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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
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

São Bento do Sapucaí
adota a campanha

“Vamos Juntos eliminar
a HANSENÍASE”

Prestes a completar, em
2013, seus 350 anos, a
tradicional imagem do Senhor
Bom Jesus de Tremembé
acaba de ganhar, nesse mês
de setembro, uma réplica
para peregrinações nas
paróquias da diocese.Já
iniciando as peregrinações,
na quinta-feira, dia 6, mais de
150 pessoas acompanharam
a nova imagem ao seu
primeiro destino na paróquia
de Santa Cruz, em Redenção
da Serra.A réplica tem as
mesmas dimensões da
imagem tradicional, mas, não
é idêntica, afinal, o material
com que foi criada é
completamente diferente do
original, sendo que sua
construção foi feita com
materiais sofisticados e
duradouros, enquanto a
imagem modelo, que traz
anos de história e devoção,
foi entalhada, há mais de

trezentos anos, em madeira,
o que traz certa diferença.A
iniciativa tem por objetivo
levar a tradição,
espiritualidade e cultura da
Basílica até as cidades
vizinhas, além de incentivar
e fortificar as romarias e
peregrinações, através de
uma representação próxima,
já que a imagem original não
deve ser retirada do local de
c o n s e r v a ç ã o . A s
características da imagem
foram todas baseadas na
original, assim como a
peruca de cabelos naturais e
o manto, ambos buscando a
tradição e o reavivamento da
fé. Além disso, foram
também confeccionadas
outras cinqüenta miniaturas
da imagem para visitar as
casas dos moradores de
Tremembé, durante o ano
jubilar.A atual gestão da
paróquia, conduzida pelo

Reitor Padre José Vicente,
investiu no projeto que além
da visitação da imagem às
paróquias da diocese,
envolve ritos especiais e
celebrações com objetos de
piedade em devoção do
Senhor Bom Jesus, como o
cordão e o óleo, distribuídos
nas missas.
Diversos outros projetos
estão sendo desenvolvidos
nesse ano jubilar, para
reestruturar o Santuário,
tanto na parte física quando
na construção de uma
imagem histórica.Vale
lembrar que na Basílica e
Santuário são celebradas
missas de segunda a sábaro,
às 7h e as 19h30min, e aos
domingos às 7, 8:30, 10, 17,
18:30 e 20 horas, alem das
missas do Peregrino com
reza do terço das chagas ao
sábados e no dia 6 de cada
mês.

Imagem do Bom Jesus
de Tremembé ganha
réplica no Santuário

Agora é fato! Começa dia 15
de setembro o 1º. Festival de
Teatro de Taubaté. A
programação completa conta
com espetáculos do Vale do
Paraíba e São Paulo, com
ingressos à venda pelo preço
único, popular e promocional
de R$5,00 – nos mesmos
moldes da Mostra de Teatro
que acontece anualmente.
O primeiro dia do Festival de
Teatro de Taubaté tem como
abertura o espetáculo
convidado “Eldorado”, com
Eduardo Okamoto e direção
de Marcelo Lazaratto, às
20h00 com entrada franca.A
partir do dia 16 começam as

apresentações competitivas,
que vão até o dia 25 de
setembro, somente com
espetáculos adultos,
conforme programação
a n u n c i a d a .
Os espetáculos concorrentes
serão avaliados e julgados
através de uma comissão
composta por três
profissionais da área de Artes
Cênicas, e as peças
participantes concorrem aos
prêmios de: 1º colocado –
R$ 3.000,00 + troféu; 2º
colocado – R$ 2.000,00 +
troféu; 3º colocado – R$
1.000,00 + troféu.Além
destes prêmios, receberão

troféus os escolhidos nas
seguintes categorias: Melhor
Direção, Melhor Ator,
Melhor Atriz, Melhor Ator
Coadjuvante, Melhor Atriz
Coadjuvante, Ator
Revelação, Atriz Revelação,
Melhor Cenário, Melhor
Figurino, Melhor
Maquiagem, Melhor
Sonoplastia, Melhor Música
Original e Melhor Texto
Original.Conforme o edital
poderá ficar a critério dos
jurados concederem ou não
estas premiações,
porém, todos os grupos
receberão certificado de
participação.

Começa neste final de
semana o 1º Festival de

Teatro de Taubaté

Mais uma vez, pelo 33º ano
consecutivo, será sexta-feira
próxima, dia 14, na ADC
Ford, a festa que
homenagerá 75
trabalhadores da cidade.A
festa é bancada por
comerciantes e empresários
em geral. Começou em
1979, no Círculo dos
Trabalhadores Cristãos de
Taubaté - conhecido como
Círculo Operário- e conta
com o apoio do Diario de
Taubaté desde 1984. Outras
empresas que vêm apoiando

ao longo dos anos são
Rubens Artes Gráficas,
Cervejaria Keineken - ex-
Kaiser- de Jacareí- Loja Vale
Tudo e Sérgio Alianças.Entre
os homenageados estão
garis, margaridas, pedreiros,
garçons, funileitos,
motoristas, pedreiro,
carpinteiro, encanador,
policiais, caixas e balconistas
e t c .
O espaço da ADC Ford foi
cedido pelo sua diretoria. O
coordenador do evento
sempre foi Robertinho de

Paula, que este ano está
sendo ajudado por Donizete
Costa, da TV Cidade e
Sertanejo Rede Difusora,
além de Viviane Aquino,
também da Difusora, que faz
o programa da tarde
substituindo o saudoso
Augusto César Guará. Estão
também na equipe de apoio
Ivan Antunes,
da Associação de Bairro
Amigos da Santa Fé, e
Edson Rodrigues,
 presidete Associação de
Bairros Vila Costa.

Na 6ª feira, a festa que
homenageia

trabalhadores de
Taubaté

A Unitau realizará, nos
dias 12 e 13 de setembro,
a Feira de Profissões da
Instituição. O evento,
cujo objetivo é auxiliar os
estudantes na escolha da
futura carreira acadêmica,
marcará a abertura do
período de inscrições do
Vestibular 2013.Entre as
novidades desta edição da
Feira está o concurso de
soletração Letra a Letra.
Nove estudantes do 3º ano
do Ensino Médio de
escolas da região
participarão da disputa –
eles foram escolhidos
após fase eliminatória da
competição realizada em
agosto.A final do Letra a
Letra acontece às 10h do
dia 12 e será mediada pelo
professor Sérgio
Nogueira, idealizador do
quadro Soletrando, do
programa Caldeirão do

Huck, da Rede Globo. O
primeiro colocado do
concurso será premiado
com um tablet. Os alunos
classificados em 2º e 3º
lugares receberão
s m a r t p h o n e s . O u t r a
novidade da Feira é o
preço promocional de R$
35,00 que será oferecido,
entre os dias 12 e 13, na
taxa de inscrição do
Vestibular. Serão
d i s p o n i b i l i z a d o s
computadores para que
os interessados possam
fazer as inscrições com
desconto durante o
evento.A Feira reunirá
estandes com
informações sobre os 47
cursos de graduação
oferecidos pela Unitau e
contará com atividades
como palestras, Show da
Física, apresentações de
teatro, dança e música. A

expectativa é de que
5.000 pessoas passem
pelo evento durante os
dois dias. A Feira
acontece no campus da
Juta e tem entrada
g r a t u i t a .
A programação completa
está disponível no site
www.unitau.br/sav. As
escolas interessadas em
participar da Feira podem
agendar a visita pelo
telefone 0800-557255.
Mais de 80 unidades de
ensino já reservaram
vagas para o evento.
SERVIÇO Feira de
Profissões da Unitau
Dias: 12 e 13 de
setembro, das 8h às 13h
e das 17h às 21h Local:
Departamento de
Engenharia Mecânica,
localizado na Rua Daniel
Danelli, s/n, Jardim
Morumbi, Taubaté

Unitau realiza Feira de
Profissões e lança

Vestibular 2013

O mês de setembro conta
com dois importantes
eventos: a comemoração
da Independência do
Brasil e a chegada da
Primavera. Esses eventos
serão abordados como
temas principais na
programação do mês no
Museu Monteiro Lobato.
Os projetos, que visam
estimular o
desenvolvimento e a
cultura e promover
entretenimento, contam
com brincadeiras,
oficinas e apresentações
em forma de sarau.Para
mais informações, o
telefone do Museu é o
(12) 3625-5062 e o
endereço é Avenida
Campinas, s/n - Chácara
do Visconde. O
expediente é de terça a
domingo, das 9h às
17h.Confira abaixo a

programação do mês de
s e t e m b r o :
Dias 15 e 16:
ESCREVENDO UMA
HISTÓRIAObjetivos:
Desenvolver a percepção
visual, espacial,
habilidade motora,
conhecer as articulações,
escrita e
l e i t u r a . M a t e r i a i s :
Sulfitão, lápis de cor e de
e s c r e v e r S i n o p s e :
 O sulfitão será
distribuído pelo chão da
sala da exposição para as
crianças escreverem uma
história pré determinada
pelo monitor e
desenharão em volta
dela.De 22 a 30:
M I N H A S
L E M B R A N Ç A S .
Objetivo: Estimular a
coordenação motora da
criança, a criatividade, a
percepção visual, a

produção textual e a
reutilização de material
reciclável .Mater iais :
Papel cartão, folhas
recicláveis, cola
colorida, pedaços de
EVA, papel crepom,
tesoura, cola,
cola quente,
grampeador.Sinopse:
O monitor entregará as
crianças, um pedaço do
papel cartão, que elas
deverão enfeitar com sua
criatividade. Pronto! Seu
caderno de lembranças
está feito! Vamos
começar a escrever?Dia
30:SARAU DA
PRIMAVERA19h30minObjetivo:
apreciar manifestações
artísticas e literárias
programadas ou
i n s t a n t â n e a s .
Teatro, música, dança e
poesia celebrando a
primavera e a arte.

Taubaté:Independência e
Primavera são temas da

programação de setembro no
Sitio do Pica-pau Amarelo

Até quinta-feira (13), cerca de
1.700 alunos da Rede de
Ensino Municipal vão debater
- de uma forma inusitada - a
questão das diferentes formas
do bullying e como combater
e evitá-lo, principalmente no
ambiente escolar. Para isso, o
escritor e jornalista João
Pedro Roriz, especialista em
literatura infanto-juvenil, fará
um stand up sobre o tema
“Bullying ? não quero ir pra
escola”.Durante a
apresentação, os arte-
educadores Malu Solimeo e
Victor Meirelles vão contar
por meio de cenas teatrais a
história de Júnior, um menino
que sofre várias formas de

violência em sala de aula.
“Através de uma atividade
divertida, temos a
oportunidade de exemplificar
os tipos de bullying, de vítimas,
agressores e espectadores”,
explica Roriz.Para a
assessora do serviço de
orientação educacional da
Secretaria Municipal de
Educação, Mariusa Romano,
a aposta é na conscientização
e sensibilização dos
estudantes. “Isso contribui
para entender o que
caracteriza a prática do
bullying, suas consequências,
possibilidades de proteção e
adoção de ações que rompam
com a aparente brincadeira”,

afirma.A aluna Mariana Rosa,
da Escola Municipal
Professor Moacyr Benedicto
de Souza, aprovou a
apresentação. “O tema é
agressivo, mas foi mostrado
de uma maneira divertida e
descontraída”, disse.Nos três
primeiros dias serão duas
apresentações diárias, às 8h
e às 14h, e uma no último dia
(13), no período da manhã. Em
cada uma delas participam
cerca de 240 alunos de
escolas de Ensino
Fundamental do município. O
evento está sendo realizado
no teatro do Centro de
Formação do Educador
(Cefe), no Parque da Cidade.

Pindamonhangaba:
Stand up sobre

bullying é levado a
alunos da rede municipal

No dia 13 de setembro, o
Sesc Taubaté apresenta show
com o músico Zeca Baleiro.
O show ’Calma Aí, Coração’
leva o nome de uma das faixas
do seu 9º CD, ‘O Disco do
Ano’, lançado em abril
último. O repertório da
apresentação é baseado neste
CD e destaca canções como
Nada Além, Tattoo, Último
Post, Ela Não se Parece com
Ninguém e Calma Aí,
Coração. Baleiro ainda
recupera algumas faixas
menos conhecidas de discos
anteriores, como Mundo dos
Negócios e Comigo; e faz
releituras de Marina Lima e

Martinho da Vila.Projeções
concebidas pelo próprio Zeca
Baleiro vão compor o cenário
do show, que conta ainda com
as participações de Tuco
Marcondes (violão, guitarra,
gaita, ukelele e banjo);
Fernando Nunes (baixo e
violão); Kuki Stolarski (bateria
e percussão); Pedro Cunha
(teclados, samplers,
sintetizadores e acordeon) e
Adriano Magoo (teclados,
samplers, sintetizadores e
a c o r d e o n ) .  I n g r e s s o s
antecipados com desconto
(venda até dia 12 de
setembro às 21h): R$ 5,00
- Trabalhador do comércio de

bens, serviços e turismo
matriculado no SESC e seus
dependentes.R$ 10,00 -
Usuário inscrito, estudante,
professor de ensino da rede
Estadual e Municipal e
maiores de 60 anos.R$ 20,00
- Demais interessados
Ingressos no dia do show
– 13 de setembro:R$ 10,00
- Trabalhador do comércio de
bens, serviços e turismo
matriculado no SESC e seus
dependentes.R$ 20,00 -
Usuário inscrito, estudante,
professor de ensino da rede
Estadual e Municipal e
maiores de 60 anos. R$ 40,00-
Demais interessados

SESC: Zeca Baleiro se
apresenta em Taubaté

nesta quinta
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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

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
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Governador Geraldo
Alckmin visita Pinda e

anuncia obras na região
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.

Taubaté: Primavera com Arte
na Escola Fêgo Camargo

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

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

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.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

negócios.O 22º EESCON é
uma realização do Sindicato

das Empresas de Serviços
Contábeis, Assessoramento,

P e r í c i a s ,
 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)

3 3 0 4 - 4 4 8 2 /
4493.EESCON acontece no

Campos do Jordão
Convention Center, na Av.

Macedo Soares, 499 – Vila
Capivari

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

Campos do Jordão:
23º EESCON começa no

dia 26 de setembro


