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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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Os alunos do ensino
infantil e fundamental
atendidos pela Rede
Municipal de Ensino irão
receber seus kits de
material escolar em
fevereiro, mês de início
do ano letivo de 2011. A
Prefeitura de
Pindamonhangaba está
recebendo o material, que
será encaminhado para as
unidades de ensino
(creches e escola) onde
serão montados os kits,
que serão entregues ao
responsável de cada
aluno.Foram criados três
modelos de kits. O
primeiro modelo é
voltado para os alunos do
ensino infantil (berçário
até infantil 2, atendidos
pelas creches), que conta
com cerca de 10 itens,
como giz de cera, lápis de
cor, entre outros. O
segundo modelo é
adequado para alunos do
pré (ensino infantil) ao 2º
ano (ensino fundamental),
contendo cerca de 15
itens, como estojo,
caderno, lápis, régua,
entre outros. O terceiro
modelo de kit é
direcionado para os

alunos do 3º ano até a 4ª
série do ensino
fundamental, contendo
até 14 itens. Todos os kits
contêm mochilas.”As
escolas da Rede
Municipal não mandam
listas de material escolar
para os pais comprarem”,
explicou a diretora
Pedagógica da Secretaria
de Educação da
Prefeitura, Márcia
Fernandes. “Nós
fornecemos o material
básico para todas as
crianças, desde a mochila,
garantindo que tenham
igualdade de infra-
estrutura para seu
a p r e n d i z a d o ” ,
completou.Além do
material para os alunos, a
Secretaria de Educação da
Prefeitura entrega, todos
os anos, materiais
pedagógicos para as
unidades escolares, para
uso coletivo, como itens
de papelaria: diferentes
tipos de papéis, pincéis,
entre outros que podem
ser utilizados nas aulas de
artes, além de jogos
interativos, para todas as
idades, e livros de
literatura infantil e

infanto-juvenil.”Todos os
alunos matriculados na
Rede Municipal
receberão material
escolar”, afirmou a
secretária de Educação,
profa. Bárbara França
Macedo. “Além dos kits
de material, estamos
enviando material
didático para as unidades,
fazendo com que estejam
cada vez mais equipadas
para continuar
oferecendo um ensino de
qualidade e prazeroso
para os alunos”,
comentou.A Prefeitura de
Pindamonhangaba entrega
material escolar para
todas as crianças
matriculadas na Rede
Municipal desde 2007.”A
Educação é uma
prioridade em nossa
administração”, garantiu o
prefeito João Ribeiro. “O
kit escolar vem somar a
uma série de ações
tomadas que, desde 2005,
fazem da nossa educação
um grande sucesso,
sempre contando com o
apoio dos professores,
gestores, funcionários e,
é claro, com os pais”,
concluiu.

Alunos da Rede
Municipal receberão

material escolar

A Prefeitura está
realizando várias
melhorias em escolas
municipais para que os
alunos e professores
encontrem os prédios em
boas condições na volta às
aulas – o que vaio ocorrer
na segunda quinzena de
fevereiro.Atualmente, a
Prefeitura está realizando
melhorias em cinco
unidades educacionais:
Governador André Franco
Montoro (Crispim), Nova
Esperança e Elias Bargis
Mathias (Araretama),
além de escola do bairro
das Campinas e do
Mombaça.A maioria dos
serviços está ligada à
pintura, reforma e novos
banheiros e manutenção
no telhado.Durante
férias, Prefeitura
reforma escolas
municipais.Os prédios
escolares municipais vão
ficar em perfeitas
condições na volta às
aulas – o que ocorrerá na
segunda quinzena de
fevereiro. A Prefeitura de
Pindamonhangaba está
realizando melhorias em
escolas para que os

alunos e professores
tenham ambientes cada
vez mais
adequados.Atualmente os
trabalhos são realizados
nas escolas: Governador
Franco Montoro
(Crispim), Nova
Esperança e Elias Bargis
Mathias (Araretama),
além de unidades no
bairro das Campinas e
Mombaça.A Governador
André Franco Montoro
recebe novo
 telhado, nova e ampla
rede de esgoto, banheiro
para pessoa com
deficiência e pintura; no
Nova esperança, os
trabalhos incluem
melhorias no acesso,
serviços de limpeza e
telhado; a Elias Bargis
Mathias está ganhando
parque infantil e nova
pintura.Sobre as obras nas
escolas do Mombaça e
Campinas, a Prefeitura
informa que os trabalhos
estão em fase final e que
a maioria dos serviços é
relacionada com
sanitários e parte
hidráulica.A secretária de
Educação e Cultura,

Bárbara Zenita França
Macedo (Babi) disse que
as obras são realizadas
todos os anos durante as
férias do meio e início do
ano. “Temos mais de 50
prédios da educação e
todos os anos nós
escolhemos alguns deles
para realizarmos as
melhorias. Deste modo
sempre fazemos as
adequações necessárias
para que ao aluno,
professor e funcionários
tenham um local
apropriado para trabalhar,
lecionar e estudar”.A
secretária lembrou que os
investimentos em
i n f r a e s t r u t u r a
educacional são
constantes. “O prefeito
João Ribeiro
prioriza o ensino de
qualidade para todos.
Além destas reformas e
outras reformas e
ampliações que
efetuamos, nós
construímos escolas,
creches e bibliotecas, e
atualmente estamos
fazendo uma nova creche
para mais 200 crianças no
Alto Cardoso”, finalizou.

Durante férias escolas
da Prefeitura são

reformadas

Programas como o
AMETRA (Atendimento
Múltiplo na Educação), PEEJ
(Programa Ensino, Esporte e
Juventude), Integrarte e
Quadra Viva, que buscam
proteger, capacitar e gerar
oportunidades, oferecendo
formação profissional,
projetos esportivos, culturais
e ambientais, entre outras
ações de inclusão sócio-
econômica, são políticas
públicas voltadas a crianças,
jovens e adolescentes de
Taubaté. Atualmente, mais de
69 mil crianças e jovens são
beneficiados por meio das
atividades esportivas e
culturais, educativas, oficinas
e cursos oferecidos pela
prefeitura de Taubaté, através
das Secretárias de
Desenvolvimento e Inclusão
Social, Esporte e Lazer e
Educação. Crianças e
adolescentes que passam
mais tempo envolvidas com
atividades que sejam
prazerosas e que despertem
seu interesse, como
atividades esportivas,
recreativas e culturais,
acabam, consequentemente,
tendo menos tempo para
entrar em contato com o
mundo da criminalidade e das
drogas. É pensando nisso que
a Prefeitura Municipal de
Taubaté vem apostando cada
dia mais em atividades para
orientar, educar e oferecer
novas oportunidades às
crianças e jovens da cidade.
“O que leva à violência é a
ociosidade, por isso, é
preciso dar oportunidades
para que nossos jovens
participem de capacitações e
atividades esportivas e
culturais. Estamos investindo
para oferecer um futuro
melhor para nossas crianças”,
afirma o prefeito Roberto
Peixoto. Conheça alguns dos
projetos oferecidos pela
prefeitura às crianças e
jovens da cidade: AMETRA

- oferece atendimento integral
e 26 oficinas de iniciação
social, em parceria com o
SENAI, direcionadas a
adolescentes, com atividades
múltiplas educativas,
culturais, recreativas,
esportivas e de lazer. Atende
faixa etária de 7 a 17 anos.
Oferece quatro refeições
diárias, atendimento bio-
psico-social. PEEJ – Visa à
promoção sócio-educativa
de crianças e adolescentes
entre 7 e 14 anos, durante 4
horas diárias (fora do horário
escolar), desenvolvendo
atividades diversificadas
(educativas, culturais,
artísticas, esportivas e
recreativas). Oferece duas
refeições diárias,
acompanhamento pediátrico
e odontológico.
INTEGRARTE – Oferece
aos alunos da Rede Municipal
de Ensino a oportunidade de
experimentar diversas formas
de arte. O Integrarte é
formado por profissionais
especializados nas áreas de
Artes Cênicas, Dança e
Ginástica Rítmica, Artes
Plásticas e Música, além do
Integrarte Recreação que
atua nas escolas de tempo
integral com atividades
esportivas, gincanas,
brincadeiras e intercâmbios,
sendo uma forma de
preparação pré-dirigida para
a vida adulta, contribuindo
para a formação da
cidadania. AÇÂO SEMEAR
– Consiste em palestras de
prevenção às drogas,
trabalhando a motivação e
auto estima, abrange 57 mil
alunos da rede municipal,
além de entidades,
comunidades e outras
instituições solicitantes.
ASTE Itaim (Ação Social,
Turismo e Ecologia),
oferecendo atendimento de
aprendizagem lúdica,
iniciação musical, educação
física, jardinagem, artes,

hotelaria e gastronomia em
parceria com o SENAC,
através de cursos
profissionalizantes para a
faixa etária de 7 a 14 anos.
EDUCARTE: Em parceria
com a SOAPRO, visa
despertar na criança, cujas
mães trabalham fora, a
importância de sua
participação social,
desenvolvendo a cidadania,
criatividade e o pensamento
crítico, através de uma
programação de atividades
variadas, adequadas as faixas
etárias. QUADRA VIVA:
Projeto de inclusão com
atividade de iniciação
esportiva de 7 a 14 anos que
atende nas modalidades:
futsal, vôlei, basquete e
handball. Cada criança é
obrigada a fazer 2
modalidades. Atende aos
bairros do Cecap,
Gurilândia, Vila Aparecida,
Jardim Maria Augusta e
Baronesa. CENTRO
COMUNITÁRIO SANTA
HELENA (Bairro Água
Quente): Oferece cursos de
dança, ginástica, capoeira,
além de atividades esportivas
como futsal, basquete,
handebol e vôlei.
ESCOLINHAS de
ESPORTES de
COMPETIÇÃO E
INICIAÇÃO: Oferece
atividades de iniciação em
várias modalidades e para
equipes de treinamento com
nível de competição.
Modalidades: Atletismo
Basquete Futebol Ginástica
Artística e Rítmica Handball
Natação Tênis Voleibol.
Acontece em núcleos
localizados na CTI,
Vila São Geraldo, Belém,
Vila Marli, Jaraguá,
CECAP III, Parque São
Luiz, Jardim Mourisco,
Esporte Clube Taubaté,
Emecal, Vila São José, ADC
Ford, Associação de Taubaté
e TCC.

Prefeitura de Taubaté mantém políticas públicas

atingindo mais de 69 mil crianças e jovens


