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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

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

Tremembé: Servidores
participam da SIPAT 2012
De 10 a 14 de setembro, os
servidores da Prefeitura de
Tremembé serão envolvidos
nas atividades da Semana
Interna de Prevenção de
Acidentes de Trabalho
(SIPAT) 2012. A Semana
traz uma série de informações
sobre segurança do trabalho
e saúde do trabalhador.A
SIPAT 2012 acontece por
meio de palestras no
refeitório da garagem
municipal, localizada à
Avenida Audrá, 506, Centro.
Das 8h às 11h, os servidores
participam das atividades
propostas pelos palestrantes.

Os profissionais do Ginásio
de Esportes da cidade,
Professor Mário Amaral e
Joilsom Alves de Macedo, a
nutricionista Renata Bonafé,
o técnico em segurança do
trabalho Fabrício Lourenço e
servidores da Secretaria de
Agricultura e Meio Ambiente
(SAMA) formam a equipe de
palestrantes da semana
especial. A polícia militar
também participará do evento
com uma explanação sobre
o Programa Educacional de
Resistência às Drogas
(Proerd).A Semana Interna
de Prevenção de Acidentes

de Trabalho abordará temas
diferentes que correspondem
à realidade do mundo atual,
como a segurança no
trabalho, a preservação do
meio ambiente, alimentação
saudável e redução de danos
ao uso de álcool, tabaco e
drogas.A SIPAT é realizada
todos os anos, conforme a
Legislação prevista na
Portaria nº 3.214, NR-5, item
5.16. O objetivo é orientar e
conscientizar os funcionários,
promovendo a saúde como
um todo, aumentando a
produtividade e valorizando
a vida do servidor.

A ECT- Equipe de Ciclismo de
Taubaté, participou domingo,
dia 9, da 15ª Volta Ciclística
Internacional do Grande
ABCD, que contou com
organização e realização da
Federação Paulista de
Ciclismo, com apoio dos sete
municípios da região – Rio
Grande da Serra, Ribeirão
Pires, Mauá, Santo André, São
Bernardo do Campo, São
Caetano do Sul, Diadema – e
da Polícia Militar e com a
participação de mil ciclistas,
divididos em diversas
categorias.Foi uma prova
muito rápida, com trechos
sinuoso, decidas muito fortes
chegando a 90km/h nas

bicicletas, subidas bem
técnicas com todos os
ingredientes de uma prova
clássica. O atletas da Elite
masculina largaram de
Paranapiacaba, distrito do
município de Santo André,
passaram por todos os
municípios do Grande ABCD:
Rio Grande da Serra, Ribeirão
Pires, Mauá, Santo André, São
Bernardo do Campo,
 Diadema e chegada em São
Caetano do Sul, com
velocidade média de 46 km/h
em 109 Km e com o tempo
de 2H 22' 20'’.As
conquistadas vieram nas
categorias:Master A: Ricardo
Venturelli (1º

colocação)Master B: Renato
Martins Franco (4º colocação)
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 Médica,
Colégio Cotet, Elemento
Decor, Café Bambi,
Academia Estilo Livre,
Restaurante Castelão, Mauro
Ribeiro Sports, Anderson
B i c i c l e t a s ,
 Yázigi Escola de Idiomas e
Anhanguera Educacional.

Ciclismo: Equipe de
Taubaté participa da 15ª

Volta Ciclística
Internacional do Grande

ABCD

“Transformando o país
pela educação”: Tema

será ministrado por
Ozires Silva, hoje em

Taubaté
O World Trade Center
Business Club Vale
(WTC) promove nessa
quarta-feira (12) a
palestra “Transformando o
país pela educação”,
ministrada por Ozires
S i l v a ,
presidente do Conselho
Consultivo do WTC São
Paulo. O evento acontece
no Faro Hotel de Taubaté,
das 18h30 às 22hO
encontro co-realizado em
parceria com o CIESP
(Centro das Indústrias do
Estado de São Paulo)
também de Taubaté, deve

receber 150 pessoas,
entre conselheiros do
WTC e membros do
C I E S P .
Além da troca de
conhecimento o evento
tem por objetivo
confraternizar e encontrar
com grandes
profissionais. “Esses
encontros são
importantes para trocar
informações sobre
negócios, fazer
networking do mais alto
nível, pois temos muitos
empresários importantes
que participam”, explica o

diretor regional do WTC,
Daniel Moraes.Ozires
Silva destaca-se por sua
contribuição no
desenvolvimento da
indústria aeronáutica
brasileira.Comandou a
equipe que projetou e
construiu o avião
Bandeirante. Liderou em
1970, o grupo que
promoveu a criação da
Embraer, uma das
maiores empresas
aeroespaciais do mundo.
Deu início à produção
industrial de aviões no
Brasil.

A Prefeitura de Taubaté
realiza, entre os dias 17 e 21
de setembro, sétima edição
da Semana Interna de
Prevenção de Acidentes do
Trabalho e Meio Ambiente.
A iniciativa acontece no
Centro Cultural Municipal e
é direcionada para todos os
funcionários.O projeto tem
por objetivo conscientizar os

funcionários a respeito dos
melhores procedimentos a
serem adotados no trabalho
em busca de mais segurança,
e contará com palestras
ministradas por secretários
da prefeitura,
 como Roberti Costa
(Serviços Públicos) e
Tenente Orlando Lima
(Segurança Pública), além da

presença de palestrantes do
Corpo de Bombeiros e do
Ambulatório de Infectologia
da cidade.
O evento é coordenado pela
Comissão Interna de
Prevenção de Acidentes
(CIPA) e acontece no
Centro Cultural Municipal. A
abertura oficial será na
segunda-feira (17), às 9h.

Prefeitura de Taubaté
realiza mais uma edição

da SIPATMA

A Secretaria do Meio
Ambiente da Prefeitura de
Taubaté (SEMA) lança na
quinta-feira, dia 13, às 9h30,
uma nova etapa do Projeto
Aprendendo a Reciclar, em
parceria com o IABAD –
Instituto Associação
Brasileira de Atacadistas e
Distribuidores de Produtos
Industrializados, e a Unitau.A
nova etapa conta com duas
ações principais - a Roda de
Conversa, que será uma
avaliação das ações de
multiplicação de conteúdo
desenvolvidas pelos
participantes, e o lançamento
dos Mini PEVs (Pontos de
Entrega Voluntária de
Materiais para Reciclagem),
no campus da faculdade de
engenharia mecânica da
UNITAU.O projeto
Aprendendo a Reciclar é
uma iniciativa do Instituto
ABAD que tem como
objetivo promover a
conscientização ambiental

nas escolas e incentivar a
coleta seletiva nos
municípios, fortalecendo a
política pública sobre o
tema.Parte fundamental do
projeto é a Formação
Ambiental, para a qual foram
convidados professores,
cooperativas e associações
de catadores de materiais
recicláveis lideranças
comunitárias e funcionários
do Núcleo Verde e Meio
Ambiente.O projeto inclui a
instalação de pontos de
entrega voluntária de
materiais recicláveis. Todo o
material depositado será
recolhido por cooperativas
de reciclagem, garantindo
benefícios para o meio
ambiente e também gerando
trabalho e renda para a
c o m u n i d a d e .
Desde junho deste ano, um
grupo de 30 escolas
municipais que participam do
projeto já contam com mini
PEVs. Os alunos entregam

nas unidades os materiais
recicláveis que,
posteriormente, são
encaminhados à Cooperativa
Amigos do Santa Tereza.
Todo o material é depositado
num recipiente desenvolvido
especialmente para o
projeto.O projeto
Aprendendo a Reciclar foi
iniciado em abril deste ano
pela SEMA, em parceria
com a Secretaria de
Educação, com apoio do
Tenda Atacado e Tetra Pak.
Projeto Aprendendo a
Reciclar 13 de setembro de
2012 Campus da Engenharia
Mecânica da Unitau Rua
Daniel Danelli, s/ nº - Vila das
Graças 9h30 – Roda de
C o n v e r s a ,
com os participantes da
Formação Ambiental do
projeto 11h – Inauguração
dos mini PEVs da Unitau
Participantes: Prefeitura de
Taubaté, IABAD, Unitau e
Unisold Suzuki

Taubaté:Prefeitura e
Unitau iniciam nova

etapa do Projeto
Aprendendo a Reciclar

O Supremo Tribunal Federal
(STF) realizou ontem, dia 11,
audiência de conciliação que
aborda o uso do livro
“Caçadas de Pedrinho”, de
Monteiro Lobato, na rede
pública de ensino.A
audiência foi convocada pelo
ministro Luiz Fux, relator de
um mandado de segurança
que questiona o uso do
livro.Audiência de
conciliação é uma reunião
feita para se chegar a um
entendimento entre as partes
e, nesse caso, o ministro só
homologa o resultado do
acordo.O livro “Caçadas de
Pedrinho” foi publicado em
1933 e faz parte do
Programa Nacional

Biblioteca na Escola (PNBE),
do Ministério da Educação.
Foi distribuído em escolas de
todo o país.O
questionamento foi feito por
uma entidade do movimento
negro e por um técnico em
gestão educacional. Eles
afirmam que o livro tem
‘elementos racistas”.Como
argumento contra o uso do
livro, os autores do mandado
de segurança apontam
parecer do Conselho
Nacional de Educação
(CNE), órgão colegiado
independente ligado ao
Ministério da Educação
(MEC), que afirmou que
certos trechos são tratados
com preconceito. Depois

desse parecer, porém, o
conselho acabou
homologando o uso do livro
dentro do programa.O
parecer do CNE sugeriu
uma “nota explicativa” com
esclarecimentos ao leitor
sobre a presença de
estereótipos raciais na
literatura.O ministro Luiz Fux
afirmou que a discussão é
importante porque traz
“preceitos constitucionais
como liberdade de
expressão e vedação ao
r a c i s m o ” .
 O objetivo da audiência de
conciliação é, segundo o
ministro, “ensejar um
desfecho conciliatório
célere”.

Livro de Lobato é tema
de audiência pública
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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
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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

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


