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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 abertasA 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

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

Entre os dias 01 e 02 de
dezembro, a colônia
japonesa em Campos do
Jordão promove mais uma
edição da tradicional Festa
das Hortênsias.Chegando a
12ª edição, a festividade terá
apresentações de músicas,
danças e festas típicas, além
de gastronomia japonesas,
artesanatos, malharias e
outras atrações. Buscando
oferecer às novas gerações,
descendentes e visitantes um
pouco da cultura nipônica,
bem como arrecadar fundos
para manter o Recanto de
Repouso Sakura Home, que
atende, atualmente 38 
pessoas entre  japoneses e
descendentes que necessitam
de um cuidado específico.A
Festa das Hortênsias teve sua
primeira edição em 2001,
em comemoração a floração
de outra típica planta oriental,

a hortênsia, é uma ação da
Beneficência Nipo-Brasileira
de São Paulo “Recanto de
Repouso Sakura Home” e
do Clube Cultural e
Recreativo Cereja, com
apoio da Prefeitura de
Campos do Jordão.A 12ª
Festa das Hortênsias
acontece das 9h às 17h, com
entrada franca. Informações
sobre o evento pelo telefone
(12) 3662-2911O Parque
Cerejeira Sakura Home fica
na Rua Tassaburo
Yamagushi, 2173 – Vila
Albertina.Sobre a
Hortênsia (Hydrangea
macrophylla): é uma planta
originária Ásia (Japão e
China); no Brasil chegou a
ser difundido a pedido da
família real no início do
século XIX e, hoje podemos
encontrá-la nas diversas
cores, um total de 40 tipos

que vão desde azul, até rosas,
chegando a tons de branco,
lilás e violetas.
O período de florada dessa
planta é entre a primavera e
verão, nas regiões onde a
presença das chuvas é
abundante, com as estações
do ano bem definidas e com
as temperaturas bem
a m e n a s .
A tonalidade dessa planta se
dá pelo ph do solo,
 quanto mais ácido maior a
incidência de flores azuis e
quanto mais alcalino maior a
presença de flores rosas.
O nome Hortênsia foi à
planta em homenagem a uma
dama francesa do século
XVIII, Hortense Lepante,
que era mulher de um amigo
do naturalista Philibert
C o m m e r s o n ,
responsável pela introdução
desta planta na Europa.

Campos do Jordão:
Dezembro terá Festa das

Hortênsias A Secretaria de Obras da
Prefeitura de Taubaté está
concluindo uma série de
serviços voltados para a
parte estrutural da cidade.Os
serviços, desenvolvidos pela
equipe de terraplanagem e
área rural, estão em fase de
conclusão de mais uma
etapa, e esse tipo de ações
foi um dos principais focos da
secretaria nesse mês de
o u t u b r o . L i m p e z a ,
cascalhamento, patrolamento
e recuperação de
acostamento são parte das
principais ações realizadas
nessas áreas.De acordo com
o prefeito Roberto Peixoto,
esses melhoramentos se
fazem necessários. “Estamos
concluindo uma série de
serviços e a parte que trata
de viabilidade e limpeza na
área rural é fundamental”,
completou o prefeito.Confira
abaixo as melhorias
executadas em

o u t u b r o : L o t e a m e n t o
Chácara Dallas:
p a t r o l a m e n t o ,
cascalhamento, limpeza de
material vegetal, limpeza de
tubos, valas e saídas de
água;Estrada da Pedra
Branca: limpeza de córrego,
saídas de água e
valas;Estrada de Laranjal:
depósito de cascalho Estrada
da Baracéia: cascalhamento;
Estrada do Barreiro II:
p a t r o l a m e n t o ,
cascalhamento, limpeza de
valas, saídas de água,
retirada de materiais vegetais
e reparos em cabeceiras de
tubos com pedras marroadas
e depósito de cascalho;
Estrada do Barreiro (acesso
para a Vila Velha):
p a t r o l a m e n t o ,
cascalhamento, limpeza de
material vegetal e saídas de
água;Estrada dos remédios:
cascalhamento e limpeza de
saídas de água; Estrada do

Morro Grande:
cascalhamento, limpeza de
tubos e saídas de água;
Estrada da Freguesia:
depósito de cascalho,
limpeza de saídas de água e
cascalhamento em pontos
críticos; Bairro do Macuco:
limpeza de material vegetal,
patrolamento, cascalhamento
e limpeza em saídas de água;
Estrada do Goiabal: limpeza
de material vegetal, tubos,
saídas de água, patrolamento
e cascalhamento;Estrada das
Caieiras: recuperação de
acostamento.Roçadas nas
E s t r a d a s :
Morro Grande, Barreiro II,
Barreiro (acesso à Vila
V e l h a ) ,
 Chácaras Dallas, Barreiro
(acesso a Chácara Ingrid),
Laranjal, Água Vermelha,
Pinhão, Goiabal, Macuco,
São José do Macuco, Pouso
Frio, Itapecerica e
Barreirinho.

Taubaté: Prefeitura intensifica
melhorias em diversos pontos

da cidade

A empresa Estrada de Ferro
de Campos do Jordão,
responsável pelo trem
turístico que se acidentou por
volta das 18h de sábado, dia
3, afirmou que as operações
na linha Pindamonhangaba –
Campos do Jordão, ficarão
suspensas por pelo menos 30
dias. O acidente deixou 3
mortos e mais 40 feridos.Dez
adultos e dois menores foram
levados a um hospital de
Campos de Jordão, mas
cinco deles, em estado
grave, tiveram que ser
transferidos à cidade de
Taubaté, enquanto os
levemente feridos
permaneceram no local até
altas horas da noite devido
ao difícil acesso dos
bombeiros a essa região
montanhosa.Unidades do
Corpo de Bombeiros do Vale
do Paraíba foram

mobilizadas para resgatar as
vítimas do acidente. Foram
25 viaturas entre veículos do
Corpo de Bombeiros e da
polícia, além de 11
ambulâncias. O trabalho de
retirada dos sobreviventes foi
concluído às 23h.Em
novembro de 2011, o
governador de São Paulo,
Geraldo Alckmin, anunciava,
em clima de festa, o
investimento de 4,1 milhões
na Estrada de Ferro Campos
do Jordão. Mas, pelo visto,
não houve melhorias.Basta
olhar superficialmente as
fotos do último acidente,
disponíveis nos meios de
comunicação, para notar o
de sempre: trem novo
circulando sobre trilhos e
dormentes nada novos,
sustentados por madeira
podre. Não é difícil imaginar
que a situação seja, no

mínimo, assemelhada nos
demais aspectos da
infraestrutura da
EFCJ.Segundo o Sindicato
dos Ferroviários, o governo
do Estado de São Paulo é
centralizador, incompetente
para o diálogo com a
sociedade, e excludente com
quem exerce o direito da
crítica em nome do bem
c o m u m .
Está fazendo o mesmo com
policiais civis e militares,
mortos pelo crime
organizado, em uma “guerra”
que o governo do Estado de
São Paulo nega.
 Sempre nega a existência de
problemas maiores, e a todos
eles atribui sempre o mesmo
bordão –
 “caso isolado”. É possível
que diga o mesmo do
acidente de Campos do
Jordão - caso isolado.

Péssimas condições da EFCJ
denunciavam perigo à vista

Imóveis são das cidades de
Agudos, Barra Bonita,
Barretos, Batatais, Guaiçara,
Guapiaçu, Guararapes,
Taubaté e OurinhosUm
leilão de imóveis de
propriedade do governo do
Estado de São Paulo, será
realizado em 7 de
dezembro, às 11h, no
Pestana São Paulo Hotels &
Conference Centre, na Rua
Tutoia, 77, Jardim Paulista,
em São Paulo. Promovido
pela Secretaria de
Planejamento e

Desenvolvimento Regional, o
leilão será do tipo maior lance
por item. Este primeiro lote
concentra 13 imóveis
oriundos de execução fiscal
que se encontram nos
municípios de Agudos, Barra
Bonita, Barretos, Batatais,
Guaiçara, Guapiaçu,
Guararapes, Taubaté e
O u r i n h o s .
 Todos serão ofertados e
vendidos no estado material
e situação jurídica que se
encontram, ficando as
providências que se fizerem

necessárias para
regularização documental,
registros e levantamento de
eventuais ônus que recaiam
sobre o imóvel, sob a
responsabilidade dos
a r r e m a t a n t e s . O s
interessados podem acessar
o edital na íntegra por meio
do site da Secretaria de
Planejamento e
Desenvolvimento Regional,
ou na própria sede, situada
na Alameda Jaú,
 389, 3º andar, Jardim
Paulista, São Paulo.

Governo leiloa 13
imóveis do interior do

Estado no dia 7 de
dezembro

A Prefeitura de
Pindamonhangaba abriu mais
100 vagas para estágio para
o ano de 2013. Os novos
estagiários serão admitidos no
lugar dos que estão se
formando este ano. As
inscrições para os estudantes
de Ensino Médio começaram
hoje (06) e prosseguem até
esta quarta-feira (07), das 9
às 16h na Faculdade
Anhanguera.  A partir desta
quinta-feira (08) até à sexta-
feira (09) é a vez dos
estudantes do Ensino Técnico
e Superior, no mesmo horário
e lugar.A carga horária é de 4
horas diárias e a bolsa auxílio
para os estudantes do nível
técnico e médio é de R$
4 2 0 , 4 2 ;

para o ensino superior é de R$
472,44. Também será
concedido o auxílio transporte
no valor de R$ 30,00 e cesta
básica.Das 100 vagas, 42 são
para estudantes do nível
superior (administração 6,
arquitetura 1, biologia 4,
comunicação social –
jornalismo e publicidade – 4,
direito 9, engenharia
ambiental 2, farmácia 4,
fisioterapia 2, pedagogia 8 e
serviço social 2, além de
cadastro reserva para
engenharia civil,
 informática, sistemas de
informação, gestão de TI,
engenharia da computação,
tecnologia em redes de
computadores e ciência da
c o m p u t a ç ã o ) ;

28 para nível técnico
(administração 15,
contabilidade 2,
informática 1, serviços
jurídicos 10 e cadastro reserva
para técnico de segurança); e
30 para nível médio (10 vagas
no período da manhã e 20 à
tarde).A prova será realizada
na faculdade Anhanguera,
 dia 11 de novembro, às 8
horas para estudantes do
ensino médio;
e às 10h30 para os alunos de
nível superior ou técnico. A
Prefeitura pede aos
candidatos que cheguem com
30 minutos de antecedência.
Os resultados serão
divulgados dia 20 de
novembro no site da
Prefeitura www.pindamonhangaba.sp.gov.br.

Pindamonhangaba:
Inscrições de estágio

para Prefeitura seguem
nesta semana


