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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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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.

Hoje, antes de tudo, saúdo
o Patrono da LBV, São
Francisco de Assis, Il
Poverello, O Pobrezinho,
cujo dia é celebrado nesta
data. O Templo da Boa
Vontade (TBV) – uma das
Sete Maravilhas de
Brasília/DF – deu início,
desde sexta-feira, 30/9, a
uma programação toda
especial. O “Outubro no
TBV”, como é conhecido
o evento, promove
durante o mês inteiro
atrações artísticas e
culturais com um toque
de espiritualidade
ecumênica. Em 2011, os
peregrinos da Pirâmide de
Sete Faces comemoram
os 22 anos desse
monumento que se inspira
no “amai-vos uns aos
outros como Eu vos
amei”, o Novo
Mandamento de Jesus, o
Cristo Ecumênico.
Participe você e sua
família desse encontro de
Almas livres, libertas de
preconceito ou tabus.
Venha orar conosco.
Neste mundo tão
atribulado, todos os que lá

estiverem poderão
desfrutar de
inesquecíveis momentos
de harmonia e Paz. Terei
a honra de comandar a
solenidade no sábado, 22/
10, a partir das 17 horas.
O TBV fica no SGAS 915,
Lotes 75 e 76. A Central
de Apoio ao Peregrino
poderá ajudá-lo em
qualquer informação.
Ligue (61) 3114-
1 0 7 0 . E S P A Ç O
CULTURA Em sua obra
“De Minas para o mundo
– Levando Minas no gesto
e no coração”, a jornalista
Leda Nagle relaciona aos
diferentes tipos de
mineiros que existem, os
“mineiros por adoção, por
afinidade”. E é ao lado
desses que me incluo.
Também amo Minas
Gerais. Por sinal, é um
estado de espírito neste
país. Foi em Belo
Horizonte, no Fórum das
Mulheres Legionárias, em
1985, que lancei o desafio
de erguermos o Templo
da Boa Vontade. Em 21 de
outubro de 1989, com a
ajuda do povo brasileiro,

conseguimos inaugurá-
lo.Gentilmente, Leda
Nagle me honrou com
essa dedicatória: “Para
Paiva Netto, com meu
abraço carinhoso e minha
torcida para que goste das
histórias mineiras”.
Muito obrigado. Não há
quem resista ao que vem
de Minas, incluído o
famoso queijo.Em São
Paulo, no dia 20 de
setembro, o jornalista e
apresentador Marcelo Tas
lançou “É rindo que se
aprende: uma entrevista a
Gilberto Dimenstein”. No
livro, reúne histórias de
sua trajetória profissional
e revela como o gosto
pelo aprendizado orientou
sua vida, mencionando
também os personagens
que o influenciaram.
Grato ao prezado colega
pelo exemplar de sua obra
que tenho aqui comigo
com essas fraternas
palavras: “Para José de
Paiva Netto, com carinho.
Marcelo Tas”.José de
Paiva Netto —
Jornalista, radialista e
escritor.

Outubro no TBV
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A CCR NovaDutra deu
início a uma campanha de
segurança na rodovia
visando minimizar riscos
de acidentes na Dutra
envolvendo romeiros que
caminham pelos
acostamentos em direção
à Basílica Nacional, em
Aparecida.Apesar de não
recomendar esse tipo de
prática, dado o risco que
ela representa, a
Concessionária preferiu
adotar uma postura
preventiva, distribuindo
folhetos aos grupos de
romeiros, com dicas de
segurança.Ao mesmo
tempo, a empresa está
afixando faixas em pontos
estratégicos da rodovia
para alertar aos
motoristas sobre a
presença de grupos de
pessoas caminhando nos
acostamentos. Alertas
semelhantes estão sendo
exibidos nos Painéis
Eletrônicos instalados ao
longo da Dutra, para

chamar a atenção dos
motoristas.”Nós não
temos nada contra as
manifestações de fé,
apenas não
recomendamos as
romarias pela Via Dutra
porque elas representam
risco para os
participantes e para os
usuários”, destaca
Henrique Bekis Júnior,
Gestor de Interação com
o Cliente da CCR
NovaDutra no trecho
paulista.As faixas que
estão sendo afixadas na
rodovia tem 8 metros de
comprimento por dois de
altura e trazem a seguinte
mensagem: Motoristas,
atenção! É época de
romarias a pé
pela rodovia.”Dicas de
s e g u r a n ç a M a i s
de 10 mil folhetos
foram produzidos
pela Concessionária
para distribuição
 aos romeiros
abordados pelos

colaboradores do SOS
Usuário da CCR
NovaDutra na pista. O
folheto sugere seis
medidas de segurança aos
romeiros.1 - Caminhe no
sentido contrário ao do
tráfego, em fila indiana, o
mais distante possível da
pista e do acostamento.2
- Só caminhe durante o
dia claro. Evite caminhar
à noite ou na
madrugada”.3 - Use
roupas claras. Se
possível, use faixas
refletivas. Aumente ao
máximo a sua visibilidade
para os motoristas.4 –
Descanse fora da rodovia.
Se houver veículo de
apoio, estacioná-lo em
local seguro, nunca no
acostamento.5 – Redobre
sua atenção. Rodovia é
espaço para veículos, não
para pedestres.6 – Se
chover, interrompa a sua
caminhada. Os riscos são
maiores com pista
molhada

NovaDutra alerta
motoristas e pedestres
para riscos de romarias

Quarta-feira, dia 12, às
16h, na praça central de
um Shopping, acontecerá
o quinto desfile da
semifinal estadual do
concurso Faces 2011,
coordenado pela Ford
Models e realizado pela
Pernambucanas. O
desfile será aberto ao
público e apresentado
pelo ator global Kayky
Brito.Desse desfile serão
classificados quatro
candidatos (entre garotas
e garotos) que disputarão
um contrato com a
agência Ford Models,
com mais 24 jovens, na
final nacional em
dezembro, na cidade de
São Paulo.As semifinais
estaduais fazem parte da
terceira etapa do Faces
2011 e acontecem até o
final de outubro em sete
cidades brasileiras, entre
elas Taubaté (penúltima
cidade) , cuja etapa
funcionará da seguinte
maneira :Dia 10 de
outubro, segunda-feira
que antecede a semifinal,
uma van com olheiros da
Ford Models chegará em
Taubaté para fazer uma

seletiva local, das 14h às
15h, na loja
Pernambucanas do
Centro ( rua Bispo
Rodovalho, 88 e
100).Dessa maneira, as
garotas e garotos de
Taubaté e região com
idade entre 14 e 25 anos,
que sonham com a
carreira de modelo,
poderão comparecer ao
local levando uma foto e
documento de identidade
para serem avaliados
pelos olhos experientes
dos profissionais da Ford
Models. que escolherão
quatro jovens para
participar do
desfile da semifinal no
dia 12 para
concorrer, junto com
outros jovens pré-
classificados nas
seletivas locais das
cidades de São José dos
Campos, Guaratinguetá,
C a r a g u a t a t u b a ,
 Pouso Alegre, Poços de
Caldas e Bragança
Paulista, a uma vaga,
entre as 28, na final
nacional do
concurso.Desde o mes
de junho, duas vans do

concurso Faces 2011
com olheiros da Ford
Models visitam 72
cidades em busca de
novos rostos para
compor o casting da
agência. Taubaté é uma
delas.Na final nacional
serão premiados dois
casaisAmbos, assinarão
contrato de um ano com
a Ford Models e ganharão
um book e cem
composites cada umO
primeiro casal vencedor
também ganhará o direito
de participar,
automaticamente, do
concurso Supermodel
Brazil final nacional do
Super Model of The
World, realizado pela
Ford Models, em
2012.Adriana Lima ( uma
das angels da Victoria’s
Secret), Luciana Curtis,
Mariana Weickert são
algumas das tops
consgradas no mundo
fashion que começaram
carreira no Supermodel
Brazil.A próxima e última
semifinal estadual
acontecerá dia 29 de
outubro em Belo
Horizonte .

Taubaté sediará
semifinal estadual do
concurso faces 2011

Taubaté reserva
programação especial
para comemorar a Semana
da Crianças. Os pais terão
muitas opções de
entretenimento para seus
filhos, e dois desses
lugares encantados para a
criança são, o Parque
Monteiro Lobato e ao
Horto Municipal. No
período de 5 a 31 de
outubro os dois lugares
oferecem atividades
recreativas para diversão
das crianças e
entretenimento de toda
família. As crianças serão
recepcionadas pelos
personagens do Sítio do

Picapau Amarelo, sempre
de terça a domingo, das
8hs às 18 hs.Programação
Parque Monteiro
Lobato* Atividades de
Pintura no Rosto, *
Cantinho do Desenho *
Oficina de Balões, *
Contação de Histórias que
inclui “O Baú de Histórias
de Ananse” e “A Lenda do
Pavão. * Curtir a área
verde do Parque, com
lago, quiosques, quadra
coberta poli esportiva,
play ground, campo de
futebol society, mesas
para piquenique. *
Apresentação da peça
teatral “Bang-Bang! O

Sítio no Velho Oeste” *
Exposição de livros e
documentos do
escritor. Endereço: Av
Charles Schneider, s/n
Vila Costa, tel: (12)3624
7955 Horto Municipal*
Encenação da peça teatral
“Eu Chovo, Tu Choves, Ele
Chove”, * Contação de
Histórias como “Viajante
do Dia”, “A Preguiça” e
“Vitória Régia” *
Brinquedoteca, Oficina
de Balões, Pintura no
Rosto e Cantinho da
Leitura. Endereço: Av
Brigadeiro faria Lima-
Rodoviária Jardim do Sol,
tel: (12) 36255105

Taubaté: Mês da Criança
tem recreação e

divertimento

Vara da Infância e
Juventude de Tremembé
realiza o 1º Curso Prévio
de Ingresso do Cadastro
de Adotantes – “OS
CAMINHOS PARA A
ADOÇÃO”Curso orienta
pessoas interessadas em
adotar crianças ou
adolescentes no
município O sonho da
chegada de um filho, por
meio da adoção, pode
estar mais próximo da
realidade de alguns
Tremembeenses. Visando
informar e orientar os
interessados sobre o
tema, a vara da Infância e
Juventude da Comarca de
Tremembé realiza no dia
19 de novembro (sábado),
o primeiro curso prévio
ao ingresso no Cadastro
de Adotantes – “Os
Caminhos para a Adoção”.

O curso será realizado
das 14h às 18h na sede da
Ordem dos Advogados do
Brasil – Subseção de
Tremembé, localizada à
Rua Bom Jesus, 227,
Centro.O curso é
direcionado a pessoas
residentes em Tremembé,
maiores de 18 anos, e que
estejam interessadas em
adotar crianças e
a d o l e s c e n t e s ,
possibilitando prepará-las
para se habilitar junto ao
Cadastro de
Adotantes.Para a Dra.
Márcia Beringhs
Domingues de Castro,
Juíza da Infância e
Juventude, o curso é
importante porque
abrange os mais diversos
temas relacionados à
adoção. “O curso irá
proporcionar aos

interessados o
esclarecimento de suas
dúvidas, além de uma
orientação especializada
sobre o assunto,
permitindo que o ingresso
deles no Cadastro de
Adotantes seja o primeiro
passo para uma adoção
plena e consciente”,
afirma a Juíza.As
inscrições acontecem de
10 de outubro a 11 de
novembro, das 9h às 14h,
na Sala do Serviço Social
do Fórum da Comarca de
Tremembé ou no Cartório
da Vara da Infância e
Juventude. Outras
informações também
poderão ser obtidas pelo
telefone (12) 3672-3554,
ramal 33. Haverá entrega
de certificado de
participação ao final do
curso.

Vara da Infância e Juventude

realiza o curso “OS

CAMINHOS PARA A ADOÇÃO”

A igreja adventista, com o
apoio da Prefeitura de
Pindamonhangaba, por
meio da Secretaria de
Saúde, realizará do dia 17
a 21 de outubro um curso
com o tema “Como parar
de fumar em cinco dias”,
no auditório da
Prefeitura.O encontro
será oferecido para
moradores que sejam
fumantes e tenham
interesse em parar e
também para pessoas que
possuam interesse no
assunto.Serão cinco dias
com discussões voltadas
para temas como:
sintomas da compulsão e
abstinência, o cigarro e a
boca, passos para parar de
fumar, entre outros.O
curso será ministrado por
profissionais da saúde,
sendo estes psicólogos,
enfermeiros, médicos e
outros, com capacitação
voltada ao assunto.Os

palestrantes ensinarão
cinco passos que os
fumantes podem seguir
para ter um resultado
positivo na caminhada
para parar de fumar.O
objetivo do curso é
mostrar aos participantes
a importância na obtenção
de uma vida saudável e
livre do cigarro. ”Desde
1959 a Igreja Adventista
do 7º Dia vem
desenvolvendo, e
organizando cursos
gratuitos de Como Deixar
de Fumar em 5 Dias.
Todos sabemos dos
malefícios que o cigarro
causa, e os fumantes que
desejarem fazer o curso,
e abandonar o vício do
cigarro, irão encontrar
ajuda e orientações
técnicas, terapia de grupo,
vídeos e palestras com
especialista na área de
saúde”, ressaltou a
diretora do Ministério da

Saúde da Igreja Adventista
Rute Pola
Fernandes. Este programa
tem o propósito de ajudar
a melhorar o estilo de
vida, incluindo padrões de
atividade física e
nutricional.Os que
quiserem parar de fumar
terão benefícios à saúde,
menor risco de doenças,
benefícios financeiros,
menos despesas médicas,
e vai poder gastar, ou
economizar o dinheiro
gasto com o cigarro;
benefícios sociais -
melhor aparência,
livre do odor do cigarro.
Apesar de ser um curso
feito pelos
adventistas não serão
abordados temas
religiosos no curso.  As
inscrições serão
realizadas no primeiro dia
do curso que acontecerá
sempre a partir das 19
horas.

Prefeitura de
Pindamonhangaba será

sede de curso sobre
fumo

A prefeitura de
Pindamonhangaba realizou
no dia 2 de outubro  a 3ª
etapa do Circuito Corrida de
Rua, que é dividido em 5
etapas. A próxima será dia
27 de novembro, domingo, a
partir das 9 horas. A largada
será em frente a igreja Nossa
Senhora das Graças, no
Jardim Imperial. A final da
competição acontecerá dia

11 de dezembro, sábado, a
partir das 18 horas em frente
ao Senai, na Vila Rica.Como
nos anos anteriores, os atletas
são divididos por faixa etária,
feminino e masculino, e
portadores de deficiência. O
circuito tem um
 sistema de pontuação
acumulativo, no qual será
definido o campeão na última
etapa de cada categoria.Em

cada etapa é oferecida uma
medalha de participação para
todos que completam a
p r o v a .
Na premiação
final, serão entregues troféus
aos três primeiros
colocados de cada categoria.
A tabela de resultados e
classificação está disponível
no site www.
pindamonhangaba.sp.gov.br.

Pinda realiza 3ª etapa
do circuito

corrida de rua

ACESSE:
www.tremembeonline.com.br


