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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

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

Campeão mineiro vem
pra ensinar truques e
manobras profissionais e
os participantes ainda
poderão competir no
campeonato regional.A
moda do iô-iô, febre nos
anos 80 e que, vez ou
outra, volta às rodas da
garotada, promete bons
desafios no Taubaté
Shopping durante o YoYo
Fever, evento que deve
reunir dezenas de jovens
todos os sábados, entre 8
de setembro a 15 de
outubro, em frente a
Polishop.Com a presença
do campeão mineiro
Ediego Oliveira, que vai
promover exibições e
torneios, o público
poderá ganhar prêmios

como bonés, mochilas,
ioiôs e squeezes, além de
aprender manobras
p r o f i s s i o n a i s . P a r a
participar, bastar ter até
18 anos, comparecer ao
local com um Ioiô
profissional e praticar
oito truques básicos da
c o m p e t i ç ã o :
Dorminhoco; Passeando
com o Cachorrinho; Meia
Volta; Catarata;
Trevo; Pulando Cerca;
Balanço e Voltas e
Voltas.Todos os
participantes dos torneios
estarão automaticamente
selecionados para o
Campeonato Regional de
Ioiô, que acontece em
outubro e vai premiar os
melhores com o

videogame X-Box, TV,
DVD e
bicicleta.Organizado pela
C&C Promoções, o
evento tem como
objetivo transformar o
ioiô de um simples
brinquedo à categoria de
atividade esportiva,
incentivando a
competição saudável e
estimulando o
desenvolvimento de
habilidades como a
capacidade de
concentração, a
coordenação motora, a
agilidade dos reflexos e
a criatividade.As
exibições e torneios
acontecem sempre às
14h, com duração de
1h30.

Taubaté:Feras do ioiô
vão invadir o Shopping

Ao que tudo indica, o
processo de
desenvolvimento econômico
de Taubaté segue uma linha
muito bem definida – a do
crescimento.Nos últimos oito
anos, o município tem
recebido um grande aporte
de investimentos, que
resultou na doação de áreas
para 108 empresas. Deste
total, 35 já estão em
funcionamento, com geração
prevista de 3.746 empregos
e um investimento total de
U S $
182.269.409,00.Outras 30
empresas estão em fase de
instalação, com a previsão de
juntas gerarem 5.723
empregos, com um
investimento total de US$
189.796.587,00. Entre essas
empresas se destaca o Via
Vale Garden Shopping, cuja
inauguração está prevista
para novembro deste
ano.Também estão em fase
de elaboração do projeto de
construção mais 43
empresas, que juntas devem
gerar 3.366 empregos e
realizarem um investimento
de US$
111.318.861,00.Recentemente,

Taubaté ganhou uma unidade
do Extra e, em breve, será
inaugurado o Atacadão
Carrefour, que já se encontra
em construção. Essas
empresas se somarão a
outras também instaladas
durante a administração do
prefeito Roberto Peixoto,
como Tenda, Dicico,
Carrefour e Makro.Todos
esses investimentos têm
promovido a geração de
empregos para a população
do município. Taubaté lidera
a região na geração de
postos de trabalho, de
acordo com os dados do
Cadastro Geral de
Empregados e
Desempregados (Caged) do
Ministério do Trabalho e
Emprego (MTE).Entre
janeiro e julho deste ano,
Taubaté teve um saldo
positivo de 1.562 postos de
trabalho com carteira
assinada.Por isso, Peixoto
considera que “Taubaté vive
um momento extraordinário,
se desenvolvendo e, com
isso, mantendo a liderança na
geração de empregos em
nossa região”.Para o prefeito,
não é à toa que Taubaté está

entre as dez cidades
brasileiras que mais atraem
investimentos estrangeiros. A
cidade aparece em 7º lugar
na Pesquisa de Atratividade
2012, realizada pela empresa
Ernst & Young Terco.O
relatório combina uma
análise de investimentos
estrangeiros diretos (IED)
realizados no Brasil desde
2007, com uma pesquisa
conduzida com 250
executivos globais,
tomadores de decisão, sobre
suas visões a respeito do
Brasil como potencial local
para negócios no
futuro.Dessa forma, Taubaté
faz parte de um grupo seleto,
já que, segundo a Ernst &
Young Terco, 78% dos
entrevistados apontaram o
Brasil como o destino mais
atrativo para investimentos
estrangeiros diretos no futuro
e 83% disseram que a
atratividade do país
aumentará nos próximos três
anos.”Estamos certos de que,
ao longo dos últimos oito
anos, Taubaté conheceu o
maior desenvolvimento
econômico de sua história”,
frisou Peixoto.

Administração Roberto
Peixoto promove o maior

desenvolvimento
econômico da história de

Taubaté

Governador Geraldo
Alckmin visita Pinda e

anuncia obras na região

São Bento do Sapucaí
adota a campanha

“Vamos Juntos eliminar
a HANSENÍASE”

A Associação Comercial e
Industrial de Taubaté (ACIT),
em parceria com o SICREDI
e o Jornal O Vale, promovem
no dia 13 de setembro às
19h30 o evento “Resgate
Histórico, Esportivo e Social
de Taubaté”, no qual serão
lançados três livros de autores
da cidade:
“A História do Esporte Clube
Taubaté” de Horton Sidnei
Cunha, “Panathlon Club
Taubaté” de Lamarque
Monteiro e “Félix Guisard –
Olhando para o passado” de
Maria Cecília Guisard

Audrá.O lançamento dos
livros é o de grande
importância para o resgate de
eventos históricos de Taubaté,
além de incentivar a cultura
local.  O livro “A História do
Esporte Clube Taubaté”, de
Horton Cunha, conta as
principais estórias dos
personagens que fizeram
parte do desenvolvimento e
evolução deste ícone da
cidade e região, o Esporte
Clube Taubaté. Abordando
também o lado esportivo, o
autor Lamarque Monteiro
descreve no livro “Panathlon

Club Taubaté” o desporto
como instrumento de
formação e de educação do
indivíduo por meio das
histórias que marcaram o
trajeto de vida desta entidade.
Já o livro “Felix Guisard –
Olhando para o passado”, da
escritora Maria Cecília
Guisard Audrá, apresenta aos
leitores o resgate da evolução
histórica e cultural de Taubaté
Os livros estarão à venda, em
conjunto, a R$ 40 no dia do
lançamento que irá acontecer
na sede do Taubaté Country
Club para convidados.

ACIT e Parceiros lançam
livros da história de

Taubaté

Visando garantir a
imunização de cães e
gatos em Taubaté, a
Prefeitura, por meio da
Secretaria Municipal de
Saúde, inicia, nesta terça-
feira, dia 11, a Campanha
de Vacinação Anti-Rábica
2012.Inicialmente serão
vacinados os animais
abrigados por protetores
independentes e ONGs de
Proteção, em seguida
será realizada a vacinação
casa a casa na Área Rural
e finalmente a campanha
se estenderá aos finais de
semana nos Pamos da
cidade.Durante esse
mesmo período, os
proprietários que
quiserem podem levar
seus animais no Centro
de Controle de Zoonoses,
localizado na Estrada
Amácio Mazzaropi, s/n
(próximo ao Hotel
Mazzaropi) que também
estará realizando a
vacinação.A Campanha de
vacinação, que acontece
anualmente, foi suspensa
por quase dois anos após

relatos de mortes e
efeitos colaterais graves
em animais vacinados.
“Este ano, a vacina é de
cultivo celular,
apresentando um maior
poder de imunização e
total segurança para os
animais”, afirma a
coordenadora do CCZ,
Myleni Iemini.A vacina é
destinada a cães e gatos a
partir de três meses de
idade, inclusive fêmeas no
cio, prenhez ou
amamentando e animais
i d o s o s .
 Os que estiverem
passando por algum tipo
de tratamento poderão
receber a dose da vacina,
desde que haja
autorização do médico
v e t e r i n á r i o
responsável.Cuidados ao
levar o animal para
vacinarOs animais
devem ser transportados
de forma adequada. Cães
dóceis poderão usar
apenas coleira e guia. Já
os mais agressivos,
devem usar focinheira.

Geralmente ariscos, os
gatos precisam ser
levados em caixas de
transportes apropriadas
para evitar fugas e
acidentes.Importância
da vacinaçãoÉ
importante salientar que
todos os moradores
devem imunizar seus cães
e gatos. Como esses
animais fazem parte do
convívio familiar e, caso
venham adquirir a doença,
ela pode ser transmitida
aos seres humanos.O
vírus presente na saliva do
animal infectado penetra
no corpo via pele ou
mucosas, por meio de
mordedura, arranhões ou
lambeduras. Ao ser
mordido ou arranhado,
o ideal é lavar o local com
água e sabão e procurar
um posto de saúde. Se o
dono for desconhecido, é
indicado também entrar
em contato com o setor
de Zoonoses. Se
transmitida ao homem, a
patologia quase sempre
leva à morte.

Taubaté inicia Campanha
de Vacinação Anti-

Rábica

ComeçaU ontem (10)  de
setembro, as inscrições
para o processo seletivo
da Escola Municipal de
Ciências Aeronáuticas
(Emca) de Taubaté.A
unidade oferece 70 vagas
para o curso técnico de
manutenção de aeronaves,
que é homologado pela
Agência Nacional de
Aviação Civil (Anac) e
tem duração de dois
anos.As inscrições
poderão ser feitas até o
dia 19 de outubro deste
ano, na própria Emca,
localizada na Avenida
Tomé Portes Del Rey,
507, Vila São José. O
horário de atendimento
será de segunda a sexta-
feira, das 14h30 às 22h, e
aos sábados das 9h às
11h.O candidato deve ter
idade mínima de 17 anos,
ensino médio completo,
não possuir diploma de
nível superior e ser

residente em Taubaté. A
taxa de inscrição é de R$
32,00.Para se inscrever o
candidato deve apresentar
original e xerox do RG,
Título de Eleitor e do
comprovante de
residência, além do
comprovante de
pagamento da taxa.As
provas do processo
seletivo estão marcadas
para 11 de novembro
deste ano, das 7h30 às
1 2 h 3 0 ,
e serão realizadas na
Escola Municipal de
Ensino Fundamental e
Médio Professor José
Ezequiel de Souza.De
acordo com o
cronograma da Prefeitura,
os resultados serão
divulgados no dia 11 de
dezembro deste ano. Já as
matrículas serão feitas no
período de 14 a 18 de
janeiro do próximo ano. O
início das aulas está

previsto para 23 de janeiro
de 2013.Além das
atividades escolares
previstas, a Emca
proporciona a seus alunos
palestras sobre assuntos
aeronáuticos e visitas a
diversas empresas de
manutenção aeronáutica.
Já foram formados, desde
o início de seu
funcionamento, 285
alunos, 41% deles estão
empregados na área
aeronáutica.O índice de
alunos aprovados nos
exames da Anac é de 86%,
um dos maiores entre as
escolas que formam
técnicos em manutenção
de aeronaves. A obtenção
da carteira da Anac é
imprescindível para o
exercício da
p r o f i s s ã o . M a i s
informações podem ser
obtidas pelo telefone
(12) 3608-7579 e pelo
emailemcataubate@yahoo.com.br.

Estão abertas as
inscrições para a Emca

O governador do estado
Geraldo Alckmin visitou
Pindamonhangaba no
último sábado (8) e
anunciou um pacote de
obras para recuperar as
estradas da região, com
um investimento de R$
1,162 bilhões.Serão
realizadas 34 obras até
2014, sendo que a maior
delas será na SP68, a
Rodovia dos Tropeiros,
que dá acesso ao Vale
Histórico. “Serão
investidos 90 milhões
nesta obra que além da
melhoria na estrada,
também vai estimular
muito o turismo no local.
Também será construído
trechos com ciclovia”,

explica o governador. m
Pinda, o governador deu
início as obras na Avenida
Nossa Senhora do Bom
S u c e s s o ,
que liga a região central à
Via Dutra. Serão
duplicados 4km da
rodovia, da rotatória do
João do Pulo até o acesso
a Dutra, e a previsão é que
a obra dure até maio do
ano que vem, serão gastos
R$ 15,2 milhões.Outras
melhorias em
PindaAlém do anúncio
das obras nas estradas, o
governador ainda realizou
o descerramento das
placas de inauguração do
posto do programa de
inclusão digital Acessa

São Paulo do bairro
Ribeirão Grande e da
reforma da escola de
ensino médio integral,
Ryotti Yassuda.Depois ele
seguiu para visitar as
obras de restauração do
Palacete 10 de Julho e na
sequência foi até o local
das instalações da fábrica
GV Siderúrgica que está
em obras com previsão de
término para agosto de
2013. Serão gerados 800
empregos indiretos, e
após esse período de
obras, 1200 empregos
diretos serão abertos em
Pinda.  A nova empresa
ficará instalada na rodovia
SP 62, próxima ao
pedágio.

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

Taubaté: 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 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

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

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


