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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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Atendendo solicitação
dos moradores do bairro
do Cecap, o prefeito de
Taubaté, Roberto Peixoto,
através da Secretaria de
Obras, Trânsito e
Transportes, finalizou
nesta semana os serviços
de recapeamento e
sinalização de solo da rua
Stebam Soldi em toda sua
extensão.De acordo ainda
com planejamento da
Secretaria de Obras, já
estão recebendo
recapeamento às vias
públicas Miguel Pistili e

Waldemar Bonelli, entre
outras, que fazem parte do
pacote de serviços
determinados pelo
prefeito Roberto
Peixoto.Essa ação de
campo e de resultados
 da secretaria municipal
de Obras, vem
contando com o apoio do
gabinete do
prefeito Peixoto
através da professora
Sonia Ragazzini
e dos assessores
Luciano Filho e
Robertinho de Paula, que

diariamente percorrem
diversos bairros e
c o m u n i d a d e s ,
apresentando relatórios
destacando a necessidade
de cada localidade
visitada.”Em nossa
administração a
população participa
ativamente apresentando
suas reivindicações e
como Chefe do Executivo
estamos buscando
atender as necessidades e
prioridades de cada região
de Taubaté”, esclarece
ainda, o prefeito Peixoto.

Taubaté mais bonita:
Peixoto atende

reivindicação da
comunidade do Cecap

A Prefeitura de Taubaté
deu início, na última
quarta-feira, 20 de julho,
à segunda etapa de
implantação da primeira
Floresta Urbana do
município, localizada na
Avenida Benedito Elias
de Souza, às margens do
córrego do Convento
Velho, nas imediações do
Sedes – Sistema
Educacional de
D e s e n v o l v i m e n t o
Social.Segundo a
Secretaria Municipal de
Meio Ambiente,
começaram a ser
plantadas no local cerca
de 600 mudas de árvores
nativas, inclusive
frutíferas, como aroeira-
pimenteira e nêspera.O
projeto tem como base a
revitalização da Área de
Preservação Permanente
(APP) do córrego do
Convento Velho e conta

com apoio da iniciativa
privada, com custo zero
para a administração
municipal.Duas empresas
são parceiras do projeto –
as mineradoras de areia
Paraíba do Sul e Tubarão.
Segundo o secretário
municipal de Meio
Ambiente, Renato
Felgueiras, o projeto
conta com Plano de
Recuperação de Área
Degradada (PRAD)
aprovado pela Cetesb.O
prefeito Roberto Peixoto
destacou a importância do
projeto para a melhoria
do meio ambiente em
Taubaté. “Estamos
d e s e n v o l v e n d o
importantes projetos para
recuperar e preservar as
margens dos córregos de
T a u b a t é ” ,
afirmou.Peixoto lembrou
que, além da Floresta
Urbana, a administração

municipal está
desenvolvendo outro
importante projeto, que é
o da implantação de
Parques Lineares. O
primeiro parque linear
está sendo implantado no
bairro Campos Elíseos,
também cortado pelo
córrego do Convento
Velho.O projeto do
parque linear inclui a
recuperação da vegetação
da área às margens do
córrego e da mata ciliar,
além de, futuramente,
prever a instalação de
equipamentos para lazer.
Isso tudo com o mínimo
de impermeabilização do
solo, para garantir que o
córrego não sofra
interferências negativas.
A Prefeitura também já
iniciou a implantação do
segundo parque linear no
bairro Esplanada Santa
Terezinha.

Prefeitura de Taubaté
inicia nova etapa da

implantação da primeira
Floresta Urbana do

município

A Atento, empresa de
Contact Center,
terceirização de
processos de negócios
(BPO) e CRM, abre 151
vagas no interior do
Estado de São Paulo,
todas na área operacional
(teleoperador).As vagas
estão divididas da
seguinte forma: 101 em
São José dos Campos
(SP), 34 em Campinas
(SP) e 16 em Ribeirão
Preto (SP).Por ser uma
das maiores
empregadoras do País, a
companhia não exige
experiência para o cargo
de teleoperador, além de
oferecer treinamentos
específicos para atuação
na empresa de acordo

com as necessidades de
cada um de seus
clientes.Para os
interessados em
desenvolver carreira na
Atento, vale ressaltar que
a empresa possui projetos
que estimulam
continuamente o
desenvolvimento de seus
f u n c i o n á r i o s ,
oportunidades de
ascensão, além de
políticas como a de
Remuneração Variável -
destinada aos 80 mil
funcionários da
companhia - que
valorizam, reconhecem e
recompensam esforços
concentrados na busca
pela superação das metas
corporativas. Entre os

programas destacam-se a
Academia Atento (criada
em 2007, aprimora a
formação e o
desenvolvimento das
equipes que atuam nas
diversas áreas da
empresa); o E-Learning
(projeto que contempla
mais de 50 cursos on-
line, de temas diversos,
todos gratuitos e com
duração média de 15
horas); Banco de
P o t e n c i a i s
(desenvolvimento de
funcionários para cargos
de gestão) e o Escalada
(Programa de
recrutamento interno que
p o s s i b i l i t a
desenvolvimento de
carreira na empresa).

Atento oferece 151
oportunidades de

trabalho no interior de
São Paulo

O turista que percorre o
estande de 120 metros
quadrados, instalado no
Vivo Estação de Inverno,
em Campos do Jordão,
pode interagir e criar seu
próprio roteiro com os
Circuitos Turísticos da
Mantiqueira, Religioso e
do Vale Histórico, além
de conhecer mais seis
regiões paulistas, por
meio dos circuitos das
Frutas, Caminhos do
Centro Oeste Paulista,
Águas Paulistas, Oeste
Rios, Costa da Mata
Atlântica e Região Sul da
Cidade de São Paulo.
Todos são apoiados pela
entidade, com o objetivo
de organizar a atividade
turística das regiões para
melhoria do
d e s e n v o l v i m e n t o
econômico local.
Equipado com
computadores e três telas
para a criação de roteiro
personalizado, o estande
funcionará até o próximo
dia 31 de julho. No local,
o turista ainda conta com
a orientação de cinco
guias turísticos da
região.”É muito interesse
perceber a reação do
turista que mora em uma
determinada região do
Estado, entra no estande e
conhece os atrativos que
ela oferece, mas que ele
não sabia da sua
existência”, ressalta
Sílvia Nascimento, guia
turística e integrante da
governança do Circuito
Turístico Mantiqueira.
Para ela, a formação dos
circuitos contribui de

forma efetiva para o
desenvolvimento do
turismo na região.
“Atualmente, as cidades
que integram os circuitos
também se preparam para
receber o turista e
oferecem atrações
culturais e
gastronômicas”, disse
Sílvia.O gerente do
Sebrae-SP em
Guaratinguetá, Augusto
dos Reis Ferreira, disse
que o resultado positivo
do estande no ano passado
fez com que a entidade
ampliasse o número de
circuitos divulgados
durante a temporada de
inverno em Campos do
Jordão. “Além de receber
informações, o turista
recebe material
explicativo que destaca a
vocação turística de cada
região”, destaca.Circuitos
no ValeCada circuito é
composto por cidades de
acordo com a vocação
turística que cada uma
oferece. Em cada
região do Estado, o
Sebrae-SP desenvolve,
por meio de seus
escritórios regionais e
sempre em parcerias
com entidades
públicas e iniciativas
privadas. Na região de
Guaratinguetá, são
desenvolvidos o Vale
Histórico, composto
pelas cidades de Arapeí,
Areias, Bananal, Queluz,
São José do Barreiro e
Silveiras; Religioso,
formado por Aparecida,
Cachoeira Paulista,
Guaratinguetá e Lorena; e

Mantiqueira, com
Campos do Jordão,
Monteiro Lobato,
P i n d a m o n h a n g a b a ,
Piquete, Santo Antônio do
Pinhal, São Bento do
Sapucaí e São Francisco
Xavier (distrito de São
José dos Campos). O
Circuito Turístico
Caminhos do Centro
Oeste Paulista é formado
por Agudos, Avaí, Arealva,
Bauru, Duartina, Iacanga,
Lençóis Paulista,
Macatuba, Pederneiras e
Piratininga. Já o das
Águas Paulista conta com
Águas de Lindóia,
Amparo, Jaguariúna,
Lindóia, Monte Alegre do
Sul, pedreira, Serra Negra
e Socorro. O da Região
Sul da Cidade de São
Paulo é composto por
áreas de proteção
ambiental, Bororé-
Colônia e Capivari-
Monos. Os circuitos
Costa da Mata Atlântica,
Oeste Rios e das Frutas,
são formados
respectivamente pelas
seguintes cidades:
Bertioga, Cubatão,
Guarujá, Itanhaém,
Mongaguá, Peruíbe, Praia
Grande, Santos, e São
Vicente; Iepê,
Martinópolis, Paulicéia,
Panorama, Presidente
Epitácio, Presidente
Prudente, Rancharia,
Rosana, Santo Expedito e
Teodoro Sampaio;
Bertioga, Atibaia,
Indaiatuba, Itatiba, Itupeva,
Jarinu, Jundiaí, Louveira,
Morungaba, Valinhos e
Vinhedo.

Crie seu roteiro turístico
no estande do
Sebrae-SP em

Campos do Jordão Foi sancionada pelo
prefeito de Taubaté no dia
18 a Lei nº 4.515, de
autoria do vereador
Jeferson Campos (PV),
que proíbe passageiros de
ônibus e vans de ouvir
música no interior dos
veículos no modo alto-
falante. A lei permite que
sejam usados fones de
ouvidos.Para o vereador,
ouvir música alta no
transporte público tem
incomodado e
atrapalhado os demais
passageiros, violando o
respeito à coletividade.

Ele se baseou no exemplo
de outras cidades que
aprovaram lei semelhante,
tais como São José dos
Campos, São Paulo,
Curitiba e Vitória.”A
medida visa também
promover um bom
ambiente de trabalho para
motoristas e cobradores,
já que o barulho do som
alto perturba,
desconcentra, atrapalha
inclusive o rendimento
destes trabalhadores”,
acrescentou Jeferson.A
líder de limpeza Eliane da
Silva Ferreira Almeida,

que utiliza dois ônibus por
dia, apoiou a medida. “É
uma ideia ótima, porque
tem cada música que dá
até medo. Eu escuto
música, mas no fone de
ouvido, e cada um poderia
escutar no seu próprio
fone”, comentou.A lei já
está em vigor, mas precisa
ser regulamentada pela
Prefeitura até dia 15 de
setembro. Para consultar
a legislação municipal de
Taubaté, basta acessar a
página da Câmara na
i n t e r n e t ,
www.camarataubate.sp.gov.br.

Lei do vereador Jeferson
Campos proíbe música

alta em ônibus

A Música na Praça recebe para
a última semana de julho, na
Concha Acústica da Praça do
Capivari, as atrações Léo
Mancini, Jorge Vercillo e
Roberta Campos, na Concha
Acústica, sempre às
16h.Abrindo a programação, na
quinta-feira (28/07), Léo
Mancini traz o repertório do
seu primeiro cd solo “Léo
Mancini – Acoustic Hits”
gravado em 2010. O trabalho
reúne grandes clássicos dos
anos 80 e 90, com releituras
acústicas com voz, arranjo e
produção musical do próprio
Leo.Entre as canções o público
poderá conferir “Kiss from a
Rose” (Seal), Wonderwall
(Oasis), “Friday I’m in love do
the cure” e Notorious (Duran
Duran), além de “Breakfast at
Tiffany’s”, Unwell”, “Over my
shoulder”, “Everybody wants
to rule the world”, “Epic”,
“Follow you down”,
“Operation Spirit”,
“Strangelove”, “Mister Jones”
e “Hysteria”.  Das quais “Kiss
from a Rose” entrou para trilha
da novella Araguaia e “,
“Everybody wants to rule the
world”, para a nova temporada
de Malhação.Neste trabalho
Léo tem a cia do violino e
contrabaixo acústico de
Neymar Dias, o cajon de Edu
Cominato e cavaquinho de
Antonio R. Guilherme e
percussão de Jean Pedroso e
convidados nos vocais como
Giorgia Mello, Vanessa Caran,
Adriana Mezzadri, B.J., Vera
Mancini, Lu Mancini e Rosana
Mancini, Edu Cominato e
Angelina Mancini.Considerado
um dos melhores guitarristas
do Brasil, Léo Mancini provém
de uma família de músicos
(pai, mãe, irmãs e avô) o que
lhe permitiu desenvolver sua
aptidão pela música. O seu
primeiro contato prático foi
com sua irmã, a violinista e
cantora Rosana Mancini. Mas
foi aos 11 anos que das aulas
de violão popular, que o
menino começou a tocar
guitarra e sobre influência da
outra irmã Lu Mancini,
começou a integrar algumas
bandas cover, onde pode
mostrar suas influências como
Edward Van Halen, Mathias
Jabs (Scorpions), Angus
Young (Ac\Dc), Winger,
Queensryche, Yngwie
Malmsteen, Paul Gilbert, Kee

Marcelo (Europe), Jonh
Norum (Europe), Joe Satriani
e Andy Timmons.Além da
guitarra e o violão, Mancini
também começou a estudar
gravação, produção e arranjo
musical. Chegando a construí
seu home estúdio de onde
compôs jingles e trilhas para
rádios e empresas como a
Directv e Nextel.  Mas
manteve a carreira de música
sempre presente participando
de bandas que grandes
destaques nas noites
paulistanas como Bubbles, e
“The Acoustic Company”,
onde fazia cover acústico, além
de acompanhar músicos de
renome internacional como
Billy Sheehan (Mr. Big) e Jeff
Scott Soto (ex-Yngwie
Malmsteen/Talisman). Na
sexta-feira, o cantor Jorge
Vercillo volta a Campos do
Jordão trazendo a turnê do seu
cd “DNA”, lançado em 2010,
como o próprio nome diz é a
transmissão das informações
obtidas pelo cantor e
compositor que é reproduzida
em suas canções.Esse trabalho
gravado no estúdio da sua
casa, reúne algumas parcerias
como “Arco-Íris”, com o
premiado multi-instrumentista
Filó Machado; “Caso Perdido”,
com Max Viana; Memória do
prazer”, tem melodia do
compositor, é a primeira
parceria com sua esposa,
Gabriela Vercillo e “Deve ser”,
parceria de Vercillo com Dudu
Falcão. Ainda do cd DNA, o
público ainda poderá conferir
“Me transformo em luar”,
canção que vem sendo
executadas rádios de todo o
país; “Há de ser”, que no disco
traz a participação especial de
Milton Nascimento, além do
samba “Verdade oculta”.No
show além das canções do
novo trabalho, o público ainda
pode cantar junto os
 grandes hits “Encontro das
Águas”, “Fênix”, “Que nem
maré”, “Homem-Aranha”, que
ganhou para um novo arranjo
de rockabilly.
Além de “Monalisa”,
“Invisível”, “Mandala”,
“Final feliz”, “Ela une
todas as coisas”,
“Devaneio” e “Toda
espera”.Para o show do dia 29/
07, Jorge Vercillo estará
acompanhado dos músicos
Bernardo Bosisio (guitarra e

violões), André Neiva (baixo),
Glauton Campello (teclados),
Claudio Infante (bateria),
Orlando Costa (percussão),
Jessé Sadoc (trompete) e
Glauco Fernandes
(violino).Outra atração que
volta a marcar presença na
Música na Praça é a cantora
compositora  Roberta
Campos, que apresenta as
canções do seu trabalho
“Varrendo a Lua”, no sábado
(30/07). Além do formato de
cd também foi lançado em
formato de vinil, reunindo
nove composições próprias e
releitura da canção “Quem
Sabe Se Isso Quer Dizer
Amor”, gravado por Milton
Nascimento no álbum Pietá
(2003).Roberta que é natural de
Caetanópolis (MG), possui
influências musicais de Bon
Iver, Joni Mitchel, Rufus
Wainwright, Beirut, Damien
Rice, Milton Nascimento, Beto
Guedes, Lô Borges, Legião
Urbana, Marisa Monte, Zélia
Duncan, Beatles, o que lhe
permitiu criar um estilo próprio
que não fica preso ao mpb,
rock ou folk, possibilitando
colocar para fora idéias e
melodias em mais de 200
composições.O primeiro cd
gravado, em 1998, Roberta
Campos o produziu, tocou e
cantou em casa, mas após
postar algumas de suas
canções no site MySpace e
enviar a alguns amigos e aos
pouco a ganhar fãs e a faixa
“Varrendo a Lua” entrou na
programação das rádios, o que
despertou a curiosidade de
muita gente como Marcelo
Camelo (ex-Los Hermanoa) e
chegou a se apresentar com
Ricardo Koctus (Pato Fu).Em
Varrendo a Lua, a cantora é
acompanhada por Lourenço
(bateria), Dunga (baixo),
Christian Oyens (guitarras,
violões, slides, lap steel e
metalofone), Humberto Barros
(teclados) e Sasha Amback
(Fender Rhodes e teclados) e
conta com a especial
participação do cantor Nando
Reis na faixa “De Janeiro a
Janeiro”Música na Praça é
uma realização da Alpha FM,
com apoio da Prefeitura de
Campos do Jordão, com
entrada franca e classificação
livre. Outras informações na
Secretaria Municipal de
Turismo (12) 3663-1098.

Música na Praça fecha
julho com 3 atrações


