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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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O município de
Guaratinguetá lançou no
último sábado, dia 20, o
Programa Produtor de
Água, uma proposta
inédita no Estado de São
Paulo, cujo objetivo é
remunerar o produtor
rural por serviços
ambientais prestados à
sociedade. O evento,
realizado na sede da
Fazenda da Esperança, foi
prestigiado pelo deputado
estadual Padre Afonso
Lobato, que louvou a
iniciativa e prometeu
apoiar sua ampliação para
todo o Estado, para que
possa ser adotada por
outros municípios
paulistas. “A idéia é muito
positiva e justa, pois
incentiva o produtor a se
conscientizar sobre a
importância de integrar a
produção e a proteção ao
meio ambiente”, afirmou
Padre Afonso. O
programa, ora implantado
em Guaratinguetá vai

remunerar o produtor que
desenvolver ações de
conservação da água e do
solo, como a construção
de terraços e bacias de
infiltração, a readequação
de estradas vicinais, a
recuperação e proteção de
nascentes, o
reflorestamento de áreas
de proteção permanente e
reserva legal e o
saneamento ambiental,
entre outras. De acordo
com o secretário
municipal de Agricultura
e Meio Ambiente,
Washington Agueda, o
projeto terá duração de
dez anos, com a meta de
atingir todas as bacias
hidrográficas do
município. “Na primeira
fase vamos trabalhar a
bacia do rio
G u a r a t i n g u e t á ,
responsável pelo
abastecimento da cidade”,
explicou. O objetivo é
chegar a 1,3 mil hectares
e nascentes recuperadas;

1,5 mil hectares de solo
conservados e capacitação
de 50 agentes de difusão.
O programa será
implantado em cinco
fases: divulgação para a
comunidade, adesão do
produtor, mapeamento das
propriedades, elaboração
do projeto de
p l a n e j a m e n t o
integrado, assinatura do
contrato entre
 prefeitura e produtor,
vistorias e o pagamento –
o primeiro previsto para
20/11/2011. “É um longo
trabalho, mas que
certamente vai trazer
benefícios para todas as
partes, pois além de
incentivar o produtor
rural, vai trazer mais
qualidade de
vida para ele e para toda a
comunidade, além de
contribuir para
 uma causa que é
planetária, como é a
questão da água”, disse
Padre Afonso

Padre Afonso prestigia
lançamento do

Programa Produtor de
Água, em

Guaratinguetá

Pindamonhangaba irá
receber Natal de luz e
música a partir de 01 de
dezembro, com a chegada
do Papai Noel às 20h na
Praça Monsenhor
Marcondes e no dia
seguinte no Distrito de
Moreira César, também
às 20h. Esse ano além da
tradicional visitação a
casinha do Papai Noel e a
animada bandinha
natalina, que alegra as
noites do centro da
cidade, Pindamonhangaba
irá receber atrações
especiais e aclamadas por
todas as idades, como o
projeto Música no
Museu, onde as

apresentações de Corais e
Canto acontecem nas
janelas do Museu
Histórico. O projeto que
acontece entre os dias 03
e 17 de dezembro,
sempre às 20h, contará
que a participação de mais
de 120 jovens, enquanto
as crianças entoam
canções natalinas luzes de
diversas cores “pintam” as
paredes do Museu. As
apresentações foram
sucesso no ano passado e
já estão se tornando
tradição de Natal no
município. Outra atração
aguardada nesse ano é a
Sinfônica de Heliópolis,
que tem apresentação

inédita no Vale do Paraíba
exclusivamente na noite
de 26 de novembro às 19h
na igreja Matriz. A
Orquestra é conhecida
pelo repertório variado e
qualidade musical que
vêm impressionando
platéias de todo mundo e
por isso já é se encontra
entre as melhores
Orquestras jovens de São
Paulo. As apresentações
serão sempre encantadas,
com muita criatividade,
bem planejadas e
acima de tudo com muita
emoção, esse é o
Natal de
iluminado de
Pindamonhangaba.

Pindamonhangaba tem
natal encantado de

música e luz
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O prefeito de Taubaté,
Roberto Peixoto, entrega
na próxima quinta-feira,
25 de novembro, às 9
horas, a Academia ao Ar
Livre da Praça do
Cristianismo, no Parque
Aeroporto. A instalação
foi determinada pelo
prefeito Roberto Peixoto
em atendimento a
solicitação da
comunidade do bairro,
encaminhada pelo
suplente de vereador

Diego Fonseca, durante
audiência realizada no
último mês de setembro.
Essa será a sétima
Academia ao Ar Livre
instalada pela
administração municipal.
Somente nos mês de
outubro, Peixoto
entregou duas academias,
instaladas na praça
defronte ao Taubaté
Shopping (em parceria
com a Unimed) e no
Comando de Aviação do

Exército (CAvEx). As
outras academias estão
instaladas na Praça Santa
Terezinha (duas), Parque
Dr. Barbosa de Oliveira
(centro) e no Conjunto
Urupês (na
Independência). As
Academias ao Ar Livre
fazem parte do projeto de
massificação da prática de
atividades físicas
implantado pela
administração do prefeito
Roberto Peixoto.

Peixoto entrega
Academia ao Ar Livre da
Praça do Cristianismo

Você se lembra qual foi a
última vez que calibrou os
pneus do seu carro? Caso
não recorde, é bom ficar
atento aos prejuízos que a
baixa pressão dos pneus
podem causar ao seu
veículo e ao seu bolso.
Uma pesquisa realizada
pela fabricante de pneus
Bridgestone, em sete
países da América Latina
(Argentina, Brasil, Chile,
Costa Rica, México,
Uruguai e Venezuela),
revelou que um a cada
sete motoristas rodam
com os pneus abaixo do
limite de segurança (9
psi). Foram avaliados
quase 9 mil veículos. De
acordo com os
especialistas no assunto,
um pneu mal calibrado
pode perder até 30% da
sua vida útil, gerando

gasto exagerado da banda
de rodagem, de suas
paredes laterais e ainda
eleva o consumo de
combustível. “Os pneus
com baixa pressão força
o motor, consumindo
mais combustível, além
de prejudicar a
estabilidade do carro e a
própria durabilidade do
pneu, que terá um
desgaste irregular”,
explica Pedro Ribeiro,
proprietário da Ribeiro
Pneus, em Taubaté. O
ideal, segundo o
mecânico Benedito
Hermenegildo Ferreira, é
conferir a calibragem a
cada 15 dias. “É um ato
simples que gera
economia”, comenta. O
mecânico alerta também
para a importância de se
calibrar o estepe.

“Normalmente, os
motoristas só se lembram
do estepe em caso de
emergência. Caso ele não
esteja em condições
ideais de uso, pode
provocar sérios danos ao
veículo ou até mesmo um
acidente”, finaliza. A
calibragem pode ser
realizada gratuitamente
em postos de
combustíveis e nas Auto
Centers. “Aqui na loja não
cobramos para calibrar e
nem para fazer os rodízios
dos pneus, ideal a cada 10
mil km. São detalhes que
muitas vezes passam
desapercebidos, mas
f u n d a m e n t a i s
 para manter a segurança
do veículo e de todos que
viajam nele”,
complementa Pedro
Ribeiro.

Falta de calibragem
prejudica os pneus e
aumenta gastos com

combustível

O Spoleto promoveu no
último dia 18, o 2º
C a m p e o n a t o
Internacional de
Malabarismo de Massas
no Clube Monte Líbano,
no Rio de Janeiro. Ao
todo foram 13 chefs
participantes da capital
fluminense, São Paulo,
Minas Gerais e ainda
Espanha, divididos nas
categorias iniciante e
avançada. Para encantar o
público e convencer os
jurados, a cada ano os
participantes se superam
e chegam com mais
novidades. Eles deram um
show com performances
de dança ao som de muito
hip-hop e música
eletrônica, números de
ilusionismo, fogos e, é
claro, bastante
malabarismo com
frigideiras, pratos,
espátulas e massas. Nessa
edição, o Rio de Janeiro
marcou presença no pódio
dos avançados, com a
conquista do primeiro
lugar pelo “veterano”,
chef Thiago Oliveira
Faria, de 26 anos, do
restaurante da Rua do
Rosário (Centro do Rio),
seguido por Markson
Vinicius Faria (Saara),
campeão iniciante em
2009, e Gildo Rodrigues
(Rosário). A disputa
também foi acirrada na
categoria iniciante, que,
pela primeira vez,
registrou um empate pelo
primeiro lugar. Os xarás
Lucas Araújo de Souza e
Lucas Costa de Souza, dos
restaurantes paulista de
Tamboré e Taubaté,
respectivamente, foram
os grandes campeões. Em
segundo e terceiro
ficaram Vinicius Marques
Romão (Saara-RJ) e o
participante internacional

Ricardo Jimenez,
representante da unidade
de Madri, Espanha. O
espanhol Ricardo
Jimenez, de 26 anos, que
está no Spoleto desde
2007, cruzou o Atlântico
para participar pela
primeira vez do
campeonato e garantiu o
prêmio ao fazer sua
apresentação com uma
encenação de tourada.
“Tudo o que fazemos de
malabarismo na Espanha
não se compara ao que vi
aqui no Brasil. Vou passar
uma temporada no Rio
para aprender mais e
adquirir conhecimento,
para, quem sabe,
concorrer novamente no
ano que vem”, afirma
Jimenez. Apesar de
marcar presença em
campeonatos anteriores,
o chef-treinador Thiago
Oliveira, há cinco anos na
rede, chegou como um
dos favoritos e conseguiu
realizar o sonho de subir
ao pódio. Sua
apresentação foi uma das
mais celebradas e contou
com cena de ilusionismo
(a frigideira desceu do
teto), fogos e coreografia
arrojada, que animou tanto
o público quanto os
jurados, que o
classificaram com notas
altas. “Esse tipo de ação
acontece todos os dias
nas lojas do Spoleto. Nós,
chefs, aprendemos que o
mais importante é atender
bem o cliente e a graça do
malabarismo é um
diferencial para o nosso
trabalho”, declarou
emocionado. Já a divisão
do primeiro lugar entre os
iniciantes paulistanos
Lucas Araujo de Souza e
Lucas de Costa de Souza,
de 19 e 20 anos, foi
encarada com bom-

humor. “É uma grande
surpresa receber esse
prêmio, já que estou no
meu primeiro emprego.
Trabalho no Spoleto há
apenas seis meses,
participo pela primeira
vez do campeonato e
ainda tendo a
oportunidade de dividir o
pódio com um
conterrâneo e xará. É um
grande orgulho!”, encerra
o Lucas de Taubaté (SP).
Durante o evento
aconteceu também o
vernissage da Campanha
Arte Urbana Spoleto, que
contou com a
participação de cinco
renomados grafiteiros do
país: TOZ, Mateu
Velasco, Binho Ribeiro,
Minhau e Chivitz. Os
artistas assinam a atual
coleção de pratos da rede
com o intuito de difundir
a street art por todo o país.
Eles ainda se divertiram
com as crianças que
brincaram de Picollo
Chef. Os pequenos
aprenderam a fazer
massas e algumas
manobras de malabarismo
juntamente com os
cozinheiros. O
C a m p e o n a t o
Internacional de
Malabarismo de Massas
do Spoleto distribuiu R$
7 mil em prêmios. Na
categoria avançada os três
primeiros lugares
receberam R$ 2 mil;
R$1mil e R$ 750
respectivamente. Já na
iniciante, os
prêmios foram de R$ 1,5
mil; R$ 750,00 e R$
500,00. O evento teve
como jurados o cineasta
Felipe Joffily, a
empresária Zica Assis,
fundadora da rede Beleza
Natural, e o artista
plástico Toz, entre outros.

Spoleto reúne chefs
malabaristas

Batur e Vega
Investimentos apresentam
pré-lançamento do Via
Vale Garden Shopping,
que ficará às margens da
Rodovia Presidente Dutra
A cidade de Taubaté,
ganhará um novo
shopping a partir de 2012:
o Via Vale Garden
Shopping. O novo
empreendimento foi
apresentado no último dia
20, na Associação dos
Empregados do
Comércio, durante evento
promovido pelo
Departamento de
D e s e n v o l v i m e n t o
Econômico da Prefeitura
de Taubaté. A mineira
Tenco Realty, empresa
com 21 anos de atuação e
especializada em
shopping center, será a
responsável pela
c o n c e p ç ã o ,
d e s e n v o l v i m e n t o ,
gerenciamento e
comercialização do

empreendimento. A
diretora da Tenco Realty
explica, ainda, que os
enormes avanços que o
Brasil vem passando,
fruto da estabilidade, do
crescimento econômico
e do aumento da
c o m p e t i t i v i d a d e ,
transformaram o interior
em um mercado
respeitável. “Taubaté é um
exemplo deste mercado.
A cidade é um pólo de
desenvolvimento do
Estado e é uma das
regiões que mais crescem
no interior de São Paulo.
A cidade, por exemplo,
subiu 11 posições no
ranking das cidades mais
ricas do país, segundo o
Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística
(IBGE). Além disso, o
empreendimento foi
e s t r a t e g i c a m e n t e
planejado para atender à
crescente demanda dos
mais de 850 mil

consumidores da região”,
exemplifica a diretora. O
projeto tem como
investidores a Batur
Empreendimentos e
Participações Ltda,
empresa coligada a Tenco
Realty com destacada
atuação como investidora
em diversos shoppings
centers no Brasil; e a Vega
Investimentos &
Incorporação, formada
pelas seguintes
empresas de Taubaté:
Pinese Vieira Engenharia
e Construção; Coli
A d m i n i s t r a d o r a ,
Incorporadora e
Corretora; GranVale
Transportes; Kada
Arquitetura, Iluminação e
Design; DHF Quality
Construtora e
I n c o r p o r a d o r a ;
Prolim; RD Rede
Difusora; Woodvale Ind e
Com de
M a d e i r a s ;
Lohn&Goldberg Imóveis.

Taubaté recebe novo
shopping com

investimento de
R$ 185 mil


