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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

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 Educação
da Prefeitura de Ubatuba
estabeleceu uma parceria
com a OI Futuro para
atividades que incluíram
clínica de câmera man e
palestra sobre educação
ambiental para alunos da
EM Presidente Tancredo
de Almeida Neves. Na
ocasião, dez alunos
tiveram a oportunidade de
aprender técnicas de
câmera man com
profissionais da KN
Vídeo, empresa
responsável pela
transmissão ao vivo do
Brasil Surf Pro. Todas as
atividades de capacitação
ocorreram nos dias 22 e
23 e os alunos
participaram de aulas
práticas e teóricas. Além
das atividades na praia,
representantes da
empresa Oi Futuro,

apoiadora do
campeonato, estiveram
presentes também no
auditório da escola, onde
ministraram palestra de
educação ambiental,
abordando o tema
s u s t e n t a b i l i d a d e ” .
 Bicicleta como prêmio
Após a palestra,
 os alunos fizeram uma
redação sobre o
assunto e a melhor delas
foi premiada
com uma bicicleta. A
aluna vencedora
foi a Karla Marcelle
Bettoni, do 7º ano A, que
ficou emocionada ao
receber o resultado
anunciado pela diretora
Maria de Fátima Souza
Barros Santos no
auditório da escola. “Se
cada um fizer sua parte
podemos sim, salvar o
nosso planeta de toda esta

devastação”, disse a aluna
ao receber o
prêmio.Todos os alunos
ficaram muito felizes
com as atividades
realizadas na escola e
agradeceram o Glenn
Suba, Coordenador de
Sustentabilidade do Brasil
Surf Pro e membro
representante no Brasil do
The Climate Project,
ONG fundada por Al Gore.
Estiveram presentes na
solenidade de entrega do
prêmio para melhor
redação, a coordenadora
de projetos ambientais
Cristiane Gil,
 a vice-diretora Rosely
Leite Motta, a
supervisora de ensino
Flávia Cômitte e os
professores Leandro
Lagoz, Maria de Fátima
Salles Teixeira e Said
Antonio Sirio.

Escola Tancredo e OI Futuro

entregam bicicleta para aluno

vencedor de redação

Os ensaios para o
espetáculo que a
população de Ubatuba
ganhará de presente no
aniversário da cidade
seguem a todo vapor. A
encenação da data
história da Paz de Iperoig,
considerado o primeiro
tratado de paz das
Américas, vai acontecer
às 21h, nos dias 28 e 29
de outubro, na Praça de
Eventos da Avenida
Iperoig e os ensaios estão
acontecendo na Escola
Tancredo Neves.No
último sábado, 8, cerca de
50 pessoas participaram
do ensaio. Os atores,
muitos deles alunos e pais
de alunos da escola, além
de voluntários, encenarão
o estabelecimento da paz
entre índios e

colonizadores, que
aconteceu em Ubatuba no
ano de 1563.”Já que o
texto fala sobre a
formação da vila da
Exaltação à Santa Cruz,
achamos mais propício
que a encenação
acontecesse na data em
que se comemora o
aniversário da cidade”,
explicou o diretor do
espetáculo, Luigi
Moraes.De acordo com o
diretor, houve uma grande
procura para participação
no espetáculo, mas nem
todos permaneceram no
grupo: “agora ficou o
néctar, os verdadeiros
guerreiros da arte, que
estão se desdobrando para
que tudo aconteça da
melhor forma”.Regina
Silveira de Abreu, de 63

anos, é uma destas
“guerreiras da arte” e
conta que é a primeira vez
que vive uma experiência
como esta: “eu nunca
tinha presenciado um
espetáculo assim de
perto, mas está sendo
muito divertido e meus
filhos estão me dando a
maior força. Tenho
certeza que no
dia da encenação será tudo
muito bonito”.
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
técnica.

Ensaios para a
encenação da Paz de
Iperoig seguem a todo

vapor em Ubatuba

Vem aí a 5ª edição do
Litoral Encena – Mostra
Nacional de Teatro de
Rua, Teatro de Bonecos e
Circo de Caraguatatuba. O
evento promete
movimentar o Litoral
Norte e o Vale do Paraíba
de 22 a 29 de outubro
com apresentações
culturais gratuitas para
todas as idades.O Litoral
Encena abre espaço para
que as cidades envolvidas
tenham contato com o
melhor da produção
artística nacional e
i n t e r n a c i o n a l ,
contribuindo para a
difusão da arte e da
cultura, além de
reverenciar a maior das
linguagens artísticas: o
teatro.Participam desta
edição os municípios de
Ilhabela, Ubatuba, São
Sebastião, Redenção da
Serra, Natividade da
Serra, Paraibuna,
Salesópolis, Jambeiro,
Lagoinha, Santa Branca,
São Luiz do Paraitinga e
M o n t e i r o
Lobato.Caraguá, cidade-
sede da Mostra, receberá
24 apresentações
distribuídas na Praça
Cândido Motta, Auditório
Maristela Oliveira
(Fundacc), Teatro Mario
Covas, Polo Cultural
Profª. Adaly Coelho
Passos, Centro Cultural

do Travessão e no bairro
Casa Branca.Os 25
espetáculos selecionados
vêm de São Paulo,
Paraíba, Santa Catarina,
Rio Grande do Sul, Minas
Gerais, Rio de Janeiro e
Argentina. Ao todo serão
66 apresentações nos 13
municípios para um
público estimado em 35
mil pessoas.Entre os
destaques da
programação em Caraguá
está a participação do ator
Domingos Montagner, o
“Capitão Herculano” da
novela Cordel Encantato,
exibida até o mês passado
na Rede Globo.O evento
contará ainda com 17
workshops de técnicas
teatrais ministrados nos
municípios participantes
e com a Mostra Regional
do Projeto Ademar
Guerra.Abertura Um dos
momentos mais
esperados do Litoral
Encena é o cortejo de
abertura do evento,
quando os bonecões
gigantes, grupos de
m a r a c a t u ,
fanfarras e bandas
m u n i c i p a i s
desfilam pelas ruas de
Caraguá para anunciar o
início das
atividades e convidar as
pessoas para prestigiarem
as apresentações.
Este ano, o Cortejo sairá

de vários pontos do
município, no dia 22 de
outubro, com chegada na
Praça Cândido Motta, no
Centro, a partir das 20h.O
coordenador cultural da
Fundacc, Adbailson Cuba,
que também é responsável
pela organização do
evento em Caraguá e
região, ressalta a
importância do Litoral
Encena. “A cada ano
estamos ganhando força,
com mais espetáculos,
mais cidades
participantes. Costumo
brincar que o Litoral
Encena é uma grande
tsunami cultural, que sai
do Litoral e sobe a serra
em direção ao Vale do
Paraíba”, destaca.A
programação completa do
evento pode ser conferida
n o
site www.fundacc.com.br.
O 5º Litoral Encena –
Mostra Nacional de
Teatro de Rua, Teatro de
Bonecos e Circo de
Caraguatatuba é uma
execução da Abaçaí
Cultura e Arte, realizado
pelo Governo do Estado
de São Paulo,
Secretaria da Cultura,
Governo Municipal e
Fundacc – Fundação
Educacional e Cultural de
Caraguatatuba com apoio
da Poiesis, por meio do
projeto Ademar Guerra.

5º Litoral Encena traz Teatro de Rua, Teatro de
Bonecos e Circo para Caraguá e região
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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.

A turma de xadrez da
Irmandade de
Misericórdia de Taubaté
representou a cidade na
15ª edição do JORI (Jogos
Regionais dos Idosos),
realizada em
Guaratinguetá, no último
final de semana.O grupo
da melhor idade
conquistou o 4º lugar na
modalidade e voltou
animado para a casa. “Foi
a primeira vez que a turma
da Irmandade participou
do JORI e essa conquista
é uma vitória para nós.
Recebemos o convite de
última hora e tivemos 15
dias para nos preparar para
a competição”, conta o
professor de xadrez da
entidade, Jacob Alex
Sapoznik.Segundo o
professor, dos 20
participantes que

disputaram a modalidade
no JORI, três eram da sua
turma. E, mesmo sem o
costume de participar de
competições, os idosos
se mostraram bem
dispostos e concentrados
para o desafio. “Foi um
resultado muito
gratificante para eles e
para mim. Tenho certeza
que meus alunos deram o
seu melhor nesses jogos,
que eram uma novidade
para cada um deles até
então. Agora, eles já
pensam em encarar novas
c o m p e t i ç õ e s ” . A s
oficinas de xadrez são
oferecidas há um ano pela
Irmandade de Taubaté e
têm atraído cada vez mais
adeptos. A atividade, além
de contribuir para a
sociabilização do idoso,
aumenta a concentração,

ativa a memória e
minimiza a ansiedade. “É
um exercício
maravilhoso para a mente.
Mesmo aqueles que não
têm autorização médica
para realizar atividade
física, podem participar
da oficina. Por isso o
interesse pela
modalidade tem
aumentado bastante. Para
o próximo ano, devemos
abrir novas turmas”,
afirma o professor.Os
interessados em
participar da
 oficina de xadrez devem
entrar em contato com a
secretaria da
 entidade pelo telefone
(12) 3632 4423. A
Irmandade de
Misericórdia de Taubaté
fica à Rua Portugal, 169,
Jardim das Nações.

Xadrez da Irmandade de
Taubaté representa a

cidade no JORI

Foi sancionada pelo
prefeito de Taubaté dia 10
de outubro a Lei nº 4.550,
de autoria do vereador
Jeferson Campos (PV),
que concede meia-entrada
aos professores em
eventos culturais
realizados na cidade.A
proposta concede aos
professores da educação
básica e ensino superior
das redes pública e
privada o pagamento de
meia-entrada do ingresso
em casas de diversão,

espetáculos teatrais,
musicais e circenses,
cinemas, praças,
esportivas e
s i m i l a r e s . J e f e r s o n
afirmou que o benefício
foi concedido aos
estudantes e que a
propositura tem amparo
no princípio
constitucional da
valorização dos
profissionais do ensino,
ratificadas na atual Lei de
Diretrizes e Bases da
Educação Nacional.Para

ter direito, os
professores devem
comprovar o vínculo
empregatício em
estabelecimentos de
ensino público ou
particular, com sede no
município.Apesar de a lei
ter sido sancionada, foi
vetado o artigo 2º, que
reduziria a 2% o ISSQN
(Imposto Sobre Serviços
de Qualquer Natureza)
cobrado do
empreendedor que
comprovar o desconto.

Meia-entrada em
eventos é garantida a

professores de Taubaté


