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Santo Antônio do Pinhal,
lança um novo guia turístico
da cidade com mais
informações, novas fotos,
roteiros e mapa ilustrado.O
guia, em português e inglês,
pode ser encontrado na
Secretaria Municipal de
Turismo, na Associação
Comercial, localizada na
Praça do Artesão, no Centro
de Informação Turística, logo
na entrada da cidade, e nas
pousadas. A distribuição é
gratuita.Há várias sugestões
de roteiros que podem ser
feitos a pé, de bicicleta ou de
carro, trilhas e dicas de

lugares a serem visitados
como, por exemplo, a
cachoeira do Lajeado, que
fica a 7 km do centro da
cidade, o Pico Agudo, a
1.700 metros de altitude,
com uma vista de 360° de
todo o Vale do Paraíba e
considerado um dos
principais pontos de voo livre
do Estado.Santo Antônio do
Pinhal oferece uma série de
atrações para quem gosta
tanto de turismo rural como
arte e cultura. A Rota da
Roça, por exemplo, passa
por pomares, onde se pode
colher frutas, e também ver

de perto a produção de leite
integral e laticínios. Já o
Caminho das Artes leva aos
ateliês de artistas que moram
na cidade e o turista pode
comprar ou encomendar
peças exclusivas em
c e r â m i c a ,
 joias, móveis, arte em
madeira e tecido, além de
velas, produtos de banho,
chás e temperos.
O guia também traz uma
relação completa dos
restaurantes e pousadas da
c i d a d e .
Mais informações pelo site
www.santoantoniodopinhal.sp.gov.br

Santo Antônio do Pinhal
lança novo guia turístico
com distribuição gratuita

Com início no dia 3 de
agosto, duas exposições
serão as principais
atrações do Centro
Cultural Municipal neste
mês. Em sua segunda
e d i ç ã o ,
 uma delas é o “Salão de
Arte Naïf,
Ingênua ou Primitivista de
T a u b a t é ” ,

 e a outra, produzida pela
artista plástica Edja
Rondon Moreira trará
trabalhos artísticos
produzidos em giz pastel.
São mais de 150 trabalhos
que poderão ser
apreciados com entrada
franca, sendo 75
produzidos pela artista
E d j a ,

convidada de São José
dos Campos, e mais de 80
quadros retratando o
estilo NaïfAs exposições
serão nos salões I e II e
terão início às 20h dessa
s e x t a - f e i r a .
Para mais informações,
o telefone do Centro
Cultural Municipal é o
(12) 3625-5140.

Exposições de Arte são
as principais atrações no

Centro Cultural
Municipal em agosto

O Sesc Taubaté recebe em
agosto a primeira edição do
Sesc Jazz & Blues, que traz
uma programação especial,
com grandes músicos
nacionais e internacionais dos
gêneros. Na programação,
shows musicais com Tail
Dragger (EUA), José Luis
Pardo (ARG) e Quique
Gómez (ESP); Dwayne
Dopsie & The Zydeco
Hellraisers; Leny Andrade;
Bixiga 70; Fanfarra Funk;
The Jazz Brothers e Eureka
On The Street.As
apresentações que ocorrem
aos domingos têm entrada
franca. Já para os demais

shows, os preços dos
ingressos variam entre R$
4,00 e R$ 8,00.
Trabalhadores do comércio
de bens, serviços e turismo
e seus dependentes, com
cartão de matrícula do
Sesc atualizado, têm
entrada franca para todas
as apresentações.Criado a
partir do Sesc’n Blues,
festival realizado pela
Instituição desde 2003, o
evento ocorrerá
simultaneamente em sete
unidades da rede Sesc no
interior de São PauloSesc
Jazz & BluesDia 4,
sábado, às 10h - Fanfarra

FunkDia 19, domingo, às 12h
- The Jazz BrothersDia 16,
quinta, às 21h - Tail Dragger
(EUA), José Luis Pardo
(ARG) e Quique Gómez
(ESP).Dia 17, sexta, às 21h -
Dwayne Dopsie & The Zydeco
Hellraisers.Dia 22, quarta, às
21h - Leny Andrade.Dia 23,
quinta, às 21h - Bixiga 70.Dia
26, domingo, às 12h - Eureka
On The Street.ServiçoValores
e mais informações na Central
de Atendimento.
Sesc Taubaté. Avenida Milton
de Alvarenga Peixoto,
1264, Esplanada Santa
Terezinha. Informações 3634-
4000.

Sesc apresenta em
agosto shows musicais

de jazz e blues

A Prefeitura de
Pindamonhangaba, por meio
da Secretaria de Saúde e
Assistência Social, vacinou
mais de 25 mil pessoas, na
campanha de vacinação
contra Gripe H1N1
(Influenza A), realizada no 1º
semestre de 2012.   A cidade
ultrapassou a média prevista
pelo Ministério da Saúde.Em
Pindamonhangaba, não
houve nem um caso de gripe
H1N1 confirmado.
“Alcançamos as
expectativas, a campanha
teve um bom retorno e ajudou
no controle da doença em
nossa cidade”, disse a
enfermeira Rosângela Maria
Pires, responsável pelo setor.
 Os sintomas da Influenza A
são semelhantes aos
causados pelos vírus de outras
gripes. No entanto, requer
cuidados especiais se a
pessoa apresentar febre alta,
acima de 38 ou 39 graus, de
início repentino, dor muscular,
de cabeça, de garganta e nas
articulações, irritação nos
olhos, tosse, coriza, cansaço
e inapetência (falta de
apetite). Em alguns casos,
também podem ocorrer
vômitos e diarreia.A gripe
H1N1 é provocada pelo vírus
H1N1 da influenza do tipo A.

Ele é resultado da
combinação de segmentos
genéticos do vírus humano
da gripe, do vírus da gripe
aviária e do vírus da gripe
suína, que infectaram
p o r c o s
simultaneamenteExistem
testes laboratoriais rápidos
que revelam se a pessoa foi
infectada por algum vírus da
gripe. No caso do H1N1,
como se trata de uma cepa
nova, o resultado demora
aproximadamente 15 dias.A
vacina contra a influenza
tipo A é feita com o vírus
(H1N1) da doença inativo
e fracionado. Os efeitos
colaterais são
insignificantes se
comparados com os
benefícios que pode trazer
na prevenção de uma
doença sujeita a
complicações graves em
muitos casos.A prioridade
de vacinação é para as
pessoas do chamado grupo
de risco (idosos, gestantes,
crianças com até 2 anos de
idade, pessoas com doenças
crônicas e profissionais da
área da saúde). Com o fim
da campanha, até o final dos
estoques dessas vacinas,
todos os moradores da
cidade que ainda não foram

vacinados, mesmo os que não
pertencem ao grupo de risco,
podem procurar a sala de
vacinação do Centro de
Especialidades Médicas, que
fica na rua Dr. Frederico
Machado, centro, S/N. É
importante a apresentação do
Cartão Nacional do
SUS.Recomendações  Para
proteger-se contra a infecção
ou evitar a transmissão do vírus,
o Center Deseases Control
(CDC) recomenda:* Lavar
frequentemente as mãos com
bastante água e sabão ou
desinfetá-las com produtos à
base de álcool;* Jogar fora os
lenços descartáveis usados
para cobrir a boca e o nariz, ao
tossir ou espirrar;* Evitar
aglomerações e o contato com
pessoas doentes;*
Não levar as mãos aos olhos,
boca ou nariz depois de ter
tocado em objetos de uso
coletivo;* Não compartilhar
copos, talheres ou objetos de
uso pessoal;*
 Suspender,
na medida do possível, as
viagens para os lugares onde
haja casos da doença;*
Procurar assistência médica se
surgirem sintomas que possam
ser confundidos com os da
infecção pelo vírus da influenza
tipo A.

Pinda é destaque na
vacinação contra a gripe

H1N1

Programa TaubatéAR
analisou  emissão de
poluentes de veículos
automotoresA Secretaria
de Meio Ambiente
(SEMA) iniciou nesta
quarta-feira, 1 de agosto,
o programa TaubatéAR. O
objetivo é reduzir os
índices de poluição do ar
no município, por meio
do controle da emissão
de fumaça para o meio
ambiente, principalmente
por veículos
automotores.A primeira
ação do programa será a
avaliação dos níveis de
fumaça preta emitidos
por ônibus da empresa
ABC, concessionária do

transporte coletivo da
cidade. A avaliação será
feita a partir das 9h na
sede da empresa.Segundo
o secretário de Meio
Ambiente, Renato
Felgueiras, para a
medição serão utilizados
kits fornecidos pela
própria Cetesb.”Vamos
começar o trabalho pela
empresa ABC e, depois,
estenderemos a avaliação
para os veículos do
transporte complementar,
o TCTAU,
e para outras empresas de
ônibus que atuam na
cidade”, informou
Felgueiras.De acordo
com o secretário, também

deverão ser realizadas
ações junto a veículos de
p a s s e i o .
 “O nosso objetivo é
conscientizar empresas e
motoristas sobre a
necessidade de controlar
a emissão de fumaça
pelos veículos, como
forma de reduzir a
poluição do ar”,
c o m p l e t o u .
Felgueiras ressaltou que
todos os veículos
avaliados serão
cadastrados e os que
apontarem índices
superiores ao permitido
passarão por uma nova
avaliação após 30
dias.        

Taubaté:Secretaria do
Meio Ambiente fiscaliza

qualidade do ar

Em reunião de gabinete
com o prefeito Roberto
Peixoto, o suplente de
vereador Gilson Bilard
refez o pedido de que
sejam recapeadas
urgentemente as ruas da
Granja Bela Vista.
As ruas do bairro já
receberam guias e
sarjetas e isto no tempo

em que Gilson Bilard
ocupou a vereança e fez
um requerimento ainda
no final de 2011.
Falta agora o término
das obras que a
Prefeitura começou no
início de 2012: o
recapeamento de seis
r u a s .
 E os moradores

esperam também que
saiam a construção de uma
quadra poliesportiva e um
p l a y - g r o u n d ,
em frente à EMEF Dom
Pereira de Barros, na rua
C a l d e i r a s .
Ressalta Gilson Bilard que
faltam opções de lazer para
crianças e jovens que
moram no bairro.

Moradores da Granja
Bela vista cobram

asfalto e área de lazer
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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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Rodas de Conversa e
homenagens acontecerão
junto com a entrega do
estudo sobre Patrimônio
Imaterial de mais de 60 bens
culturais da cidadeNos dias
3 e 4 de agosto, a
Superintendência do IPHAN
São Paulo realiza em São
Luiz do Paraitinga, o
Conversando sobre
Patrimônio Imaterial. Com a
presença dos moradores da
cidade, arquitetos,
museólogos e historiadores,
o encontro promove a troca
de informações e estudos de
casos da preservação
patrimonial cidade.O
objetivo deste encontro, além
da capacitação através da
troca de experiências de
profissionais de diversas
formações e agentes ligados
às políticas e práticas de
preservação do patrimônio,
também será entregar à
gestão pública do município
o INRC (Inventário Nacional
de Referências Culturais de
São Luiz do Paraitinga) ,
estudo sistematizado em
2010 com a participação de

34 informantes para traçar
ações e estratégia para as
politicas publicas de cerca 60
manifestações culturais como
os 8 grupos de
Moçambique, as festas de
reis, carnaval de bloco, a
aguardente, cavalhada, a
moda de viola, entre
outras.O encontro tem como
conferencia o tema
“Patrimônio Imaterial como
política pública”, com a
Diretora do Departamento
de Patrimônio Imaterial do
IPHAN, Célia Corsino. A
programação segue com
rodas de conversas, tendo
como temas: “A experiência
do Inventário de Referências
Culturais de São Luiz do
Paraitinga”; “Experiênciasde
ações em patrimônio
imaterial” e “Por uma política
de patrimônio
imaterial”.Ainda neste
evento, uma mostra da
culinária característica das
festas e folguedos de São
Luiz do Paraitinga, como
doces de leite, mamão e
abobora e o requeijão de
prato serão colocadas à mesa

para degustação dos
participantes.A participação
é gratuita e a inscrição será
feita até as 17:30 do dia 3 de
agosto.A Unesco define
como Patrimônio Cultural
Imaterial “as práticas,
representações, expressões,
conhecimentos e técnicas -
junto com os instrumentos,
objetos, artefatos e lugares
culturais que lhes são
associados -
que as comunidades, os
grupos e,
em alguns casos, os
indivíduos reconhecem como
parte integrante de seu
patrimônio cultural.”O
Patrimônio Cultural Imaterial
é transmitido de geração em
geração e constantemente
recriado pelas comunidades
e grupos em função de seu
a m b i e n t e ,
de sua interação com a
natureza e de sua história,
gerando um sentimento de
identidade e continuidade,
contribuindo assim para
promover o respeito à
diversidade cultural e à
criatividade humana.

IPHAN realiza encontro sobre
Patrimônio Imaterial em São

Luiz do Paraitinga

Durante 3 fins de semanas o
público poderá conhecer um
pouco mais sobre a cultura,
costumes e sabores da terra
do sol nascente Músicas,
danças, comidas típicas,
artesanatos e preservação da
cultura japonesa são os panos
de fundo para mais uma
edição da 44ª Festa da
Cerejeira em Flor. O evento
que acontece entre os dias 21,
22, 28, 29/07, 04 e 05 de
agosto no Parque da Cerejeira
– Sakura Home, leva ao
público a um cenário de um
bosque repleto de árvores-
símbolo do Japão, que ganha
barracas com delícias como
sushi, sashimi, bento, tempurá,
yakissoba, truta na chapa e
udon, além de doces e
artesanatos regionais,
embalados por muita dança e
músicas típicas.A Festa da
Cerejeira em Flor relembra o
“hanami”, a festividade
realizada no Japão em
comemoração a florada das
cerejeiras que marcam para
seu povo o ciclo de
“renovação”, como a volta as
aulas e a busca do primeiro
emprego pelos jovens
nipônicos. Ao mesmo tempo

em que se homenageia essa
flor que dura apenas 3 dias e,
que reúne lendas e misticismo
como a lenda da princesa
Kono-hana-sakuya-hime que
caiu do céu sob uma cerejeira,
no Monte Fuji.Em Campos do
Jordão a Festa da Cerejeira
além de reforçar a cultura
japonesa aos seus
descendentes no Brasil e
apresentá-la a jordanenses e
turistas, possui os seus lados
sociais, de arrecadar fundos
para a Casa de Repouso
Sakura Home, que atende
japoneses e descendentes que
precisam de cuidados médicos
específicos e
prolongados.Cerejeiras e
Campos do Jordão: As
primeiras mudas de cerejeira
chegaram à cidade em 1936,
com a criação do Sanatório
Dojinkai, mas foi em 1937, que
colonos japoneses moradores
do Lajeado começaram a
cultivar três tipos de cerejeira,
que se adaptaram ao solo da
Mantiqueira. Em 1967, o
Palácio Boa Vista ganhou um
jardim com 500 mudas de
cerejeiras do tipo Some
Yoshino, vindas diretas do
Japão. E com as proximidades

de sua florada, japoneses e
descendentes de várias
regiões do estado vinham a
Campos do Jordão para
conferir o espetáculo da
natureza, já que a cidade é a
única que essas plantas
florescem efetivamente. Com
o crescente número de
visitantes, surgiu o interesse de
promover um evento que
ressaltasse a beleza e a
importância da planta para os
japoneses e, em 05 de outubro
de 1965, o então prefeito em
exercício, Arakaki Masakazu,
sancionou a Lei da Câmara
Municipal instituído a Festa da
Cerejeira em Flor em
Campos do Jordão.A 44ª
Festa da Cerejeira em Flor
teentrada franca, sendo uma
realização da Benificência
Nipo-Brasileira de São Paulo,
Clube Cultural e Recreativo
Cerejeira, com apoio da
Prefeitura da Estância de
Campos do Jordão e da
Secretaria Municipal de
Turismo.O Clube Cerejeira
fica na Rua Tassaburo
Y a m a g u s h i ,
2173 – Vila Albertina.
Informações pelo telefone
(12) 3662-2911

Campos do Jordão: 44ª Festa
da Cerejeira vai até 05/08

O Santuário do Senhor Bom
Jesus do Tremembé, junto à
comunidade, deu início à
Novena em louvor ao santo,
no último sábado, dia 28. A
abertura do evento contou
com a participação do Bispo
Auxiliar de São Paulo, Dom
Milton Kenan Junior, além de
Diáconos de comunidades
vizinhas e dos noveneiros da
noite.São nove dias de
oração e louvor no Santuário,
e a primeira noite seguiu com
o tema “Batismo porta da

fé”.Além de celebrações
festivas, a comunidade do
Senhor Bom Jesus, oferece
um espaço com barracas de
comidas, brinquedos e
shows, que são novidade na
cidade esse ano, com o
nome “Espaço Família”,
localizado entre a Praça
Padre Luís Balmes e a lateral
da Basílica.Vale lembrar que
as missas na novena estão
sendo rezadas em três
horários: as 7h, as 15h
antecedida pela reza do

Terço das Chagas do Senhor
às 14:30h, e às 19h com os
Bispos e Diáconos
convidados, sendo que
apenas os horários de
domingo são
complementados com
celebrações às 8:30h, 10h e
17h.Durante a novena, a
paróquia oferece também
confissões entre as 9 e às 11
horas, e das 15 às 18horas
Para mais informações, o
telefone da Paróquia e
Santuário é (12) 3672-1102.

Basílica de Tremembé
começa a Novena do

Senhor Bom Jesus 2012

A Prefeitura de Taubaté
realiza no próximo domingo,
5 de agosto, concurso
público para o
preenchimento de 124 vagas
de professores da Secretaria
de Educação do município.O
concurso será para professor
de educação infantil
substituto (22 vagas),
professor I substituto (90
vagas) e professor III
Matemática substituto (12
vagas).As provas serão
aplicadas nos períodos da

manhã e da tarde, em três
locais – EMEFM Prof.
José Ezequiel de Souza
(Rua Dr. Rubens Câmara
Leal, s/ n°, Jardim
Humaitá), EMIEF Prof.
Emílio Simonetti (Av. D.
Pedro I, 1.505, Bosque da
Saúde) e EMIEF Profa.
Marisa Lapido Barbosa
(Rua Expedicionário
Benedito de Moura, 450,
Chácaras Reunidas
Brasil).Pela manhã o
concurso terá início às 8h30

e à tarde às 13h30. Os
candidatos devem comparecer
aos locais de provas com meia
hora de antecedência.A
divulgação do gabarito oficial
da prova está prevista para o
dia 7 de agosto. O período para
recursos será nos dias 8 e 9 de
agosto. O resultado oficial está
programado para 11 de
setembro próximo.Para
conhecer o local e o horário que
em realizará a prova, o
candidato deve acessar o site
www.institutoqualicon.org.br.

Prefeitura de Taubaté
realiza concurso para

professores no dia 5 de
agosto

O Espaço Artístico, Literário
e Cultural Georgina de
Albuquerque apresenta
artesanato em patchwork,
pintura em madeira, biscuit,
entre outras modalidades em
uma exposição que fica no
saguão da Câmara de
Taubaté até o dia 3.A mostra
tem peças produzidas pelas
artesãs Aline Cardoso,
Cleuza Carpegeane,
Conceição Aparecida Luis,

Márcia Amaral de Souza,
Maria Angélica Torneli e
Marieta Freitas Costa, que
expõem pela primeira vez no
espaço do Legislativo.Aline
Cardoso contou que
conheceu o espaço Georgina
Albuquerque porque a Apae
(Associação de Pais e
Amigos dos Expecionais),
instituição onde ela
trabalhava, fez uma
exposição no local. “Vi que

é um bom lugar para
divulgação. Mostrar nosso
trabalho em feiras e
exposições dá resultado.
Sempre depois do evento,
recebemos encomendas.”O
espaço fica aberto ao público
de segunda a sexta-feira, das
8h às 12h e das 14h às 18h.
A Câmara fica na avenida
Professor Walter
Thaumaturgo (Avenida do
Povo) nº 208.

Espaço Georgina de
Albuquerque sedia

exposição de artesanato
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Cansados do descaso
público, moradores dos
bairros Vale das Flores,
Flor do Vale e Água
Quente se organizaram e
realizam um protesto na
tarde do dia, 31 de julho.
A população reivindicava
melhorias nas vias que
interligam os bairros que
estão na divisa entre os
municípios de Taubaté e
Tremembé.O protesto
começou às 17h quando
os munícipes pararam o
trânsito na Avenida
Amador Bueno da Veiga,
estrada que liga Taubaté à
Pindamonhangaba. O
motorista que passava
pela avenida era
direcionado a via paralela,
a Avenida Perimetral das
Targetes. Lá a situação é
considerada mais grave,
não há sinalização,
lombadas, semáforos ou
i luminação .Segundo
moradores e líderes de
bairro, essa avenida está
esquecida pelo Executivo
e é palco de muitos
acidentes graves, foram

mais de 20 registrados
nos últimos dois anos.
Marilene da Costa
conhece bem os perigos
dessa via, há alguns meses
ela, o marido e uma
sobrinha passavam de
automóvel pelo local, mas
devido a falta de
iluminação seu esposo
não viu um veículo que
vinha em alta velocidade
e sem os faróis. A batida
foi gravíssima, a sobrinha
de Marilene quebrou as
pernas, braços e bacia e a
dona de casa fraturou as
pernas e mesmo após
várias cirurgias ainda
sofre com as
sequelas.”Hoje eu tenho
uma perna 4 cm maior que
a outra, tenho 8 parafusos,
uma placa de titânio e
cicatrizes. Eu vim
participar do protesto
porque o meu não foi o
único acidente grave
nessa avenida e se
continuar assim haverão
outros”, disse
M a r i l e n e . O u t r a
preocupação dos

moradores é com as
crianças dos bairros já que
a via é muitos usada no
trajeto à escola. “A gente
precisa de sinalização, de
lombada porque os
motoristas não respeitam
e tem muita criança que
anda por aqui, vai a pé para
a escola ou de bicicleta.
É muito perigoso”,
alertou Maria Cândida
moradora do bairro Água
Quente.Quatro viaturas
foram acionadas para
fazer o segurança no local
durante a manifestação,
mas não foi necessária
nenhuma intervenção da
polícia. “A gente só quer
lutar pelo o que tem
direito. A gente tem que
lutar porque o prefeito
não está nem aí” finalizou
Maria Cândida.O protesto
foi encerrado após às 18h.
Agora os moradores
esperam por uma resposta
das prefeituras de Taubaté
e Tremembé, que em
2009 asfaltaram em
conjunto a avenida em
questão.

Taubaté: Moradores
paralisam via durante protesto

A empresa Escondidinho Lanches Tremembé Ltda. Me,
inscrita no  CNPJ 02.748.166/0001-16 solicita o
comparecimento do Sr AILTON ALMEIDA DE OLIVEIRA
SANTANA, portador da CTPS n 0046965.00353-SP, no
prazo de 48 horas sob pena de caracterização de
abandono de emprego previsto no artigo 482, letra”I”.
da CLT”.


