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Doze de outubro. Dia da
Criança. Aproveitemos
essa data para refletir
seriamente sobre o futuro
das novas gerações,
ameaçadas, desde já, pela
prática hedionda de
crimes como a
exploração sexual. Sem
contar o crescimento da
violência envolvendo-as,

as inomináveis pedofilia e
efebofilia, até em
ambientes nos quais
devem imperar a
segurança e o
d e s e n v o l v i m e n t o
socioafetivo: o lar e a
escola. Hoje, esses
problemas não mais se
restringem a meninos e
meninas que se

encontram tristemente
abandonados pela rua. Há
crianças que vivem em
moradias aos pedaços, nas
favelas, embaixo dos
viadutos, como vemos na
mídia, ou mesmo outras
que residem em belos
apartamentos e casas que
são, no entanto, tão
indigentes, tão carentes

quanto aquelas que não
têm um travesseiro sobre
onde reclinar a
cabeça.Urge que todos,
cidadãos e os órgãos
constituídos, busquem
alternativas que façam
expandir o Dia da Criança
para os 364 restantes do
ano.Não me canso de
afirmar que a estabilidade

do mundo começa no
coração da criança.
HOMENAGEM A
STEVE JOBS.A Legião
da Boa Vontade registra
aqui a sua homenagem ao
Espírito Eterno de Steve
Jobs. O mundialmente
conhecido executivo,
cofundador da Apple,
retornou à Pátria
Espiritual na última
quarta-feira, 5/10. Como
os mortos não morrem,
onde estiver, que ele
receba as nossas
vibrações de Paz.Sua
atuação marcou de forma
expressiva o cotidiano
das pessoas. É inegável o
avanço no campo da
tecnologia digital que a
sua Alma visionária nos
p r o p o r c i o n o u .
O Governo da Terra, que
se inicia no Céu,
escala sempre
vanguardeiros de todas as
áreas do saber humano, de
modo a promover o
necessário progresso
que os povos
vão se tornando
aptos a absorver. À
medida que
compreendermos que o
crescimento material
precisa do sopro da
ciência espiritual
superior, melhor se
aproveitará o
gênio que muitos
Espíritos trazem ao

mundo. O caminho tem de
ser o da Paz e para o
benefício de
todos.NOBEL DA PAZ O
anúncio do Prêmio Nobel
da Paz de 2011, dirigido à
presidente da Libéria,
Ellen Johnson Sirleaf, à
militante Leymah
Gbowee, também
liberiana, e à jornalista e
ativista iemenita Tawakkul
Karman, vem exaltar a
i m p r e s c i n d í v e l
contribuição da mulher
nas soluções dos dramas
que acometem a
sociedade. Para o
presidente do Comitê do
Nobel, Thorbjoern
Jagland, “a esperança do
comitê é que o prêmio
ajude a pôr um fim na
opressão às mulheres, que
ainda ocorre
em muitos países, e a
reconhecer o grande
potencial para
democracia e paz que elas
podem representar”.
Nossa saudação àquelas
que, conscientes de seu
valor, se empenham,
igualmente a partir do lar,
pela educação de seus
filhos e por ver surgir uma
Humanidade mais justa e
solidária.José de Paiva
Netto é jornalista,
radialista e escritor.
paivanetto@lbv.org.br
—
www.boavontade.com

Riscos das novas gerações

A Prefeitura de Taubaté já
iniciou o processo para
analisar proposta feita
pelo Convention &
Visitors Bureau visando à
recuperação da Villa S.
Aleixo, imóvel que conta
com quase 140 anos de
existência.Segundo a
Secretaria de Turismo e
Cultura (Setuc) do
município, a proposta,
apresentada ao prefeito
Roberto Peixoto no
último dia 5 de outubro,
é de instalar no local uma
central de turismo e
informações.A Prefeitura
continuaria como
proprietária do imóvel,
sendo que toda a
restauração e
administração da central
ficaria a cargo do Bureau,
que abrange Taubaté e
região.A realização de
parcerias é vista pela
administração municipal
como uma importante
alternativa para a
restauração da Villa S.
Aleixo. Atualmente, a
Prefeitura já mantém
parceria com a empresa
MRV (da área de
construção civil), que
está realizando a reforma
do telhado do imóvel e a
avaliação da parte
estrutural do prédio, a
custo zero para os cofres
públicos.O secretário de
Turismo e Cultura de
Taubaté, Carlos Eugênio
Monteclaro César Júnior,
aponta que parcerias com
a iniciativa privada “são as
melhores alternativas”
para a recuperação do
imóvel.”A atuação da
iniciativa privada

desonera a administração
municipal”, frisou o
secretário. Ele informou
que a secretaria já está
desenvolvendo a análise
jurídica da proposta feita
pelo Bureau.Segundo
Monteclaro, “trata-se de
um grupo profissional,
composto de empresários
de vários setores
envolvidos com o
turismo e que têm a
experiência necessária
para consolidar o
projeto”.O prefeito
Roberto Peixoto
ressaltou que vários
fatores estão
contribuindo para o
incremento do turismo
em Taubaté. Um deles,
destaca, foi a concessão
do título de Capital
Nacional da Literatura
Infantil, oficializado em
março deste ano pela
presidenta Dilma
Roussef.Taubaté é a
cidade natal do escritor
Monteiro Lobato,
expoente da literatura
infantil brasileira.
Também em Taubaté está
localizado o
Sítio do Picapau Amarelo,
local citado na obra do
escritor como palco das
aventuras dos seus
p e r s o n a g e n s
– como Pedrinho,
Narizinho, Dona Benta,
Tia Nastácia, Emília e o
Visconde de Sabugosa.A
Villa S.
AleixoConstruída por
volta de 1872 para ser a
residência de Joaquim
Lopes Chaves (deputado
e senador por São Paulo),
passou por vários

proprietários até 1920,
quando foi adquirida pela
Mitra Arquiepiscopal do
Rio de Janeiro.Nesta
época, serviu como
residência de verão de D.
Joaquim Arcoverde de
Albuquerque Cavalcanti,
primeiro cardeal
brasileiro e latino-
americano, que deu ao
solar o nome de Villa S.
Aleixo.O imóvel possui
estilo eclético e é um
exemplo da arquitetura
emergida no período da
riqueza gerada pela fase
cafeeira. Localizado em
área central, o terreno
possui 2.357 metros
quadrados, com 332
metros quadrados de área
construída.Em 1930, o
local se transformou em
residência do médico
José Luís de Cembranelli,
pesquisador da cura do
câncer e, em 1931, foi
adquirido pela família
Nader.O imóvel foi
adquirido em 1996 pela
Universidade de Taubaté
(Unitau), que ali instalou
sua Fundação Musical e
foi fechado em 1999.Em
2009, Prefeitura e Unitau
iniciaram estudos para
permutar o
 imóvel. Em função disso,
foi aprovada pela
Câmara de Vereadores a
lei 4.548, de 6 de
outubro último, que
autoriza a Unitau a
permutar a Villa S. Aleixo
com a Prefeitura,
recebendo em troca o
prédio onde já está
instalado seu
Departamento de
Fisioterapia.

Prefeitura de Taubaté
estuda parcerias para

recuperar a Vila S. Aleixo

Pindamonhangaba esteve
presente na segunda-feira
(10), no debate
“Protegendo a Criança e
Adolescentes” promovido
no auditório ‘Franco
Montouro’, em São
Paulo. Pinda foi
representada pela equipe
do movimento Coalizão
Comunitária Antidrogas,
com a presença da
presidente Eliane Prado
Marcondes e equipe.O
convite partiu do Dr.Luiz
Alberto Chaves de
Oliveira – Dr.Laco,
coordenador de Políticas
sobre Drogas da
Secretaria de Justiça da
Defesa da Cidadania do
Governo do Estado de
São Paulo. O debate teve
como tema a fiscalização

de venda de bebida
alcoólica para menores e
foi promovido em alusão
ao Dia das Crianças.A
atuação de
Pindamonhangaba com o
grupo Coalizão foi
bastante elogiada pelo
coordenador dr.Luiz
Alberto Chaves de
Oliveira, que destacou os
vários trabalhos
desenvolvidos no
estado.Além de
P i n d a m o n h a n g a b a
estiveram presentes à
mesa de debates
representantes de
trabalhos efetuados nas
cidades de : S.José dos
Campos, Sorocaba e
TarumãOs representantes
de Pindamonhangaba
mostraram aos presentes,

os trabalhos já realizados
em conjunto com os
diversos setores que
compõem a Coalizão
Comunitária de Pinda. A
comitiva pindense foi
representada por: Eliane
Prado Marcondes,
presidente da Coalizão;
Dr.Carlos Eduardo
Pacielo (promotor da
Infância e Juventude),
Ver.Dona Geni Dias
Ramos e sua assessora
Célia Gomes (Câmara
Municipal) , Pr.Valter
Braga (Assembleia de
Deus), Lafayette
Marcondes Sobrinho
(diretoria da Coalizão),
Lucas Bertolino (Comitê
Juventude) e a Sra. Rute
Lidiane Pires (Diretoria
de Ensino).

Pinda é representada em
São Paulo pela Coalizão
Comunitária Antidrogas

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
municípioO 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
adolescentes, 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”

Comentando sobre a
situação da violência e a
falta de segurança em
Taubaté, o vereador
Rodson Lima (PP)
ressaltou a importância
da Rota (Rondas
Ostensivas Tobias de
Aguiar) na cidade.”Não
sou a favor da morte, mas
90% das pessoas que

morrem (dentro do
índice de homicídios
divulgado pela Secretaria
de Segurança Pública)
são vagabundos. Entre o
policial, o trabalhador e o
vagabundo, que morra o
vagabundo. Gostaria que a
Rota viesse para cá e
fizesse ‘a rapa’”, afirmou
o parlamentar.Rodson

disse que os jovens
usuários de drogas devem
ficar mais atentos aos
problemas da sociedade e
acompanhar os
noticiários. “Os jovens
precisam parar de ser
babacas. Enquanto eles
estão usando drogas, os
traficantes estão ficando
ricos.”

Rodson Lima defende
Rota em Taubaté para

combater violência
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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.

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

O Ubatuba Convention &
Visitors Bureau anunciou
nesta segunda-feira, 3, a
programação das escalas
de navios de cruzeiro em
Ubatuba para a temporada
2011/2012. A primeira
escala acontece no dia 19
de novembro, com o
navio MSC
Armonia.Nesta temporada
de navios, Ubatuba
receberá escalas de três
diferentes empresas:
MSC Cruzeiros, Ibero
Cruzeiros e Costa
Cruzeiros, totalizando 18
escalas até o dia 29 de
março de 2012.Para o
prefeito de Ubatuba, esta
deverá ser mais uma
temporada de sucesso:
“assim como nos anos
anteriores, esperamos
que os navios tragam
muitos turistas para
Ubatuba, que conheçam e
voltem a nossa cidade em
outra oportunidade. Ver os
navios na nossa baía é
realmente um sonho
realizado e a cada ano

Ubatuba se torna mais
forte neste nicho de
turismo, com boa
estrutura e excelente
receptivo. Prova disso foi
a entrada de duas novas
empresas incluindo
Ubatuba em seus
roteiros”.O presidente do
Ubatuba Convention &
Visitors Bureau, Luiz
Felipe Azevedo, ressaltou
a enorme importância da
chegada de duas outras
empresas com seus
navios em Ubatuba:
“teremos neste ano,
depois de muita
luta, a Costa
C r u z e i r o s
com o belíssimo Costa
Victoria aportando em
Ubatuba. Ocorre que a
Costa Cruzeiros faz parte
do Grupo Carnival
Cruises, o maior do
mundo no ramo de
cruzeiros marítimos.
Estamos vendo este fato
como uma oportunidade
fantástica para Ubatuba
mostrar suas qualidades,

no sentido de entrar de vez
nos roteiros dos navios
das maiores empresas
existentes no mercado
mundial”.Confira a
programação com as datas
das escalas em
Ubatuba:Novembro: 19 -
Abertura da temporada
com o navio MSC
Armonia 23 – MSC
ArmoniaDezembro:08 -
MSC Orchestra 13 -
Grand Mistral 19 - MSC
Orchestra 20 - MSC
Musica e Mistral (duas
escalas no mesmo dia)21
- Costa Victoria (pela
primeira vez em
Ubatuba) 31 - MSC
OrchestraJaneiro:29 –
MSC Opera  Fevereiro 
14 – MSC Armonia 16 –
MSC Armonia  Março: 
01 - MSC Musica  09 -
MSC Orchestra  11 -
Grand Holiday (Ibero
Cruzeiros) 16 - Armonia 
18 - MSC Orchestra  29 -
MSC Armonia
(encerramento da
temporada)

Temporada 2011/2012
de navios de cruzeiros
em Ubatuba começará

em novembro


