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Com o objetivo de enriquecer
a programação de atividades
comemorativas do aniversário
de Ubatuba, a prefeitura
decidiu adiar a apresentação
teatral da Paz de Iperoig, que
aconteceria no final deste
mês. A encenação, que vai
homenagear uma das datas
históricas mais importantes
para o município, vai
acontecer nos dias 28 e 29 de
outubro.O espetáculo deve
contar com cerca de 300
atores que encenarão o
estabelecimento da paz entre
índios e colonizadores, que
aconteceu em Ubatuba no

ano de 1563. O palco será a
Praça de Eventos da Avenida
Iperoig.No local do espetáculo
será montada uma
arquibancada para quatro mil
pessoas. A encenação vai
contar com iluminação,
sonoplastia, elementos
cenográficos e cerca de 30
pessoas trabalhando na parte
t é c n i c a .  ” V a m o s
 fazer um espetáculo
inesquecível. Agradecemos o
Governo do Estado pela
parceria e esperamos
que esta data fique guardada
na memória do
povo de Ubatuba como a

primeira vez em que a cidade
celebra com uma encenação
este ato tão significativo, que
foi a Paz de Iperoig”,
considerou o prefeito de
Ubatuba, Eduardo Cesar.Os
ensaios já estão acontecendo,
mas quem quiser participar do
espetáculo ainda pode entrar
em contato com a
 Secretaria de Turismo, no
prédio onde funcionava a
Câmara Municipal, na
Avenida Iperoig e
nos dias 24 e 25 de setembro
e 1 e 2 de outubro, das 14h as
17h, na Escola Tancredo
Neves.

Encenação da Paz de Iperoig
acontecerá no aniversário de

Ubatuba

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
encerra neste dia 30

Os índios Tupinambás
foram os primeiros
habitantes da região de
Ubatuba. Eram excelentes
canoeiros e viviam em paz
com os índios
Tupiniquins, da região de
São Vicente, até a chegada
dos portugueses e
franceses.Os portugueses
mantinham relações de
escambo com os
Tupiniquins e procuravam
escravizar os
Tupinambás.Os franceses
mantinham relações de
escambo com os
Tupinambás e os
incitaram contra os
portugueses. Os
Tupinambás e os
Tupiniquins se
organizaram formando a
“Confederação dos
Tamoios, (Tamoios = Os
mais antigos da Terra), e
passaram a enfrentar os
portugueses (mais novos
na terra).Foi nesta época
que o alemão Hans Staden
ficou prisioneiro dos
índios e dessa experiência
resultou o livro “Duas
viagens ao Brasil”.Em
1563, os jesuítas Manoel
da Nóbrega e José de
Anchieta partiram de São
Vicente com destino à
aldeia de Iperoig com a
missão de pacificar os
índios.Como os Tamoios
desconfiaram das palavras
dos portugueses, Anchieta
ficou preso durante vários
meses, enquanto Nóbrega
voltou a São Vicente para
finalizar o tratado “A paz
I p e r o i g ” . A n c h i e t a ,
enquanto prisioneiro
escreveu o célebre poema
“Poema à Virgem.Com a
paz, o governador geral do
Rio de Janeiro, tomou
providências para
colonizar a área com a
intenção de assegurar a
posse para a colônia
portuguesa. A aldeia foi
elevada à categoria de vila
em 28/10/1637 com o
nome de “Vila Nova da
Exaltação da Santa Cruz
do Salvador de
Ubatuba”.Ubatuba  muitos
canaviais selvagens ou
muitas canoas.Os
povoadores gradualmente
se instalaram ao longo da
costa utilizando o mar
como principal meio de
transporte. Ainda hoje são
encontradas ruínas de

fazendas nas planícies,
nos recôncavos das baías
e enseadas e nas ilhas que
defrontam o litoral.A
prosperidade das fazendas
se refletiu nos centros
urbanos, onde
construções começaram a
surgir e pequenas
indústrias se instalaram,
engenhos de açúcar,
serrarias, fornos de
olaria, estaleiros e
embarcações.Em 1787, o
presidente da província de
São Paulo decretou que
todas as embarcações do
litoral fossem obrigadas a
se dirigirem a Santos,
onde aliás, os preços
obtidos eram bastante
inferiores.À partir dessa
pressão do governo,
Ubatuba entrou em franca
decadência com muitos
fazendeiros abandonando
as suas propriedades e
ateando fogo a seus
canaviais. Quem ficou
cultivou apenas o
necessário para a sua
subsistência.Em 1808, a
família real portuguesa,
fugindo das tropas
napoleônicas se
transferiu para o
Brasil.Devido a pressão
dos ingleses que ajudaram
na fuga, D. João abriu os
portos brasileiros ao
comércio estrangeiro e
beneficiou diretamente o
porto de Ubatuba,. O
comércio reacendeu suas
atividades através do café,
recentemente trazido do
norte do Brasil, do
ressurgimento dos
canaviais, do fumo e dos
cereais.O movimento do
porto de Ubatuba
i n t e n s i f i c o u - s e ,
 passando para o
 primeiro lugar no litoral
norte, ajudado pela
estrada da serra que ligava
Ubatuba ao Vale do
Paraíba, via
Taubaté, uma estrada que
chegou a ser calçada com
pedras naturais para
sustentar o intenso
tráfego de burros
carregados de
mercadorias.Inúmeras
fazendas se instalaram ao
longo da costa, a maioria
hoje lembrada apenas pela
presença de algumas
ruínas, ou pelo nome dado
à praia ou ao local, Lagoa,
Lagoinha, (ruínas do

moinho e da fábrica de
garrafas), Picinguaba,
Maranduba, Jundiaquara,
Ubatumirim, etc.Na
cidade ergueram-se
sobrados que atestavam
os recursos fartos dos
comerciantes. Hoje,
sobra apenas o casarão,
antigo armazém e
residência de Manoel
Baltazar, hoje sede da
FUNDART. Os outros
foram demolidos em
nome do
progresso.Ubatuba viveu
o seu apogeu no decorrer
do império até os
primórdios da
república.Quando a
estrada de ferro de D.
Pedro II foi construída
entre Rio de Janeiro e
São Paulo desviando as
exportações do porto, de
Ubatuba, a cidade entrou
em crise novamente.Uma
tentativa de construir uma
ferrovia entre Taubaté e
Ubatuba foi vista com
muita esperança, sendo
importados trilhos da
Inglaterra, porém o
governo federal do
presidente Floriano
Peixoto, suspendeu a
garantia de juros sobre o
valor do material
importado, provocando a
falência do Banco de
Taubaté e, em
conseqüência, a da
c o m p a n h i a
construtora.Com o
fracasso da estrada de
ferro, Ubatuba entrou em
franca decadência. A
população diminuiu até
2.000 (duas mil) pessoas.
A estrada da serra sumiu
no meio do mato e o
tráfego marítimo foi
reduzido a um navio, de
dez em dez dias, no
caminho entre Santos e
Rio de Janeiro. Ubatuba
virou uma cidade isolada
necessitando uma viagem
de seis dias para chegar a
São Paulo e uma viagem
de dois dias de mula para
subir a serra para Taubaté.
Não havia estrada
terrestre ao longo do
litoral, e toda
comunicação era feita
através de canoa. Uma
tentativa de atrair colonos
europeus fracassou e tudo
que resta hoje é a estação
experimental (horto
florestal).

Parabéns Ubatuba
 pelo seu aniversário

374 anos
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O Ubatuba Convention &
Visitors Bureau anunciou
neste dia 3 de outubro, 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

Falta muito tempo para as
próximas eleições
municipais.Como regra
os interessados em um
lugar ao sol acompanhado
de poder começaram a se
manifestar.Para a maioria
das pessoas que gostam
de ver sangue chegou a
época certa Os
pretendentes aos cargos
publicos já começam a

revirar  o lixão a procura
de tudo que possa ser
levantado  para criticar e
desmerecer o que se tem
feito.É o que se chama
afundar o concorrente
para se manter a tona.É o
nivelamento por baixo,
tipo de quem pouco ou
nada pode oferecer.Veja
bem se nem os cultos e
estudados conseguem a

solução de problemas
graves face a falta de
criatividade,coragem,
determinação e espírito,
publico como é que
podem estes indivíduos
se apresentarem como
solucionadores de todos
os problemas.

                   TÁ FALADO

Editorial
Atrás do Lixão

29/30/31 de outubro de 2011
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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.

Miscelânea
Curiosidades

A história do Papai Noel

Estudiosos afirmam que a figura do bom velhinho foi inspirada num bispo chamado
Nicolau, que nasceu na Turquia em 280 depois de Cristo. O bispo, homem de bom
coração, costumava ajudar as pessoas pobres, deixando saquinhos de moedas próximas
às chaminés das casas. Foi transformado em santo (São Nicolau) após várias pessoas
relatarem milagres atribuídos a ele. A associação da imagem de São Nicolau ao Natal
aconteceu na Alemanha e espalhou-se pelo mundo em pouco tempo. No Brasil ganhou o
nome de Papai Noel. Até o final do século XIX, o Papai Noel era representado com
uma roupa de inverno na cor marrom ou verde escura. Em 1886, o cartunista alemão
Thomaz Nast criou uma nova imagem para o bom velhinho. A roupa nas cores vermelha
e branca, com cinto preto, criada por Nast foi apresentada na revista Harper’s Weeklys
nesse mesmo ano. Atualmente, a figura do Papai Noel está presente na vida das crianças
de todo mundo, principalmente durante as festas natalinas, e o bom velhinho de barbas
brancas e roupa vermelha que, na véspera do Natal, traz presentes para as crianças que
foram obedientes e se comportaram bem durante o ano. Ele habita o Polo Norte e, com
seu trenó, puxado por renas, traz a alegria para as famílias durante as festas natalinas.
Como dizem: Natal sem Papai Noel não é a mesma coisa.

Humor

Cansada das brincadeiras sobre sua burrice, a loira resolveu pintar o cabelo de preto.
Para comemorar o novo visual foi dar uma volta de carro pelo campo e lá encontrou um
pastor de ovelhas e disse:
- Bom dia, senhor pastor! Que lindo rebanho o senhor tem!
- Obrigado! Respondeu o pastor.
- Se eu acertar quantas ovelhas há em seu rebanho, eu ganho uma?
- Claro! Eu duvido que a senhora seja capaz de acertar!
- São 627 ovelhas!
- Impressionante! Esse é o número exato de ovelhas do meu rebanho. Pode escolher
uma, ela é sua!
A loira olhou com atenção todas as ovelhas macias e, depois de muito acariciá-las,
selecionou uma e a estava levando para o carro quando o pastor a chamou:
- Moça! Se eu adivinhar a cor original do seu cabelo, a senhora devolve o meu
cachorro?

O filho grita para o pai:
- Pai, pai! Tem alguma coisa fazendo barulho no seu quarto! Acho que tem gente lá!
Corra lá, pai!
- Imagine! Acho que é impressão sua, meu filho! Em todo caso, vamos lá ver!
O menino apontava pro armário e gritava:
- Abre, pai! Abre! Acho que tem alguém aí!
- Pronto! Já abri! Tá vendo? Não tem nada, só o... Moreira? Que é que você está
fazendo dentro do meu... Ah, não! Não acredito! Meu melhor amigo! Eu nunca ia
esperar isso de você, Moreira... O meu melhor amigo, meu chapa, tem coragem de fazer
um negócio desses comigo... Se esconder no meu guarda-roupa, só para assustar o meu
filho! Francamente, Moreira...

O professor pergunta:
- O que devo fazer para repartir 11 batatas para 7 pessoas?
E o aluno responde:
- Purê de batata, senhor professor!

Um aluno de Direito foi fazer exame oral e o professor pergunta:
- O que é uma fraude?
E o aluno responde:
- É o que o senhor está fazendo comigo.
E o professor indignado:
- Ora essa, explique-se...
E o aluno responde:
- Segundo o Código Penal, comete fraude todo àquele que se aproveita da ignorância
do outro para prejudicá-lo!
A professora pergunta:
- Maria, aponte no mapa onde fica a América do Norte.
E a Maria aponta:
- Aqui está.
E a professora diz:
- Correto. Agora turma, quem descobriu a América?
E a turma responde:
- Foi a Maria...

Mensagens
A jabuticabeira
Um jovem se aproximou de um senhor idoso e perguntou:
- Que planta é essa que o senhor está cuidando?
- É uma jabuticabeira. Respondeu o velho.
- E ela demora quanto tempo para dar frutas?
- Ah! Pelo menos uns quinze anos. Informou o homem.
- E o senhor espera viver tanto tempo assim? Indagou, irônico, o rapaz.
- Não, não creio que viva isso, pois já estou no fim da minha jornada. Disse o velho.
- Então, que vantagem você leva com isso, meu velho?
E o velhinho, respondeu, calmamente:
- Nenhuma, exceto a vantagem de saber que ninguém colheria jabuticabas se todos
pensassem assim como você...
Para que você se sinta melhor, pense positivo:
- coordene seus pensamentos, tendo em mente aquilo que lhe dê qualquer tipo de
prazer.
- isole palavras e expressões destrutivas, tais como: não posso, sou apenas, por
enquanto, vou tentar, não passo de, etc.
- interrompa pensamentos, boicotando as mensagens negativas.
- realce seu lado positivo, explorando tudo de bom que existe em você.
- reoriente-se, vendo a si próprio e o mundo que rodeia de maneira diferente.
- crie hábito de se lembrar do melhor que existe em você.
- lembre-se somente de coisas boas.
- faça disso um lema de vida, um retrato de si próprio. A mente pode fazer do inferno um
céu, mas também do céu um inferno. Tudo vai do controle do seu pensamento, a escolha
é sua.

29/30/31 de outubro de 2011
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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
29/30/31 de outubro de 2011



Página   5 A GAZETA DOS MUNICÍPIOS

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.
A l e i x o C o n s t r u í d a
 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

De acordo com o DNIT as
obras devem ser
iniciadas no segundo
semestre de 2012.O
prefeito de Ubatuba,
juntamente com o
secretário municipal de
Turismo, esteve reunido
na última semana com o
superintendente do DNIT/
SP, Ricardo Rossi
Madalena. Na ocasião, o
prefeito cobrou do DNIT
informações sobre as
obras anunciadas pelo
Departamento para
acontecerem na BR-101
– Rodovia Mário Covas,
entre os km 44,1 e
53,6.”Estas melhorias são
uma antiga reivindicação
do nosso governo e as
negociações começaram
com uma visita do
deputado Valdemar da
Costa Neto. Desde então,
estamos acompanhando o
andamento das
negociações e esperamos
ver em breve o início das
obras”, conta o
prefeito.De acordo com o
DNIT, a área urbana de
Ubatuba é o trecho mais
movimentado da BR-101
e sofre interferência do

tráfego urbano da cidade.
“Este trecho apresenta
também os maiores
índices de acidentes da
rodovia. Devido a estas
condições, foi contratado
pelo DNIT e está em fase
final a elaboração do
Projeto Executivo de
Engenharia para
adequação de capacidade,
melhoria da segurança e
eliminação de pontos
críticos e estudos
ambientais entre o km
44,1 e km 53,6”, explica
o DNIT.Conforme dados
estatísticos da Polícia
R o d o v i á r i a
Federal, no ano de 2007
ocorreram 209
acidentes, sendo 71%
destes no segmento
destacado e, desta forma,
o DNIT considera
necessário que o trecho
que cruza a área urbana de
Ubatuba sofra
u r g e n t e m e n t e
intervenções para
melhorar as condições de
trafegabilidade e
segurança dos usuários.O
projeto prevê duplicação
da rodovia, implantação
de vias laterais

(marginais), implantação
de barreira rígida de
concreto, implantação de
ciclovia, transposições
em desnível, novas pontes
sobre os rios,
recuperação do
pavimento, passagens
inferiores, com viaduto,
nas principais vias de
ligação entre os bairros e
o centro de Ubatuba, entre
outras melhorias.Por fim,
o DNIT informou que o
projeto básico já foi
aprovado em outubro de
2010 e que o
empreendimento já
possui Licença Prévia
ambiental – LP, obtida em
08/04/2011. Atualmente,
o projeto executivo
encontra-se em fase final
de elaboração pela
empresa projetista
contratada pelo DNIT.
Após aprovação deste
projeto executivo, serão
realizadas audiências
públicas com a sociedade,
objetivando a obtenção da
Licença Ambiental de
Instalação e as obras terão
previsão de ser iniciadas
no segundo semestre de
2012.

Prefeito de Ubatuba cobra
informações do DNIT sobre obras

na rodovia BR-101

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 Fibria divulga os
vencedores da terceira
edição do Concurso Tempos
de Escola, promovido pela
empresa, por meio do
Instituto Votorantim, em
parceria com o Ministério da
Educação (MEC) e o Canal
Futura.Serão premiados 63
estudantes nas categorias –
Ensino Fundamental I, Ensino
Fundamental II e Ensino
Médio, todos de escolas
participantes do Projeto
Parceria Votorantim pela
Educação. Além de
receberem prêmios, os alunos
terão seus textos publicados
em um livro coletivo, que será
lançado em 2012.Segundo
Rafael Gioielli, gerente de
pesquisa e desenvolvimento
do Instituto Votorantim, “a
educação é um dos bens mais
importantes que uma pessoa
pode adquirir e representa um
fator determinante para
realizações pessoais e
profissionais. Neste sentido,
o Concurso Tempos de
Escola vem mostrando ser
uma ferramenta eficaz para
valorizar o trabalho e
empenho de professores e
alunos, bem como de
estímulo à busca por
melhorias na qualidade de
ensino, pois envolve toda
uma comunidade”.No total,
foram 2.990 redações
inscritas, de 25 cidades,
representando 58 escolas. Os
prêmios são Bicicleta Aro 20
Caloi, para Ensino
Fundamental I, uma Câmera
Digital DSC-W310, para
Ensino Fundamental II e um
Netbook HP Mini 110-
3120br, para Ensino

Médio.Conheça os
vencedores de Jacareí, Santa
Branca e Jambeiro,
municípios do Vale do
Paraíba que participaram do
Concurso. As redações
estão disponíveis, na íntegra,
no Blog Educação:
www.blogeducacao.org.br
JacareíOs vencedores de
Jacareí foram Pedro Felipe
de Abreu Braz, aluno do 5º.
ano do Ensino Fundamental
I, da Escola Municipal
Professora Beatriz Junqueira
da Silveira Santos; Suzana
Ferreira Antunes dos Santos,
aluna do 9º ano do Ensino
Fundamental II, da Escola
Estadual Professor Dirceu
Junqueira de Souza; e Flávio
José Avelar Lima, aluna do 2º
ano do Ensino Médio, da
Escola Estadual Professora
Olivia do Amaral Santos
Canettieri.A Fibria, por meio
do Projeto Parceria
Votorantim pela Educação,
do Instituto Votorantim, que
promoveu o Concurso,
parabeniza as direções das
escolas, bem como as
professoras Célia Braz da
Silva Souza, Valeria
Machado de Lima e Maria
Auxiliadora da Silva, que
orientaram respectivamente
os alunos nesse
trabalho.Santa BrancaOs
vencedores de Santa Branca
foram Maria Eduarda
Clemente Custório, aluna do
4º. ano do Ensino
Fundamental I, da Escola

Municipal Professora
Palmyra Martins Rosa
Perillo; Luis Felipe de Santos
Palmeira, aluno do 9º ano do
Ensino Fundamental II, da
Escola Municipal Professora
Francisca Rosa Gomes, e
Victor Marques Lucena,
aluno do 2º ano do Ensino
Médio, da Escola Estadual
Professor Waldemar
Salgado.A Fibria, por meio
do Projeto Parceria
Votorantim pela Educação,
do Instituto Votorantim, que
promoveu o Concurso,
parabeniza as direções das
escolas, as professoras de
Língua Portuguesa Adriana
Cristina de Moraes e Sonia
Regina do Prado Moreira,
bem como a professora de
Empreendedorismo Dalva
Maria Ribeiro de Souza, que
orientaram respectivamente
os alunos nesse
t r a b a l h o J a m b e i r o A
vencedora de Jambeiro foi
Amanda Simão dos Santos,
aluna do 8º. ano do Ensino
Fundamental II, da Escola
Municipal Dr. João Leite
Vilhena.A Fibria, por meio do
Projeto Parceria Votorantim
pela Educação, do Instituto
Votorantim, que promoveu o
Concurso, parabeniza a
direção da escola, bem como
a professora de Língua
Portuguesa Eunice
Aparecida de Oliveira Lemes
que orientou o aluno nesse
trabalho.

Fibria divulga vencedores
do Concurso Tempos de

Escola no Vale do Paraíba
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Apoio Cultural:

Linhas e Cores - Gamela restaurante  -  M&M Doces, Festas e Embalagens
Sistel Sistema de Segurança - Femme Modas - Comercial Trabijú - Body Joy Fintess

Di Nápoli Imóveis – Ivan Araujo Imóveis.
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Objetivo é fornecer aos
gestores e aos
profissionais de saúde
informações que
auxiliem no
planejamento de ações
voltadas à população
idosaEm comemoração
ao Dia Nacional e
Internacional da Saúde do
Idoso (1º de outubro), o
Ministério da Saúde lança,
em parceria com o
Laboratório de
Informações em Saúde, da
Fiocruz, uma ferramenta
que irá fornecer aos
gestores e profissionais
desaúde informações e
indicadores que auxiliem
na tomada de decisões e
no planejamento de ações
voltadas à população
idosa.O Sistema de
Indicadores de Saúde e
Acompanhamento de
Políticas do Idoso
(SISAP-Idoso) será
oficialmente lançado
durante o seminário
“Relevância da
informação para a
construção e efetivação
de política pública de
saúde do idoso”, que será
realizado na segunda-
feira (03), no campus da
Fiocruz em Manguinhos
(RJ).Pelo SISAP-Idoso é
possível fazer a consulta
online dos indicadores,
doenças, decretos,
legislação, políticas
públicas e programas que
contemplam a saúde do
idoso em todos os
estados e municípios
brasileiros. A ferramenta,
também, possibilita
sistematizar e
acompanhar as políticas,
programas e instrumentos
de gestão, como o Pacto
pela Vida, relacionados
com a saúde do idoso, e
estará disponível na
página do MS.”Esse
espaço será útil ao
Ministério da Saúde, pois
contará com todo tipo de
informação sobre o idoso
que servirá como base
para auxiliar na
formulação e
planejamento de ações
para a saúde do idoso”,
afirma a coordenadora da
área técnica de Saúde do
Idoso, Luiza Machado.A
atualização do sistema
também será realizada
pelos municípios, que
receberão treinamentos
para abastecer a página.
Luiza Machadoexplica
que esta medida servirá
para melhorar o
atendimento. “Se no
interior do Amazonas foi
verificado uma doença
que não está sob controle,

ao colocarmos esta
informação no sistema
teremos condições de
averiguar o que está
acontecendo e solucionar
o mais rápido possível o
problema”, destaca a
c o o r d e n a d o r a .
ESTATÍSTICAS- O
Brasil, hoje, apresenta um
contingente de
aproximadamente 21
milhões de idosos
(pessoas com idade igual
ou superior a 60 anos); em
2025 esse número
passará para 32 milhões,
quando o Brasil ocupará o
sexto lugar no mundo em
população idosa, e em
2050 o percentual de
idosos será igual ou
superior ao de crianças de
0 a 14 anos.Existem
diversos fatores que
contribuem para a maior
expectativa de vida e,
consequentemente, para
o aumento da população
idosa. Esse segmento da
sociedade tem crescido
de forma rápida e dentro
desse grupo, os
denominados “mais
idosos, muito idosos ou
idosos em velhice
avançada” acima de 80
anos, também vem
a u m e n t a n d o
proporcionalmente e de
maneira mais acelerada,
constituindo o segmento
populacional que mais
cresce nos últimos
tempos, sendo hoje mais
de 12% da população
idosa.O efeito entre a
redução dos níveis de
fecundidade e de
mortalidade no Brasil tem
p r o d u z i d o
transformações no padrão
etário da população,
sobretudo a partir dos
anos de 1980. O ganho
sobre a mortalidade e,
como consequência, o
aumento da expectativa
de vida, associam-se à
relativa melhoria no
acesso da população aos
serviços de saúde, às
campanhas nacionais de
vacinação, aos avanços
tecnológicos da
medicina, ao aumento do
nível de escolaridade e de
educação, aos
investimentos na infra-
estrutura de saneamento
básico, ao incentivo a
medidas de prevenção das
doenças e promoção da
saúde, à percepção dos
indivíduos com relação às
enfermidades.PLANO–
Para estimular um
envelhecimento ativo e
saudávelentre a população
brasileira, o Ministério da
Saúde dispõe do Plano de

Ações de Enfrentamento
às Doenças Crônicas Não
Transmissíveis, que
propõe estratégias que
visam fortalecer o
envelhecimento ativo de
forma saudável.
Paragarantir que o
envelhecimento seja uma
experiência positiva, deve
ser acompanhado de
oportunidades contínuas
de saúde, participação e
segurança.As doenças
crônicas não
transmissíveis são as
principais causas de
óbitos no mundo, sendo
responsáveis por elevado
número de mortes
prematuras e
incapacidades. No Brasil,
as DCNT se constituem
no problema de saúde de
maior magnitude,
correspondendo a 72%
das causas de
mortes.DIRETRIZES- A
Área Técnica da Saúde do
Idoso vem desenvolvendo
ações estratégicas com
base nas diretrizes
contidas na Política
Nacional de Saúde da
Pessoa Idosa e nas metas
propostas no Pacto pela
Vida de 2006, objetivando
promover o
envelhecimento ativo e
saudável, a realização de
ações de atenção integral
e integrada à saúde da
pessoa idosa e de ações
intersetoriais de
fortalecimento da
participação popular e de
educação permanente, que
serão descritas a seguir:-
Caderneta de Saúde da
Pessoa Idosa-- Caderno
de Atenção Básica
Envelhecimento e Saúde
da Pessoa Idosa – Nº 19
– distribuídos para os
profissionais da rede;-
Curso de
Aperfeiçoamento em
Envelhecimento e Saúde
da Pessoa Idosa, na
modalidade a distancia –
visa à capacitação de
profissionais de saúde da
rede;- Oficinas Estaduais
de Prevenção da
Osteoporose, Quedas e
Fraturas em Pessoas
Idosas, com o objetivo de
sensibilizar e capacitar os
profissionais de nível
s u p e r i o r ,
p r e f e r e n c i a l m e n t e
aqueles que atuam na
Atenção Primária;-
Oficinas de Prevenção da
Violência contra a pessoa
idosa com o objetivo de
sensibilizar e capacitar os
profissionais de saúde na
identificação das pessoas
idosas vítimas de maus-
tratos e violência;

Saúde lança ferramenta
para melhorar

atendimento ao idoso
No feriado de 12 a 15 de
novembro, Campos do
Jordão recebe o Festival
“Jazz Sem Fronteiras” que
acontecerá no Auditório
Cláudio Santoro e na
Igreja Santa Terezinha
(matriz).O Festival
promovido pela Fundação
Lia Maria Aguiar, com
produção da Art Invest,
trará para serra nos quatro
dias nomes como  Yamadu
Costa. Tradiconal Jazz
Band, Ricardo Herz Trio,
Jeremy Davenport e La
Camorra.Abrindo a
agenda de atrações, no
sábado (12/10) o
trompetista Jeremy
Davenport sobe ao palco
do Auditório Cláudio
Santoro, para apresentar o
seu repertório que o
consagra há mais de uma
década em Nova Orleans
(EUA) pela música e letra
num estilo moderno, mas
trazendo o clima de
quando o jazz vivia seus
momentos áureos.
Davenport já acompanhou
nomes com Sting, Paul
McCartney, Harry
Connick Jr, Diana Krall e
recentemente lançou o
álbum intitulado “We’ll
Dance ‘Til Dawn”.Jeremy
Davenport se apresenta às
20h, os ingressos
custam R$ 12,00 ou
ingresso solidário que
podem ser trocado por 4
kg de alimentos e um
brinquedo novo com selo
Inmetro.No domingo, o
Jazz Sem Fronteira terá
duas atrações, a primeira
será o trio brasileiro
Ricardo Herz Trio, que se
apresenta na Igreja Santa
Terezinha, a partir das
13h. O trio formado pof
Ricardo Herz(violino),
Pedro Ito (bateria) e
Michi Ruzitschka (violão)
que trazem um repertório
bem eclático que une jazz,
choro, MPB, forró e
outros ritmos bem
brasileiros. O violinista,
que empresta o seu nome
à formação, morou nove
anos no exterior, sendo
um em Boston e os
demais em Paris, se
apresentando por palcos
da Europa na França,
Dinamarca, Itália e
Holanda. Além de ter
dividido palco com nomes
como a a Orquestra Jazz
S i n f ô n i c a ,
Dominguinhos, Didier
Lockwood, Carlos Malta,
Yamandú Costa, Zimbo
Trio, SpokFrevo
Orquestra, Orquestra Tom
Jobim, entre outros.E
está as vésperas do
lançamento do seu quarto
trabalho “Aqui é o meu
lugar”.Ricardo Herz Trio

tem entrada franca ou as
doações de alimentos não
perecíveis ou brinquedos
novos com selo do
Inmetro são
facultativas.Mais a noite,
o Auditório Cláudio
Santoro recebe em seu
palco o quinteto
argentino La Camorra,
para trazer a Campos do
Jordão o seu repertório
que contempla
composições clássicas e
contemporâneas do
tango, prestigiando
nomes como Astor
Piazzolla e também
composições próprias,
além de everedar por
estilos como a música
clássica e jazz. O quinteto
formado em 1993, pelos
instrumentistas por
Luciano Jungman
(bandoneon), Sebastián
Prusak (violino), Hugo
César Asrin
(contrabaixo), Nicolás
Guerschberg (piano) e
Jorge Omar Kohan
(violão) já levaram sua
música a países como a
Bélgica, Holanda,
Espanha, Brasil, Argentina
e outros países das
Américas do Sul e
Central.La Camorra se
apresenta às 20h, os
ingressos custam R$
12,00 ou ingresso
solidário que podem ser
trocado por 4 kg de
alimentos e um brinquedo
novo com selo
Inmetro.Na véspera do
feriado (14/10), quem
sobe ao palco do
Auditório Cláudio
Santoro é o violonista
brasileiro, Yamandu
Costa.Filho da cantora
Clari Marson e do
trompetista e
violoncelista Algacir
Costa, o garoto de Passo
Fundo (RS) começou a
desenvolver livremente o 
seu estilo e técnica de
violão de 7 cordas, dando
novos ares aos clássicos
e dando asas às suas
produções. O violonista já
se apresentou em
diversos palcos pelo
Brasil e exterior,
participando de festivais,
ganhando prêmios e
indicações ao
Grammy Latino 2010,
pelo álbum “Luz da
Aurora”, com
Hamilton Hollanda. Em
2011, lança no Brasil o
álbum “Mafuá”, um cd
gravado na Alemanha em
2007 e que ganhou o
mercado europeu, mas
que só agora os
brasileiros poderão
conferir esse que é o
primeiro na carreira de
Yamandú, que traz a sua

versatilidade em canções
folclóricas, folk e
nacional.Yamandu Costa
se apresenta às 20h, os
ingressos custam R$
12,00 ou ingresso
solidário que podem ser
trocado por 4 kg de
alimentos e um brinquedo
novo com selo
Inmetro.Encerrando a
programação, na terça
feira, às 15h, quem se
apresenta na Igreja Santa
Terezinha é a Traditional
Jazz Band, que neste ano
completa 45 anos de
formação. Os brasileiros
que nessa trajetória já
somam 21 cds e
apresentações em
festivais como de Nova
Orleans, Boston e
Washigton, trazem em
seu repertório obras de
grandes mestres do jazz
como  Duke Elligton, Fats
Wallers, Count Basie,
entre outros, e
composições próprias.
Pela turnê tem levado o
estilo musical verde
amarelo, como na versão
de “In the Mood” de Glen
Muller, que ganha uma
versão temperada de
samba.Tradicional Jazz
Band tem entrada franca
ou as doações de
alimentos não perecíveis
ou brinquedos novos com
selo do Inmetro são
f a c u l t a t i v a s . C o m
realização da Fundação
Lia Maria Aguiar, o
Festival Jazz Sem
Fronteiras, visa propiciar
à população de Campos
do Jordão e seus
visitantes a
democratização ao
acesso a grandes eventos
na área da cultura. Ao
mesmo tempo em que
permite aos jovens
atendidos pelos projetos
sociais a possibilidade de
adquirir mais experiência
e envolvimento com a
realidade do mundo da
música profissional.Os
ingressos podem ser
adquiridos a partir de
novembro na Fundação
Lia Maria Aguiar (Rua
Victor Godinho, 455 -
Vila Capivari) ou no dia
das apresentações os
ingressos remanescentes
estarão à venda na
bilheteria do
Auditório Cláudio
Santoro. Os
donativos serão
destinados à campanha
“Natal dos Sonhos”,
realizada pela Fundação, e
que vão atender a
comunidade desassistida
da região do Vale do
Paraíba. Mais
informações, pelo
telefone (12) 3663-4293.

Feriado de
15 de novembro terá

Jazz Sem Fronteira em
Campos do Jordão
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A Exposição de Final de
Ano do Projeto Integrarte
Arte, que apresenta
trabalhos de artes
plásticas realizados por
alunos de escolas da rede
municipal, alunos do
CEMTE Madre Cecília e
estagiários do Projeto
Semeando Cores, estará
em cartaz até o dia 08 de
novembro de 2011 no
Centro Cultural
Municipal de
Taubaté.Neste ano o tema
da exposição foi livre e
os participantes
conseguiram reunir uma
diversidade de trabalhos
elaborados com
diferentes composições
como óleo sobre tela,
acrílica sobre madeira,
técnicas mistas, entres
outras.Muitos trabalhos
chamam a atenção pela
oportunidade de observar
o harmonioso
entrosamento entre
expressões artísticas
distintas, de um lado as
palavras e do outro as
linhas que compõem os
desenhos, é o caso dos
alunos da Escola Marta
Miranda Del Rey, que
usaram a reciclagem com
EVA para apresentarem a
visão de cada um
sobre o livro “Alice no
País das
Maravilhas”.Além da
beleza, a exposição traz
trabalhos curiosos como
os enormes painéis
montados como quebra-
cabeças, onde cada parte
foi realizada por um aluno
e o labirinto montado em
uma tela com um mapa

localizando a escola e as
residências de cada aluno,
a partir daí cada um
traçou uma linha em
direção externa, levando
ao futuro que eles
sonham, demonstrando
que a escola é o caminho
de partida para um futuro
melhor.O Projeto
Integrarte procura
oferecer aos alunos da
Rede Municipal de
Ensino a oportunidade de
experimentar diversas
formas de arte, entre elas
as Artes Plásticas, que
tem a coordenação da
professora Maria Júlia de
Abreu Pereira Leite.O
horário para visitação da
exposição é de 2ª a 6ª
feira, das 8 as 12 e das 14
às 17 horas, a entrada é
gratuita. Se houver algum
grupo para visita em
horário diferenciado
solicita-se o prévio
contato a fim de verificar
a disponibilidade pelo
telefone (12) 3633-5671.
O Centro Cultural
Municipal esta localizado
na Praça Coronel
Vitoriano, nº 1, Centro.
Todos os trabalhos
estarão à venda.Esta é
mais uma realização da
Prefeitura Municipal de
Taubaté, do Fundo Social
de Solidariedade de
Taubaté (FUSSTA), da
Secretaria de
Desenvolvimento e
Inclusão Social (SEDIS),
da Secretaria de
Educação (SEED),
Secretaria de Turismo e
Cultura (SETUC) e do
Projeto Integrarte Artes.

Terá início no dia 27 de
outubro um dos mais
tradicionais eventos de
Ubatuba: a Feira das
Nações. Trata-se de um
evento gastronômico, que
acontece anualmente
como parte das
comemorações do
aniversário da cidade,
onde várias entidades
assistenciais de Ubatuba
apresentam comidas
típicas de diversos
países. Neste ano, em sua
23ª edição, a Feira das

Nações acontecerá de 27
de outubro a 6 de
novembro, a partir das
19h, na Praça de Eventos
da Avenida Iperoig. Aos
finais de semana, as
entidades participantes
também servirão
almoço.Nove entidades
participarão da 23ª Feira
das Nações,
comercializando os mais
variados pratos típicos de
países como Japão
(Anibra), China (Apae),
Itália (Paróquia Exaltação

à Santa Cruz), Espanha
(Lions Clube), Argentina
(Núcleo Espírita Irmã
Iperoig), Brasil (Santa
Casa), Alemanha (Rotary
Club), Arábia (Gresmai) e
Portugal (Lar
Vicentino).O evento é
uma realização da
Prefeitura de Ubatuba,
com organização do
Rotary Club e apoio
cultural da Fundart. O
objetivo é arrecadar
fundos para diversas
entidades 

23ª Feira das Nações
começa no dia 27 de
outubro em Ubatuba

Os eletricistas
comemoram neste
domingo o seu dia.
Segundo a Relação Anual
de Informações Sociais
(Rais), do Ministério do
Trabalho e Emprego
(MTE), são mais de 114
mil profissionais em todo
o país.A eletricidade foi
uma das maiores
descobertas feita pelo
homem e, em tempos
modernos, é praticamente
impossível viver sem ela.
E são os eletricistas que
garantem que a luz chegue
aos lares, às indústrias, às
cidades. Por conta disso,
o campo de atuação
desses trabalhadores
torna-se bem vasto:
engloba desde o

planejamento de serviços
de instalação
eletroeletrônica e
manutenções preventivas,
até a instalação de
sistemas e componentes
eletroeletrônicos. Ainda
assim, estão sujeitos a
elaborar documentação
técnica, trabalhando em
conformidade com
normas e procedimentos
técnicos e de
 qualidade, segurança,
higiene, saúde e
p r e s e r v a ç ã o
a m b i e n t a l . P a r a
comemorar o do dia do
Eletrecista na região, uma
festa foi organizada pelo
grupo Eletro Universo
Ltda que reuniu neste
domingo dia 23 de

outubro cerca de 2000
profissionais do setor no
bairro Chácaras Reunidas
em São José dos
Campos.No evento, os
eletrecistas puderam
desfrutar de um grande
almoço regado com
bebidas e muita fartura.
No final da festa foram
sorteados mais de 500
p r ê m i o s
como motos 0km, TVs
LCD 52" e 42", bicicletas
entre outros prêmios. O
Eletrecista José Odson
Euflávio foi o sortudo de
levar para a casa uma
moto 0km.Esse foi o 5°
evento que a empresa
realiza na região para
homenagear os
profissionais do setor.

 Natividade da Serra
Eletrecistas de toda

região são
homenagiados
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Trabalhos de
Artes Plásticas de
alunos da rede

municipal de Taubaté
são destaques em

exposição
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