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Até o final do primeiro
trimestre de 2012 serão
implantados diversos
projetos de melhorias do
sistema de transporte público
de Taubaté. Entre eles estão
a implantação do sistema
integrado e a criação do
Cartão Rápido Cidadão.O
anúncio foi feito pelo
secretário de Governo e
Relações Institucionais da
Prefeitura de Taubaté, Adair
Loredo, durante entrevista
coletiva concedida na tarde
de segunda-feira, 24 de
outubro.Acompanhado do
diretor de Trânsito da
prefeitura, Luiz Donizeti
Gonçalves, Loredo também
destacou os motivos que
levaram a administração
municipal a conceder o
reajuste na tarifa do
transporte coletivo urbano e
rural do município que, a
partir de 5 de novembro
próximo, passará dos atuais
R$ 2,40 para R$
2,80.Segundo o secretário, o

reajuste foi definido “após
estudos e debates junto à
empresa ABC, aos
permissionários do TCTAU
(transporte complementar) e
aos vereadores”.Loredo
lembrou que, no início deste
ano, a empresa ABC pediu
que a tarifa fosse reajustada
para R$ 2,98. Entretanto,
completou, o prefeito
entendeu que RS 2,80 é um
valor razoável, haja vista que
há cerca de dois anos a tarifa
estava sem reajuste.Novas
melhoriasO destaque da
coletiva do secretário foi o
anúncio das novas melhorias
para o transporte público. A
criação do sistema de
integração, frisou, terá
grandes reflexos no “bolso”
do consumidor, uma vez que
proporcionará a redução de
custos para a utilização de
linhas diferentes, com o
passageiro “pagando apenas
uma tarifa”.Outra melhoria
será a criação do Cartão
Rápido Cidadão. Com o

cartão, o passageiro que
adquirir um lote de dez
passagens ganhará mais uma,
que poderá ser utilizada aos
domingos e feriados.Loredo
também anunciou que a
Prefeitura participará do
novo programa lançado pela
presidenta Dilma Roussef,
por meio do qual o governo
federal liberará cerca de R$
30 bilhões para obras de
mobilidade urbana. “Vamos
apresentar nosso projeto,
para trazer parte desses
recursos para a nossa
c i d a d e ” ,
afirmou.Por último, o
secretário informou que será
criada uma comissão
público-privada para “definir
políticas públicas de
qualidade para o transporte
público de Taubaté”.
 “Vamos conhecer modelos
de sucesso, como o de
Curitiba, para analisar
alternativas que possam ser
aplicadas em Taubaté”,
concluiu.

Tarifa da ABC sobe dia 5
para R$ 2,80 e Prefeitura

anuncia melhorias no
transporte coletivo

 da cidade

Mais de mil pessoas
participaram da Festa das
Crianças, realizada no
último domingo, 23 de
outubro, no bairro Cecap
1, em Taubaté. Promovida
pela comunidade do
bairro, a festa contou

com diversas atrações,
como os personagens do
Sítio do Picapau Amarelo
e brincadeiras
infantis.Organizado por
Juninho da Cecap, o
evento contou com o
apoio da Prefeitura de

T a u b a t é ,
 por meio do FUSSTA
(Fundo Social e
Solidariedade) e SETUC
(Secretaria de Turismo e
Cultura), e aconteceu na
quadra de esportes do
bairro.

Festa das Crianças
reúne mais de mil

pessoas no Cecap 1

PROGRAMAÇÃO 25/10
a 30/10 - Exposição: Vamos

caçar o Saci Local:

Mercado Municipal 27/10
(quinta-feira) 10h00 -
Espetáculo Bang Bang a
Pastelana Local: Escola

Coronel Domingues de

Castro 15h00 - Espetáculo

Bang Bang a Pastelana
Local: Escola Coronel

Domingues de Castro 28/
10 (sexta-feira) 20h00 -
“Saciata” com o Bloco do

Saci Local: Saída do

Camping do Saci 22h00 -

Show com a Banda Quar de
Mata - Lançamento do Cd

“Deu na Creca” Local:

Coreto Elpídio dos Santos

29/10 - (Sábado) 09h00 -
Oficina de Argila com Seu
Geraldo Tartaruga Local:

Praça Oswaldo Cruz

10h00 - Espetáculo Infantil

com a Cia. Tempo de Brincar
Local: Coreto Antônio

Nicolau de Toledo 10h00 -
Oficina de Teatro “Partitura
Cênica: questões éticas e

estéticas” com o Prof.
Marcelo Mattos Local:

Prédio do Ceresta (End.

Praça Dr. Oswaldo Cruz

nº22) 10h30 - Passeio
Saciclístico (Traga sua

bicicleta) Local: Saída da

Praça Dr. Oswaldo Cruz

13h30 - Oficina de Teatro

“Partitura Cênica: questões
éticas e estéticas”com o Prof.

Marcelo Mattos Local:

Prédio do Ceresta (End.

Praça Dr. Oswaldo Cruz

nº22) 14h00 - Contação de
Estórias com Seu Ditão

Virgilio e Seu Geraldo
Tartaruga Local: Coreto

Antônio Nicolau de Toledo

15h00 - Espetáculo “A Farsa
da Boa Preguiça” Local:

Praça Dr. Oswaldo Cruz

15h30 - Lançamento do

Livro “Saci” de Dilair Aguiar,
Flávio Paiva, Luís Manetti,

Márcia Camargos, Paulo
Pepe, Robson Moreira e

Rudá K. Andrade.
Organização: Mouzar
Benedito da Silva Local:

Praça Dr. Oswaldo Cruz

16h00 - Gincana do Saci

Local: Praça Oswaldo

Cruz17h00 - Apresentação

dos Pífanos Flautins de Matuá
Local: Calçadão 19h00 -
Seminário: Folclore e Cultura

Popular. Participantes: - José
Luiz Nogueira Ohi  Jornalista,

Ilustrador, Chargista -
Mouzar Benedito da Silva 

Jornalista, Escritor - Ruth
Guimarães Botelho 

Jornalista, Romancista,
Poetisa, Tradutora - André
Luiz da Silva- Antropólogo

L o c a l :

 Prédio do Ceresta Praça

Dr. Oswaldo Cruz nº22)

20h00 - Show com o Duo

Catrumano- Lançamento de
Cd Local: Coreto Antônio

Nicolau de Toledo 21h30 -

Show com Siba “Ex Mestre
Ambrósio” (Projeto

Caravana Sotaques do
Brasil)Local: Coreto Elpídio

dos Santos 30/10 -

(Domingo) 09h00 - Oficina
de Máscaras com Benito

Campos Local: Calçadão

09h30 - Distribuição do

Bolo do SaciLocal:

Calçadão 10h00 -
Espetáculo com a Cia. Ganso

de Ouro Local: Coreto

Antônio Nicolau de Toledo

11h00 - Show “Corda,
Couro e Canto” com João

Arruda Local: Coreto

Elpídio dos Santos 14h00 -
Quarteto Pererê Local:

Coreto Antônio Nicolau de

Toledo 15h00 - Espetáculo 

“O  Saci” com o Sítio do Pica
Pau Amarelo Local: Praça

Dr. Oswaldo Cruz 16h00 -
Show Infantil “São João do

Carneirinho” com a Cia.
Cabelo de Maria (Projeto
Caravana Sotaques do

Brasil) Local: Coreto

Elpídio dos Santos18h00 -

Arrastão de Maracatu
“Cultura na Kombi” Local:

Pelas ruas da

cidade20h00 - Show com a

Banda Namoradeira -
Lançamento do Cd “ Festa
na Rua” Local: Coreto

Elpídio dos Santos 05/11 -
(Sábado) 21h00 - Show

com Tião Carvalho (Projeto
Caravana Sotaques do

Brasil) Local: Coreto

Elpídio dos Santos  06/11 -
(Domingo)16h00 - Show

“Panorama do Choro
Paulistano Contemporâneo”

(Projeto Caravana Sotaques
do Brasil) Local: Coreto

Elpídio dos Santos

9ª Festa do Saci e seus
Amigos

Taubaté
 elege Elaine Valério da
Sophia Modas como a

miss comerciária

Taubaté elegeu a sua Miss
Comerciária 2011. Ela é
Elaine Cristina dos Santos
Valério, da Sophia Modas,
que foi a escolhida entre doze
candidatas concorrentes na
sexta, dia 21, no Clube de
Campo Abaeté.Elaine, muito
emocionada, recebeu a faixa
e a coroa de sua antecessora,
a Miss Comerciária 2010,
Amanda Vanone.Como
primeira e segunda princesas
foram escolhidas,
respectivamente, Thaís Silva
Martins, da Requinte Móveis
e Elaine AP. Magalhães
Pinto, das Casas Bahia.
Michelle AP. Ferreira
Vitorino, da Auto Pinda, foi
eleita entre as candidatas
como a Miss Simpatia
2011.Com a difícil missão de
escolher entre belas doze
candidatas a Miss
Comerciária 2011, o corpo
de jurados, do mais alto
nível, foi composto por
personalidades de vários
segmentos, como Nilza
Carolina Mafetano,
empresária de moda e
proprietária da New Kaw
Maiôs e Biquínis Sob
Medida; Rosane Almeida,
professora, pedagoga,
coreógrafa, especialista em
postura e proprietária da
Academia Ophicina do
Corpo; Edson Ramos,
secretário geral do

Sincomerciários de São
Paulo e Diretor 1º.
Secretário da
F e c o m e r c i á r i o s ,
representando o Presidente
da Fecomerciários, Luiz
Carlos Motta; Marco
Fenerich, jornalista e diretor
da Rádio Jovem Pan AM de
Taubaté; Vivian Marques,
Miss Comerciária Taubaté
2007 e secretária da
Presidência da
Fecomerciários; Dan
Guinsburg, presidente do
Sindicato Varejista de
Taubaté e Região; e José
Carlos Reis de Souza,
jornalista de Revista e
Programa Empresas do Vale.
Os quesitos avaliados pela
comissão julgadora foi
Elegância, Desenvoltura,
Beleza Plástica, Postura e
Simpatia.Em uma noite que
aliou a alegria e
descontração dos rodeios
com o charme e glamour dos
concursos de beleza, o tema
proporcionou uma bela
apresentação artísticas das
candidatas, que dançaram ao
som da cantora country
Shania Twain, ensaiadas pelo
coreógrafo Bijoux Soares,
todas trajadas como lindas
cowgirls, com figurino
confeccionados pela AP
Sport Line, chapéus e
acessórios gentilmente
cedidos pela loja DP

Country.As candidatas
também mostraram sua
beleza nos desfiles de moda
praia, com maiôs
e s p e c i a l m e n t e
confeccionados pela New
Kaw Maiôs e Biquínis sob
medida; e no desfile social,
as candidatas deram um
show de classe e elegância,
trajadas com vestidos de
festa da Anna Paula Brilhante
Noivas. Em ambos os
desfiles, elas foram
produzidas pelas
cabeleireiras da Kixiki
Cabelo e Cia, e maquiadas
pelos profissionais da
Contém 1g Make Up. “O
objetivo deste evento é
valorizar o charme, a beleza
e simpatia da mulher
comerciária”, destaca Carlos
Dionísio de Morais,
presidente do
Sincomerciários de
Taubaté.A Miss Comerciária
2011 receberá R$3 mil,
prêmios diversos cedidos
pelas empresas parceiras do
evento, e também a missão
de representar Taubaté dia
26 de novembro, no
Concurso Miss Comerciária
Paulista, em Ribeirão
Preto.A Miss Comerciária
2011 Elaine Valério vai estar
h o j e ,
 na Câmara Municipal, para
a solenidade do Dia do
Comerciário.

Os bancos com atuação
no Brasil terão de
incluir a partir de sexta-
feira, dia 28, a data de
impressão de cheques
nas folhas enviadas aos
clientes.A nova
informação servirá de
subsídio para a análise de
risco dos comerciantes,
já que, segundo o Banco
Central (BC), as fraudes
são mais comuns em
talões com mais de um
ano de impressão.Não
há, entretanto, uma
orientação específica da
autoridade monetária.
Caberá ao lojista ou à
pessoa que vai receber o
cheque a decisão de
aceitar ou não as folhas
mais antigas. O dado
funcionará como a
informação sobre o
tempo de conta do
emissor do cheque, que
hoje os bancos são
obrigados a incluir nas

folhas.Na avaliação da
entidade de defesa do
consumidor ProTeste, a
medida permite aos
clientes usarem no
comércio folhas com
mais de 12 meses.
“Quem tiver folhas de
cheques antigas não
pode ser impedido de
emiti-las”, afirmou a
instituição em
n o t a . R e s o l u ç ã o A s
novas regras para o uso
de cheques integram a
resolução 3.972 do
Banco Central,
publicada em 28 de abril
deste ano.O texto, que
prevê uma série de
mudanças importantes
para o uso dos cheques
no País, exige que os
bancos esclareçam nos
contratos os critérios
para a concessão de
talões. Boletim A
resolução tornou
obrigatória a

apresentação de boletim
de ocorrência (feito nas
delegacias policiais)
nos pedidos para sustar
cheques em casos de
roubo ou furto. Além
disso, bancos serão
obrigados a informar
dados sobre o
beneficiário de um
cheque sem fundos a seu
emissor caso ele queira
regularizar a situação.O
Banco Central também
exigirá que instituições
f i n a n c e i r a s
d i s p o n i b i l i z e m
informações sobre a
situação dos cheques ao
comércio, serviço
semelhante ao prestado
por instituições como o
Serviço Central de
Proteção ao Crédito
(SCPC), da Boa Vista
Serviços (BVS),
empresa da Associação
Comercial de São Paulo
(ACSP), e o Serasa.

Cheques terão novas regras
a partir de sexta

A Cipa (Comissão Interna
de Prevenção de
Acidentes), gestão 2011-
2012, realizará, na quarta-
feira (26), às 14 horas, a

primeira reunião do ano,
no auditório do Cerest. A
reunião terá como tema a
segurança do trabalho e
políticas de segurança

dos funcionários. O
prédio do Cerest fica na
Rua Major José dos
Santos Moreira, centro,
telefone 3645-8926.

Cipa realiza 1ª reunião da
gestão 2012
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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.

26 de Outubro  2011

O prefeito Roberto
Peixoto recebeu em seu
gabinete, na manhã desta
quinta-feira (20),
representantes do TCTAU
– Transporte
Complementar de Taubaté
para avaliar melhorias no
transporte complementar
da cidade.”Essa é uma
reunião importante, pois
conta com a participação
de representantes do
setor. Aqui nós ouvimos
as experiências e
conhecemos os desafios
e as maiores
necessidades de quem
atua dia a dia na área, para
determinarmos as ações
que devem ser
implantadas, visando
oferecer um serviço de
qualidade para a
população”, declarou o
prefeito Roberto
Peixoto.Peixoto elogiou
o trabalho dos
permissionários e a
disponibilidade para o
diálogo, tentando buscar
melhorias no sistema, que

atenda a todos. “Essa
troca de experiências é
fundamental para
implantarmos o melhor
para a cidade”, frisou o
prefeito.Alguns temas
colocados na reunião
foram a definição de
itinerários e horários, a
viabilidade de
implantação do sistema
eletrônico de vale-
transporte para a TCTAU,
o processo de integração
entre as vans e os ônibus,
com um cartão único de
transporte para os dois
modelos e a utilização de
micro ônibus pelos
p e r m i s s i o n á r i o s .
Silvana Fontes,
uma das representantes
da TCTAU,
afirmou que a
categoria esta sempre
disponível a
discutir o que
seja melhor para a
qualidade do serviço
oferecido. “A população
de Taubaté gosta da
TCTAU, e queremos cada

vez mais oferecer um
serviço de qualidade, para
isso é imprescindível o
diálogo com o poder
p ú b l i c o .
 O prefeito Roberto
Peixoto sempre esteve
aberto a nos ouvir e nunca
deixou de nos atender,
principalmente porque
sempre procuramos
pautar nossas
reivindicações visando
um melhor atendimento a
população”, afirmou
S i l v a n a .
O prefeito Roberto
Peixoto afirmou aos
representantes da TCTAU
que determinaria
prioridade nos estudos de
políticas públicas
voltadas ao transporte
coletivo na cidade.
Também participaram da
reunião os secretários de
Governo, Adair Loredo,
e Negócios Jurídicos,
Anthero Mendes e o
diretor do Departamento
de Trânsito,
 Donizete Gonçalves.

Melhorias no transporte
complementar é tema de
reunião entre Peixoto e

TCTAU

A mais importante festa gay
do Litoral Norte já tem data
confirmada: dia 4 de
dezembro, no CEMUG -
Centro Esportivo Municipal
Ubaldo Gonçalves, sito a Av.
José Herculano, nº 50 - Jd.
Britânia, em Caraguatatuba
(Rodovia Caraguá-São
Sebastião).A3ª edição do
concurso Miss Gay Litoral
Norte traz como tema do
evento “Aids e inclusão
social” com o objetivo de
apresentar um discurso
afirmativo sobre a doença.
Este evento faz parte do

Plano de Ações e Metas
(PAM) do Programa
Municipal de DST/
AIDS.Muito mais do que
uma festa, o Miss Gay Litoral
Norte é também um evento
político, que há 3 anos discute
a homossexualidade no
Litoral Norte e realiza
também um workshop de
promoção a saúde. Ao
mesmo tempo em que
promovem um belo
espetáculo, candidatas e a
comunidade ampliam os
horizontes da discussão a
respeito do tema.Por ser um

evento beneficente a entrada
será 1 kilo de alimento não
perecível, que
posteriormente serão
encaminhados a entidades
que desenvolvem atividades
assistenciais com famílias
carentes.Como já é tradição
do Miss Gay Litoral Norte,
uma série de supershows está
programada para a noite de
4 de dezembro. O público
poderá assistir, além dos
desfiles das candidatas, aos
shows de drag queens e
apresentações de danças de
grupos da região.

3º Miss Gay Litoral Norte
dia 4 de dezembro

O vereador Orestes
Vanone (PSDB)
solicitou da Prefeitura
de Taubaté o envio de
ofício ao Ministério da
Saúde para fins de
obtenção do inventivo
financeiro para
implantação e custeio
mensal de casas de
a c o l h i m e n t o
t r a n s i t ó r i o . O
financiamento é
viabilizado pela
Secretaria Nacional de
Políticas sobre Drogas,
que oferece apoio
financeiro a municípios
que desenvolvam
projetos de implantação
ou ampliação de casas
de acolhimento e da
rede integrada de saúde

e assistência social,
destinada ao
a c o m p a n h a m e n t o
sociofamiliar e a
inclusão de crianças,
adolescentes e jovens
usuários de crack e
outras drogas.”O edital
do processo seletivo
prevê a implantação ou
ampliação de 40 casas
de acolhimento
transitório, que
ofereçam ambiente de
proteção social e de
cuidado integral em
saúde para usuários de
drogas em situação de
vulnerabilidade e risco,
por meio de
transferência de
recursos financeiros
públicos federais para

m u n i c í p i o s
interessados”, destacou
Vanone.Segundo o
vereador, a proposta
implica na implantação
de dispositivos que
permitam abrigo
t e m p o r á r i o ,
acolhimento e proteção
social, em espaços de
saúde, no contexto de
um projeto terapêutico
i n d i v i d u a l i z a d o
desenvolvido em
centros de atenção
psicossocial. “A
proposta é um grande
avanço para os
municípios na luta
contra as drogas, e
Taubaté não poderia
abrir mão dessa
parceria.”

Vanone quer recursos
para implantação de
casa de acolhimento

transitório

No sábado 22/10 ás
20h30min na praça Padre
Higino no centro de
Natividade da Serra o grupo
teatral Athos da cidade de
Batatais apresentou a peça
“Auto Barca do
Inferno”.Saiba mais sore a
Peça Auto da Barca do
Inferno.Antes de mais nada,
“auto” é uma designação
genérica para peça, pequena
representação teatral.
Originário na Idade Média,
tinha de início caráter
religioso; depois tornou-se
popular, para distração do
povo. Foi Gil Vicente (1465-
c. 1537) que introduziu esse
tipo de teatro em Portugal.O
“Auto da Barca do Inferno”
(c. 1517) representa o juízo
final católico de forma satírica
e com forte apelo moral. O
cenário é uma espécie de
porto, onde se encontram
duas barcas: uma com
destino ao inferno,
comandada pelo diabo, e a
outra, com destino ao
paraíso, comandada por um
anjo. Ambos os comandantes
aguardam os mortos, que são
as almas que seguirão ao
paraíso ou ao
inferno.Chegam os mortos
Os mortos começam a
chegar. Um fidalgo é o
primeiro. Ele representa a
nobreza, e é condenado ao
inferno por seus pecados,
tirania e luxúria. O diabo
ordena ao fidalgo que
embarque. Este, arrogante,
julga-se merecedor do
paraíso, pois deixou muita
gente rezando por ele.
Recusado pelo anjo,
encaminha-se, frustrado, para
a barca do inferno; mas tenta

convencer o diabo a deixá-
lo rever sua amada, pois esta
“sente muito” sua falta. O
diabo destrói seu argumento,
afirmando que ela o estava
enganando. Um agiota chega
a seguir. Ele também é
condenado ao inferno por
ganância e avareza. Tenta
convencer o anjo a ir para o
céu, mas não consegue.
Também pede ao diabo que
o deixe voltar para pegar a
riqueza que acumulou, mas é
impedido e acaba na barca
do inferno. O terceiro
indivíduo a chegar é o parvo
(um tolo, ingênuo). O diabo
tenta convencê-lo a entrar na
barca do inferno; quando o
parvo descobre qual é o
destino dela, vai falar com o
anjo. Este, agraciando-o por
sua humildade, permite-lhe
entrar na barca do céu. O
frade e a alcoviteira A alma
seguinte é a de um sapateiro,
com todos os seus
instrumentos de trabalho.
Durante sua vida enganou
muitas pessoas, e tenta
enganar também o diabo.
Como não consegue, recorre
ao anjo, que o condena
como alguém que roubou do
povo.O frade é o quinto a
chegar… com sua amante.
Chega cantarolando. Sente-
se ofendido quando o diabo
o convida a entrar na barca
do inferno, pois, sendo
representante religioso, crê
que teria perdão. Foi, porém,
condenado ao inferno por
falso moralismo
religioso.Brísida Vaz,
feiticeira e alcoviteira, é
recebida pelo diabo, que lhe
diz que seu o maior bem são
“seiscentos virgos postiços”.

Virgo é hímen, representa a
virgindade. Compreendemos
que essa mulher prostituiu
muitas meninas virgens, e
“postiço” nos faz acreditar
que enganaraseiscentos
homens, dizendo que tais
meninas eram virgens.
Brísida Vaz tenta convencer
o anjo a levá-la na barca do
céu inutilmente. Ela é
condenada por prostituição e
feitiçaria.De judeus e
“cristãos novos”A seguir, é a
vez do judeu, que chega
acompanhado por um bode.
Encaminha-se direto ao
diabo, pedindo para
embarcar, mas até o diabo
recusa-se a levá-lo. Ele tenta
subornar o diabo, porém
este, com a desculpa de não
transportar bodes, o
aconselha a procurar outra
barca. O judeu fala então
com o anjo, porém não
consegue aproximar-se dele:
é impedido, acusado de não
aceitar o cristianismo. Por
fim, o diabo aceita levar o
judeu e seu bode, mas não
dentro de sua barca, e, sim,
rebocados.Tal trecho faz-nos
pensar em preconceito
antissemita do autor,
porém, para entendermos
por que Gil Vicente deu tal
tratamento a esse
p e r s o n a g e m ,
precisamos contextualizar a
época em que o auto foi
escrito. Durante o reinado de
dom Manuel, de 1495-1521,
muitos judeus foram expulsos
de Portugal, e os que
f i c a r a m ,
 tiveram que se converter ao
cristianismo, sendo
perseguidos e chamados de
“cristãos novos”.

Grupo Athos se
apresentou em

Natividade da Serra


