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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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A Prefeitura de
Pindamonhangaba está
intensificando as ações
contra a dengue. Com a
chegada da primavera e
pancadas de chuvas,
qualquer objeto
esquecido no quintal pode
se tornar criadouro do
mosquito transmissor da
doença. Para evitar a
procriação do Aedes,  os
agentes de controle vetor
estão orientando os
moradores.O primeiro
arrastão contra a dengue
deste mês ocorreu nos
dias 24 e 25, no bairro
Cidade Nova. Para
divulgar a ação, os alunos
das escolas “Arthur de
Andrade” e “Pinto
Pestana” fizeram um
“panelaço” na manhã de
sexta-feira (23). Mais de
50 profissionais
visitaram as residências
no final de
semana.Roberto Brito,
morador do bairro há dez

anos, colaborou com o
arrastão abrindo os
portões de sua casa e diz
que é uma iniciativa muito
boa para combater a
doença. Ele conhece
pessoas que já tiveram
dengue, e por este motivo
destaca que a prevenção é
importante.José Antonio
Bueno mora na Cidade
Nova há 36 anos e afirma
que o arrastão é excelente
porque no início
 do ano muitas pessoas
jogavam entulho no
terreno baldio que
existe em frente
 à sua casa e isso
poderia se transformar
em criadouros.
Ele é um agente
multiplicador e acredita
que seus vizinhos sejam
conscientes.A dona de
casa Regiane Codinhoto
acha este trabalho
importante porque a
Prefeitura está ajudando a
população. “Tem gente

que fala que cuida do
quintal e não cuida, evitar
a dengue é algo simples de
fazer e não prejudica
ninguém em nada”.Karla
Ribeiro, agente de
controle vetor, solicita
aos moradores que
recebam os agentes em
suas casas para que eles
possam fazer o trabalho.
“O que acontece muito é
a recusa, então pedimos a
colaboração dos
munícipes. Orientamos
que eles sempre olhem os
quintais, fazer a
manutenção da caixa
d´água, depois da chuva
ver se nenhum recipiente
ficou com água
 parada, entre outras. Este
arrastão foi bem
positivo”, finaliza Karla.O
próximo arrastão contra a
dengue será realizado nos
bairros Feital e Jardim
Regina nos dias 1 e 2 de
outubro, das 8 às 14
horas.

Prefeitura de
Pindamonhangaba intensifica

ações contra a dengueAs primeiras
modalidades dos  11º
Jomi (Jogos Municipais
do Idoso) de
Pindamonhangaba  já
foram disputadas e têm
seus campeões. Os
vencedores irão integrar
a delegação que
representará nossa
cidade nos  Jori (Jogos
Regionais do Idoso),
que acontecem em
outubro, em
Guaratinguetá.Os jogos
estão sendo promovidos
pela Prefeitura, por
meio da Secretaria de
Esportes, Juventude e
Lazer e vão até o dia 1º
de outubro.Ao todo,
quinze modalidades são
disputadas, nas
categorias feminino,
masculino e misto. São
elas: atletismo, bocha,
bola ao cesto, buraco,
chute a gol;
coreografia, damas,
dança de salão,
dominó, malha, natação,
tênis de mesa,

truco,voleibol e xadrez. 
Os jogos também são
disputados por faixa
etária (de 50 a 59 anos
e com 60 anos ou
mais).Já foram
disputadas as
modalidades buraco,
malha, tênis de mesa,
truco, atletismo, chute a
gol e bola ao cesto. Na
terça-feira (27), a partir
das 9 horas, serão
disputadas as finais do
voleibol adaptado, no
Ginásio de Esportes do
Tabaú. Na quarta-feira
(28), estréia o jogo de
damas; e na quinta-feira
(29), é a vez do
Dominó, ambos serão
no CCI Vila Rica, às
18h30.Na sexta-feira
(30), acontece a disputa
da coreografia, na
A c a d e m i a
Performance, às 19
horas. No mesmo
horário, no CCI Vila
Rica, começa o
xadrez.No sábado (1º/
10), a partir das 9

horas, rolam as
competições de
natação, no Centro
Esportivo João do Pulo.
À noite acontece o
encerramento dos
Jogos, com a disputa da
dança de
sa lão .Compet ição
segue até o dia 1º de
outubro.A participação
é totalmente gratuita e
os interessados ainda
podem se inscrever nas
modalidades que ainda
não começaram as
disputas.Os panfletos
de inscrição devem ser
retirados nos centros
esportivos ‘João do
Pulo’ e ‘Zito’, nos
ginásios ‘Pai João’,
‘Luiz Caloi’, ‘Juca
Moreira’, Quadra
Coberta e Alto do Tabaú,
na piscina do Araretama
e no CCI Vila Rica.As
fichas preenchidas
devem ser entregues
até uma hora antes do
início de cada
competição.

Jomi já têm primeiros
campeões

O Poupatempo Taubaté
não funciona na terça-
feira, 04 de outubro,
devido ao feriado
municipal em
homenagem a São
Francisco das Chagas,
padroeiro da cidade.Na
quarta-feira, 05 de
outubro, o atendimento

volta a ser realizado
normalmente, em seu
horário habitual: de
segunda a sexta-feira, das
9 às 18 horas, e aos
sábados, das 9 às 13
horas.O Poupatempo
Taubaté fica na Av.
Bandeirantes, 808, no
Jardim Maria Augusta.A

Prefeitura de Taubaté, a
Câmara Municipal a
Unitau e o Diário de
Taubaté emendarão o
feriado e
fecham suas portas na
segunda-feira, dia 3, e na
terça-feira, dia 4,
reabrindo na quarta-feira,
dia 5.

Poupatempo Taubaté não funciona
na terça dia 4 dia do padroeiro

 da cidade
Encerrando as atividades da
Semana da Árvore no Distrito
de Moreira César, a Praça do
Cisas foi o local escolhido
para brincadeiras e aula
ecológica com os alunos da
escola da Rede Municipal
‘Francisco de Assis César’.
Profissionais da Casa Verde/
Secretaria de Educação, da
Subprefeitura, Departamento
de Meio Ambiente/Secretaria
de Governo e Integração,
Centro Itinerante de
Informações Turísticas (CIT)
e participantes do Grupo
Terapia e Lazer estiveram
reunidos para oferecer
momentos de descontração
para as crianças.O projeto
Casa Verde levou jogos de

tabuleiro com conceitos
ecológicos, além de uma
exposição de fotos de
atividades anteriores que
ocorreram no projeto. Os
alunos puderam aprender um
pouco mais sobre o ciclo da
cadeia alimentar animal,
preservação da água,
utilização das garrafas Pets e
como separar o lixo. A
gestora da Casa Verde,
Adriana Alexandrina
Nogueira, ao discursar para
os alunos, salientou que toda
ação futura depende deles. “É
muito importante que vocês
todos ajudem o meio
ambiente e saibam o que fazer
para ajudar”, destacou
acoordenadora.Conversando

com os alunos sobre a
preservação do meio
ambiente também, o
subprefeito Carlinhos Casé e
o assessor Eduardo Kogempa
interagiram com os alunos e
destacaram, assim como a
Adriana, a importância de
todos contribuírem para com
o mundo. “Não jogar lixos,
entulhos e procurar melhorar
sempre o meio ambiente vai
fazer um distrito, uma cidade,
um estado, um país e um
mundo bem melhor”, disse
Casé.A manhã ainda teve
brincadeiras com o palhaço
Biro Biro que animou as
crianças com as famosas
brincadeiras de ‘morto e vivo’
e ‘estátua’.

Alunos participam de
atividades na Praça do

Cisas em Pinda


