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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

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.

Tiveram início na terça-feira,
dia 11, as obras de
adaptação das vias de acesso
ao Via Vale Garden
Shopping. Com previsão de
conclusão para novembro, as
obras serão realizadas pela
própria administração
municipal.Trata-se de um
trabalho em conjunto das
Secretarias de Obras e
P l a n e j a m e n t o . S e r ã o

executadas ampliações,
alargamentos (faixas de
rolamento), alterações em
acessos e construção de dois
novos acessos: um para a
Rodovia Carvalho Pinto e
outro para a Rodovia
Presidente Dutra.O prefeito
Roberto Peixoto também
esteve na manhã de quarta-
feira, no local e reafirmou o
compromisso de sua

administração junto à direção
do Via Vale Garden, que
essas melhorias viárias irão,
certamente, facilitar o acesso
ao shopping.
Vale lembrar que não há
interdição de trânsito no
local, as vias encontram-se já
s i n a l i z a d a s ,
 mas com o tráfego lento, o
que exige cautela dos
motoristas.

Prefeitura inicia obras de
alargamento em vias de

acesso ao novo shopping Para ampliar os benefícios
oferecidos aos estudantes, a
Unitau triplicará o valor
disponibilizado para o FIES
(Fundo de Financiamento
Estudantil) em 2013. Os
atuais R$ 3 milhões
destinados ao Fundo
passarão para R$ 10 milhões
no próximo ano.Com a
medida, a expectativa é de
que ao menos 1.000 alunos
possam contar com o
financiamento em 2013.
Atualmente, cerca de 300
estudantes da Unitau têm
acesso ao FIES – a

Universidade aderiu ao
Fundo em abril. O programa
permite que o aluno financie
até 100% do valor do curso
e comece a pagá-lo depois
de um ano e meio da
conclusão da
graduação.Para o Reitor da
Unitau, Prof. Dr. José Rui
Camargo, o aumento no valor
do FIES é um incentivo para
os estudantes. “Vamos
oferecer mais benefícios para
que todos possam ter a
oportunidade de ter um
ensino de qualidade”, disse.
O Reitor também avalia que

o FIES é importante para o
desenvolvimento da Unitau.
“É mais uma medida de
combate à inadimplência”,
finalizou.As inscrições para o
FIES 2013 serão abertas em
janeiro. Para candidatar-se à
bolsa, o aluno deve estar
regularmente matriculado na
Universidade e estar em dia
com as mensalidades. Ainda,
para validar o benefício, o
curso em que o estudante
estiver matriculado deve ter
tido nota mínima 3 no Sistema
Nacional de Avaliação da
Educação Superior (Sinaes).

Unitau destina R$ 10
milhões para o FIES 2013

A Unitau promove uma
reforma curricular e altera o
regime de ensino de anual
para semestral a partir de
2013. A mudança trará
benefícios como a
modernização dos currículos
oferecidos e a ampliação da
mobilidade para
intercâmbios.O sistema
semestral é uma das
novidades do Vestibular
2013 da Instituição, que está
com inscrições abertas. A
mudança no modelo de
ensino ocorreu após amplos
estudos e segue tendência
verificada no Brasil e em
países estrangeiros –
atualmente, alguns cursos da
Universidade já operam no
regime semestral, que, agora,
será estendido a todos.A
Pró-reitora de Graduação,
Ana Julia Urias dos Santos
Araujo, explicou que, para
embasar a semestralização,

foi realizada uma revisão nos
currículos dos cursos. “É
uma grande reforma”, disse.
“O novo modelo será bom
para o aluno de modo geral.
Hoje, os estudantes têm um
conjunto de 10 a 12
matérias. Com o sistema
novo, passarão a dedicar-se
a seis ou sete, terão mais
tempo para cada”.A
semestralização também é
uma forma de a Instituição
atender aos pedidos de
transferência que acontecem
no meio do ano. De acordo
com a Pró-reitora, a divisão
dos cursos em semestres
ainda permitirá maior
mobilidade para
intercâmbios. “A
Universidade tem programas
de intercâmbio internacional
e a maior parte das
instituições estrangeiras
opera com o sistema
semestralizado. Com a

mudança, ficará mais fácil
compatibilizar os
currículos”O sistema
semestral valerá apenas para
os novos estudantes.
Os alunos que já cursam a
Unitau continuarão no regime
anual. No projeto
pedagógico formulado, está
prevista ainda a oferta de
vagas remanescentes no
meio do ano – o que não
ocorreatualmenteVestibular
2013A Unitau abre as
inscrições para o Vestibular
2013, na sua Feira de
Profissões, que acontece nos
dias 12 e 13 de setembro.
No evento, 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, que
estará com o valor
promocional de R$ 35. Mais
informações, acesse:
www.unitau.br

Unitau lança sistema de
ensino semestral

Os atletas José Roberto
Lamosa (68 anos) e Vital
Olimpio Moreira (51
anos) participaram no
último dia 9 se setembro,
sob um forte calor de 38
graus, da Pro Maratona
Internacional Adidas,
realizada na cidade do Rio
de Janeiro na modalidade
14km.Na classificação

g e r a l ,
Vital chegou na 30ª
posição e em segundo na
faixa etária (50 a 54 anos)
com o tempo de 1h. Com
esse resultado,
 Vital ganhou da empresa
organizadora uma
inscrição para a prova
10K Rio Corrida
Panamericano 2012, que

será realizada em 11 de
novembro deste ano.
Lamosa chegou na
classificação geral em
489º e 10º na faixa etária
(65 a 69 anos) com o
tempo de 1h28m e
também participará da
prova 10 K
Rio Corrida Pan-
americana 2012.

Atletas de Ubatuba
correm no Rio de

Janeiro a Pro Maratona
Internacional Adidas

2012

Os estudos econômicos têm
como objetivo apresentar
diagnósticos para que o
Governo Federal possa
investir no desenvolvimento
da atividade a nível nacional
Na última semana Ubatuba
recebeu a visita de técnicas
que estiveram nas fazendas
marinhas para realizar
estudos sobre a viabilidade
econômica do cultivo de
vieiras. A representante da
Organização das Nações
Unidas para Agricultura e
Alimentação (FAO) no
Brasil, Vivian Rodrigues,
juntamente com a
representante do Ministério
da Pesca e Agricultura, Diana
Gurgel Cavalcanti e a
secretária municipal de
Agricultura, Pesca e
Abastecimento visitaram dois

cultivos de vieiras nas
fazendas marinhas da Ilha do
Mar Virado e em
Pincinguaba. Os estudos
econômicos têm como
objetivo apresentar
diagnósticos para que o
Governo Federal possa
investir no desenvolvimento
da atividade em nível
nacional .Histórico Os
cultivos de vieiras em
Ubatuba tiveram início em
2 0 0 5 ,
quando a prefeitura levou 36
pescadores para conhecer o
Instituto de
Ecodesenvolvimento da Baía
da Ilha Grande, em Angras
dos Reis/RJ (Iedbig) e os
incentivou a participar de
capacitação. Também foi
através da prefeitura que os
produtores receberam 20 mil

sementes de vieiras doadas
pelo Instituto, para testar o
cultivo no município.
Atualmente Ubatuba conta
com quatro fazendas
marinhas de vieiras
localizadas nas praias do
Bonete, Picinguaba e nas
ilhas da Rapada e do Mar
Virado.Molusco tipo
exportaçãoAs vieiras são
moluscos bivalves,
considerados uma iguaria de
alto valor no mercado da
g a s t r o n o m i a .
Essas iguarias cultivadas nas
fazendas marinhas de
Ubatuba são comercializadas
para cidades dos estados de
São Paulo e Rio de Janeiro.
Em Ubatuba as vieiras
também fazem parte dos
cardápios de alguns
restaurantes.

Fazendas marinhas de
vieiras em Ubatuba são

visitadas para
elaboração de estudos

econômicos

A Prefeitura de
Pindamonhangaba, através da
Secretaria de Educação e
Cultura, convida a população
para a 3ª Semana de
Mobilização Social pela
Educação, que começa neste
sábado, dia 15, com uma
caminhada na região central
a partir das 9 horas. No trajeto
será distribuída à população
uma cartilha esclarecendo
como os pais e familiares
podem contribuir para o
sucesso de seus filhos na
escola.O tema deste ano é
“Educação: quando a família
se envolve o país se
desenvolve” e também será
abordado pelos mobilizadores
durante o evento e nas tendas
montadas na Praça

Monsenhor Marcondes, onde
a caminhada será concluída.
Organizada pelo comitê local
de mobilizadores, a Semana
tem o objetivo de incentivar a
reflexão e a participação
consciente da sociedade na
melhoria da qualidade de
atendimento na área
educacional e na formação
cidadã de todos os
munícipes.No dia 16 o comitê
convida a todos para que, em
suas instituições religiosas,
reflitam sobre o tema e
busquem formas de contribuir
para a melhoria da educação
m u n i c i p a l .
Nos dias 18 e 20, às 19 horas,
serão promovidas palestras
gratuitas com o tema “O que
alimenta a relação família-

escola?”, que ocorrerão
respectivamente na Igreja
Assembleia de Deus, no Alto
do Tabaú,
 e no Recinto São Vito, em
Moreira César.No dia 19, a
partir das 19 horas, a Câmara
Municipal promoverá um
encontro especial entre
educadores, familiares e
alunos da Educação Básica e
do Ensino Superior.
O comitê de Mobilização
Social convida a sociedade
para participar dos eventos.
Mais informações sobre o
movimento e sobre como
acompanhar a vida escolar
das crianças e adolescentes
podem ser obtidas no
b l o g  h t t p : / /
familiaeducadora.blogspot.com.br.

Pindamonhangaba:
Semana de Mobilização
Social pela Educação

inicia sábado
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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

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 Aconteceu no dia 11, o
Exame de faixa dos alunos do
Sensei Kiyoo, faixa preta 1º
DAN, na academia Bem
Estar de Taubaté.Nesse
evento foi convidada para
avaliar os alunos a Sensei
Thalita Tais Tomaz, faixa
preta 2º DAN.Apesar do
nervosismo e ansiedade,
todos, com êxito,
controlaram e assim
passaram por mais uma
etapa, para o verdadeiro
conhecimento do Judo e
seus princípios.Os alunos
puderam demonstrar os
ensinamentos a eles
transmitidos e o incentivo
para cada dia se esforçarem

e aperfeiçoarem nas filosofias
do Judo.Em sua vasta
experiência e dedicação em
prol do Judo e conhecimento
adquirido, o Professor
Kiyoo, afirma que: todos os
alunos demonstraram um
excelente nível de
conhecimento e, com certeza
carregarão para a vida toda
os conhecimentos.Após
meses de treinamento,
chegou o grande dia,
graduaram-se os seguintes
alunos: - para a faixa laranja
o aluno João Gabriel de
Freitas Carvalho, - para a
faixa amarela os alunos: João
Victor de Freitas Carvalho,
Nicolas Matos das Neves,

Pedro Lucas Fernandes
Ferreira, - para a faixa Azul
os alunos: Nicolas Gmack
Gomes, Jean Gmack Gomes
Filho, Felipe Cavalcante
Torreiro Pinheiro Lessa,
Victor de Oliveira Franco,
Rayra Lorana Barbosa de
Souza, Rawdry Nhowan
Barbosa de Souza, - para
faixa Cinza: Danilo William
Moreira dos Santos e Arthur
Patrocínio Ribeiro dos
Santos.O Sensei Ivo Antonio
Kiyoo agradece à Academia
Bem Estar pela parceria, aos
pais pela confiança a ele
depositada e a ilustre Sensei
Thalita que abrilhantou,
prestigiou e avaliou os alunos.

Taubaté: Exame de
graduação de judo

A APAE de Ubatuba
promove no dia 27 de
setembro mais um jantar
beneficente. O evento
acontecerá no Ubatuba
Palace Hotel, com início
às 19h30.
 O convite individual sai
por R$ 45 e dá direito a

um jantar, com bebidas à
p a r t e .
Quem adquirir o convite
apreciará música ao vivo
e poderá se deliciar com
o cardápio,
que tem várias opções de
saladas, entradas, pratos
quentes e guarnições e

sobremesas, além de
ajudar a entidade.
Os convites podem ser
comprados na sede da
APAE, na Rua Manoel da
Cruz Barbosa, 228, no
Sumaré. Mais
informações pelo
telefone (12) 3833-1809.

APAE de Ubatuba
realiza jantar

beneficente no dia 27
de setembro

O texto é o mesmo que deu
origem ao famoso filme
“Ligações Perigosas”No dia
19 de setembro, quarta-feira,
mais um grupo teatral de
Jacareí vêm concorrer no 1º.
Festival de Teatro de
Taubaté. Desta vez é o
espetáculo “Quarteto –
Amores em Liquidação”, do
grupo Laboratório Teatro
Químico, com direção de
Fernando Rodrigues.O texto
é a versão do dramaturgo
alemão Heiner Müller para a
famosa obra de Chordelos
de Laclos “Les Liaisons
Dangereuses” (As Ligações
Perigosas). Escrita em 1782
e transportada à cena em
1981 por Müller, a história
ficou famosa depois que
Stephen Frears imortalizou-
a nas telas em filme
homônimo de
1988.”Quarteto – Amores
em Liquidação” é a história
de sedução e tramas
maquiavélicas elaboradas por
duas cruéis figuras da
nobreza: Marquesa de
Merteuil e Visconde de
Valmont. Descrentes na

possibilidade de amar, vivem
apenas no presente e no
prazer instantâneo,
manipulando seus amantes
com em um teatro de
fantoches onde o que importa
é o próprio deleite.O
espetáculo, dirigido por
Fernando Rodrigues, propõe
uma reflexão sobre as formas
de crueldade e de indiferença
que se tornam comuns
quando os valores afetivos e
coletivos que deveriam
permear as relações
humanas, e são contaminados
ou substituídos por valores
de consumo e de hedonismo
desenfreado. Trata sobre o
momento em que as relações
amorosas nascem com prazo
de validade, e se torna algo
semelhante a um produto que
deve ser usado, absorvido e
d e s c a r t a d o .
O grupo Laboratório Teatro 
Químico foi criado em 2010
pelo próprio Fernando
Rodrigues, com um objetivo
de ser um grupo de pesquisa
continuada sobre o trabalho
de composição gestual do
ator e de criação de imagens 

cênicas que dialogassem com
teorias psicanalíticas  do 
inconsciente.A criação deste
espetáculo teve início em
2011, a partir do projeto de
leituras dramáticas no SESC
de São José dos Campos
das obras de Müller, onde
tomou corpo e ampliou então
para seis integrantes,
originando este
espetáculo.Uma das
conquistas recentes deste
grupo foi a inauguração de um
espaço para apresentações
em São José dos Campos,
em conjunto com outros
artistas, o Teatro da Rua
Eliza, que funciona
constantemente com
apresentações de diversos
g r u p o s .
Serviço:”Quarteto – Amor
em LiquidaçãoLocal: Teatro
M e t r ó p o l e E n d e r e ç o :
Rua Duque de Caxias, 312,
Centro Tel: 3624-5915.Data:
19/09/2012 (quarta-feira)
H o r á r i o :
2 0 h 0 0 P r e ç o :
R$ 5,00 (Preço único e
promocional) Por Aldy
Coelho

1º Festival de Teatro de
Taubaté: Grupo teatral de

Jacareí apresenta espetáculo
de um dos maiores

dramaturgos do século XX

A polêmica sobre racismo
em obra do autor Monteiro
Lobato ainda não foi
encerrada. Terminou sem
consenso a audiência de
conciliação realizada na noite
de terça-feira, dia 11, no
Supremo Tribunal Federal
 (STF).Representantes do
Ministério da Educação
(MEC), da Advocacia-Geral
da União e da Secretaria de
Políticas de Promoção da
Igualdade Racial (Seppir)
discutiram, com a mediação
do ministro do STF Luiz Fux,
o mandado de segurança do
Instituto de Advocacia Racial
e Ambiental (Iara) e do
pesquisador de gestão
educacional Antônio Gomes
da Costa Neto contra o
parecer do Conselho
Nacional de Educação
(CNE) que liberou a adoção
do livroCaçadas de
Pedrinho, de Monteiro
Lobato, no Programa
Nacional Biblioteca na
Escola.Para sanar os pontos
críticos do debate foi
marcada outra reunião para
o dia 25 deste mês, no
Ministério da Educação. O
ponto central de discordância
é a nulidade do parecer do
CNE, que determina
que Caçadas de
Pedrinho seja distribuído às
escolas acompanhado de
nota técnica instruindo o
professor a contextualizar a
obra ao momento histórico
em que ela foi escrita.De
acordo com o secretário de

Educação Básica do MEC,
Cesar Callegari, o próximo
passo é aprofundar o debate.
“Primeiro na formação de
professores, segundo nas
orientações que chegam às
escolas por meio das
diretrizes do CNE e do
próprio Ministério da
Educação. E quando forem
compradas novas obras, que
tenham essas explicações
acerca dos contextos
históricos, contextos
regionais”, explicou.Callegari
considera que a medida não
é censura, pois não permitirá
que a obra de Lobato seja
banida das escolas públicas
e privadas do país “e sim de
uma explicação clara do
contexto em que foi
produzida e a sua época”,
argumentou.O ministro do
STF Luiz Fux explicou que
se o MEC e o instituto não
entrarem em acordo, a
questão será julgada pelo
plenário da Suprema Corte.
Caso haja acordo, Fux irá
apenas homologar a
decisão. O advogado do
Iara Humberto Adami
considerou a conciliação uma
“vitória” do movimento.
“Esse grande celeuma foi
criado por um cidadão
brasileiro [o pesquisador
Antônio Gomes da Costa
Neto], que resolveu reclamar
da situação. O avanço se
dará com o detalhamento das
propostas que o Ministério
da Educação vai elaborar em
relação à questão. Há outros

livros, inclusive, que podem
ser objeto de uma revisão,
nesse olhar da sociedade
brasileira que não tinha tanto
problema com a questão
racial”.Segundo Adami, a
mediação conduzida pelo
ministro Fux avançou em
relação ao pedido inicial do
instituto. “Parte para outros
pedidos que estão, inclusive,
fora do mandado de
segurança inicial, como, por
exemplo, a formação de
professores. No universo de
2 milhões de professores,
eles fizeram a capacitação de
69 mil. Eu acho isso muito
pouco, o Estado brasileiro
deve fazer muito mais”,
concluiu o
advogado.Publicado em
1933, Caçadas de
Pedrinho relata uma aventura
da turma do Sítio do Picapau
Amarelo à procura de uma
onça-pintada. Entre os
trechos que justificariam a
conclusão de racismo estão
alguns em que Tia Nastácia
é chamada de negra. Outra
parte diz: “Tia Nastácia,
esquecida dos seus
numerosos reumatismos,
trepou que nem uma macaca
de carvão”.Em relação aos
animais, um exemplo
mencionado é: “Não é à toa
que os macacos se parecem
tanto com os homens. Só
dizem bobagens”.
 Outro é: “Não vai escapar
ninguém — nem Tia
Nastácia, que tem carne
preta”.

Audiência de conciliação no
STF sobre obra de Lobato não

chega a consenso

Em um evento de importância
sem precedente para a cultura
taubateana, a ACIT –
Associação Comercial e
Industrial de Taubaté, em
parceria com o SICREDI e o
Jornal O Vale, promovem no
dia 13 de setembro o
lançamento simultâneo de três
livros que contam um pouco
da história da cidade.No
evento denominado “Resgate
Histórico, Esportivo e Social
de Taubaté”, os autores
Horton Sidney Cunha,
Lamarque Monteiro e Maria
Cecília Guisard Audrá
apresentam ao público e
personalidades ilustres da
cidade as suas obras que
retomam momentos de vital
importância para a história
taubateana.O livro “A História

do Esporte Clube Taubaté”,
de Horton Cunha, conta as
principais histórias 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
passagens 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
acontece no Taubaté Country
Club.SERVIÇOEvento:
Resgate Histórico, Esportivo
e Social de TaubatéDia 13 de
setembro às 19h30Local:
Taubaté Country Club – Rua
Cons Moreira Barros, 126 –
Centro Lançamento dos
livros: “A História do Esporte
Clube Taubaté”,
 de Horton Sidney
Cunha; ”Panathlon Club
Taubaté”, de Lamarque
M o n t e i r o ; ”
Félix Guisard – Olhando para
o passado”,
 de Maria Cecília Guisard
Audrá. Idealizadores:
Associação Comercial e
Industrial de Taubaté (ACIT)

ACIT promove lançamento
literário histórico em Taubaté


