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POSTOS DE DISTRIBUIÇÃO
CAÇAPAVA: Na banca da Praça das Bandeiras
e outras da cidade.
CAMPOS DO JORDÃO: Bancas de Jornais da Av. Abernessia
CARAGUATATUBA: Salles Jornais e Revistas -
Rua Aluno Arantes.
CUNHA: Banca da Várzea  - Rua Augusta Galvao de França ( Ao lado do
campo de futebol)
JAMBEIRO: Papelaria Bangalo - Praça Almeida Gil, 19 - Centro
LAGOINHA: Parada Obrigatória - Praça Pedro Alves Ferreira,65
MONTEIRO LOBATO: Banca do Lu -
Praça Com. Freire.
NATIVIDADE DA SERRA: Banca Nossa Senhora de Natividade e
Panificadora Pão Zico -
Rua Lírio da Serra.
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
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 Cidade e comércio local.
TAUBATÉ: Banca da Praça
Praça Dom Epaminondas  -  3632-18-08
TREMEMBÉ: Nas bancas de jornais da cidade.
UBATUBA: Nas bancas de jornais:
Av Iperoigue e no Itaguá
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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Foram iniciadas na
primeira semana de
outubro as obras de
reforma e ampliação do
Centro de Lazer do
T r a b a l h a d o r ,
popularmente conhecido
como Quadra Coberta ou
Ginásio Municipal de
Esportes. A iniciativa,
realizada por meio de um
convênio com o
Departamento de Apoio
ao Desenvolvimento das
Estâncias (DADE),
começa sua primeira
etapa com a
terraplanagem do solo
para a construção das
pistas de atletismo e salto,
da quadra de tênis e da
piscina. A primeira fase
das obras ainda inclui a
reforma da Quadra
Coberta.De acordo com a
Secretaria de Obras
Públicas e Serviços

Urbanos (SOPSU) de
Tremembé as obras
acontecem dentro do
cronograma proposto. A
SOPSU informa também
que a previsão para o
término dos trabalhos no
local é de 12 meses.
“Estamos muito felizes
com o início dessa
primeira etapa. Vamos
trabalhar para que o
cronograma seja
cumprido à risca para que
em breve a população
possa desfrutar de um
verdadeiro Centro
Esportivo, que consegue
atender os interessados
nas mais variadas
modalidades esportivas”,
diz Arlindo Tosti,
Secretário de Turismo,
Cultura e Esportes.O
Centro de Lazer do
Trabalhador, reformado e
ampliado, terá além da

Quadra Coberta, pistas de
atletismo, salto e skate,
campo de futebol, quadra
de tênis, quadra
poliesportiva, piscina,
playground, quadra de
areia, lanchonete,
sanitários, vestiários e
área para estacionamento
e bicicletas.Devido às
obras de reforma e
ampliação, as atividades
ministradas pela equipe de
Esportes da Prefeitura
sofreram algumas
modificações. A ginástica,
por exemplo, agora
acontece no CREIX. Pelo
mesmo motivo, os Jogos
Estudantis de Tremembé
(JETRE) não acontecerão
este ano. Outras
informações sobre as
atividades no Ginásio de
Esportes podem ser
obtidas pelo telefone
(12) 3672-3147.

Tremembé: Começam as
obras de reforma e ampliação

do Ginásio de Esportes

O prefeito de Taubaté,
Roberto Peixoto, entrega
nesta terça-feira, 13 de
novembro, às 09h30, mais
uma unidade da Academia ao
Ar livre, instalada no Bairro
do Belém, na Praça da
Creche Municipal.Esta será
a 26ª academia entregue pela
administração do prefeito
Roberto Peixoto.As
Academias ao Ar Livre são
hoje uma grande opção para
que a população possa
praticar atividade física com

a devida orientação,
gratuitamente, promovendo a
saúde e a qualidade de
vida.As Academias ao Ar
L i v r e ,
 instaladas pela
administração municipal,
estão assim distribuídas:
Praça Santa Terezinha
(duas); Comando de Aviação
do Exército; Praça do
Cristianismo (Parque
A e r o p o r t o ) ;
Praça defronte ao Taubaté
Shopping; Horto Municipal;

Chafariz; Sedes; Parque Dr.
Barbosa de Oliveira; Jardim
Califórnia; Conjunto Urupês;
São Gonçalo; Jaboticabeiras;
Jardim Baronesa; Jaraguá;
Campos Elíseos; Chácara
Silvestre; Esplanada Santa
Terezinha; Praça Nilo Mattos
(no cruzamento das Avenidas
Faria Lima e Rafael Braga);
Vila Aparecida; Quiririm;
Marlene Miranda;
Residencial Sítio Santo
Antonio; Alto do Cristo e
Estiva.

Peixoto entrega
Academia ao Ar Livre no

Belém
A Câmara de Taubaté vai
homenagear Antonio José
dos Santos e Maria
Aparecida Souza Santos,
indicados pelo Ceccab
(Centro de Estudos
Comunitário Cultural
AfroBrasileiro), na
solenidade em comemoração

ao dia da consciência negra
dia 20, às 20h, no plenário
Jaurés Guisard.O presidente
da Câmara, Luizinho da
Farmácia (PR), ressalta que
o evento é aberto ao público
e convida a população para
prestigiar a solenidade que
tem como objetivo valorizar

e promover a cultura afro-
brasileira.A saudação oficial
será feita pela vereadora
Pollyana Gama (PPS). A
sessão será transmitida pela
TV Câmara, canais 17 e 98
da Net ou pelo site
www.camarataubate.sp.gov.br/
tv-camara.

Taubaté:Câmara faz
homenagens em

comemoração ao dia da
consciência negra

Programa Jovens Talentos
acontecerá na Sede da
AMECampos com Yuri
Marqueze, de apenas 23
anosA AMECampos –
Associação dos Amigos de
Campos do Jordão realizará
na Sede da associação um
recital de violão com o jovem
talento Yuri Marqueze, de
apenas 23 anos. O evento
acontecerá no sábado, 17 de
novembro, as 17h. Sobre
Yuri Marqueze O jovem
músico, 23 anos, natural de
Vitória (ES), residente em
Cambé (PR), é Licenciado
em Música pela
Universidade Estadual de
Londrina (2010) onde
estudou com os professores
Inácio Rabaioli e Natanael
Fonseca, integrou a
“Camerata de Violões da
UEL” e o “Quarteto
Londrina”. Sua experiência
vai além do território nacional
com apresentações em
Portugal e na República
Tcheca. Neste último fez uma
série de recitais durante o 20º
Young Prague Festival
(2011) onde incluía a estreia
do Concerto em mi menor,
de Jaroslav Pelikan,
acompanhado pelo
Sedláckovo kvarteto (CZ).
Em 2011 lecionou no
Conservatório Regional de
Coimbra e estudou com
Pedro Rodrigues na
Universidade de Aveiro
(PT).Foi bolsista das últimas
três edições do Festival

Internacional de Inverno de
Campos do Jordão e obteve
o Primeiro Lugar no VII
Concurso de Violão do
CMVL FITO (Osasco -
2012).Participou de
masterclasses com nomes
importantes do instrumento
como Michael Lewin (GB),
Fábio Zanon, Eduardo Isaac
(ARG), Gilson Antunes, entre
outros. Além da
performance (com trabalhos
solo e de câmara) atua como
professor de violão na região
de Londrina.Sobre o
Programa Jovens
TalentosO Programa
Jovens Talentos é uma
realização da AMECampos
– Associação dos Amigos de
Campos do Jordão, sob
patrocínio da Oversound,
Hotel Toriba, Rio Bravo
Investimentos, Centro Hípico
Polana e apoio do site
Guiacampos.com.O evento
acontece todo terceiro
sábado do mês, com entrada
franca e conta com a
participação de jovens
talentos da música que
possuam até 27 anos.
O objetivo do programa é
estender por todos os meses
do ano o espírito de
aprendizado e exploração
musical que abraça Campos
do Jordão em julho com o
Festival Internacional de
Inverno. Todos os músicos
são escolhidos por serem
talentos especialmente
promissores em seus

instrumentos.Sobre a
A M E C a m p o s A
AMECampos – Associação
dos Amigos de Campos do
Jordão é uma organização
voluntária que trabalha pela
melhoria da qualidade de vida
em Campos do Jordão e
região. Esta Associação é
formada por moradores
permanentes ou de fim de
semana da cidade que é
apaixonante pela qualidade
de sua natureza, a riqueza de
sua programação cultural, os
espaços sem igual para
prática de esportes ao ar
livre e as histórias que cada
cantinho das suas 3 vilas
contém.A associação é
mantida através da
colaboração de recursos
financeiros de seus
associados, e também
através de eventos
organizados durante o ano
para arrecadação de fundos
para projetos nas áreas da
e d u c a ç ã o ,
cultura, esporte e meio
ambiente e
cidadania.ServiçoPrograma
Jovens TalentosRecital com
o violonista Yuri
MarquezeLocal: Sede da
AMECampos – Associação
dos Amigos de Campos do
JordãoEnd.: R. Dr. Reid, 68
– Abernéssia – Campos do
Jordão –
SPData: 17 de
novembroHorário: 17h
Informações: (12) 3662-
2611Entrada Franca

AMECampos realizará
recital de violão no

feriado da Proclamação
da República

A Prefeitura de Taubaté, por
meio do Controle de
Animais Sinantrópicos
(CAS) e a Superintendência
de Controle de Endemias
(SUCEN) realizam a
Semana de Mobilização
Contra a Dengue, de 19 a 23
de novembro.Serão
desenvolvidas atividades de
comunicação e educação
para estimular a comunidade
no combate ao mosquito
Aedes aegypti e evitar uma
nova epidemia da doença no
município.Em 2011, mesmo
com a grande atenção e o
trabalho voltado para o
combate à dengue, várias
cidades do Estado tiveram
epidemias. Em Taubaté não

foi diferente e chegou-se ao
número de 4559 casos. Mas,
com um grande esforço da
Prefeitura de Taubaté, de sua
secretaria Municipal de
Saúde, por meio da Vigilância
Epidemiológica e do CAS, e
do envolvimento de
instituições, vários segmentos
da sociedade, e da
população, a cidade reduziu
drasticamente os números.
Hoje, temos 60 casos da
doença. E a intenção, óbvia,
é de zerar o quadro com o
trabalho incessante dos
profissionais de saúde e a
participação de todos
fazendo a sua parte. Tanto,
que o lema do CAS é “um
por todos e todos contra a

dengue”.A programação da
Semana de Mobilização
Contra a Dengue contará
com palestras nas escolas e
em empresas privadas,
treinamento e reciclagem
sobre o tema para os
agentes comunitários de
saúde da Estratégia de
Saúde da Família (ESF),
bem como abordagem corpo
a corpo nos locais de grande
circulação de pessoas e
ainda, a realização da
segunda edição da
campanha “Doando Sangue
Contra a Dengue”, na qual
os agentes de controle de
vetores são estimulados a
doar sangue ao Hemonúcleo
de Taubaté.

Taubaté: Prefeitura
realiza semana de

mobilização contra a
dengue

Em comemoração ao seu
terceiro aniversário, o Projeto
Músico do Futuro, com o
apoio da prefeitura municipal
de Taubaté, realiza o II
Concurso de Bandas e
Fanfarras no Bairro
Esplanada Santa Terezinha.O
evento contará com a
participação de quatorze
Bandas de diversas cidades
de São Paulo e Rio de
Janeiro, e terá a participação
especial da Famuta –
Fanfarra Municipal de
Taubaté, que encerrará as
apresentações.O Projeto
Músico do Futuro é uma
ação da Associação de

Música do Bairro Esplanada
Santa Terezinha, criada com
o objetivo de estimular e
proporcionar oportunidade
para as crianças da
comunidade se integrarem no
mundo musical, incentivando
o civismo e melhorando a
formação das crianças e
jovens.Atualmente o projeto
atende uma média de 108
crianças e jovens, sob o
comando do Maestro Luis
Flávio Pedro dos Santos, que
também é o diretor da
Associação.Segundo o
Maestro, o evento é uma
competição sadia que
estimula as crianças e jovens

no aprendizado e
aprimoramento das técnicas
musicais e cria laços de
amizade entre os
componentes das diversas
B a n d a s .
O Concurso premiará quatro
categorias: infantil, infanto-
juvenil, juvenil e sênior. O
evento acontece no Bairro
Esplanada Santa Terezinha,
Rua Antonio Candido de
Oliveira s/nº
(ao lado da Base da Polícia
Militar, próximo ao Sesc), no
dia 18 de novembro,
 com inicio às 09 horas e
previsão de término às 17
horas.

Projeto Músico do
Futuro promove

concurso de Fanfarras e
Bambas em Taubaté


