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Um dos espetáculos com
maior público do teatro
brasileiro estará em Ubatuba
no próximo dia 7 de
setembro. A peça “Trair e
coçar é só começar”, de
Marcos Caruso, acontecerá
no Centro do Professorado
de Ubatuba às 20h, iniciando
assim a utilização do espaço
para peças teatrais.Com 26
anos ininterruptos em cartaz,
a peça já teve mais de seis
milhões de espectadores em
quase nove mil apresentações
por todo o Brasil. Tendo
como personagem principal a
empregada Olímpia, a peça
está em cartaz em São Paulo,
desde agosto de 1989, de
onde sai somente para fazer
turnês pelo país.
 No elenco atual, a famosa
personagem, criada por
Marcos Caruso, é
interpretada por Anastácia
Custódio. Completam o
elenco de nove atores: Carlos
M a r i a n o ,

Jonathas Joba, Samantha
C a r a c a n t e ,
Carla Pagani, Mario Pretini,
Carlos Martin, Siomara
Schröder e Ivan de Almeida.
A direção geral tem
assinatura de Attílio Riccó e
o atual diretor é José
Scavazini. A peçaToda a
trama se fundamenta em
supostas infidelidades. Ao
ver a patroa Inês assediada
pelo síndico do prédio onde
mora, a atrapalhada
empregada Olímpia supõe
que ela esteja traindo o
marido Eduardo, apesar de
eles estarem preparando a
festa de 16 anos de casados.
Depois, ela ouve uma piada
de Eduardo sobre ?as
namoradas? dele e conclui
que o patrão também trai.
Na cabeça de Olímpia,
Lígia, a melhor amiga de
Inês, também está sob
suspeita, assim como o
marido dela, Cristiano.
As conclusões apressadas

da empregada começam a
gerar uma série de
quiproquós a ponto de, em
dado momento, todos os
personagens se envolverem
numa confusão
aparentemente sem saída.
Convicta do princípio de que
informação vale ouro,
 a esperta Olímpia começa a
subornar seus patrões e os
amigos deles. E a sucessão
interminável de mal-
entendidos se completa com
a chegada de um vendedor
de joias e de um padre.
IngressosOs ingressos
estão a venda a partir desta
quarta-feira (29)  os
seguintes pontos:
Rensz Calçados,
DMA Beauty Saloon e
bilheteria do teatro. 
O valor do ingresso é R$50
a inteira e R$25 a meia-
entrada, válida para
estudantes, professores,
aposentados, maiores de 60
anos e funcionários públicos.

Peça “Trair e Coçar é
só começar” é atração

em Ubatuba

O Sol da Meia Noite, Billy
Elliot, O Último Dançarino de
Mao e Retrato da Vida fazem
a programação de
setembroNos fins de semana
de 14 a 16 e 21 a 23/09, o
Cineclube Araucária exibe no
Espaço Cultural Dr. Além,
mais seis filmes que trazem
como a temática a dança. A
programação começa no dia
14, sexta-feira, com o filme “O
Sol da Meia Noite” (Estados
Unidos - 1985) que traz no
como protagonista Mikhael
Baryshnikov, para contar a
estória do bailarino Nikolay
Rodchenko, um bailarino
soviético desertado nos
Estados Unidos, por traição
ao Governo da União
Soviética. Porém em viagem
ao Japão, seu avião sofre uma
pane e acaba pousando em
solo soviético, aonde acaba
sendo preso. Porém acaba
sendo vigiado por soldados da
KGB e tem como
companheiro um bailarino
amador americano, que foi
soldado na Guerra do Vietnã
e acabou se envolvendo com
uma russa e mudando para o
país.No começo a relação
entre os dois começam
conturbada, mas logo
Rodchenko percebe o trunfo
que essa amizade terá e se
beneficiará para fugir para os
Estados Unidos. Ainda no
elenco Gregory Hines,
Isabella Rossellini, Gerardine
Page, com direção de Taylor
H a c k f o r d .
O filme, vencedor Oscar 1985
de melhor canção, será
exibido às 19h 30, com

duração de 136 minutos e
classificação 12 anos.O
sábado (15/09), às 19h 30,
será a vez de Billy Elliot
(Reino Unido - 1999), que
conta a história do menino de
11 anos, Billy Elliot, filho de
um mineiro viúvo nos anos do
governo Thatcher.
Moradores de uma pequena
cidade inglesa, o menino vai
ao encontro desse novo
universo da dança ao tropeçar
em uma sapatilha,
contrapondo as vontades de
seu pai e irmão mais velho que
buscam que o menino seja um
lutador de boxe.
Porém, às escondidas o
menino faz seus ensaios,
enquanto sua professora tenta
uma audição para o jovem
talento no Royal Ballet, em
Londres. O filme, com
duração de 111 minutos, tem
direção de Stephen Daldry,
com Jamie Bell, Julie Waters,
Jen Heywiid, Jamie Draven,
Gary Lewis e Stuart Wells,
com classificação 12 anos.No
domingo, um dos clássicos dos
Estúdios Disney encantam
toda a família, às 15h, “Branca
de Neve e os Sete Anões”. O
filme é uma adaptação dos
contos dos Irmãos Grimm,
que conta a história de uma
rainha extremamente bonita,
que consulta todos os dias seu
espelho mágico que reafirma
quão bela a rainha, até que um
dia diz que a enteada era mais
bonita. Nervosa, a Rainha
chama um caçador e o ordena
que manda matar a jovem
moça, porém o mesmo com
dó e encantado por sua beleza

a deixa fugir pelo meio da
floresta. Enquanto o caçador
entrega o coração de um
cervo, Branca de Neve acaba
se refugiando em uma cabana
toda bagunçada e
empoeirada. Mais tarde
acaba descobrindo que os
donos daquela pequena casa
eram 7 anões: Mestre, Atchim,
Dengoso, Zangado,
Dunga, Feliz e Soneca. Ela
acaba morando com o jovem,
até que a Rainha descobre
que Branca de Neve não
morreu e que está refugiada
na floresta, mas para acabar
com sua tormenta,
transformada em uma velha
vendedora de maçãs, a
Rainha oferece uma maçã
envenenada que leva a jovem
princesa ao sono profundo.
Porém com tamanha beleza,
os sete homenzinhos a
colocam num tumulo de vidro,
até ser encontrada por um
príncipe, por quem é beijada
e o feitiço desfeito. O filme
com direção de William
Cottrell e David Hand, foi o
primeiro longa-metragem de
animação do Estúdio Disney
e o primeiro nos Estados
Unidos, com duração de 83
min e classificação etária
LIVRE.O Cineclube
Araucária acontece no
Espaço Cultural Dr. Além
(Av. Dr. Januário Miráglia,
1582 - Abernéssia), com
entrada franca. Os ingressos
estarão disponíveis no dia de
cada sessão,
 a partir das 14h, na bilheteria
do local. Informações pelo
telefone (12) 3664-3524.

Campos do Jordão:
Dança é tema de filmes

no Cineclube Na cidade de Monteiro
Lobato, a Fibria, em parceria
com a Universidade de
Taubaté e Associação dos
Pequenos Produtores Rurais
de Monteiro Lobato e
Região, iniciou o projeto
“Diversificar para Competir”
que incentiva o
desenvolvimento sustentável
da Apicultura, na região.
Enquanto aconteciam as
reuniões, os pais se
preocupavam com seus filhos
mais novos, pois não tinham
com quem deixa-los.Ao
perceber este problema, um
dos voluntários pensou no
teatro, como forma de
socializar e entreter as
crianças durante as reuniões
de trabalho. Além disso, os
voluntários visualizaram um
meio de aproximar as
crianças à apicultura e ensiná-

las o trabalho de seus pais,
motivando-as a seguir seus
passos no futuro.Com a peça
“Aprendendo com as
Abelhas”, o voluntário
Joilson Petersen, biólogo do
projeto, que recentemente,
ganhou uma bolsa de Pós-
graduação da Fibria,
conscientiza as crianças em
relação à valorização do
trabalho apícola, à
socialização, à educação
ambiental e ao
desenvolvimento sustentável.
O teatro mostra o
funcionamento de uma
colmeia, por meio do
trabalho coletivo: abelhas
faxineira, babá, guardiã,
arquiteta, campeira e
rainha.A cada 15 dias, o
grupo que possui onze
integrantes (sendo dez
crianças e uma mãe, que ao

acompanhar a filha, acabou
envolvida), se encontram
para os ensaios no Centro
Comunitário da Pedra
Branca.A peça já foi
apresentada em Monteiro
L o b a t o ,
no projeto Trilhas do Mel, em
escolas, no Grupo de
A d o l e s c e n t e s
Multiplicadores – GAM, na
UNITAU e na Fibria, no
evento Diálogos
C o n s t r u t i v o s .
Joilson Petersen acredita que
cerca de 500 pessoas já
assistiram a peça. “Fico
orgulhoso em fazer parte
deste trabalho, pois o projeto
tem uma importância
imensurável às crianças,
 uma vez que é uma forma de
acesso à cultura que elas
possuem”, afirma o
voluntário.

Taubaté:
Projeto Apicultura,

apoiado pela Fibria, cria
grupo teatral formado

pelos filhos dos
apicultores

Uma das principais vias de
acesso ao município será
iluminada por energia solar
No fim de agosto iniciou-se
a primeira etapa das obras de
iluminação da Avenida Luiz
Gonzaga das Neves. A
Avenida que já foi duplicada
entre o bairro Jardim Santana
até o Condomínio Campos
do Conde agora recebe um
moderno sistema de
iluminação à energia solar. A
instalação dos postes de luz,
dividida em duas etapas, está
no orçamento das obras de
duplicação da Avenida, que
ultrapassa o valor de 700 mil
reais no convênio firmado
entre a Prefeitura e o
Departamento de Apoio ao
Desenvolvimento das
Estâncias (DADE) do Estado
de São Paulo.O sistema de
iluminação da Luiz Gonzaga
é inovador no Estado. A

tecnologia usada é
ecologicamente correta e
totalmente desvinculada de
companhias de energia, o
que, por sua vez, beneficia a
economia e o meio ambiente
da cidade. Na primeira etapa,
chamada de preliminares, são
implantadas as bases para
fixação dos postes, braços de
luz e baterias solares. Até o
momento, 22 postes – de um
total de 42 – já foram fixados
e estão prontos para receber
os braços de luz, as
luminárias e as placas solares.
De acordo com a Secretaria
de Obras Públicas e Serviços
Urbanos, as obras
acontecem dentro do
cronograma planejado, com
previsão de término dentro de
60 dias.Com a duplicação da
estrada, foram construídas
rotatórias, guias, sarjetas, um
canteiro central, calçadas,

ciclovias e todo o trecho foi
recapeado e asfaltado. A
avenida é uma das principais
vias de acesso a Tremembé,
comportando um intenso
fluxo de veículos diariamente.
Foi pensando no recente
desenvolvimento do
comércio ao longo da sua
extensão, sendo registrado o
aumento de pontos
comerciais como padarias,
bares, escolas, condomínios,
entre outros, que a
Administração Municipal
concretizou a duplicação da
Luiz Gonzaga. As obras no
local foram projetadas para
preparar a cidade para a
expansão gradual do
comércio e da economia.A
Administração Municipal
pretende realizar estudos pela
cidade para viabilizar a
iluminação à energia solar em
outros pontos do município.

Tremembé: Avenida Luiz
Gonzaga das Neves recebe

iluminação

O prefeito de Ubatuba,
Eduardo Cesar, assinou
decreto nesta quarta-feira, 5,
suspendendo as atividades da
Companhia Municipal de
Turismo (COMTUR). De
acordo com o decreto, a
suspensão das atividades da
COMTUR se deu pelos
seguintes motivos: a atual
gestão da Companhia carece
de medidas administrativas
que atendam os princípios
basilares da administração
pública; há necessidade de
apuração de fatos noticiados
recentemente na imprensa e
uma preocupação dos
acionistas da Companhia
quanto à regularidade dos atos
praticados pela atual
gestãoAlém disso, existe a
negativa por parte do prefeito
municipal com relação à
nomeação de um novo
presidente, até que todos os
atos administrativos sejam
devidamente esclarecidos aos
acionistas e ao Executivo.No
dia 3 de setembro, o prefeito
encaminhou ofício ao diretor-
presidente da COMTUR,
Dênio Veloso, em resposta ao
documento expedido pelo
mesmo informando a entrega
de chaves e documentos da
Companhia ao novo
presidente, pedindo sua

exoneração. No ofício de
resposta encaminhado pelo
prefeito, ele afirma: “enquanto
não houver nova nomeação
pelo Conselho Administrativo
da Companhia e o
competente registro da
referida ata, V. Sa. é
diretamente responsável pelos
atos administrativos da
mesma, inclusive sendo de
vossa competência a
prestação de contas de todos
os atos administrativos
praticados no período de sua
gestão. Ressalto, portanto,
que não aceito vosso pedido
de exoneração até que todos
os procedimentos
administrativos sejam
d e v i d a m e n t e
a d o t a d o s . . . O u t r o s s i m ,
comunico que não dou
anuência à nomeação indicada
pelos acionistas do Sr.
Raimundo Franciscano Félix
como diretor presidente dessa
Companhia, devendo tal tema
ser tratado oportunamente,
quando as lacunas
administrativas forem
devidamente sanadas”.Com a
suspensão das atividades da
COMTUR, a Secretaria
Municipal de Cultura e
T u r i s m o a s s u m i r á ,
provisoriamente, os serviços
incumbidos à mesma,

sobretudo a emissão de
senhas para o ingresso de
ônibus no município, incluindo
a emissão de guias de
recolhimentos a ser efetuada
diretamente pela Prefeitura
Municipal. Caberá à
Secretaria de Fazenda e
Planejamento a adoção de
medidas necessárias a fim de
que haja o repasse devido à
COMTUR das receitas
efetuadas, quitando os débitos
pendentes.Foi nomeada uma
comissão especial para
apuração de todos os fatos,
com envio de relatório final
em no máximo trinta dias ao
Executivo, à Câmara
Municipal e ao representante
do Ministério Público.O
prefeito Eduardo Cesar
afirmou que a medida de
suspensão das atividades da
COMTUR visa, tão somente,
manter a transparência dos
atos administrativos. “Não
podemos admitir que
situações como as que foram
relatadas continuem existindo.
Por isso, estamos tomando as
devidas providências para que
não haja dúvidas com relação
à idoneidade dos atos
administrativos conduzidos
por parte do Executivo, nem
tampouco da direção da
Companhia”.

Prefeito de Ubatuba
assina decreto

suspendendo atividades
da COMTUR O exercício será o primeiro do

ano no Brasil e acontecerá no
dia 22 de setembro, no
Perequê-Mirim, simulando
uma situação de
escorregamento de
encosta Representantes todas
as Secretarias da Prefeitura
de Ubatuba, Coordenadoria
Municipal de Defesa Civil,
Polícia Militar, Polícia
Ambiental, Corpo de
Bombeiros e Sabesp
estiveram reunidos na última
terça-feira, 4, para acertar os
últimos detalhes para a
realização do Exercício
Simulado de Defesa Civil, que
acontecerá em Ubatuba no dia
22 de setembro, no bairro
Perequê-Mirim.O simulado é
um exercício em que a
população e as entidades de
segurança se preparam para
agir em casos emergenciais.
Este será o primeiro exercício
deste tipo realizado neste ano
em todo o país e deve

envolver cerca de 200
pessoas do bairro escolhido.A
escolha de Ubatuba para
sediar o exercício foi
anunciada pelo chefe da Casa
Militar e Coordenador
Estadual de Defesa Civil,
Coronel PM Benedito
Roberto Meira durante a
Conferência Municipal de
Defesa Civil, em junho deste
ano.No caso de Ubatuba, após
levantamento dos principais
riscos que assolam o
município, foi decidido que o
exercício vai simular uma
situação de escorregamento
de encosta, a fim de treinar a
população para situações que
exijam remoção dos
moradores, permanência em
abrigo, atendimentos de
emergência, etc.O diretor do
núcleo de gerenciamento de
emergências da Defesa Civil
Estadual, Marcelo Kamada,
esteve mais uma vez
coordenando a reunião,

apresentando o cronograma
do exercício e a função que
cada entidade vai exercer no
dia do simulado.Kamada
explicou aos presentes que já
foi realizada uma abordagem
com as pessoas da
comunidade que vão participar
do exercício e que serão
removidas de suas casas para
um abrigo, tudo simulando
uma situação de emergência.
“Todos que auxiliarem no
exercício terão toda a
assistência necessária e serão
muito bem atendidos”,
acrescentou Kamada.O
Exercício Simulado de Defesa
Civil será realizado através de
uma parceria entre a Defesa
Civil do Brasil, Polícia Militar,
Instituto Geológico,
 Instituto de Pesquisas
Tecnológicas, Sabesp, Rener
(Rede Nacional de
Emergência de Rádio
Amadores) e Prefeitura de
Ubatuba.

Reunião acerta últimos
detalhes para realização do

Simulado Nacional de Defesa
Civil em Ubatuba

Mais de 1000 atletas de
Mountain Bike competiram,
neste último domingo, dia 2,
na bela Santo Antônio do
Pinhal. A cidade sediou a final
do Big biker 12 (Maratona
Mountain Bike) e que teve
como campeões na categoria
Pró: Edivaldo Souza Cruz e
Daniele Figueredo Genovesi
e na categoria Sport, os
atletas: Rodrigo Martins
Carneiro e Daniela
Scholl.Após quatro etapas
completadas, passando
pelas cidades de Itanhandu(
MG), Taubaté SP), São Luís
do Paraitinga (SP) e por fim
Santo Antonio do Pinhal (SP)
a Equipe de Triathlon da
Aviação do Exército,
também finaliza sua
participação no circuito Big
com excelentes resultados.
O destaque ficou por conta
do biker Derey Willians que
terminou o campeonato entre
os 5 primeiros de sua
categoria. Estavam nessa
última etapa os militares da
AvEx: Sargentos Edson Luís,

Jonathan e Barros, todos
competiram na categoria
Sport e finalizaram o difícil e
muito técnico percurso com
tempos abaixo de 3 horas e
4 minutos.A prova marcou a
estréia das bikes 29 dos
atletas Edson Luís
(Cannondale Lefty) e Barros
(Specialized StampJumper)
que em relação as provas dos
anos anteriores, abaixaram
seus tempos,
consideravelmente, em mais
de 10 minutos.
 O percurso é considerado o
mais técnico do circuito,
porque além de ter a maior
subida (10km),
logo após os atletas encaram
a complicada trilha do Zig-
Zag na divisa com Campos
do Jordão.Show à parte
ficou por conta da
organização do Big Biker que
montaram uma estrutura
pensando no bem estar dos
atletas, familiares e
simpatizantes e,
também, as belas parcerias
com Netshoes, Specializad,

Shimano, Pedal Power,
Maxxis Calypso e ASW.
Conta com apoio: Labici, Gu,
Sabesp, Natura e MTB Trip.
etc. Com uma apuração
rápida e precisa dos
resultados, a organização
serve de referência as demais
empresas do ramo.
Todos os detalhes como
foto, resultados, filmes, etc,
podem ser vistos no site
www.bigbiker.com.br.Foto
de Denise Ziegler Bizzi e
agradecimetos especiais:
FHE-Poupex, Ambra,
Taubike, Academia Sports
F i t n e s s ,
Dog Tag e Academia
Cunzolo Acqua Fitness.Dia 9
de setembro, no Bairro da
Independência, em Taubaté,
a Equipe da AvEx participará
de um duathlon (5km
Corrida, 2km Ciclismo e
2,5km de corrida) que
servirá de preparação para a
segunda etapa do Duathlon
do Vale que acontece no dia
16 de setembro em São José
dos Campos.

Serra da Mantiqueira
recebe a final do Big

Biker

No mês de setembro a
Escola de Artes Maestro
Fêgo Camargo saúda a
Primavera com diversos
eventos artísticos.A iniciativa
dos professores e direção
tem como objetivo oferecer
espetáculos de qualidade
para um público
diversificado.Os eventos,
com entrada franca,
ocorrerão na Escola de Artes
Maestro Fêgo Camargo e
em outros espaços
educacionais da cidade.Dia
10 de setembro - 20h: “As 4
Estações – Vivaldi” -
Concerto da Camerata

Zajdenbaum, regência Denis
Hekman. Local: Auditório da
Escola de Artes Maestro
Fêgo Camargo.Dia 11 de
setembro - 20h: Concerto de
Flauta Doce – Profa. Maria
Aparecida Bronzato. Local:
Auditório da Escola de Artes
Maestro Fêgo Camargo.12
de setembro - 19h: Chorinho
– Grupo Subaco de Cobra
– Marcelo Kupper. Local:
CEEJA “Mons. Cícero
Alvarenga”. 20º. Aniversário
da Escola.12 de setembro –
20h30: “Técnica e Estilo”-
abertura da exposição dos
professores e ex-professores

de Artes Visuais da Escola
Maestro Fêgo Camargo.
Participação especial do
“Quinteto da Cidade de
Taubaté”. Local: Galeria
Lenita Freire. Escola Fêgo
C a m a r g o .
 A exposição ficará aberta ao
público de: 12 a 21 de
setembro.13 de setembro-
19h: Camerata Zajdenbaum
–
Regência Denis Hekman.
Local: CEEJA “Mons.
Cícero de Alvarenga”. 20º.
Aniversário da
Escola.Informações (12)
3625-5061

Campos do Jordão 23º
EESCON começa no dia

16 de setembro
Contabilistas se reúnem para
discutir a profissão, desafios
e conquistas Campos do
Jordão será mais uma vez o
destino para o Encontro de
Empresas de Serviços
Contábeis do Estado de São
Paulo (EESCON), que chega
a sua 23ª edição, com o tema
“Profissão Contábil em
Destaque”. O maior evento
do setor do estado de São
Paulo e o segundo maior do
Brasil, acontece entre os dias
26 e 28 de setembro e oferece
aos profissionais dos serviços
contábeis a oportunidade de
conferir as novidades do
segmento, através de uma
programação que visa o
desenvolvimento da categoria
como o cenário atual de
quebras de paradigmas e
evolução tecnológica, na qual
vivem.Com programação
científica formada por
palestras e painéis, o
EESCON terá entre os

assuntos a serem debatidos: A
Importância dos Processos na
Gestão das Empresas
Contábeis, Desmistificando as
Normas Contábeis para PME,
O Processo de
Acompanhamento Fiscal
sobre o Contribuinte, A
Realidade Digital e os
Desafios das Empresas
Contáveis, Educação
Permanente: Alinhando as
competências técnicas às de
liderança e Mais Tempo:
Como ter uma vida de
equilíbrio e
produtividade.Entre os
palestrantes estarão
presentes Alexandre
Possmoser, Ivair de Paula,
José Hernandez Perez Junior,
Carlos Kazuo Tomomitsu,
Izabel Macarenco, Christian
Barbosa e, para Palestra
Magna, Hans Donner e para
o Momento Cultural, Rubens
Ewald Filho.O Em paralelo ao
Encontro acontece a Feira de

Negócios que permite a
interação dos participantes
com empresas e profissionais
das classes, além de
empresas de vários segmentos
e instituições, na aquisição de
produtos e serviços
necessários para o
melhoramento de seus
n e g ó c i o s .
O 22º EESCON é uma
realização do Sindicato das
Empresas de Serviços
Contábeis, Assessoramento,
Perícias, Informação e
Pesquisa (SESCON-SP) e
Associação das Empresas de
Serviços Contábeis,
Assessoramento, Perícias,
Informação e Pesquisa
(AESCON-SP). Outras
informações sobre o Encontro
pelo telefone (11) 3304-4482/
4493.EESCON acontece no
Campos do Jordão
Convention Center, na Av.
Macedo Soares, 499 – Vila
Capivari

Primavera com Arte
na Escola Fêgo Camargo
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POSTOS DE DISTRIBUIÇÃO
CAÇAPAVA: Na banca da Praça das Bandeiras
e outras da cidade.
CAMPOS DO JORDÃO: Bancas de Jornais da Av. Abernessia
CARAGUATATUBA: Salles Jornais e Revistas -
Rua Aluno Arantes.
CUNHA: Banca da Várzea  - Rua Augusta Galvao de França ( Ao lado do
campo de futebol)
JAMBEIRO: Papelaria Bangalo - Praça Almeida Gil, 19 - Centro
LAGOINHA: Parada Obrigatória - Praça Pedro Alves Ferreira,65
MONTEIRO LOBATO: Banca do Lu -
Praça Com. Freire.
NATIVIDADE DA SERRA: Banca Nossa Senhora de Natividade e
Panificadora Pão Zico -
Rua Lírio da Serra.
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
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 Cidade e comércio local.
TAUBATÉ: Banca da Praça
Praça Dom Epaminondas  -  3632-18-08
TREMEMBÉ: Nas bancas de jornais da cidade.
UBATUBA: Nas bancas de jornais:
Av Iperoigue e no Itaguá
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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Curiosidades

Por que a fechadura é símbolo de boa sorte

Há registros de esse objeto já era considerado um amuleto poderoso desde a Grécia Antiga.
Primeiro porque era feito de ferro, elemento que os gregos acreditavam proteger contra todo
mal. Além disso, seu formato lembrava a Lua Crescente, símbolo da fertilidade e prosperidade.
Os cristãos europeus, por sua vez, creditam sua origem a São Dunstan de Canterbury (924/
988), monge e arcebispo inglês conhecido como grande estudioso da metalurgia. Segundo a
lenda, Dunstan, teria colocado uma ferradura no próprio demônio e somente a retirou depois
de ouvir a promessa de que ele, o tinhoso, nunca mais se aproximaroa do objeto.

Caniço suíço

Sabendo que o exército do seu país importava canivetes alemãos, Karl Elsener abriu uma
fábrica em 1884. Os seus primeiros canivetes Victorinos foram entregues aos soldados suíços
em outubro de 1891. Colocou o brasão do país para diferenciá-los dos alemães e os batiziou
homenageando seus pais, Victor e Victória. Para ampliar o negócio e atrair utilizadores mais
refinados, Elsener aperfeiçou os canivetes e, assim, surgiram os modelos com ferramentas
abre latas, chave de fendas, punção e saca rolhas, serrote, alicate, abre garrafas, palito de
dentes, pinça, gancho de pesca, lente de aumento e até uma pequena bússola. O primeiro
popularizou-se depois da Segunda Grande Guerra Mundial, com as unidades militares
americanas. Atualmente, a linha para oficiais tem 100 diferentes combinações.

Humor

O que são um sonho e um pesadelo para um brasileiro que quer se divertir:

Sonho:
Comer um churrasco preparado por gaúchos.
Numa praia do nordeste.
Organizado por paulistas
Animado por cariocas.

Pesadelo:
Comer um churrasco preparado por nordestinos.
Numa praia gaúcha.
Organizado por cariocas.
Animado por paulistas.

O sujeito vai à cartomante. Ela olha atentamente à bola de cristal e fala:
- Vejo que o senhor é pai de dois filhos.
- A senhora está enganada. Eu sou pai de quatro filhos.
- Bem, isso é o que o senhor pensa.

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”?
- 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 não me pega. Significa “deixe a janela entreaberta”, certo?
Mensagens
Jamais haverá ano novo, se continuar a copiar os erros dos anos velhos.

Felicidade é ter algo que fazer, ter algo que amar e algo que esperar.

Quem não compreende um olhar, tampouco compreenderá uma longa explicação.

Imagine todo povo vivendo em paz. Você irá dizer que eu sou um sonhador, mas eu não
sou o único. Espero que você um dia junte-se a nós e o mundo será um só.

Se não podemos compreender o mínimo de uma flor ou de um inseto, como poderemos
compreender o máximo do Universo?

Procure compreender o que dizem os artistas nas suas obras primas, os mestres sérios. Aí
está Deus.

Para compreendermos o valor da âncora, necessitamos enfrentar uma tempestade.

Para compreender as pessoas devo tentar escutar o que elas não estão dizendo o que elas
talvez nunca venham a dizer.

Os homens só podem compreender um livro profundo depois de terem vivido, pelo
menos, uma parte daquilo que ele contém.

O homem que compreendeu o outro está em condições de dominá-lo.

O esforço dos filósofos tende a compreender o que os contemporâneos se contentam em
viver.
Nunca nos compreendemos completamente, mas podemos e poderemos fazer muito
melhor do que compreendermos-nos,
Pensamentos
Mesmo o mais pobre dentre nós cede perante a carga do amor.
É triste ter por amizade àquela que se tem por amor.
O passado joga pedra no futuro e todas elas caem no presente.
Em política tudo é permitido, exceto deixar-se surpreender.
As mulheres fazem as malas, mas quem as carrega somos nós.
Sobre o que não se sabe falar, deve-se calar.
Quem bate para ensinar, está ensinando a bater.
Ditados populares são as piadas de alguns e a sabedoria de outros.
É mais fácil ser sábio com os outros do que consigo mesmo.
As maiores tristezas são as que causamos a nós mesmo.
Só amanhece o dia para quem está despertado.
Faça qualquer coisa desde que seja com entusiasmo.
Os sentidos determinam aquilo que iremos ser.
É mais fácil perdoar um inimigo do que a um amigo.
A única pessoa livre é aquela que não teme o ridículo.

Miscelânea

O relatório Todas as
Crianças na Escola em 2015
– Iniciativa Global pelas
Crianças Fora da Escola,
divulgado sexta-feira, dia 31,
pelo Fundo das Nações
Unidas para a Infância
(Unicef), alerta para a
persistência do trabalho
infantil entre as crianças em
idade escolar, o que
prejudica o direito dessa
população à educação. De
acordo com o levantamento,
638 mil crianças entre 5 e 14
anos estão nessa situação,
apesar de a legislação
brasileira proibir o trabalho
para menores de 16 anos. O
grupo representa 1,3% da
população nessa faixa etária,
mas para o fundo não pode
ser desconsiderado porque
o trabalho infantil é uma
“causa significativa” do
abandono escolar.
 O estudo é uma parceria do
Unicef com a Campanha
Nacional pelo Direito à
E d u c a ç ã o .
Segundo o secretário de
Educação Básica do
Ministério da Educação
(MEC), César Callegari, o
estudo do Unicef traz uma
fotografia importante dos
desafios que o Brasil tem

pela frente: garantir a
educação para todas as
crianças e jovens brasileiros,
incluindo não só essa parcela
da população, mas
favorecendo sua
permanência na escola.
Ele ressaltou, no entanto, que
o país conquistou avanços
significativos principalmente
na útlima década.”Se
olharmos não apenas a
fotografia, mas o filme dos
últimos anos, veremos que o
Brasil conseguiu incluir nos
últimos 12 anos mais de 5
milhões de crianças e jovens
que estavam fora da escola.
Tínhamos 8,7 milhões, entre
4 e 17 anos, nessa situação
em 1997 e agora são 3,69
m i l h õ e s ” ,
disse Callegari. Ele citou a
criação do Fundo de
Manutenção e
Desenvolvimento da
Educação Básica e de
Valorização dos Profissionais
da Educação (Fundeb)
como um dos mecanismos
mais importantes para esse
avanço, ao viabilizar
“recursos firmes e mensais”
para que cada município e
estado garanta a matrícula de
crianças na pré-escola e de
jovens no ensino

médio.Estudos mostram que
os índices de trabalho infantil
caíram nas últimas décadas,
mas ficaram estagnados nos
últimos cinco anos.
 O levantamento do Unicef
inclui tanto crianças e jovens
que desenvolvem atividades
econômicas, quanto aqueles
que se ocupam de serviços
domésticos com duração
superior a 28 horas semanais.
A coordenadora do
Programa de Educação do
Unicef no Brasil, Maria de
Salete Silva, vai detalhar o
estudo em entrevista ao jornal
Repórter Brasil, que vai ao
ar hoje,
às 21h, na TV Brasil.Para
ela, o momento econômico
que o Brasil vive tem feito
crescer o número de meninos
e meninas responsáveis pelas
tarefas do lar. “Quando
temos uma situação de oferta
de emprego grande,
 isso pode acarretar aumento
do trabalho infantil doméstico
para as meninas,
que substituem a mãe que foi
para o mercado de trabalho.
Essas meninas ficam com a
responsabilidade de cuidar
dos irmãos,lavar louça,
arrumar a casa”,
 explica Salete.

Unicef alerta para trabalho
infantil como causa significativa

do abandono escolar

A Unitau realiza, de 3 de
setembro a 16 de outubro, a
1ª Mostra de Arte da Casa.
O evento acontece no Solar
da Viscondessa e reúne
exposições de obras
produzidas pelos professores
e servidores técnico-
administrativos da
Instituição.O projeto é uma
iniciativa da Pró-reitoria de
Administração (PRA) e do

Centro de Documentação e
Pesquisa Histórica (CDPH)
e tem como objetivos
valorizar o talento dos
funcionários da Unitau,
incentivar o grupo a produzir
as obras artísticas e fomentar
a realização de exposições
pela Universidade.Serão
expostos trabalhos de 18
colaboradores da
Universidade. Há pinturas,

livros, CDs, poesias,
artesanato, entre outros tipos
de manifestações. A abertura
oficial acontece no dia 3 de
setembro, às 17h. A entrada
é franca e o evento é aberto
ao público.
Serviço: Evento: 1ª Mostra
de Arte da Casa Local: Solar
da Viscondessa de
Tremembé Endereço: Rua
XV de Novembro, 996

Taubaté:Unitau realiza a
1ª Mostra de Arte da

Casa

Com obras de diferentes
artistas da região, a
Prefeitura de Taubaté,
através da Secretaria de
Turismo e Cultura, exporá a
partir desta quinta-feira (6)
uma série de trabalhos
artísticos marcando, neste
mês, a chegada da

primavera.São mais de 80
trabalhos produzidos por
cerca de 30 artistas, tudo isso
a partir de diferentes técnicas
artísticas como óleo sobre
tela, aquarela, técnica mista
e esculturas.
A exposição terá início às 20
horas da quinta-feira com

entrada franca, e se
estenderá até o dia 30 de
setembro no Centro Cultural
Municipal.Para mais
informações, o Centro
Cultural fica localizado na
Praça Coronel Vitoriano, 1,
e o telefone para contato é o
(12) 3625-5140.

Salão Primavera e Vida
tem sua 6ª edição no

mês de setembro

7ª Etapa do Campeonato
Valeparaibano de

Ciclismo: Equipe de
Taubaté consegue bons
resultados em Caçapava

A Equipe de Ciclismo de
Taubaté tem mostrado bons
resultados durante o ano, tem
mantido regularidade no seu
desempenho e vem se
destacando em várias
categorias.Domingo, dia 2,
foi realizado pela Líder (Liga
de rendimento de base da
Capital e Litoral Norte) na
Cidade de Caçapava, a 7ª
Etapa do Campeonato
Valeparaibano.As conquistas
vieram seguintes categorias:
Fraldinha feminino: Giovanna
Rodrigues Silva (1ª ) e Laura
Elisa de Abreu Borga (2ª);

Fraldinha Masculino:
Leonardo (5° colocação);
Mirim masculino: Vinicius (1°
colocação ) e Nicolas
Henrique de Oliveira (2º
colocação); Infantil
Masculino: Murilo de Abreu
Borga (5º colocação); Infanto
Juvenil Feminino: Bianca (1ª);
Master B: Renato Martins
Franco (3º colocação);
Sênior B: Luis Fernando (5°
colocação); Sub 30:
Edson Lacerda (5°
c o l o c a ç ã o ) .
A ECT - Equipe de Ciclismo
de Taubaté tem o apoio da

Prefeitura Municipal de
Taubaté por intermédio da
Secretaria de Esporte e é
patrocinada por Arroz e
Feijão Tarumã, Comevap, JL
Indústria de Peças Técnicas,
Kuota Bicicletas de
Competição, Integral
M é d i c a ,
Colégio Cotet, Elemento
Decor, Café Bambi,
Academia Estilo Livre,
Restaurante Castelão,
 Mauro Ribeiro Sports,
Anderson Bicicletas, Yázigi
Escola de Idiomas e
Anhanguera Educacional.

Começa no próximo dia 15
de setembro o 1º Festival de
Teatro de Taubaté. Nesta
primeira edição, o evento
conta com a participação de
dez grupos teatrais das
cidades de Taubaté, São
Paulo, Jacareí, São José dos
Campos e
Pindamonhangaba.Organizado
pela Secretaria de Turismo e
Cultura (SETUC) da
Prefeitura de Taubaté, o
festival contará com
apresentações diárias no
Teatro Metrópole. Haverá
premiação de R$ 6 mil em
dinheiro, sendo R$ 3 mil para
o primeiro colocado, R$ 2 mil
para o segundo e R$ 1 mil
para o terceiro.Também
serão concedidos troféus
para melhores direção, ator,
atriz, ator coadjuvante, atriz
coadjuvante, ator revelação,
atriz revelação, cenário,
figurino, maquiagem,
sonoplastia, música original e
texto original.Os grupos de
Taubaté foram selecionados
na 10ª Mostra de Teatro do
município, em julho. Já as
peças de outras cidades
foram selecionadas pela
comissão organizadora do
festival.O ingresso para cada
espetáculo custará R$ 5,00
(preço único e
promocional).A abertura
oficial do Festival será no dia
15 de setembro, às 20 horas,

com a apresentação da peça
convidada “Eldorado”, com
entrada franca. A premiação
está marcada para 26 de
setembro, às 20
horas.Confira a
programação:1º FESTIVAL
DE TEATRO DE
TAUBATÉDe 15 a 26 de
setembro de 2012LOCAL:
Teatro MetrópoleIngressos a
R$ 5,00 – preço único,
popular e promocionalDIA
15 (sábado) – 20
h o r a s A B E R T U R A
OFICIAL COM A PEÇA
CONVIDADADrama –
ELDORADO (São
Paulo)Com Eduardo
OkamotoDireção: Marcelo
Lazzarat toENTRADA
F R A N C A P E Ç A S
CONCORRENTESDIA 16
(domingo) – 20
horasMusical – OS
BOÊMIOS DE
ADONIRAN (São
Paulo)Cia. de Teatro
InteriorandoDireção: Milton
MachadoDIA 17 (segunda-
feira) – 20 horasDrama – O
HALO (Jacareí)Cia. na
BocaDireção: Feu de
AndradeDIA 18 (terça-feira)
– 20 horasComédia –
ROMYCREISSON &
JULITÉIA (Taubaté)Cia.
Teatral Pokos &
LokosDireção: Rodrigo Di
PaulaDIA 19 (quarta-feira) –
20 horasDrama –

QUARTETO – AMORES
EM LIQUIDAÇÃO
(Jacareí)Laboratório Teatro
QuímicoDireção: Fernando
RodriguesDIA 20 (quinta-
feira) – 20 horasComédia –
CABARET DEL
RINOCERONTE (São José
dos Campos)Grupo Teatro
do RinoceronteDireção:
Carlos RosaDIA 21 (sexta-
feira) – 20 horasDrama – A
GOSTO (Lorena)Grupo Va!
de TeatroDireção: Patrícia
Marcos MachadoDIA 22
(sábado) – 20 horasDrama
– MEDÉIA EM FACES
(Pindamonhangaba)Coletivo
das TormentasDireção:
Alberto SantiagoDIA 23
(domingo) – 20
horasComédia – QUEIJO &
GOIABADA (Taubaté)Cia.
Balakko BaccoDireção:
Well SouzaDIA 24 (segunda-
feira) – 20 horasComédia –
ME & MR. JONES
(Taubaté)Grupo Teatral
S u p e r a t o D i r e ç ã o :
ColetivaDIA 25 (terça-feira)
– 20 horas Drama –
CALÍGULA (Taubaté) Club
Silêncio Direção: Renato
Crozariol DIA 26 (quarta-
feira) – 20 horas
ENCERRAMENTO E
PREMIAÇÃO Participação
de Chico Santos
(Performance do ator
Alexandre Vila) ENTRADA
FRANCA

Prefeitura promove o 1º
Festival de Teatro de

Taubaté

O prefeito de Taubaté,
Roberto Peixoto, criou a
Guarda Civil Municipal. A
medida foi oficializada por
meio do decreto 12.826, de
3 de setembro último e,
segundo o secretário de
Segurança Pública de
Taubaté, Tenente Orlando
Lima, regulamenta
dispositivo da Lei
Complementar 001/90.De
acordo com o secretário,
com a criação da Guarda
Civil a administração
municipal irá agora elaborar
projeto de convênio com a
Secretaria de Segurança
Pública do Estado de São

Paulo. “Hoje nós contamos
com um efetivo de 300
guardas que passarão por
treinamento que deverá ser
ministrado pela Polícia
Militar”, informou Lima.Pelo
decreto assinado por
Peixoto, a Guarda Civil
Municipal terá quatro
atribuições básicas, entre os
quais o “policiamento
preventivo em geral dentro
dos limites da competência
municipal”.Essa vigilância
será direcionada para vias e
logradouros públicos,
próprios municipais e,
inclusive, para preservação
da fauna e da flora, visando

também o “bem-estar social”
e a “ordem pública”.O
decreto ainda prevê que a
Guarda Civil atuará em
colaboração com órgãos
estaduais e federais, no
atendimento da população
“em eventos danosos” e em
auxílio às operações da
Defesa Civil.”Estamos
consolidando um projeto
importante para a nossa
cidade”, afirmou Peixoto.
Segundo o prefeito, a criação
da Guarda Civil Municipal
“vai ser um importante
instrumento para melhorar a
segurança pública em
Taubaté”.

Peixoto cria a Guarda
Civil Municipal

Festival recebe como
convidado dessa segunda
edição o trompetista
Bruno SoaresA Campos
Filarmônica realiza nos
dias 07 e 08 de setembro
uma programação
especial para o feriado da
Independência, o
“Trompete na Montanha”
Nesta edição contará com
a presença com a
participação do
trompetista Bruno
Soares, que ministrará
masterclasses, além de
dois concertos um com a
pianista Antonio Luiz
Barker e outro com a
Orquestra Filarmônica
Jovem de Campos do
Jordão, sob regência de
Renata CristinaA AME
Campos recebe na sexta-
feira (07/09) a
masterclasse promovida
por Soares, dass 17h às
1 9 h ,
em seguida, o público
poderá conferir com

entrada franca um duo de
piano e trompete.O
sábado, a apresentação
acontece no Espaço
Cultural Dr. Além, às 20h
com a presença da
Orquestra Filarmônica
Jovem de Campos do
Jordão, sob regência de
Renata Cristina. Os
ingressos custam R$
10,00 e estará a venda no
local.Fundada em outubro
de 2010, a Orquestra
Filarmônica de Campos
do Jordão busca oferecer
aos musicistas existentes
de Campos do Jordão a
oportunidade de
aperfeiçoamento e a sua
preparação profissional,
ao mesmo tempo, dando
continuidade aos estudos
oferecidos em projetos
sociais na cidade aos
jovens músicos da cidade,
a fim de proporcionar o
desenvolvimento de sua
arte e sendo um acesso
para chegar aos eventos de

música clássica, inclusive
o que ocorre na cidade
que é considerado o
maior na América Latina,
o Festival Internacional
de Inverno.
O evento visa estimular a
formação de músicos da
região e criar um
ambiente para a troca de
experiências, contando
com a presença de
convidados através de
oficinas, masterclasses e
a p r e s e n t a ç õ e s ,
estreitando a sintonia dos
músicos com os cenários
nacional e internacional,
ao mesmo tempo reforçar
as ações culturais à
população jordanense e
visitantes.Trompete na
Montanha conta com
apoio da AME Campos,
Secretaria Municipal de
Cultura e Prefeitura de
Campos do Jordão.
Informações pelo
telefone (12) 3664-4761/
8142-2009.

Campos do Jordão: Trompete
na Montanha é atração no

feriado


