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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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Curiosidades

No dia 20 de fevereiro de 2002, vivemos um momento matemático que acontece
dez vezes em cada mil anos. Trata-se de um dia capicua, uma data que pode ser lida
indiferentemente da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda
(20.02.2002). Essa capicua, entretanto, foi especial, pois, além de ser a primeira
do milênio, pode ser multiplicada pelos relógios digitais às 20h02, mostrando
“20.02 20/02/2002”. Um fenômeno como esse aconteceu apenas duas vezes
anteriormente, às 10h01 de 10/01/1001 e às 11h11 de 11.11.1111, mas é claro que
nessa época não se pode observar a sequência numérica em mostradores digitais.
Grandes capicuas como essas só serão vistas mais uma vez na história da
humanidade, às 21.12 de 21/12/2112. Após essa data, será impossível reproduzi-
las, já que só existem 12 meses. Muitas pessoas acreditam que essas sequências
numéricas simétricas são na verdade um sinal de boa sorte.

As runas carregam símbolos que formam um alfabeto muito antigo provavelmente
criado pelos povos germânicos. O código rúnico, que também é conhecido por
“futhark”, palavra formada pelo nome de suas primeiras letras, assim como alfabeto
(alpha + beta), espalhou-se da Europa Central e Oriente para o Norte há cerca de
quatro mil anos. Lá, foi adotado por diversas culturas, incluindo os vikings, e sofreu
modificações de acordo com a necessidade de se adicionar novos significados. O
alfabeto original possuía 24 signos e nunca foi usado como língua falada. Sua escrita
pode ser feita em ambos os sentidos e não possui letras maiúsculas. O valor místico
das runas é tão antigo quanto sua existência, pois desde sua origem são usadas
como símbolos mágicos por adivinhadores do futuro. No passado, cada signo
possuía uma relação direta com determinado deus.

Mensagens

Nenhum empreendimento é mais apto a ser bem sucedido que aquele que é escondido
do inimigo até que esteja maduro para ser executado.

Nós poderíamos ser muito melhores se não quiséssemos ser tão bons.

Nunca um desejo lhe é dado sem que também lhe seja dado o poder de realizá-lo.
Entretanto, você pode ter que se esforçar por eles.

O primeiro passo indispensável para conseguir as coisas que você quer da vida é
este: Decida o que você quer.

Obstáculos são aquelas coisas assustadoras que vemos quando afastamos os olhos
do alvo.

A mudança é criada por aqueles cujas imaginações são maiores que as suas
circunstâncias;

Para mim metas são o meu mapa para a vida que eu quero. Elas têm me ajudado a
realizar coisas que uma vez pensei que eram impossíveis.

Para onde você vai é mais importante do que quão rápido você está indo. Ao invés
de sempre focar no que é urgente, aprenda a focar no que é realmente importante.

Primeiro dia a si mesmo o que você quer ser, e então faça o que tem a fazer.

O que você ganha, ao atingir seu objetivo, não é tão importante quanto o que você
se torna ao atingir seu objetivo.

Quando você tem uma meta, o que era um obstáculo passa a ser uma etapa de um
dos planos.
Pensamentos

O que vemos depende principalmente do que queremos.

Este único passo, escolher uma meta e manifestar, muda tudo.

Não faça aos outros aquilo que não queres que te façam.

Um homem prudente vale mais do que dois valentes.

Felizes são aqueles que concordam com a opinião em geral.

Quem não vive para servir, não serve para viver.

O tempo destrói tudo aquilo que ele não ajudou a construir.

Há quem passe pelo bosque e só veja lenha para fogueira.

Pois a coragem cresce com a ocasião.

O pensamento é escravo da vida e a vida é o bobo do tempo.

A dor é inevitável, mas o sofrer é uma opção.

Uma má consciência é que faz de todos nós covardes.

Ser grande é abraçar uma grande causa.

Todo mundo é capaz de cominar uma dor, exceto quem a sente.

Há razões para duvidar e uma só para crer.

Os miseráveis não têm outro remédio a não ser ter esperança.

O tempo é um oceano, mas termina na costa.

Lembre-se sempre: cada dia nasce de um novo amanhecer.

Miscelânea
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Um dos eventos que fazem
parte da comemoração do
aniversário da cidade, a Prova
Pedestre Cidade de
Tremembé está com
inscrições abertas. A corrida
acontece no dia 25 de
novembro às 9h.Em 2012,
serão apenas 500 vagas
disponíveis. Os interessados
em realizar a inscrição devem
entrar no site oficial
da Prefeitura de Tremembé e
fazer o cadastro até o dia 15
de novembro ou
pessoalmente no Ginásio
Municipal de Esportes,
localizado na Rua Antenor
Vargas, 398 - Jardim dos
Eucaliptos.A Prova Pedestre
Cidade de Tremembé
acontece em um percurso de
8km que abrange ruas e
avenidas em asfalto e
calçamento de pedras pela
cidade. A largada acontecerá
em frente à antiga Estação

Ferroviária Dr. Paulo de
Frontin, na Praça Geraldo
Costa.No dia do evento, os
inscritos devem levar 1 kg de
alimento não perecível. Os
números de inscrição serão
entregues no dia 24 de
novembro, das 9h às 17h, no
Ginásio de Esportes e no dia
25, no local do evento, das
7h30 às 8h40.Menores de 18
anos só poderão participar
mediante autorização dos pais,
técnicos ou responsáveis. Não
será permitida a participação
de adolescentes menores de
14 anos, nascidos em 1996 ou
depois, devido ao esforço
físico exigido pelo
percurso.Para o Secretário de
Turismo, Cultura e Esportes,
Arlindo Augusto Tosti, o
evento é um dos mais
tradicionais da cidade e faz
uma bela homenagem ao
aniversário da Estância
Turística. “A prova é uma

tradição no município e uma
bela homenagem para
Tremembé. Um grande
número de pessoas acaba
celebrando esta data tão
importante conosco. Por isso,
existe uma dedicação especial
da Prefeitura para a
realização dessa corrida, para
que a cada ano ela ganhe mais
destaque na região”,
ressalta.Esse ano será a 18ª
edição da Prova Pedestre, a
prova já faz parte dos
principais eventos da cidade
e acontece sempre no mês de
novembro, trazendo
corredores de diversas
cidades da região. Ao longo
dos anos, o percurso, o método
das premiações que antes era
apenas para os três primeiros
colocados de cada categoria
 entre vários outros aspectos
da corrida foram modificados,
mas a sua tradição e a sua
essência foram mantidas.

Prova Pedestre Cidade
de Tremembé está com

inscrições abertas

Mais de 30 profissionais da
saúde, entre eles, enfermeiros
e auxiliares de enfermagem,
participaram na terça-feira
(30), no auditório da
Prefeitura, de uma atualização
sobre a coleta do exame do
pezinho.A reciclagem foi
oferecida pela Prefeitura de
Pindamonhangaba, por meio
da Secretaria de Saúde, com
o objetivo de atualizar os
profissionais que trabalham
no setor de coleta do exame
do pezinho e fazer um
balanço de como está o
atendimento na rede.A
reciclagem foi ministrada pela
enfermeira Gabriela Ribeiro,

que falou um pouco com os
profissionais sobre a
importância do exame e as
doenças que podem ser
detectadas com o resultado
da coleta.O teste do pezinho,
também conhecido como
exame de triagem neonatal, é
um exame laboratorial que
tem o objetivo diagnosticar,
precocemente, e prevenir
doenças metabólicas,
genéticas e ou infecciosas que
poderão causar lesões
irreversíveis ao bebê, se não
forem tratadas antes mesmo
do aparecimento dos
sintomas, como por exemplo,
a deficiência intelectual

(retardo mental).O exame
deve ser feito no prazo de 48
horas, após o nascimento do
bebê, a 5 dias, porque
depois desse prazo, devido
à amamentação, poderá
haver interferência do
metabolismo da mãe nos
r e s u l t a d o s .
O teste é simples, o bebê leva
uma picadinha no calcanhar
e é retirada a amostra de
s a n g u e .
 O exame pode ser realizado
nos postos de saúde das 8 às
10 horas, é preciso que a mãe
leve a carteira de vacinação
e o cartão de saída da
maternidade.

Pinda: Profissionais da
saúde participam de

reciclagem do teste do
pezinho

O turismo de
Pindamonhangaba foi
divulgado no Rio de Janeiro,
do dia 24 a 26 de outubro,
na Feira da ABAV, no
espaço das Estâncias
Paulistas. Há sete anos, Pinda
participa deste evento, por
meio do Departamento de
Turismo da Prefeitura,
divulgando um pouco mais do
turismo da cidade.No
estande de Pinda foi realizada
a divulgação da cidade, por
meio de cartões postais,

degustação de queijo de
cabra do sítio Algodão Doce,
degustação de cachaça,
brindes do Projeto Cerâmica
e materiais de divulgação do
Circuito Mantiqueira.Durante
o evento foi entregue para o
ministro do Turismo, Gastão
Vieira, uma homenagem da
cidade, criada no projeto
Cerâmica.”É importante a
participação da cidade
juntamente com o Circuito
Mantiqueira, pois o estado
de São Paulo, sempre está

presente em parceria com as
cidades do interior para
divulgação dos atrativos e
para a comercialização dos
produtos turísticos da nossa
região”, ressaltou a chefe de
serviços do Departamento de
Turismo de Pinda, Gislene
C a r d o s o .
A ABAV é a entidade mais
representativa do turismo
brasileiro e todos os anos
recebe diversas cidades para
divulgação do turismo do
Brasil.

Pindamonhangaba participa
da feira da ABAV

A empresa ABC Transportes
e a Prefeitura de Taubaté
anunciaram na manhã de
quarta feira, dia 31 de
outubro, no Teatro
Metrópole, em Taubaté, a
implantação da nova
bilhetagem eletrônica. Um
sistema moderno de
cobrança de tarifas que traz
facilidade, segurança e
agilidade para todos os
usuários de ônibus. O sistema
começa a funcionar desde
ontem, dia 1. Segundo a ABC
Transportes foram
confeccionados 80 .000 mil
cartões. Nenhum dos cartões
tem qualquer custo para o
usuário em sua primeira via.
A segunda via será cobrada
( custo de 5 tarifas vigentes)
.A partir de dezembro. O
usuário que carregar R$ 10
ganhará 1 passagem para
fazer as viagens aos
d o m i n g o s .
 E também o integração
começa a valer. O usuário
terá 60 minutos para pegar o

segundo ônibus sem custo,
desde que seja no mesmo
sentido.As trocas poderão
ser feitas na Loja da ABC-
Parque Dr. Barbosa de
Oliveira ou na ABC
Transportes- rua: Margarida,
612. O usuário ainda tem a
opção de tirar suas dúvidas
através do Número (12)
3621 5300.A empresa ABC
Transportes, informa que os
antigos cartões ainda estão
valendo, mas é importante
fazer a troca ainda para esse
ano.Com o uso do cartão
eletrônico, todos os clientes
e usuários de ônibus
embarcarão pela porta
dianteira e passaram pela
catraca dos ônibus
aproximando o cartão junto
ao validador e
desembarcarão pela porta
traseira.Isso proporciona
igualdade de tratamento para
todos os usuários, sejam
estudantes, pessoas com
deficiência física, crianças,
idosos ou trabalhadores.O

cartão Rápido Taubaté é um
meio de pagamento que
utiliza o cartão inteligente sem
c o n t a t o ,
 armazenando creditos
eletrônicos que serão
utilizados para pagamento
das tarifas dos deslocamentos
no sistema de transporte
coletivo municipal de
Taubaté. Os 108 veículos da
empresa ABC Transportes
estão equipados com
validadores eletrônicos,
instalados junto às catracas
Serão oito tipos de cartões:
cartão rápido Taubaté vale-
t r a n s p o r t e ,
cartão rápido Taubaté
escolar, Cartão rápido
Taubaté cidadão, cartão
Rápido Taubaté Gratuidade,
 cartão rápido Taubaté
Especial e especial com
a c o m p a n h a n t e ,
Cartão Rápido Taubaté
Sênior, Cartão Rápido
Taubaté Empresarial e o
Cartão Rápido Taubaté
Criança- Cidadã.

ABC Transportes anuncia a
nova bilhetagem eletrônica em

Taubaté

Atendendo as necessidades
do mercado e contribuindo
para a formação de
profissionais qualificados, a
escola Senai de
Pindamonhangaba está
oferecendo diversas vagas
d e s t i n a d a s ,
principalmente, para as
indústrias da região. As
inscrições estão abertas e os

alunos podem se matricular
nos cursos: Mecânico de
Usinagem Convencional;
Desenhista de Mecânica ;
 Eletricista Industrial.
Os interessados devem
procurar a secretaria do
Senai de Pinda para verificar
os pré-requisitos de cada
c u r s o .
A escola informa que as vagas

são limitadas, e os
interessados devem consultar
a programação disponível na
escola para o início das
próximas turmas.
 O Senai de Pinda localiza-
se na Avenida Abel Corrêa
G u i m a r ã e s ,
971, Jd. Rezende.
 Outras informações pelo
telefone: 3642.6207

Escola Senai de Pinda
está com matrículas

abertas para cursos de
formação continuada

Projeto interdisciplinar
multiplicou o saber dos
estudantes e reuniu alunos
do 3º, 4º e 5º anoO mês de
novembro começou com
atividades diferenciadas que
multiplicaram o saber dos
estudantes da Escola
Municipal Professor Paulo
Freire, Vila Prado. Na quinta-
feira (01), alunos do 3º, 4º e 5º
ano participaram da 1ª
Olimpíada de Matemática
Informatizada, que foi
realizada no pátio da escola,
tendo a disposição notebooks,
folhas sulfites, lápis e
projetor.Durante a Olimpíada,
os alunos realizaram, num
tempo pré-determinado,
operações matemáticas

expostas no notebook. Eles
tinham que resolver no papel
e responder posteriormente no
computador. O aluno com
mais pontuação recebeu uma
medalha e os demais
participantes, certificado de
participação.O objetivo da
competição foi realizar uma
atividade que oferecesse
interação com os programas
educacionais Matemática
Descomplicada e Informática
Educacional, desenvolvidos
no município por meio da
Secretaria de Educação, em
parceira com a Empresa
Planeta Educação.Segundo a
gestora da Unidade
Escolar, Mariluci Alcides
Campos, a interação dos

Programas com as aulas
regulares dos alunos tem
gerado um retorno muito
positivo.”Todos aguardavam
ansiosamente a olimpíada.
A parceria com a Planeta
Educação é fundamental para
o desenvolvimento do
desempenho das nossas
crianças. Os mediadores
surpreendem a cada dia e
estão sempre disponíveis e
dispostos a encarar qualquer
proposta dos professores. Por
meio desta interação temos
realizado trabalhos
diferenciados que multiplicam
o conhecimento, além de
motivar alunos e
professores”, concluiu
Mariluci.

Alunos participam de 1ª
Olimpíada de
Matemática

Informatizada

A nova portaria do Parque da
Cidade recebeu a cobertura
completa pela Prefeitura de
Pindamonhangaba. Os novos
serviços são de reboque e
instalação da parte elétrica e
hidráulica do local.Além dos
novos trabalhos, a obra segue
com o nivelamento das duas
pistas de acesso ao Parque,
que passarão paralelas ao
anel viário. As obras internas

também continuam no local
com a reforma do anfiteatro,
com capacidade para 200
pessoas. O local terá piso
inclinado aonde com o
posicionamento das cadeiras
facilitará a visão do palco.
“Além dessas obras, teremos
banheiros masculino,
feminino e para portadores
de necessidades especiais”,
antecipou o diretor de

parques de
Pindamonhangaba, Carlos
Magno.Enquanto os
trabalhos ocorrem no Parque
da Cidade, o 35º Feste,
tradicional festival de teatro
da região, acontecerá no
local. As estruturas já estão
sendo montadas para a
festividade que começa no
dia 11 de novembro e
prossegue até o dia 25.

Pindamonhangaba: Parque
da Cidade tem cobertura

finalizada e novas obras em
andamento

Os governos federal e de
São Paulo vão atuar juntos
para conter a onda de
violência que atinge o estado.
A parceria foi acertada no
dia1°, em um telefonema que
a presidenta Dilma Rousseff
fez ao governador de São
Paulo, Geraldo Alckmin, para
oferecer ajuda.Os termos da
parceria serão definidos
pelos dois governos em uma
reunião marcada para o
começo da próxima semana.
O ministro da Justiça, José
Eduardo Cardozo, será o

enviado do governo federal
ao encontro.Com a morte de
dois policiais no fim da noite
do dia 31, subiu para 88 o
número de policiais
assassinados no estado de
São Paulo este ano. O total
de policias militares mortos
de janeiro a outubro já é
57% maior do que em todo
o ano passado, quando
foram registradas 56
mortes.O acordo ocorre
depois da troca de acusações
entre os dois governos sobre
a situação da segurança

pública em São Paulo. Na
terça-feira dia 30, o
Ministério da Justiça divulgou
nota rebatendo acusações de
que não teria oferecido ajuda
ao governo estadual e
reiterando a disposição de
pactuar um plano de
segurança pública integrado
entre as esferas estadual e
federal.Para a presidenta,
segundo a ministra da
Secretaria de Comunicação,
Helena Chagas, “o
importante é ajudar a
população”.

Governo de SP aceita
ajuda federal para conter

violência

Jesus, Alegria Dos Homens.
Jesus continua sendo minha
alegria, O conforto e a seiva
do meu coração.BachJohann
Sebastian Bach nasceu no
ano de 1685 em Eisenach na
Alemanha. Seu pai era
músico e ensinou Bach a tocar
violino, viola e a escrever
notas musicais. Seus pais
morreram antes que ele
completasse 10 anos. Seu
irmão que trabalhava como
organista, numa cidade
próxima, ficou responsável
por sua formação
musical.Estudiosos da vida e
obra de Bach contam que
aos 13 anos ele pediu um livro
de música emprestado ao
irmão, mas este recusou.
Então o pequeno músico,
depois que todos iam dormir,
copiava escondido as
partituras de seu irmão para

que pudesse estudá-las mais
tarde. Dizem que o hábito de
transcrever as obras na
escuridão pode ter
contribuído para o
agravamento da cegueira que
o acometeu na velhice.Bach
é autor de grandes
composições, duas das mais
conhecidas são a “Tocata e
Fuga em Ré Menor” e Jesus,
Alegria dos Homens”.A área
de música da Escola de Artes
Maestro Fêgo Camargo, no
mês de novembro,
homenageia Bach com várias
atividades para músicos e
público apreciador da
músicaerudita.Dia 05 às 20h
– Quinteto da Cidade de
Taubaté – Auditório da
Escola.Dia 06 às 15h30 –
Palestra “O Cravo Bem
Temperado de J.S. Bach”.
Prof.Daniel Santos. Auditório

da Escola.Dia 06 às 20h –
Concerto: “Camerata
Zajdenbaun” e músicos
convidados. Regência: Denis
Heckman. Centro
Cultural.Dia 07 às 15h30 –
Palestra “Técnica de
Alexander” – Auditório da
Escola.Dia 07 às 20h –
Concerto com “Osita &
Convidados” – Centro
Cultural.Dia 08 às 15h30 –
Exibição de vídeos – Sonatas
e Partituras para Violino de
J.S. Bach. – Prof. Denis
HeckmanDia 08 às 20h –
C o n c e r t o :
 “Camerata Movidos À
Corda” – regência Yara de
Miranda.Ingressos: O pacote
para toda a semana é de R$
15,00. Por evento: R$
5,00Informações: Escola de
Artes Maestro Fêgo
Camargo – (12) 3625-5061.

Escola Fêgo Camargo
apresenta “Semana Bach

2012”


