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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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Miscelânea

Curiosidades

Conheça os objetos e símbolos que trazem sorte
Elefante: muito usado para atrair riqueza e prosperidade. Alguns carregam na bolsa ou
chaveiro. O mais comum é ter em casa ou no trabalho sobre a mesa. Em geral, ficam de
costas para a porta de entrada, pois dizem que nesta posição atrai sorte.
Figa: na verdade a figa é usada para se proteger de olho gordo e inveja, pois atrapalham
muito a nossa sorte. É muito comum tê-la em corrente de pescoço, atrás da porta ou na
bolsa.
Pombo: eterno símbolo da paz. Ter dentro de casa uma estatueta com este pássaro é trazer
para a família tranqüilidade. Para muitos, é um símbolo de espiritualidade.
Buda: a imagem de Buda é símbolo de amor, paz e felicidade. Entre as várias imagens de
Buda, existe uma que é conhecida como Buda da riqueza, aquela que sempre sorrindo.
Este Buda deve ser colocado num pires com moedas ou arroz. Irá atrair sorte, fortuna e
alegria.
Olho de cabra: são sementes de uma árvore, usadas para afastar inveja e atrair sorte.
Trevo de quatro folhas: é um dos símbolos mais antigos para atrair boa fortuna. Dizem que
quem acha um trevo de quatro folhas terá sorte eterna.
Fita do Senhor do Bonfim: originário da Bahia, a fita do Senhor do Bonfim é usada por
todos para atrair sorte e o que for pedido nos três nós que é dado quando amarramos a fita
no braço. Dizem que ela tem mais força quando a ganhamos.
Estrela de Davi: é uma estrela de seis pontas que quando usada, seja junto ao corpo ou em
ambientes, atrai proteção e prosperidade.
Ferradura: muito usada atrás das portas de residências e comércio para atrair sorte e quebrar
as negatividades.
É claro que existem muitos outros símbolos de sorte. Use aqueles que você realmente
acredita que irá atrair sorte para você e a sua vida

Humor

O professor de inglês pergunta ao aluno:
- O que significa “open the window”?
- Professor, essa pergunta é de informática, não é?
- Não senhor, significa “abra a janela”.
O professor volta a perguntar:
- Diga agora o que significa “close the window”?
O aluno responde:
- Espere aí, professor! Agora é coisa de informática, certo?
- Ô burrice! O significado é “feche a janela”. E para terminar, o que quer dizer “good
morning”?
- Bem, agora o senhor na me pega. Significa “deixe a janela entreaberta”, certo?

Em uma cidadezinha do interior havia um abacateiro carregado dentro do cemitério. Dois
amigos decidiram entrar lá à noite pegar todos os abacates.
- Pô, você deixou dois caírem do lado de fora do muro!
- Não faz mal. Depois que nós pegamos os outros.
- Então tá bom, mais um prá mim e um prá você.
Um bêbado, passando do lado de fora do cemitério, escutou esse negócio de “um prá mim
e outro prá você” e saiu correndo para a delegacia. Chegando lá, disse para o policial:
- Seu guarda, vem comigo! Deus e o diabo estão no cemitério dividindo as almas dos
mortos!
- Ah! Cala a boca seu bêbado.
- Juro que é verdade, vem comigo.
Os dois foram até o cemitério, chegaram perto do muro e começaram a escutar:
- Um prá mim e outro prá você.
O guarda assustado:
- É verdade! É o dia do apocalipse! Eles estão dividindo as almas dos mortos! O que será
que vem depois?
- Pronto, acabamos aqui e agora?
- Agora a gente vai lá fora e pega os dois que estão do outro lado do muro.

Mensagens

Os dez mandamentos do sorriso
1º.) Sorria para as pessoas e lembre-se que acionamos 72 músculos para franzir a testa e
apenas 14 para sorrir.
2º.) Fale com as pessoas sempre sorrindo. Não há nada mais agradável e animador quanto
uma palavra de saudação.
3º.) Chame as pessoas pelo nome. A música mais suave para muitos, ainda é ouvir seu
próprio nome.
4º.) Seja amigo e prestativo. Se quiser ter amigos, seja amigo.
5º.) Seja cordial e sincero. Tudo que fizer, faça com amor.
6º.) Interessa-se sinceramente pelos outros. Lembre-se que você sabe o que sabe, porém
você não sabe o que os outros sabem.
7º.) Seja generoso em elogiar e cauteloso ao criticar. Um amigo elogia, sabe encorajar, dar
confiança e elevar os outros.
8º.) Considere os sentimentos dos outros. Existem três lados numa controvérsia: o seu, o
do outro e o lado de quem está certo.
9º.) Um verdadeiro amigo deve sorrir, ouvir, aprender e elogiar sempre.
10º.) O que vale realmente na vida é o que fazemos pelos outros, portanto ao fazer alguma
coisa pelo próximo, faça sorrindo.

Pensamentos

Não diga que algo é impossível antes de tentar primeiro.
Quem tem frases de vidro não atira crases no vizinho.
Os detalhes fazem a perfeição, mas a perfeição é o detalhe.
Não queira ser audacioso quando basta ser inteligente.
Não existe problema no mundo que um doce não o melhore.
Ninguém que tenha pressa é realmente civilizado.
Segredo a dois só matando um.
Para banana frita não tenho nenhuma crítica, apenas devoro-as.
É admirável quanto pode ser feito, se não pararmos de fazer.
Traduzir é encontrar o equivalente.
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A líder dos perueiros de
Taubaté, Silvana Fontes,
disse ontem ao DT que a
categoria não quer o
aumento da tarifa do
transporte coletivo
urbano de Taubaté. Nem
para R$ 2,98, como quer
a ABC Transportes, nem
para R$2,75, como acha
possível o Departamento
de Trânsito da Prefeitura
local. Usuários ouvidos
pelo DT têm a opinião de
que R$ 2,40 já está de
bom tamanho, mas esta
tarifa vigora há quase dois
anos, e o reajuste pedido
pela ABC é de 24%, índice
maior do que a inflação do
período.Os perueiros, que
integram o TCTau-
T r a n s p o r t e
Complementar de
Taubaté- dizem que ainda
nem foram comunicados
de reajuste de tarifa mas
são firmes em dizer que
com a equiparação feita
entre preços de passagens
nos ônibus e nas peruas

Perueiros dizem não ao
aumento da tarifa da

ABC
foi um rude golpe na
categoria. Isto porque o
sistema de bilhetagem
eletrônica foi implantado
só nos ônibus, o que
trouxe perdas aos
perueiros. “Ainda não foi
cumprida a meta da
Prefeitura, de incluir as
peruas no sistema
eletrônico, e com isto a
categoria está em
desvantagem”, disse
Silvana Fontes. E ela se
diz desiludida, porque tem
tentado marcar reuniões
para discutir o assunto
com o Departamento de
Trânsito, e não tem
conseguido.Na ABC
Transportes, o diretor
geral da empresa, Thiago
Iasbek Felício, disse ao
DT, no final da tarde de
ontem, que o contrato de
concessão dos serviços
prevê reajuste anual. O
pedido de reajuste para R$
2,98 baseou-se no custo
dos insumos-
peças,pneus- combustível

e salário dos
funcionários, que subiu
duas vezes, em maio de
2010 e maio de 2011. O
diretor informa também
que os índices que
compõem a planilha vêm
de um órgão
especializado, o Geipot.
“Enfim, estamos há quase
dois anos sem reajuste e
aguardamos a decisão da
Prefeitura”, informou
Thiago.Já na Prefeitura, a
decisão depende do
prefeito Roberto Peixoto,
que ainda não deu a palavra
final sobre o índice de
reajuste e nem sobre a
data em que uma possível
nova tarifa passe a
vigorar.A ABC
Transportes tem 107
ônibus em Taubaté e
utiliza 89 no transporte
urbano local. Os demais
vão para o transporte
intermunicipal. São 23
linhas urbanas na cidade e
40 mil passageiros/dia
em média.

Um grupo de protetoras
de animais se reuniu com
o vereador Chico Saad
(PMDB) para levar
reivindicações em prol
do CCZ (Centro de
Controle de Zoonoses).
O primeiro pedido na
reunião, realizada dia 27,
foi pelo aumento do
espaço do canil onde
ficam abrigados cães da
raça pitbul.” Os pitubuls
ficam em cubículos muito
pequenos, sem lugar para

tomar sol. Isso favorece
que fiquem mais
agressivos, com
problemas de saúde, o
que dificulta que sejam
adotados”, justificou Vera
Prado, representante do
grupo.A falta de materiais
para procedimentos em
consultas veterinárias foi
relatada pelas protetoras
dos animais, que pediram
a realização de mais
castrações, além de
espaço para banho de sol

para filhotes.A
fiscalização da lei que
regulamenta o uso de
carroças foi solicitada
pelo grupo, que afirmou
estar havendo
descumprimento da
l e g i s l a ç ã o .
Chico Saad agendou
reunião para o dia 11 de
outubro, às 15h, em que
devem participar
representantes da
Prefeitura, Promotoria e
Polícia Ambiental.

Protetoras de animais
levam pedidos de

melhorias para CCZ a
Chico Saad

A ETEC Dr. Geraldo
José Rodrigues
Alckmin, unidade do
Centro Paula Souza
extensão Ubatuba, abre
hoje as inscrições para
o vestibulinho para
preenchimento das
vagas dos cursos que
iniciam no primeiro
semestre de 2012 em

Ubatuba.Inscrições As
inscrições, se iniciarão
no dia 28/09 e seguem
até as 15h do dia 18 de
outubro, deverão ser
realizadas apenas pelo
sitewww.vestibulinhoetec.
com.br, prazo máximo
para que seja
gerado o boleto
 com a taxa de

inscrição, no valor de
R$ 25 a ser pago na
rede bancária.Em
Ubatuba, a ETEC
disponibilizou dois
postos de inscrição
e l e t r ô n i c a
gratuita para atender
principalmente quem
não tem acesso à
Internet em casa:

ETEC Ubatuba abre
inscrições para

Vestibulinho 2012

Representantes da
comunidade local,
organizações sociais,
empresários e entidades
de classe estiveram
presentes na primeira
noite do Fórum de
Políticas Públicas, que
acontece no auditório da
Unitau, em Ubatuba, até a
quarta-feira, 28. A
abertura do Fórum contou
com a presença do
deputado federal Salvador
Zimbaldi, que em seu
discurso destacou a busca
por resultados melhores
para a população. “Fico
feliz e honrado com o
convite para participação
neste evento tão
importante. O que
estamos fazendo aqui é
um debate sobre políticas
públicas, na busca de
melhores condições de
vida para a população.
Quando os anseios
partem do povo, temos
resultados melhores e um
fórum como esse faz com
que as reivindicações e
necessidades sejam
afloradas”, disse o
deputado, que se colocou
à disposição do
município e afirmou ter
assumido um
compromisso para
oferecer apoio efetivo a
Ubatuba junto à esfera

federal .Participação
popular O prefeito
lembrou a construção do
Plano Diretor, no qual,
bem como aconteceu nos
microfóruns que
antecederam o Fórum de
Políticas Públicas, houve
a participação direta da
população. “Com ações
como estas estamos
vivenciando a democracia
em seu mais puro sentido,
construindo e
transformando nossa
cidade e usando o
dinheiro público com
r e s p o n s a b i l i d a d e .
Agradeço o apoio e a
presença dos deputados e
parabenizo toda a equipe
que se dedicou para a
realização deste evento,
em especial o nosso
chefe de gabinete que
coordenou todo este
trabalho”, disse o prefeito
em seu discurso.O chefe
de gabinete também
agradeceu os deputados
presentes e anunciou o
plantio de mudas nativas
como compensação para
a emissão de gases de
efeito estufa provenientes
da realização do evento.
“É de extrema
importância atentarmos
para a questão ambiental
para que possamos juntos
ter um espaço cada vez

melhor para vivermos. E
só construiremos uma
cidade forte se a
construirmos juntos para
um futuro mais justo,
sustentável e feliz”.
Palestras A primeira
noite do Fórum de
Políticas Públicas contou
com importantes
presenças. O diretor
regional da CDHU, Luiz
Carlos Rachid, abriu o
ciclo de palestras com
uma apresentação sobre o
Projeto Habita SP,
regularização fundiária e
habitação sustentável no
litoral paulista. Ainda
sobre habitação, o
secretário executivo do
Programa “Cidade Legal
Planejada”, Gabriel Veiga,
também abordou o tema.
O ex-deputado estadual
Milton Flávio, da
Secretaria Estadual de
Minas e Energia,
 realizou uma
apresentação sobre
destinação de resíduos
sólidos e, fechando a
noite, o representante da
Sabesp, José Bosco,
falou sobre infraestrutura
urbana, água e esgoto. Ao
final dos trabalhos, a
plateia teve a
oportunidade de tirar suas
dúvidas com os
palestrantes.

Abertura do I Fórum de
Políticas Públicas lotou

o auditório da Unitau
em Ubatuba

As oficinas de decoração
natalina com garrafas pets
continuam ocorrendo nas
escolas municipais,
estaduais e particulares de
Ubatuba. O projeto, uma
parceria entre a Prefeitura
de Ubatuba e a Sanepav,
irá decorar as principais
ruas da cidade, praças
centrais e prédios
históricos, como a Cadeia
Velha, o Sobradão do
Porto, o prédio do antigo
Fórum e da antiga Câmara
Municipal. A decoração
terá início entre o final de
novembro e início de
dezembro. Na última
semana as oficinas
ocorreram nas escolas
Padre José de Anchieta,
Anglo e Dr. Esteves da
Silva.Estão sendo
c o n f e c c i o n a d a s
guirlandas, bolas, velas,
sinos, festão e flores,

utilizando as cores verde,
vermelho e branco.
“Alunos e professores da
escola Olga Gil já
confeccionaram cerca de
200 flores, que irão
decorar as árvores de
Natal”, explicou a
professora e orientador
ambiental da empresa
Sanepav, Cássia Leitão,
responsável pelas
oficinas. Bolas com
copos descartáveis O
projeto agora também
passa a utilizar outro
item: copos descartáveis
de água e café, já
utilizados. “Usando cerca
de 200 copos de água
criamos uma bola, que
também será utilizada
como enfeite.
Fabricaremos também
bolas menores com copos
de café. Para isso
precisaremos também do

apoio do comércio local
em nos fornecer esse
material”, disse Cássia
Leitão. Nos prédios
públicos será iniciada uma
campanha para o
recolhimento desses
copos. Garrafas pets As
garrafas pets podem ser
enviadas para as escolas
centrais de Ubatuba (Olga
Gil, Esteves, Deolindo,
Anchieta e Tancredo) e
também para as
particulares Criar-te,
Anglo, Taba e MV.
 Caso o volume seja
grande, entrar em
contato com Jaqueline,
no telefone 3834-1065,
para que seja
providenciado o
transporte. Quem também
quiser ser um voluntário
no projeto pode entra em
contato com Cássia pelo
telefone 3832-5460.

Decoração de Natal em
Ubatuba também

utilizará copos
descartáveis

Com o objetivo de enriquecer
a programação de atividades
comemorativas do aniversário
de Ubatuba, a prefeitura
decidiu adiar a apresentação
teatral da Paz de Iperoig, que
aconteceria no final deste
mês. A encenação, que vai
homenagear uma das datas
históricas mais importantes
para o município, vai
acontecer nos dias 28 e 29 de
outubro.O espetáculo deve
contar com cerca de 300
atores que encenarão o
estabelecimento da paz entre
índios e colonizadores, que
aconteceu em Ubatuba no

ano de 1563. O palco será a
Praça de Eventos da Avenida
Iperoig.No local do espetáculo
será montada uma
arquibancada para quatro mil
pessoas. A encenação vai
contar com iluminação,
sonoplastia, elementos
cenográficos e cerca de 30
pessoas trabalhando na parte
t é c n i c a .  ” V a m o s
 fazer um espetáculo
inesquecível. Agradecemos o
Governo do Estado pela
parceria e esperamos
que esta data fique guardada
na memória do
povo de Ubatuba como a

primeira vez em que a cidade
celebra com uma encenação
este ato tão significativo, que
foi a Paz de Iperoig”,
considerou o prefeito de
Ubatuba, Eduardo Cesar.Os
ensaios já estão acontecendo,
mas quem quiser participar do
espetáculo ainda pode entrar
em contato com a
 Secretaria de Turismo, no
prédio onde funcionava a
Câmara Municipal, na
Avenida Iperoig e
nos dias 24 e 25 de setembro
e 1 e 2 de outubro, das 14h as
17h, na Escola Tancredo
Neves.

Encenação da Paz de Iperoig
acontecerá no aniversário de

Ubatuba

O prefeito de Taubaté,
Roberto Peixoto, enviou
para a Câmara de
Vereadores, ontem, quinta-
feira, dia 29, projeto de lei
complementar que visa
instituir o Programa de
Recuperação de Créditos
Municipais de Natureza
Tributária e Não-
tributária.Na prática, o
projeto prevê a concessão
de anistia de multas e juros
de dívidas que os
contribuintes possuam com
os cofres públicos
municipais.De acordo com o
projeto, será concedido
100% de anistia de multas e
juros para quem pagar suas
dívidas em parcela única.A
anistia será escalonada de
acordo com o prazo de
pagamento – 90% para
pagamento em até 12 meses,
85% para pagamento em até
24 meses e 80% para
pagamento em até 36
meses.A medida será válida
para os créditos municipais

vencidos até 31 de dezembro
de 2010 e abrange tributos
como ISS (imposto Sobre
Serviços de Qualquer
Natureza) e IPTU (Imposto
Predial e Territorial
Urbano).Na mensagem que
encaminhou à Câmara,
Peixoto destacou que a
medida “atende os reclamos
da população, por diversas
vezes manifestados ao
Executivo, inclusive pelos
s e n h o r e s
vereadores”.Peixoto ressalta
ainda que a anistia de multas
e juros “abre a possibilidade
do contribuinte quitar seus
débitos com o
erário, com dispensa total ou
parcial dos encargos acima
referidos” (multa moratória e
juros de mora),
sem que essa medida tenha
de passar por meio
judicial.Peixoto quer
reduzir custos
com ações judiciais
Também na quinta-feira,
Peixoto enviou para a

Câmara de Vereadores outro
projeto de lei complementar
que altera o valor mínimo de
dívidas que serão alvo de
ações judiciais por parte da
Prefeitura.A proposta é que
o valor aumente de quatro
Unidades Fiscais do
Município (UMFT) para
quatro e meia unidades – o
que equivale atualmente a R$
554,45. O valor da UFMT
hoje é de R$ 123,21.Na
justificativa, o prefeito afirma
que “tais alterações ocorrem
em razão de que boa parte
dos executivos fiscais geram
prejuízos em decorrência do
baixo valor de seus créditos,
atrasando sobremaneira os
processos de execução com
valores volumosos, mas que,
por questões de ordem legal,
não podem ser
arquivados”.O mesmo
projeto prevê ainda que
sejam anistiadas
 as dívidas que, incluindo os
acréscimos legais, não
ultrapassem a meia UFMT.

Projeto de Peixoto propõe anistia
para contribuintes


