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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.

Projeto de lei do prefeito
de Taubaté, Roberto
Peixoto, criando as ZEIS
– Zonas de Especial
Interesse Social – deve
proporcionar a
regularização de cerca de
quatro mil unidades
habitacionais localizadas
em diversos bairros do
município. Segundo
Peixoto, o projeto
d e s t i n a - s e ,
predominantemente, à
população de baixa renda.
O prefeito destacou que a
criação das ZEIS se faz
necessária “em virtude do
município estar efetuando
a regularização fundiária
de assentamentos urbanos
de interesse social,
conforme preceitua a lei
11.997/2009, que dispõe
sobre o programa Minha
Casa, mInha vida”. De
acordo com o projeto, as
ZEIS se caracterizam por
apresentar ocupação de

população de baixa renda,
ser de uso
p r e d o m i n a n t e m e n t e
habitacional e possuir
ilegalidade na
propriedade ou
informalidade na posse da
terra, entre outros
fatores. “Trata-se de um
projeto de grande alcance
social, pois
proporcionará aos
moradores dessas
localidades a obtenção do
título de propriedade dos
imóveis que hoje
ocupam”, completou
Peixoto. O projeto, que
seria encaminhado na
terça-feira, 15 de
fevereiro, para a Câmara
de Vereadores, também
aponta os locais onde
serão criadas as ZEIS,
num total de 25. Elas
estão localizadas nos
seguintes bairros e
conjuntos habitacionais:
Jardim América, Fonte

Imaculada (Granjas
Panorama), Vila Bela,
Conjunto Habitacional
Maria C. Valério,
loteamento Canuto
Borges, Vila
Prosperidade, Parque
Bandeirantes, Jardim
Santa Tereza, Jardim
Paraíso, São Gonçalo I e
II, Alto do Cristo,
Conjunto Habitacional
Tancredo de Almeida
Neves, Tabateguassu,
Conjunto Habitacional
Hércules Masson, Água
Quente, Conjunto
Habitacional Alaor
Ferreira de Lima,
Conjunto Habitacional
Nova Vida, loteamento
Bardan, Jardim Mourisco,
Esplanada Santa
Terezinha, Conjunto
Habitacional Guido de
Araújo Brandão, Conjunto
Habitacional Umberto
Passareli, Chácara
Silvestre e Sítio Tangará.

Habitação Projeto de
Peixoto beneficia cerca

de 4 mil famílias
O vereador Chico Saad
(PMDB) informou que
esteve reunido com o
prefeito Roberto Peixoto,
ocasião em que tratou
sobre os investidores que
iniciarão obras em
Taubaté para gerar mais de
dois mil empregos na área
da construção civil.
“Fiquei muito satisfeito
em saber que o novo
shopping possui muitos
investidores de Taubaté e,
principalmente, pelo
início das obras, que irá
contratar 2.400
funcionários na área da
construção civil”, afirma
o vereador. Chico Saad
comentou a instalação da
empresa Sala Limpa em
Taubaté, após a
prorrogação do prazo
inicialmente concedido
no termo de doação de
área. “A Prefeitura queria
tomar a área da empresa,
e dono pediu à Câmara um
novo prazo. Fui até a
Prefeitura e pedi que
esperassem um pouco

mais, pois não temos o
direito de tomar a área de
ninguém. Queria anunciar
aqui que eles começaram
[as obras] hoje, são 2.000
m² de galpão para a
contratação inicial de 80
funcionários.” O
parlamentar destacou
ainda o início das obras da
empresa de transportes
Granvale, que também
pretende fazer
contratações. “A empresa
ganhou uma área que, na
projeção de trabalho, já
está pequena, diante do
volume de contratos que
estão surgindo. Isso é
muito importante, porque
é uma empresa
taubateana.” Ele lembrou
a situação da avenida onde
foi construída a fábrica
Hydrostec. “Para iniciar a
produção na empresa, é
necessário que a avenida
seja arrumada. Fui falar
com o prefeito, e ele
prometeu que a licitação
sairá rapidamente, para
que a rede de esgotos e

toda a parte de capitação
de água pluvial na avenida
sejam arrumados, para
depois asfaltar.” Chico
Saad ressaltou a
importância da
manutenção desses locais
para que as empresas
possam funcionar
normalmente, gerando
cada vez mais empregos.
“Há uma fábrica em
Taubaté que pretende
trazer uma empresa da
França, que irá gerar mais
de 120 empregos
especializados, com o
salário de R$ 4 mil. Com
essas empresas, que
receberam áreas doadas
por nós, dando certo, o
cidadão terá mais
oportunidades de
emprego, pois
não adianta a população
ficar somente
pedindo auxílio da
administração, é
importante que o cidadão
tenha seu próprio
emprego e permaneça
com a dignidade elevada.”

Chico Saad destaca
importância de novas
empresas na cidade

Para comemorar esta
data, os nove clubes de
São José dos Campos se
uniram para realizar uma
semana de atividades de
21 a 25 de fevereiro O
primeiro clube de
prestação de serviços do
mundo, o Rotary Club de
Chicago, foi formado em
23 de fevereiro de 1905
por Paul P. Harris, um
advogado que queria
reproduzir em um grupo
profissional o mesmo
espírito de amizade que
caracterizava as cidades
pequenas de sua
juventude. O nome
“Rotary” surgiu devido ao
sistema inicial de rodízio
das reuniões, que eram
alternadas entre os
escritórios dos
integrantes do grupo. O
Rotary tornou-se cada vez
mais popular, e em uma
década clubes foram
fundados em diversas
cidades dos Estados
Unidos, Em 1932, o
rotariano Herbert J.
Taylor criou a Prova

Quádrupla, um código de
ética adotado pelo Rotary
11 anos mais tarde. A
Prova, traduzida em mais
de 100 idiomas, consiste
nas seguintes perguntas:
Do que nós pensamos,
dizemos ou fazemos 1. É
a verdade? 2. É justo para
todos os interessados? 3.
Criará boa vontade e
melhores amizades? 4.
Será benéfico para todos
os interessados? Hoje,
mais de 1,2 milhão de
voluntários sócios dos
Rotary Clubs emprestam
seu tempo e talentos em
consonância com a
máxima rotária de
Dar de Si Antes de
Pensar em Si. No Brasil
A oficialização da
admissão do Rotary Club
do Rio de Janeiro em
Rotary International
somente foi registrada
em 28 de fevereiro de
1923, data esta que
passou a ser a data de
aniversário da
organização no Brasil. A
semente plantada em

1923 pelo RC do Rio de
Janeiro, germinou e deu
frutos: hoje, são 38
distritos no Brasil, com
mais de 2.300 unidades
rotárias, das quais fazem
parte mais de 53.000
rotarianos. No mundo
rotário, o Brasil encontra-
se em terceiro lugar em
número de clubes e quinto
em número de sócios.
Além disso, duas
c o n v e n ç õ e s
internacionais já foram
realizadas no Brasil: uma
em 1948, na cidade do
Rio de Janeiro, com 7.511
participantes, e outra na
cidade de São Paulo, em
1981, com 15.222
participantes. Três
ilustres rotarianos
brasileiros também já
ocuparam a posição de
Presidentes de Rotary
International: Armando de
Arruda Pereira (1940-
41), Ernesto Imbassahy
de Mello (1975-76) e
Paulo Viriato Correa da
Costa (1990-91), todos já
falecidos.

Rotary International
comemora 106 anos de

dedicação a ações
sociais


