), a restauração
da lendária Bica do Bugre,
o monumento referente à
Festa da Batata em
Quiririm e a recuperação
de 29 Monumentos a
serem entregues no
próximo aniversário da
cidade. Somente enredos
culturais sérios como são
os propostos pelo
AMETRA renderia tantas
conquistas. O programa
AMETRA-CARNAVAL
envolve todas as escolas
municipais de ensino
fundamental e projetos
sociais do Departamento
de Ação Social de
Taubaté, e tem como
patrono o carnavalesco
Joãozinho Trinta. O
objetivo do programa é o
enfoque cultural do
carnaval e a
profissionalização, para
isso o Ametra mantém
três oficinas ligadas ao
carnaval funcionando:
Alegorias, carros
alegóricos e moda
costura. Biografia de
Adoniran Barbosa João
Rubinato nasceu em 07 de
julho de 1912, na cidade
de Valinhos. Aos 22 anos
vai para São paulo. Em
1933 passa a usar o nome
artístico de Adoniran
Barbosa. O prenome
incomum era uma

homenagem a um amigo
de boemia e o Barbosa foi
extraído do nome do
sambista Luiz Barbosa,
ídolo de João Rubinato.
Em 1934 compõe com J.
Aimberê, a marchinha
Dona Boa que venceu o
concurso carnavalesco
organizado pela
Prefeitura de São Paulo,
no ano seguinte. Em 1941
foi para a Rádio Record,
foi lá que criou tipos
inesquecíveis como
Pernafina e Jean Rubinet.
Sua estréia no cinema se
dá em 1945 no filme PIF-
PAF. Seu melhor
desempenho no cinema,
acontece no filme O
Cangaceiro, de Lima
Barreto, na Vera Cruz.
Compõe inúmeras
músicas de sucesso,
quase sempre gravadas
pelos Demônios da
Garoa. As músicas
Malvina e Joga a Chave
foram premiadas em
concursos carnavalescos
de São Paulo. Destacam-
se Samba do Ernesto, Tem
das Onze, Saudosa
Maloca, etc. Participou
também, como ator, das
primeiras telenovelas da
TV Tupi, como A pensão
de D. Isaura. O
reconhecimento, porém,
vem somente em 1973,
quando grava seu
primeiro disco e passa a
ser respeitado como
grande compositor Nunca
perde o bom humor e seu
amor por São Paulo, em
especial pelo bairro do
Bixiga, que ele, sem
dúvida, consegue retratar
e cantar em muitas
músicas suas. Por isso,
Adoniran é considerado o
compositor daqueles que
nunca tiveram voz na
grande metrópole.
Adoniran deixou cerca de
90 letras inéditas que,
graças a Juvenal
Fernandes (um estudioso
da MPB e amigo do
p o e t a ) ,
 foram musicadas por
compositores do quilate
de Zé Keti, Luiz Vieira,
Tom Zé, Paulinho
Nogueira, Mário
Albanese e outros.

AMETRA realiza
lançamento do enredo

para o carnaval Cultural
2011

O primeiro site de compras
coletivas do Vale do Paraíba
anuncia sua chegada a
Taubaté e, a partir do dia 24
de novembro chega a
Taubaté trazendo descontos
de 50% a 90% em serviços
e atividades da cidade. O
Caldeirão de Ofertas divulga
ofertas incríveis em cada
cidade. Todas ficam
disponíveis para compra por
um curto período, de 24 a 72
horas, e contam com
descontos de 50% a 90%.
Após o término de cada
promoção, se o número
mínimo de interessados tiver
sido alcançado, todas as
compras são concluídas e os
compradores recebem um
cupom por e-mail,
geralmente com validade de
6 meses, que dá direito ao
produto ou serviço
comprado. Para quem ainda
não surfou na nova onda, não

pode ficar fora dessa a partir
do dia 24 de novembro, o
Caldeirão de Ofertas inicia
seu trabalho na cidade de
Taubaté. E a primeira
promoção é coloração, corte,
escova, hidratação e
sobrancelhas, tudo de R$
250,00 por R$99,00 - um
desconto de 60% e tudo isso
no Vesso Cabeleireiro. Os
sites de compras coletivas
funcionam da seguinte forma:
uma promoção é colocada na
rede com descontos que
podem chegar a até 90%. Em
geral, as ofertas são de
serviços de beleza,
gastronomia e
entretenimento. Para fazer a
compra, o internauta
precisará preencher um
pequeno cadastro. Os
empresários Gean Moraes e
Alex Paula de Caçapava
resolveram entrar nesse
mercado. E o Caldeirão de

Ofertas é um sucesso. As
ofertas geralmente ficam
disponíveis de um a três dias
e dificilmente voltam.
Contudo, o prazo para
usufruir da compra é mais
flexível. Por exemplo, o
Caldeirão de ofertas está no
ar uma promoção de 75% de
desconto no Spa Day.  Outro
ponto importante: a oferta só
passa a valer quando se
alcança um número mínimo
de compradores. Este
número de interessados pré-
determinado é sempre
informado nos sites. A maior
parte das páginas coloca
ainda um contador à
disposição, que informa
quantos já compraram a
oferta disponível. Quando o
número mínimo não é
alcançado, a promoção é
cancelada e os pagamentos
d e v o l v i d o s .
www.caldeiraodeofertas.com.br

Caldeirão de Ofertas
chega a Taubaté primeiro
site de compras coletivas

do Vale do Paraíba


