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Jornal Regional

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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A Pastoral Familiar da
Paróquia Nossa Senhora
do Bom Sucesso realiza
de 14 a 20 de agosto mais
uma edição da Semana da
Família. Com o tema
“Família, Pessoa e
Sociedade”, a Semana da
Família acontece com
celebrações diárias de
missa e reflexões
diferentes no Santuário
Mariano (Igreja Matriz) e
nas comunidades da
Paróquia.A abertura
acontece no domingo dia
14 “Dia dos Pais” na
missa das 18h, que será
presidida pelo vigário da
paróquia, Padre Luiz
Paulo Cunha, quando será
abordado o tema “Os
desígnios de Deus se
realizam na pessoa através
da Comunhão”. Durante a

semana, as celebrações
serão realizadas nas
comunidades urbana e
rural da Paróquia,
possibilitando uma efetiva
participação das famílias.
E n c e r r a m e n t o O
encerramento da Semana
da Família acontece no
sábado, dia 20 em Missa
Solene que será presidida
pelo Pároco Cônego Luiz
Carlos de Souza, que
abordará o tema
“Fraternidade e a Vida no
Planeta”. Finalizando, a
programação será
encerrada de maneira
festiva com o Jantar
Dançante da Família, que
esse ano acontecerá na
Churrascaria Minuano,
sábado (dia 20), às 20h.O
jantar dançante é um
momento de

confraternização entre os
casais e famílias aberto
para a participação de
todos que queiram se
divertir numa noite
agradável, que será
animado pela dupla Silvio
Chagas e Sérgio Augusto
com repertório musical
de qualidade para ouvir e
dançar. O valor do convite
individual é R$ 25,00,
com bebida a parte, e já
AgradecimentoA Pastoral
Familiar agradece o apoio
de todos na realização do
evento, especialmente do
Pároco Cônego Luiz
Carlos, Diácono Misael
Cesarino, dos órgãos de
comunicação e dos
apoiadores: Plásticos
Pisani, Tele Seguros,
Drogalar, Diniz Discos e
Gráfica Fênix.

Pastoral Familiar de
Pindamonhangaba
organiza mais uma

edição da Semana da
Família 2011

Na próxima terça-feira,
16 de agosto, quatro
crianças de Caçapava
participam de uma blitz
educativa realizada pela
Concessionária CCR
Nova Dutra, das 8h às 11h,
no Posto da Polícia
Rodoviária Federal, em

São José dos Campos. A
blitz faz parte do
Programa “Estrada
 para a Cidadania”
 e visa sensibilizar
motoristas quanto
 aos cuidados que devem
ter na direção. Foram
indicadas pela Secretaria

de Educação duas
crianças de 4º ano da
EMEF Prof. “Aluísio
França Barbosa” e duas
crianças da EMEF
“Arrecieres Natali”. Os
alunos serão
acompanhados de seus
professores.

Crianças de Caçapava
participam de blitz

educativa

Neste dia 12
Pindamonhangaba recebe
o espetáculo circense
“Tuingo e Batatinha - A
dupla de 2 Gigantes”, com
a Cia BuBiô, Ficô Lô! A
apresentação será no
teatro Cootepi, às 15h,
com entrada franca. A
peça integra o Programa
Circuito Cultural Paulista
2011.O Programa
Circuito Cultural Paulista
2011 é promovido pela
Secretaria de Estado da
Cultura e em parceria
com a Prefeitura de

Pindamonhangaba, trará
atrações gratuitas para o
público da cidade, em
agosto e setembro.No
espetáculo “Tuingo e
Batatinha - A dupla de 2
Gigantes”, os palhaços
Tuingo e Batatinha vivem
juntos desde que eram
pequenos. Como em todo
lugar, eles também têm
rotinas diárias, como
escovar os dentes, fazer
café, entre outras coisas.
Aos poucos, pode-se
perceber um leve duelo,
principalmente quando

olham para fora e
enxergam na plateia
moças bonitas. Tuingo
nunca teve muita sorte, já
Batatinha sempre se
achou galanteador. Logo,
Batatinha resolve ajudar
Tuingo a ser conquistador.
A partir deste momento há
uma sequência de fatos
inacreditáveis.A próxima
atração que Pinda vai
receber, é o espetáculo de
dança “Matéria Prima”,
com o Balé da Cidade de
Taubaté, no dia 3 de
setembro.

Pinda recebe espetáculo

circense dentro do Circuito

Cultural Paulista 2011
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O SEDES – Sistema
Educacional de
Desenvolvimento Social
Vereador Moacyr de
Alvarenga Peixoto – não
é composto somente por
escola e creche. O local
conta com uma grande
área verde aberta à
população, oferecendo
uma ampla estrutura para
lazer e recreação, como
uma pista para
caminhadas, com cerca de
um quilômetro de
extensão.A área livre do
SEDES possui
tambémquatro quadras
poliesportivas, campo de
futebol, duas quadras de
tênis, quadras de vôlei de
areia, quiosques, lago e

parque com diversas
espécies de
árvores.Segundo o
prefeito Roberto Peixoto,
trata-se de uma área “para
a família taubateana”.
“Queremos que a
população de Taubaté
utilize este espaço para
desfrutar de momentos de
alegria e descontração”,
frisou Peixoto. O
prefeito informou que,
em breve, será instalada
no local uma Academia ao
Ar Livre.O acesso à área
livre do SEDES é feito
pela Avenida Amador
Bueno da Veiga. O local
funciona, de segunda a
sexta-feira, das 7h às 21h,
e aos sábados e domingos,

das 7h às 18h.O SEDES
foi entregue oficialmente
pelo prefeito no último
dia 3 de agosto. O local é
considerado o maior
complexo educacional da
região, atendendo neste
ano quase 1.400 alunos no
ensino fundamental e na
creche.Além de toda a
estrutura educacional, o
SEDES também possui
um auditório com
capacidade para 1.200
pessoas, além da área
livre, aberta à população.
O complexo está
instalado numa área de
130 mil metros quadrados
e possui mais de 15 mil
metros quadrados de área
construída.

SEDES oferece área livre
para lazer e caminhadas

A Fundação Telefônica
lança “Fotografia e
Telefonia”, conjunto de
cinco livros que utiliza
fotos de seu acervo
histórico para contar
como ocorreu o
desenvolvimento das
telecomunicações no
Estado de São Paulo. A
publicação tem como
eixo condutor uma
crônica feita
especialmente pelo
escritor Ignácio de
Loyola Brandão. Os
volumes serão enviados a
bibliotecas, centros
culturais, escolas,
universidades e
pesquisadores e podem
ser acessados no portal da
Fundação Telefônica na
i n t e r n e t
(www.fundacaotelefonica.org.br),
na área do programa Arte
e Tecnologia, no item
Publicações.Com apoio
da lei de incentivo à
cultura, a produção do
livro é fruto de um grande
trabalho de pesquisa
histórica junto ao acervo
de telecomunicações da
Telefônica, que é gerido

pela Fundação, e também
junto a jornais da época.
Foram reunidas cerca de
150 fotos do período
entre o final do século
XIX e meados do século
XX. “Trata-se de uma
forma de proporcionar
conhecimento e tornar
públicas peças de nossa
coleção, que chega a
cerca de 100 mil
fotografias”, afirma
Gabriella Bighetti,
diretora de Programas da
Fundação Telefônica. Nos
cinco volumes, é possível
compreender como foi
organizado o negócio das
telecomunicações no
Estado ainda nos
primeiros anos da
República, saber como
ocorria a articulação
entre as companhias
telefônicas e as
autoridades das cidades
mais pujantes do interior
ou constatar como a
telefonia seguiu o
caminho aberto pela
estrada de ferro e, depois,
se compôs com as
estradas de rodagem. A
coleção mostra, portanto,

como a tecnologia
modificou o cotidiano e a
cena urbana em pequenas
e grandes cidades,
favorecendo a economia e
a aproximação entre
pessoas. Neste sentido, a
crônica “A Caixa de
Vozes”, de Loyola
Brandão, que é
apresentada em
fragmentos em cada um
dos livros, aborda a
relação do escritor com o
telefone em sua infância.
Os cinco volumes estão
divididos em:
Progresso e
desenvolvimento no
interior do Estado de São
Paulo; O Vale do
Paranapanema; Pela onda
verde do café; O Vale do
Paraíba; e O Rio Tietê.O
lançamento faz parte das
iniciativas do programa
Arte & Tecnologia da
Fundação Telefônica, que
entre outras ações se
dedica ao resgate e
conservação da história
das telecomunicações no
país, procurando difundir
aspectos da formação
social brasileira.

Fundação Telefônica
lança livro de fotos que

resgata história das
telecomunicações

A Unitau promoverá, a partir
do dia 10 de agosto , no
ECA (Departamento de
Economia, Contabilidade e
Administração) a segunda
edição do Curso de
Orientação Profissional
Curricular a alunos
interessados em
complementar a vida
profissional com informações
relacionadas à carreira e ao
mercado de trabalho.Com a
proposta de inserir o aluno no
mercado, o curso, que é
oferecido pela Pró-Reitoria
Estudantil e é gratuito, visa
dar o suporte necessário para
que o jovem consiga
descobrir as suas próprias
habilidades pessoais, como
define a professora Maria

Lúcia Firmino, que coordena
o projeto. “É fundamental que
a universidade contribua,
oferecendo aos seus
estudantes, além do
conhecimento específico, a
oportunidade de
 ter acesso à formação como
um todo, também às
 técnicas e às habilidades”,
afirmou.O curso, que
acontecerá semanalmente, às
quartas-feiras, até o
dia 5 de outubro,
 oferecerá aos inscritos
atividades como curso de
elaboração de
currículo, exercícios de
memória e criatividade,
marketing pessoal e
profissional e
orientações para entrevistas

de trabalho. Além disso, sua
formatação prevê, ainda, a
exibição de filmes, exercícios
práticos e dinâmicas
grupais.Segundo a
professora Maria Lúcia, a
iniciativa tem como foco
estreitar a relação entre
alunos e mercado e, por esta
razão, também se é reforçada
a importância da Central de
Oportunidades, serviço
oferecido pela Unitau. “A
gente percebe que, embora
os alunos já tenham ouvido
falar da central, pouco sabem
sobre o serviço e como se
pode utilizá-lo. Com o curso,
temos a oportunidade de
aproximar o aluno deste
serviço que a Unitau
oferece”, reforça.

Unitau oferece curso
sobre carreira para

alunos

Cerca de 500
profissionais envolvidos
com a Educação Inclusiva
em Caraguá e no Litoral
Norte participaram nesta
quarta-feira (10/08/11)
do seminário de
capacitação do projeto
“Todos pelos Direitos:
Deficiência Intelectual,
Cidadania e Combate à
Violência”, no Teatro
Mario Covas.O objetivo
do projeto é identificar o
contexto das práticas de
violência e violações de
direitos contra crianças e
adolescentes com
deficiência intelectual no
Estado de São
Paulo. Desse modo, uma
das propostas é qualificar
professores, diretores,
p s i c ó l o g o s ,
f i s i o t e r a p e u t a s ,
assistentes sociais,
terapeutas ocupacionais,
entre outros
profissionais, para a
defesa dos direitos dos
deficientes intelectuais.
 O programa busca
também articular de modo
ágil e funcional a rede de

defesa desses jovens. A
presidente da Apae de
Caraguá, Selma Meyer
Fontes, disse que
inclusão social é dar
condições para o
indivíduo ser autônomo.
 Segundo ela, esse é um
dos papéis da escola, seja
especial ou não. A
secretária de Educação,
Rute Maria Pozzi,
lembrou que o Governo
Municipal tem um dos
maiores investimentos na
Educação Inclusiva.
Para a secretária, a
 verba aplicada possibilita
a contratação de
p r o f i s s i o n a i s
para a inclusão do
d e f i c i e n t e
 intelectual.  Dentro do
treinamento, o público
assistiu as palestras: “A
importância do trabalho
em rede”, com a
psicóloga e articuladora
social do projeto pela
Apae de São Paulo,
Nathalí Estevez Grillo;
“Panorama da deficiência
intelectual”, com a
coordenadora da

Educação Inclusiva e
presidente do Conselho
Municipal da Pessoa com
Deficiência de Caraguá,
Ivy Monteiro Malerba; e
a palestra “Cidadania e
enfrentamento à
violência”, com Rejane
Galvão de Carvalho,
psicóloga responsável
pela implantação do
projeto Sentinela e do
Programa de Erradicação
do Trabalho Infantil (Peti)
no Centro de Referência
Especializado de
Assistência Social
(Creas).Antes do
seminário, um
questionário foi aplicado
para mapear os casos de
violência física e
 moral contra
crianças e adolescentes
com deficiência
intelectual no município.
O evento foi uma
iniciativa da Apae de São
Paulo, em parceria com a
Apae de Caraguá e do
Governo Municipal, por
meio da secretaria de
Educação, com o
patrocínio da Petrobras.

Profissionais de
Educação Inclusiva se

capacitam em seminário

Na próxima segunda-feira
(15 de agosto de 2011)
será realizada, no Teatro
Mario Covas, às 19h, a
última audiência pública
do Plano Diretor, antes de
ser encaminhado à
Câmara Municipal. Nessa
terça-feira (9), cerca de
200 pessoas participaram
da 3ª audiência, que
aconteceu no Centro
U n i v e r s i t á r i o
M ó d u l o . E s t i v e r a m
presentes representantes
de associações de
bairros, estudantes do
Módulo, arquitetos,
engenheiros, ONG’s além

da comunidade em geral,
que teve ampla
participação na
audiência. Para a
coordenadora geral do
Grupo de Estudo do Plano
Diretor, Márcia Paiva de
Medeiros Pinto, a
discussão tem o objetivo
de projetar a cidade para
os próximos anos,
atendendo as
necessidades da
população e, ao mesmo
tempo, preservando o
meio ambiente, para que
o município cresça de
forma ordenada e
sustentável. “Na última

audiência recebemos
vários questionamentos e
propostas que serão
analisadas e apresentadas
no dia 15”, disse.Quem
não teve a oportunidade de
participar da audiência e
gostaria de apresentar
propostas ou dúvidas, tem
até as 16h de hoje (10),
para protocolar o
documento nas
secretarias de Meio
Ambiente, Urbanismo e
Assuntos Jurídicos, ou
pelo site do Governo
M u n i c i p a l
(www.caraguatatuba.sp.gov.br),
no link do Plano Diretor. 

Governo Municipal
realiza 3ª audiência

pública do Plano Diretor

Crianças entre 6 e 16 anos
que gostam de artes
marciais podem se
inscrever na Escolinha de
Karatê Toeikan (de
contato), que está com
vagas abertas no Centro
Esportivo Municipal
Ubaldo Gonçalves, no
Jardim Britânia.As aulas
são gratuitas e acontecem
às segundas, quartas e

sextas-feiras, das 14h às
16h, sob supervisão da
professora Thaís de
Oliveira, faixa preta na
m o d a l i d a d e . P a r a
participar não é
necessário ter
experiência. O
interessado deve ir ao
Centro Esportivo
acompanhado dos pais ou
responsáveis, de segunda

a sexta-feira, das 8h às
12h e das 14h às 18h, e
levar foto 3x4, RG e
comprovante de
residência para efetuar a
matrícula.Serviço Aulas
de Karatê Centro
Esportivo Municipal
Ubaldo Gonçalves Av.
José Herculano, nº 50 –
Jardim Britânia Telefone
(12) 3888-1086

Em Caraguá escolinha
de Karatê está com
inscrições abertas


