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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

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

A Cultura Inglesa recebe
até 08 de dezembro as
inscrições de artistas e
companhias nas áreas de
Teatro Adulto, Artes
Visuais, Teatro Infantil,
Dança, Cinema Digital de
ficção e animação,
residentes em 61 cidades
de São Paulo, Paraná e
Santa Catarina,
interessados em
participar do 15o Cultura
Inglesa Festival. Uma
equipe de especialistas -
entre artistas, jornalistas
e críticos - vai selecionar
os projetos que serão
produzidos com os
recursos destinados pela
Cultura |nglesa. Além de
oferecer sua própria
infra-estrutura para as
apresentações, a Cultura
Inglesa investirá R$ 535
mil para patrocinar a
produção dos projetos
selecionados e premiar as
melhores atrações por
área. As produções devem
ser inéditas, voltadas para
o público jovem e
inspiradas em artistas e

obras britânicas. Em
todas as áreas, a
programação apresentará
três projetos inéditos. Os
projetos selecionados
serão anunciados no dia
26 de janeiro no Centro
Brasileiro Britânico. Da
verba total de R$ 535 mil
de patrocínio, R$ 25 mil
serão destinados para
premiar as melhores
produções de cada área.
Cada um dos três projetos
escolhidos por área
receberá a seguinte verba,
a título de patrocínio: R$
40 mil (Teatro Adulto),
R$ 35 mil (Teatro
Infantil, Dança e Cinema
Digital de ficção e
animação) e R$ 25 mil
para Artes Visuais. Podem
concorrer, grupos e
companhias cujo
proponente resida em
uma das 61 cidades
mencionadas abaixo.
Poderão se inscrever
artistas da Capital e de
todos os municípios da
Grande São Paulo, além
das cidades de Araçatuba,

Bauru, Campinas, Franca,
Guarujá, Jundiaí, Mogi
das Cruzes, Piracicaba,
Praia Grande, Presidente
Prudente, Ribeirão Preto,
Rio Claro, Santos, São
Carlos, São José dos
Campos, São José do Rio
Preto, São Vicente e
Taubaté. No Sul do País,
o festival é aberto à
participação de artistas de
Curitiba, Londrina e
Maringá (Paraná), e
Florianópolis, Joinville,
Itajaí e Blumenau (Santa
Catarina). Cada
proponente poderá
concorrer apenas com um
projeto a ser
desenvolvido para o
festival, mesmo que seja
em área diferente. Os
candidatos podem acessar
o hotsite
www.culturainglesasp.com.br/
festival para conhecer o
regulamento do processo
de seleção, obter cópia da
ficha de inscrição e
esclarecer dúvidas por
meio do e-mail
festival@culturainglesasp.com.br.

15º Cultura Inglesa Festival:
inscrições vão até 8 de

dezembro
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O prefeito de Taubaté,
Roberto Peixoto,
entregou no dia 25 de
novembro,  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

O prefeito de Taubaté,
Roberto Peixoto,
empossou na manhã de
quarta-feira, 24 de
novembro, os novos
membros do Conselho
Municipal Antidrogas –
Comad. A posse dos
conselheiros aconteceu
na sede da Prefeitura e
contou ainda com a
presença da primeira-
dama e presidente do
Fundo Social de
Solidariedade de Taubaté,
professora Lú Peixoto.
Para a presidência do
Comad foi nomeado

Benedito Orlando de
Lima, o tenente Orlando.
Os novos membros terão
um mandato de dois anos,
sendo que a participação
no conselho não é
remunerada. Durante a
posse, Peixoto destacou a
importância do trabalho
desenvolvido pelo
Comad, “que
efetivamente tem
trabalhado na prevenção
do uso de drogas,
especialmente junto a
crianças e adolescentes”.
“Por isso, estaremos
sempre à disposição do

Comad, contribuindo para
o bom desempenho de
suas atividades”,
completou o prefeito. Já
a primeira-dama Lú
Peixoto também
enfatizou a qualidade dos
trabalhos desenvolvidos
pelo Comad e
parabenizou os novos
membros. Após a posse,
os membros do Conselho
já realizaram sua primeira
reunião, no Solar dos
Conselhos para, entre
outros pontos, definir um
calendário inicial de
atividades.

Peixoto empossa novos
membros do Conselho
Municipal Antidrogas

A Comissão de Justiça da
Câmara de Taubaté
promoveu uma reunião
dia 23 com a equipe do
Departamento de
Planejamento da
Prefeitura para apresentar
considerações dos
vereadores sobre o novo
texto do Plano Diretor,
elaborado pelo Executivo.
O encontro foi conduzido
pelo presidente da
Comissão, Chico Saad
(PMDB), e contou com a
participação do
presidente da Câmara,
Henrique Nunes (PV), e
dos vereadores Alexandre
Villela (PMDB), Jeferson
Campos (PV), Luizinho
da Farmácia (PR), Mário
Ortiz (DEM), Pollyana
Gama (PPS), Rodrigo
Luis Silva “Digão” e

Orestes Vanone, do
PSDB, e representante de
Rodson Lima (PP). Os
p a r l a m e n t a r e s
apresentaram suas
dúvidas e sugestões ao
texto entregue pelo
diretor de Planejamento,
Antonio Carlos Pedrosa,
em 17 de novembro. “A
reunião foi muito
proveitosa, sentimos uma
boa vontade por parte das
representantes do
Executivo em considerar
os pontos que
apresentamos. Os
vereadores tiveram uma
boa e importante
participação”, considerou
Chico Saad. Henrique
Nunes destacou o esforço
que está sendo empenhado
pelos vereadores na
discussão do projeto e

ressaltou que “há um
consenso na Casa” para
que o Plano Diretor seja
levado à votação este ano.
O projeto está em
discussão desde
2008. A arquiteta
Silvia Ramiro afirmou
que as colocações
dos vereadores
 serão consideradas na
elaboração do texto
final do projeto.
“Sentimos que os
vereadores estão mais
conhecedores das
questões urbanísticas, as
questões têm
fundamento”. Dia 25, 9h,
os vereadores vão realizar
mais uma reunião na
Câmara para discussão da
proposta com o diretor de
Planejamento.

Vereadores analisam
novo Plano Diretor com
técnicos da Prefeitura

O vereador de Taubaté, Carlos
Peixoto (PMDB), escolheu as
palavras “verdade e justiça” para
definir os valores defendidos
pelo delegado da DIG (Delegacia
de Investigações Gerais),
Marcelo Duarte Ribeiro,
homenageado com o título de
cidadania taubateana sexta-feira,
19. A solenidade foi presidida por
Luizinho da Farmácia (PR), com
a presença de Chico Saad
(PMDB) e Maria Gorete Toledo
(PMN). “Apesar de todos os
absurdos a que o ser humano
está sujeito neste mundo, cada
vez mais desagregado dos
verdadeiros valores morais, ter
como autoridade policial um
homem como Marcelo, que preza,
acima de tudo, a verdade e a
justiça, é um alento”, refletiu o
vereador, acrescentando que,
apesar da seriedade e
responsabilidade do cargo que
ocupa, o delegado não deixa de
valorizar e mostrar
o lado mais humano. “Marcelo é
uma pessoa extremamente
realizada com a profissão que
exerce, sempre comprometido
com o trabalho em
equipe. Sabe motivar um grupo,
atencioso com todos, seguro de
seus atos, características de um
verdadeiro líder”, afirmou. Carlos
Peixoto citou a terra natal do
h o m e n a g e a d o ,
Tupã (SP), e resgatou a trajetória
profissional iniciada no esporte,
aos 16 anos, como
 jogador de vôlei na capital,
atuando pelo Esporte Clube
Banespa, passando pelo time de

Suzano até chegar a
Pindamonhangaba, onde, ao
disputar os Jogos Abertos da
Polícia Civil, o então atleta
descobriu a vocação policial.
“No ano em que chegou a Pinda,
1988, Marcelo, ao disputar os
jogos abertos da polícia,
descobriu uma nova paixão,
prestou concurso para a polícia
e ingressou no cargo de
investigador em Taubaté”,
lembrou o parlamentar. Logo no
início do serviço policial, o
homenageado passou a fazer
parte do setor de investigações,
comandado pelo delegado
Godofredo Bittencourt Filho. Em
1990, Marcelo matriculou-se na
Faculdade de Direito da Unitau,
concluindo o curso em 1994.
“Realizava assim um grande
sonho inspirado no grande ídolo,
dr. Bittencourt: de poder ser
delegado de polícia”, narrou o
vereador. Em 1995, Marcelo
casou-se com a filha de
Bittencourt, Ana
Paula, com quem teve os filhos
Rodrigo e Júlia. Carlos Peixoto
falou da atuação do
homenageado como
professor na Academia de
Polícia, além de cursos e
palestras ministradas a
empresários de Taubaté e
cidades vizinhas.
Citou também o trabalho à frente
de uma empresa de segurança e
vigilância, que afastou o
delegado da carreira
policial, regressando em
2002 como delegado em Pinda,
cargo que passou

a exercer quatro anos depois em
Taubaté, no comando da DIG.
Amigos, familiares e colegas de
trabalho de Marcelo Duarte
participaram das homenagens
por meio de depoimentos em um
vídeo produzido pelo Memorial
da Câmara. O delegado falou do
sentimento que classificou como
“orgulho altivo”, após receber o
título. Declarou “apreço” pela
cidade que, segundo ele, o
“abriga e faz sentir como quase
nela nascido”. Lembrou-se dos
pais, Agostinho e Rosa Maria,
ressaltando a atuação do falecido
pai na Polícia Militar. Marcelo
Duarte mencionou o ingresso na
polícia em Taubaté, afirmando
que, na cidade, “fincou a
trajetória profissional e de
amizade”. “Nessa trajetória, a
labuta foi árdua, quase sempre
coroada de êxito, e mesmo em
tempo de tormenta a união e a
perseverança sempre
 foram motivo de continuar e
atender a comunidade
taubateana”. O deputado
estadual Padre Afonso
Lobato (PV) parabenizou os
vereadores pela
iniciativa do título ao delegado.
“Infelizmente, vivemos
numa sociedade
que está acostumada a valorizar
o negativo,
 e neste momento exaltamos uma
figura que é um bom exemplo para
a sociedade. Mais do que nunca,
carecemos de bons exemplos”.
Ele enfatizou a “coragem,
ousadia, esforço e simplicidade”
de Marcelo Duarte.

Marcelo Duarte preza
verdade e justiça diz

Carlos Peixoto


