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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

As inscrições para o
vestibulinho para
preenchimento das vagas
dos cursos da ETEC
Ubatuba que iniciam no
primeiro semestre de
2012 iniciaram no dia 28
de setembro de vão até as
15h do dia 18 de outubro,
terça-feira.Inscrições As
inscrições 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.Além das
inscrições, os
interessados podem obter
neste site diversas outras
informações relevantes

sobre os cursos
oferecidos, simulados e
gabaritos, unidades da
ETEC no Estado e muito
mais.Em Ubatuba, a ETEC
disponibilizou dois
postos de inscrição
eletrônica gratuita para
atender principalmente
quem não tem acesso à
Internet em casa:

Inscrições para
Vestibulinho 2012 da

ETEC Ubatuba
terminam hoje

No próximo dia 21 de
outubro, a Prefeitura de
Ubatuba, por meio da
Fundart, realiza a abertura
do 9º Salão Nacional de
Belas Artes de Ubatuba, às
20h no Salão de
Exposições do Sobradão
do Porto. Mais de 150
obras farão parte da
mostra, que reunirá 65
diferentes artistas. Ainda
na abertura do Salão
haverá a premiação nas
modalidades pintura,
escultura e desenho. Para

a Fundart, o Salão
Nacional de Belas Artes
de Ubatuba já se firmou
no cenário artístico
cultural da cidade e neste
ano destaca o
 trabalho de Coordenador
d o
 Grupo Setorial de Artes
Plásticas, o artista Costa
Simões, e ainda a
colaboração do pintor
Bruno Pizzuto, também
do Grupo Setorial. O júri
será constituído pelos
artistas plásticos de

Paraty, Cesare Pergola,
Márcio Franco e
Fernando Fernandes que
afirmam que “o Salão de
Ubatuba, na sua nona
edição, é testemunha de
uma continuidade
admirável em despertar
atenção e promulgar
interesse pelas artes
plásticas”. As obras
podem ser apreciadas até
o dia 6 de novembro, em
horário comercial em
dias de semana e das 18h
às 22h nos fins de semana.

9º Salão Nacional de
Belas Artes começa dia

21 de outubro

A Secretaria de Obras da
Prefeitura de Ubatuba está
dando continuidade à obra
de pavimentação do
entorno do Mercado
Municipal de Peixes.
Todo o entorno do
Mercado terá a colocação
de blocos sextavados,
além de guias e sarjetas e
calçada em paver. Além
disso, atendendo uma
reivindicação dos
pescadores, na área de
carga e descarga será

implantado um material
diferenciado, com
construção de canaletas
para escoamento da água
que normalmente sai dos
caminhões de
 pescado e que causa mau
cheiro no local.”
Essa é uma das principais
obras que estão sendo
realizadas atualmente em
Ubatuba e visa
melhorar o acesso e o
visual deste ponto tão
relevante de nossa cidade.

Sabemos da importância
do Mercado de Peixes,
não apenas para os
pescadores que
comercializam seus
produtos, mas também
para os munícipes e
turistas que visitam o
mercado. Por isso
estamos dando a atenção
que o produtor merece,
com o conforto que o
visitante necessita”,
considerou o prefeito de
Ubatuba.

Prefeitura de Ubatuba
segue com obra de
pavimentação do

entorno do Mercado de
Peixes

A Prefeitura de Ubatuba,
através da Secretaria de
Agricultura, Pesca e
Abastecimento (Smapa),
está desenvolvendo um
projeto junto à Pastoral da
Criança, há cerca de dois
meses. Trata-se da
implantação de uma horta
na sede da Pastoral, com
produtos orgânicos.A
colheita já está sendo
realizada e os produtos

estão sendo expostos no
Espaço Saudável, às
segundas-feiras, na Praça
Nóbrega. A renda será
revertida para a
elaboração de uma horta
maior e os produtos
passarão a ser distribuídos
para a comunidade que a
Pastoral já ajuda
normalmente.Para a
implantação da horta, a
Smapa capacitou seis

pessoas, sob a
coordenação de Diná
Barbosa e do Frei
Sebastião. Quem adquirir
os produtos orgânicos da
horta da Pastoral, além de
estar incentivando a
alimentação saudável e
levando para casa
hortaliças da melhor
qualidade, também estará
ajudando a Pastoral da
Criança. Participe!

Secretaria de Agricultura e

Pesca desenvolve projeto

junto à Pastoral da Criança

Na edição deste mês de
outubro, a Cozinha de Bistrô
será no Restaurante 
Matterhorn que irá preparar
“Uma Noite na Suíça”.O
tradicional jantar dos amantes
da boa gastronomia de
Campos do Jordão, será no
próximo dia 26 de outubro,
a partir das 20h 30, com
música ao vivo, decoração
especial, sorteio de brindes e
um festival de fondues
especiais.No cardápio dessa
noite Fondue Chinoise

(acompanhado de batata
rostie), ao final da fondue, os
interessados, poderão
saborear o caldo restante
com espaguete cabelo de
anjo; Fondue de Queijo
(acompanhado de seleção de
frios fatiados) e de
sobremesa Fondue de
Chocolate (acompanhado de
farofa crocante)Cozinha de
Bistrô é uma realização da
Asstur com apoio da
Associação Brasileira Ind. de
Hotéis (ABIH), dos

portaisCamposdoJordao.com.br e
 PortaldeCampos.com.brOs
convites custam R$ 48,00
(pessoa) + 10% (opcional),
as bebidas não estão
inclusas,mas os vinhos
estarão com preços
especiais. As reservas podem
ser feitas pelo telefone (12)
3664-1532 ou pelo e-
mail asstur@terra.com.br
Restaurante Matterhorn fica
na Praça do Capivari –
Shopping Boulevard Geneve
– Tel (12) 3663-1841.

Cozinha de Bistrô terá
Noite na Suíça
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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.

Nos dias 23 a 26 de
outubro, Campos do
Jordão será palco do 16º
Encontro Nacional de
Química Analítica
(ENQA).Com o tema
“Química Analítica Sem
Fronteiras”, o encontro
irá debater a repercussão
da boa fase do setor e de
suas pesquisas no Brasil,
reunindo estudantes,
profissionais das
indústrias químicas,
p e t r o q u í m i c a s ,
f a r m a c ê u t i c a s ,
agroquímicas e
pesquisadores que
abordarão esse tema.A
programação científica
do 16º Encontro será
formada por workshops,
minicursos, conferências,
simpósios, sessões
coordenadas, sessões de
painéis, além da
comemoração pelo Ano
Internacional de Química
(AIQ2011).Para ministrar
os minicursos, docentes
de renomadas
instituições brasileiras,
tendo como temas
“Cromatografia” (Renato
Zanella – Univ. Federal de

Santa Maria - RS),
“Métodos Volamétricos:
do Mecanismo de
reações eletródicas ao
Mecanismo de ação in
vitro” (Síliva Helena
Peres Serrano – Instituto
de Química - USP),
“Aplicação da diluição
isotópicas nas diferentes
etapas do processo
analítico” (Maria
Fernanda Giorgina Gines
Rosias – Centro de
Energia Nuclear na
Agricultura – Piracicaba -
SP), Introdução à
Térmicas e
Termoanalíticas”(Éder
Tadeu Gomes Cavalheiros
– Instituto de
Química – Univ.
Federal de São Carlos  -
SP); “Calibração
Multivariada” (Jez
William Batista
 Braga – Universidade de
Brasília) e Fundamentos e
A p l i c a ç õ e s
Analíticas de
Espectrometria de
Massas” (Fábio Céezar
Gazzo – Instituto de
Química - Unicamp).No
Encontro serão abordados

temas da química analítica
dentro do cenário atual
brasileiro e internacional
sobre o prisma dos
alimentos, fármacos,
combustíveis e derivados,
meio ambiente, droga de
abuso, instrumentação
analítica, educação de
química analítica,
materiais orgânicos,
biológicos, quimioterapia
e metrologia.Além da
troca de conhecimentos
científicos, o evento visa
ser um momento de
confraternização entre os
profissionais, possam
obter novos contatos,
amizades e fazer a trocas
de experiências.O 16º
Encontro Nacional de
Química Analítica é uma
realização da Divisão de
Química Analítica (DQA)
da Sociedade Brasileira
de Química (SBQ), com
apoio da Campos do
Jordão Eventos,
responsável pela
administração de reservas
de hospedagem dos
participantes. Mais
informações pelo
telefone (12) 3663-2166.

Química Analítica é tema
de encontro na cidade

Dando continuidade a
programação de filmes do
CineClube Araucária,
mais três filmes serão
exibidos, no Espçao
Cultural Dr. Além, neste
fim de semana.Na sexta-
feira (21/10), Avatar
ganha projeção no telão,
a partir das 19h 30. O
filme dirigido por James
Cameron, conta a estória
de um futuro muito
longínquo, no qual o ex-
militar parapégico Jake
Sully é enviado a um
mundo distante, chamado
Pandora, habitado por
uma civilização Na’vi, que
possuem cultura,
costumes e linguagem
própria. O experimento
de socialização leva Sully
a desbravar esse lugar,
além de lutar pela sua
sobrevivência e pela vida
dos habitantes desse lugar.
O filme tem duração de
150 minutos e

classificação etária 12
anos.Um clássico da
década de 70, The Wiz
ganha as telas no sábado,
a partir das 19h 30, para
contar a estória de
Dorothy Galé, uma
professora do Harlem,
que é levada por um
furacão às terras do conto
de fada de Oz. Pela busca
do caminho de casa,
Dotothy conhece três
amigos  o Espantalho, o
Leão e o Homem de Lata,
que seguirão junto com
ela nessa busca por Oz, um
feiticeiro que poderá
levá-la de volta para casa.
Durante o caminho
descobre que cada um dos
amigos também tem um
pedido a ser feito ao
grande mago. O filme
com direção de Sidney
Lumet traz no elenco
nomes como Diana Ross
(Dorothy) e Michael
Jackson (Espantalho),

tem duração de 134
minutos e classificação
etária livre.Fechando a
programação de fim de
semana, será exibido no
domingo o filme
brasileiro “O Saci” de
Rodolfo Nanni, de 1951.
O filme conta as estórias
das personagens do Sítio
do Picapau
Amarelo em torno dessa
personagem mitológica
brasileira. O filme tem
duração de 65
minutos e classificação
livre.As sessões têm
entrada franca, os
ingressos podem ser
retirados no dia de cada
sessão, a partir das 14h. O
Espaço Cultural Dr. Além
fica na Av. Dr. Januário
Miráglia, 1582 –
Abernéssia, com
capacidade para 250
pessoas.- Mais
informações pelo
telefone (12) 3664-3524.

Em Campos Cineclube
Araucária exibe o filme

Avatar


