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A Prefeitura Municipal de
Taubaté e a Líder (Liga de
Desportos de
Rendimento e de Base da
Capital, Vale do Paraíba e
Litoral Norte) realizarão
a 4ª Etapa do Campeonato
Valeparaibano de
Ciclismo 2012, no
próximo domingo, dia 3
de junho e convidam os
atletas a participarem e o
público a prestigiar esse
evento ciclístico de
âmbito regional.As
inscrições serão
efetuadas no local da
prova, para tal pede-se
antecedência de no
mínimo 1 hora antes da
prova de sua categoria.
Para se inscrever será
cobrado 1 quilo de
alimento não perecível
(arroz, feijão) ou 1 litro
de óleo e uma taxa de R$
20,00, exceto para as
categorias fraldinha e
dente de leite, que farão

somente a doação de
alimento.Da 1ª a 5ª
colocação em todas as
categorias serão
entregues medalhões
personalizados aos
atletas.Antes da inscrição
no evento esportivo
orienta-se a verificação
das regras e condições de
participação, que estão no
site da liga (ver endereço
no fim desta matéria).
Para os ciclistas,
iniciantes principalmente,
lembramos que ao iniciar
uma atividade física deve-
se visitar seu médio para
uma avaliação das
condições de saúde.Há
categorias para ambos os
sexos e para todas as
idades, bem como para os
a t l e t a s
p a r a o l í m p i c o s . E s t e
evento tem a colaboração
efetiva da Secretaria de
Esportes, Lazer e
Recreação e do

Departamento de
Trânsito, ambos da
Prefeitura Municipal de
Taubaté.Data e horário
Domingo, 3 de junho. A
partir das 07h00 poderão
ser feitas inscrições e às
08h00 acontece a
primeira prova. Os
horários das provas, de
acordo com as categorias
estão disponíveis no site
da liga.Local da prova
Avenida Doutor Benedito
Elias de Souza, Vila São
José, ao lado do complexo
educacional do SEDES
(Sistema Educacional de
Desenvolvimento Social),
da Prefeitura de
T a u b a t é . M a i s
informações (12) 3207-
8140, (12) 9169-3558 e
(12) 7814-3288, das
09h30 às 12h00 e das
14h00 às 17h00. Site da
Líder com o regulamento
e instruções:
www.lvciclismo.com.br

Prefeitura de Taubaté e Líder
promovem a 4ª Etapa do

Campeonato Valeparaibano
de Ciclismo

Nesta sexta-feira, dia 1º
de junho, às 20 horas, na
Câmara Municipal de
Taubaté, Rubens
Fernandes recebe o título
de Cidadão Taubateano. A
iniciativa é da Mesa da
C â m a r a
M u n i c i p a l . R u b e n s
Fernandes é conhecido no
Vale do Paraíba como “o
homem das indústrias”,
pois dirigiu os
departamentos de
d e s e n v o l v i m e n t o
econômico de três
cidades, para as quais
atraiu um grande número
de empresas. Ele é
também um dos criadores
da Festa da Colônia
Italiana de Quiririm, tendo
sido, no início de sua vida
pública, subprefeito de
Quiririm.O homenageado
nasceu em Natividade da
Serra, em 1951 mas em
1959, já estava em
Taubaté, com a mudança
da família, porque o pai,
formado em Direito e
Saúde Pública, veio
trabalhar em Taubaté,
onde foi, junto com o
Dr.Hugo di Domenico,
um dos coordenadores do
Controle de Saúde
Pública e Saneamento
Básico.Mais tarde,
Rubens Fernandes cursou
Educação Física e chegou
a ministrar aulas no
Colégio Padre Anchieta.
Acabou indo trabalhar na
indústria farmacêutica
mas, em 1986, junto com
Deminho Canavezzi,

criou a Festa da Colônia
Italiana de Quiririm. Seu
empenho e desempenho
foram muito bem vistos
pelo então prefeito
Salvador Khuriyeh, que o
nomeou subprefeito de
Quiririm.De novo, fez um
trabalho tão bom na
Subprefeitura, que
Salvador Khuriyeh o
levou para a Prefeitura,
chamando-o para chefiar
o então GEIN- Grupo de
Expansão Industrial. E
começou uma carreira
promissora de trazer
novas empresas para a
cidade. “Devo a Salvador
Khuriyeh ter-me aberto o
caminho. Colocou o
GEIN na minha mão, e
segui em frente”. Rubens
Fernandes trouxe 25
indústrias para
Taubaté.Mas sua carreira
não parou aí.
 Depois de Taubaté,
passou alguns anos na
Prefeitura de
Pidamonhanga, cidade
para a qual levou 56
empresas. Em
Guaratinguetá, conseguiu
fazer o esqueleto de um
shopping, obra parada por
vários anos, se
transformar no Guará
Shopping, levando
também para a cidade uma
fábrica da Ambev, além de
outras pequenas
empresas.Viajou o mundo
inteiro em busca de
investimentos para as
cidades em que trabalhou.
“Nunca errei uma

escolha”, disse ele ao DT,
ao lembrar que a maior
conquista foi em
Pindamonhangaba, cidade
para a qual levou 1 bilhão
de dólares em
investimentos, o que lhe
valeu o certificado da
Fundação Seade.Fora do
Vale do Paraíba, Rubens
Fernandes tem também
uma lista longa de trabalho
em prol do
d e s e n v o l v i m e n t o
econômico. Em Ferraz de
Vasconcellos, no Alto
Tietê, criou um Distrito
Industrial, inaugurado
com a presença do
presidente da Fiesp, Paulo
Skaf. No Espírito Santo,
fez um grande projeto de
despoluição da baía de
Guarapari, além de ter
dado uma grande
contribuição para a maior
industrialização da capital
Vitória, onde se envolveu
em trabalhos ligados ao
d e s e n v o l v i m e n t o
industrial da madeira e
celulose. “Skaf me levou
para a diretoria do
Decomp- Departamento
de Competividade
Industrial- e pude ajudar a
implantar um grande
número de polos
industriais no
Estado”.Hoje, Rubens
Fernandes é diretor
executivo da Avetp-
Associação Valeparaibana
das Empresas de
Transportes de
Passageiros, cuja sede é
em São José dos Campos.

Rubens Fernandes leva
título de Cidadão

Taubateano

Comparador de preço
www.shopbot .com.br
comprova aumento de
25% nas buscas por
produtos para o dia dos
namoradosConsiderada a
terceira data mais
importante no calendário
do comércio, o Dia dos
Namorados aquece não
apenas os corações
apaixonados, como
também o mercado
eletrônico, representando
sozinho um aumento de
25% na procura por
produtos do gênero no
site ShopBot. Além dos
namorados, casais
casados há muito tempo
também surpreendem na
ocasião, presenteando
seus parceiros com
presentes criativos. Para
economizar na hora de
encontrar as novidades e

otimizar o tempo,
aproveitando o conforto,
muita gente recorre à
internet. O resultado é o
crescimento nas buscas
pelos produtos típicos,
conforme aponta o
comparador de preços
www.shopbot.com.br.Segundo,
Ricardo Bove, gerente de
marketing do site, o
importante nas compras
feitas pela internet é a
necessidade de comprar
com antecedência, para
que o prazo de entrega
coincida com a data do
Dia dos Namorados.
Ricardo comenta
também, sobre a recente
redução dos juros
cobrados pelos bancos
que passaram a incentivar
o consumidor e aumentar
as compras por presentes
mais incrementados, por

conta das quedas de
preços.Nesta época do
ano, roupas,
principalmente lingeries
apresentam um aumento
de 40% e produtos de
beleza e cosméticos
estimam um crescimento
em torno de 78% em
comparação ao mesmo
período do ano passado.
Na categoria Saúde e
Beleza, os produtos mais
buscados são os perfumes
importados, com valor
médio alto, mostram que
as pessoas estão
dispostas a gastarem o
que for preciso para fazer
o parceiro feliz nesta data.
Além do campeão de
vendas, categoria Sex
Shop, com o aumento de
90% em fantasias eróticas
e produtos como cremes
e estimulantes sexuais.

Consumidor ousa mais na hora
de comprar presente no Dia dos

namorados
Palestra do programa Saúde
na Comunidade irá
esclarecer as principais
transformações no novo
estágio de vida da
mulherConsiderada por
muitos uma doença, a
Menopausa é, basicamente,
a mudança de um novo ciclo
na vida da mulher,
acometendo diretamente sua
fase reprodutiva. No entanto,
ocorrem diversas
modificações no organismo
feminino nessa fase que
podem predispor o
aparecimento e o
agravamento de várias
doenças.Por este motivo, o

ginecologista do Hospital
Regional do Vale do Paraíba,
Dr. Renato Moretti Marques,
ministra nesta quinta-feira
(31/05) palestra abordando
as principais dúvidas, como
o aumento de sintomas, as
transformações, as opções e
novidades no tratamento,
bem como os grandes mitos
que norteiam o tema.O
Programa Saúde na
Comunidade é uma iniciativa
do Instituto de Ensino e
Pesquisa do HR que reúne,
todos os meses, debates
sobre assuntos que envolvem
a população, mostrando
alternativas para lidar com

algumas doenças, promover
uma evolução saudável e,
principalmente, a mudança
de maus hábitos.O evento
tem início às 17h no Salão
Nobre do Hospital Regional,
que fica à Av. Tiradentes, 280,
no Centro de Taubaté. A
entrada é gratuita.
Informações e inscrições pelo
(12) 3634.2013 ou
www.hospitalregional.org.br.Programação:
Data: 31 de maio de 2012
Horário: 17h Informações e
inscrições: (12) 3634-2013.
Local: Salão Nobre do
Hospital Regional - Av.
Tiradentes, 280 - Centro,
Taubaté /SP

Hospital Regional discute mitos
e verdades sobre menopausa

Empreendimento espera
um aumento de 11% nas
vendas e 9% no tráfego
para o período de
compras do Dia dos
NamoradosQue tal
comemorar o Dia dos
Namorados na moda?
Essa é a proposta do
Taubaté Shopping, que
lança uma campanha
inédita levantando a
bandeira da
sustentabilidade. Trata-se
da promoção “Com
presentes do Taubaté
Shopping seu amor
preserva a natureza”, que
presenteia os clientes
com uma camiseta
Ecostyle exclusiva e uma
semente de espécies
nativas da Mata Atlântica
(cedro, aroeira, angico,
entre outros).A cada
R$250,00 em compras,
feitas entre os dias 1 e 17,
o consumidor leva o kit
(camiseta + tag com
sementes numeradas).
Basta apresentar o cupom
fiscal no posto de troca,
localizado próximo a
praça de eventos, até o dia
17. São três modelos de
estampas para escolher,
sendo permitido, no
máximo, duas trocas por
CPF.As camisetas são
feitas com algodão

rústico natural, livre de
químicas poluentes,
gerando uma economia de
30% de energia e de 6
litros de água por peça, e
as sementes foram
colhidas por crianças de
projetos socioambientais.
Quem a utiliza se torna
um agente no ciclo
colaborativo de
reflorestamento.Essa
promoção reflete o
momento vivido pela
administração do
shopping, que reconhece
a necessidade de
preservar o meio
ambiente e, ao lado dos
clientes, encontrar
formas concretas de
proteger as riquezas
naturais. “Pensamos em
quão bom e salutar seria
oferecer esse
mimo aos clientes e, de
quebra, incentivá-lo a
seguir conosco nesse
projeto de
s u s t e n t a b i l i d a d e ,
utilizando a força do
varejo em prol de um bem
comum”, afirma Martha
Serra, gerente de
marketing do
empreendimento.E além
desse atrativo, diversas
lojas do empreendimento
já se preparam para
oferecer boas

oportunidades de compra.
Na Oscar Calçados, por
exemplo, quem adquire
um sapatênis + cinto
Cazzac por R$119,80,
leva de brinde uma
carteira Couro Mania,
além da aproveitar a linha
completa de botas de cano
longo e curto das
melhores marcas. Ao
todo, são quatro modelos
do sapatênis Cazzac e seis
opções dos cintos.Já na
Renner, há diversas
sugestões de presentes,
nos mais variados preços,
entre roupas, acessórios e
objetos perfeitos para
mimar a pessoa amada ou
acertar em cheio o
coração daquele paquera.
São jaquetas de couro
sintético, peças
metalizadas, estampas
floridas, de caveira,
cobra, croco, insetos, saia
mullet, maxi colares,
lingeries rendadas,
xadrez, veludo e diversas
opções.Durante esse
período mais
aquecido, que antecede o
Dia dos
 Namorados, o Taubaté
Shopping espera um
aumento de 11% nas
vendas e 9% no tráfego e
estima um ticket médio
de R$200,00.

No Taubaté Shopping
seu Amor Preserva a

Natureza
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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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