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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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Miscelânea
Curiosidades

Nos últimos anos, uma área da medicina chamada neuróbica tem conquistado a simpatia de
muitos especialistas. Como o próprio nome já diz, a neuróbica defende uma espécie de exercício
para os neurônios. Desenvolvida a partir dos anos 2000, a neuróbica ganhou destaque por
apresentar bons resultados. O cérebro é como qualquer outra parte do nosso corpo. Quando o
exercitamos, desenvolvemos novas habilidades e fortalecemo-nos. Por outro lado, quando não
fazemos os exercícios necessários, o cérebro atrofia, perdendo a capacidade criativa, a memória
e o raciocínio lógico. A prática desses exercícios é menos complicada do que parece. Basta que
você mude pequenos hábitos do seu dia a dia. Por exemplo, não vá ao mercado sempre pelo
mesmo caminho, alterne a mão com que escova os dentes, se vista de olhos fechados, converse
mais com os outros, resolva revistas de passatempos, escreva de olhos fechados... Apesar de
serem exercícios simples, eles estimulam o cérebro e auxiliam a pessoa a viver melhor.

Não é segredo para ninguém que a atividade física, em qualquer idade é muito importante para
a saúde. Além de fortalecer o corpo e dar mais energia, ela realiza alterações químicas no
cérebro que causam felicidade e satisfação. Na terceira idade, fazer exercícios se torna ainda
mais necessário. Isso porque o organismo está em constante alteração e trabalhar o corpo e a
mente pode auxiliar no combate a diversas doenças e, principalmente, no combate as dores
crônicas, tão comuns nessa faixa etária. Faça caminhadas, pratique hidroterapia e, sempre que
possível, exercite-se ao ar livre. A diferença será notada logo nos primeiros dias. Lembre-se,
porém, de procurar seu médico antes de iniciar qualquer tipo de exercício físico. Cada pessoa
tem ritmo e disposição diferentes, portanto, precisa de orientação pessoal.

Todo alimento orgânico é muito mais que um produto sem resíduos de agrotóxicos. Além de
serem mais ricos em minerais e nutrientes, os orgânicos são resultados de um sistema de produção
agrícola que busca incentivar a conservação do solo e dos demais recursos naturais a longo
prazo, reduzindo a poluição. As técnicas de produção orgânica são também destinadas a manter
a qualidade nutricional, o sabor, o odor e a textura originais do alimento, incluindo seu aspecto
natural. Ao optarem por produtos orgânicos, os consumidores estarão adotando uma dieta mais
rica, saudável e saborosa. Apesar de muitas pessoas relacionarem os orgânicos a alimentos
frescos e in natura, há opções industrializadas para quem tem pouco tempo para se dedicar ao
preparo de suas refeições, mas sem deixar de levar o prazer da boa mesa a um estilo de vida
mais saudável.

As estações primavera e verão são ótimas para frutas, legumes e verduras, já que, no Brasil, a
maioria das colheitas são feitas em épocas de calor. Isso faz com que o preço seja reduzido e o
consumidor possa aproveitar melhor as vitaminas que a natureza nos oferece. Deve-se, porém,
tomar muito cuidado na compra e no manuseio desses alimentos. Ao comprar frutas, verduras
e legumes, devemos verificar se não existem amassados, se a coloração não está desbotada e
se esses alimentos não contém pequenos furos. Essas práticas podem evitar que muitas doenças,
como viroses, ataquem nossos corpos. Para guardar o alimento, utilize sempre\locais frescos,
arejados e longe de insetos. Para cozinhar, certifique-se de que a água está cobrindo todo
alimento e use a água do cozimento e as cascas para o preparo de molhos, sopas e feijões, pois
muitos nutrientes ficam nelas. No verão, procure se alimentar com receitas leves, à base de
frutas e verduras e boa apetite.

Alguns estudos até associam uma dieta rica em açúcar com o aparecimento de espinhas, mas
não há nada especificamente condenando o chocolate. Além disso, a predisposição genética e
as alterações hormonais comuns na adolescência e em momentos de stress é que são os principais
responsáveis pelas espinhas. Essa lenda pode ter surgido porque muitas pessoas tendem a
consumir mais chocolate nos períodos em que estão mais tensas ou ansiosas, situações em que
os hormônios ficam mais à flor da pele, estimulando as espinhas.

Humor

O fazendeiro para o caipira:
- Nesta terra dá arroz?
- Não dá não, sinhô.
- E feijão, dá?
- De jeito nenhum!
- Dá frutas e verduras?
- Também num dá não, sinhô.
- Soja, café, amendoim, não dá nada?
- Já disse, dotô, num dá nada não!
- Quer dizer que não adianta eu plantar, que não dá nada, mesmo?
- Bom, plantando é outra coisa!

Um jovem discípulo inconformado por não dar sorte com mulher bonita,vai procurar um grande
sábio japonês (claro!!!), e pergunta:
- Mestre, o que é preciso para um cara conseguir uma linda mulher?
E o sábio respondeu:
- É precisa karatê, né!
O jovem discípulo não entendendo direito, pergunta:
- Karatê, mestre?
- Sim. É preciso o karatê beleza, o karatê carro, o karatê muita grana...

Mensagens

Na sala de reunião de uma empresa, o diretor nervoso fala com sua equipe de gestores. Agita
as mãos, mostra gráficos e olhando para cada um ameaça: ninguém é insubstituível! A frase
parece ecoar nas paredes da sala de reunião em meio ao silêncio. Os gestores se entreolham,
alguns abaixam a cabeça. Ninguém ousa falar nada. De repente, um braço se levanta e o
diretor se prepara para triturar o atrevido:
- Alguma pergunta?
- Tenho sim. E Beethoven?
- Como assim? Encara o diretor confuso.
- O senhor disse que ninguém é insubstituível. E quem substitui Beethoven?
Silêncio...
O funcionário então fala:
- Ouvi essa estória esses dias contada por um profissional que conheço e achei muito pertinente
falar sobre isso. Afinal as empresas falam em descobrir talentos, reter talentos, mas no fundo
continuam achando que os profissionais são peões dentro da organização e que, quando sai um,
é só encontrar outro para por no lugar... Quem substituiu Beethoven? Tom Jobim? Ayrton
Senna? Ghandi? Frank Sinatra? Garrincha? Santos Dumont? Monteiro Lobato? Elvis Presley?
Os Beatles? Jorge Amado? Pelé? Albert Einstein? Picasso? Todos esses talentos marcaram a
história... Fazendo o que gostavam e o que sabiam fazer bem, ou seja, fizeram seu talento
brilhar. E, portanto, são sim insubstituíveis. Cada ser humano tem sua contribuição a dar e seu
talento direcionado para alguma coisa.
Portanto nunca esqueça: Você é um talento único, com toda certeza ninguém te substituirá!
Sou um só, mas ainda assim sou um. Não posso fazer tudo, mas posso fazer alguma coisa. Por
não poder fazer tudo, não me recusarei a fazer o pouco que posso. No mundo sempre existirão
pessoas que vão te amar pelo que você é e outras, que vão te odiar pelo mesmo motivo.
Acostume-se a isso. É bom refletir e se valorizar.
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Programação 21 dezembro

– sexta-feira 21h00 – Coral

Infantil Vozes do BAS

(Benedito Aguiar Santana)

Local: Praça da Matriz 22

dezembro – sábado 21h00 –

Coral da Igreja Metodista de

Cunha Local: Praça da

Matriz 23 dezembro –

domingo 21h00 –

Apresentação de Sax com

Samuel França Local: Praça

da Matriz 24 dezembro –

segunda-feira 19h00 –

Apresentação do Projeto

Violas na Praça 21h00 –

Missa do Galo Local: Igreja

Nossa Senhora da

Conceição Após a Missa,

apresentação do Grupo Folia

de Reis “Magos do Oriente”,

no Presépio Local: Praça da

Matriz 25 dezembro – terça-

feira 18h00 – Musica

Ambiente Local: Praça da

Matriz 28 dezembro – sexta-

feira 18h00 – Musica

Ambiente Local: Praça da

Matriz 29 dezembro –

sábado 18h00 – Musica

Ambiente Local: Praça da

Matriz 30 dezembro –

domingo 18h00 – Musica

Ambiente Local: Praça da

Matriz 31 dezembro –

segunda – Reveillon 2012/

2013 23h00 – Show da

Virada com a Banda Matrix

00h00 – Show Pirotécnico

para a chegada de 2013

Local: Praça da Matriz

Realização: Prefeitura

Municipal de Cunha

Secretaria de Turismo e

Cultura

Cunha :
NATAL LUZ 2012

Leia e Anuncie
Contato:        3672 22-57

wwww.tremembeonline.com.br

No mês de outubro, iniciou-se
nas unidades de Educação
Infantil CEI Profª Maria Pia
Iori e CEI Maria Justina, o
Projeto Institucional “Nossa
Horta”, elaborado pela equipe
gestora das unidades
escolares, entre funcionários,
professores, pais e alunos. O
projeto tem o objetivo de

integrar toda a comunidade
escolar na importância de
uma alimentação saudável,
proporcionar às crianças o
contato direto com as plantas
e desenvolver a curiosidade
com o mundo natural. Plantar,
colher e degustar os próprios
alimentos tornou- se
experiências significativas

para elas. Já foi realizada a
colheita de algumas hortaliças
que foram aproveitadas no
cardápio da merenda escolar.
A comunidade escolar
aprovou a iniciativa dos
gestores na implantação do
projeto e deseja a
continuidade da ação no
próximo ano letivo.

 Tremembé:Escolas
iniciam Projeto Nossa

Horta

A Escola SENAI ‘Santos
Dumont’ de São José dos
Campos realizou na noite
desta quarta-feira, 05, a
entrega de certificados dos
cursos ministrados em
Paraibuna, dentre eles:
Eletricista Instalador
Residencial, Pedreiro
Assentador, Pedreiro
Revestidor, Armador de
Ferro e Pintor de Obras. Os
cursos aconteceram por meio
de parceria com a
Associação Comercial e
Empresarial de Paraibuna
(ACEP), o Governo
Municipal e a E.E. Coronel
Eduardo José de Camargo.A
cerimônia de formatura foi
realizada na sede do
CAAMI e contou com a
participação dos formandos
e familiares, representantes
do SENAI, professores e
autoridades do
município.Cerca de 70
munícipes foram beneficiados
pelos cursos oferecidos
gratuitamente pelo SENAI; a
Instituição também ofereceu
aos alunos equipe de

professores, material
didático, além dos materiais
de consumo e ferramental
para as aulas práticas, como:
alicate, martelo, rolo para
pintura, massa corrida, entre
outros.Segundo o diretor do
SENAI de São José dos
Campos, Carlos Ortunho
Serra, os cursos são uma
excelente preparação para o
mercado de trabalho. “Com
esta qualificação profissional,
os moradores de Paraibuna
terão mais chances de
conseguir emprego e uma
boa ocupação no mercado”,
declara.Para um dos
formandos, Mauro dos
Santos Oliveira, que fez o
curso de Eletricista Instalador
Residencial, é preciso buscar
novos conhecimentos para
alcançar o sucesso
profissional. “Gostei bastante
do curso, que me ajudou a
adquirir uma melhor
qualificação. Apesar de
trabalhar como vigia, sei da
importância da gente ter outra
opção de trabalho, é uma
forma de enriquecermos

nosso currículo”, afirma.A
cabeleireira Edna Ap. de
Oliveira, que se formou no
curso de Pedreiro
Revestidor, falou da
satisfação em ter concluído o
curso. “Aprendi muitas
coisas interessantes e, agora,
posso até assentar um piso
em minha casa e não precisar
pagar particular, o que será
uma grande economia”,
conta. Edna ainda
complementou. “Sinto-me
orgulhosa de me formar
numa profissão, que apesar
de ser dominada pelos
homens, tem cada vez mais
adeptas do sexo
feminino”.Os cursos do
SENAI em Paraibuna
acontecem a cada seis meses,
em média.
 Quem estiver interessado em
saber mais sobre o assunto
pode entrar em contato com
a ACEP,
 na Rua Coronel Nabor
Nogueira Santos, 258,
C e n t r o ,
 ou pelo telefone: (12) 3974-
4070.      

Grupo de munícipes
concluem cursos do
SENAI em Paraibuna

Última etapa da
temporada 2012 da
Copa Troller Sudeste
definirá vencedores em
Guaratinguetá nos dias
7 e 8 de
dezembroAventureiros
de toda região irão se
reunir em Guaratinguetá
para disputar a etapa final
da temporada 2012 da
Copa Troller Edição
Sudeste. As inscrições
estão abertas e podem ser
feitas pelo
sitewww.trilhaserramar.com.br.Considerada
um dos principais ralis de
regularidade do país, a
Copa Troller chega este
ano à décima edição.
Criada para integrar os
proprietários do utilitário
Troller T4 e dar a eles a
oportunidade de testar
todos os recursos off-

road do veículo, a Copa
Troller é exclusiva para o
modelo e dividida em
cinco categorias:
Passeio, voltada para as
famílias e realizada em
comboio; Expedition,
para os iniciantes em rali
que não são filiados à
Confederação Brasileira
de Automobilismo
(CBA); Turismo, para
competidores novatos, já
filiados; Graduados, para
pilotos e navegadores
experientes; e Master,
para os mais bem
classificados pilotos e
navegadores do ranking
nacional.Região ganha
concessionária Troller
- A primeira
concessionária Troller da
região será inaugurada em
d e z e m b r o ,

 em Taubaté.
 Localizada às margens da
Via Dutra, a loja irá
oferecer serviços como
comercialização de
veículos novos e semi-
novos, oficina completa
para manutenção e
revisão, além de vendas de
peças e acessórios. A
concessionária contará
também com uma
boutique com produtos
oficiais da grife Troller e
um lava-rápido.
Para marcar a vinda da
marca Troller para
Taubaté, será realizada
uma festa de inauguração
no dia 17 de dezembro.
Esta é a única
concessionária Troller no
Vale do Paraíba,
Serra da Mantiqueira e
Litoral Norte.

Etapa final da Copa
Troller Sudeste será em

Guaratinguetá

São 373 vagas para vários
cargos, com salários até
R$ 6586,18 A Prefeitura
de Ubatuba está com
inscrições abertas para o
preenchimento de 373
vagas para diversos cargos
da administração
municipal, como agente

de controle de endemias,
agente administrativo,
ajudante geral, analista de
sistemas, eletricista,
encanador, enfermeiro,
farmacêutico, fiscal de
posturas, cardiologista,
clínico geral,
ginecologista e obstetra,

entre outros. Os salários
variam entre R$ 692 e R$
6586,18.As inscrições
devem ser feitas
exclusivamente pelo site:
h t t p : / /
www.vunesp.com.br/ até
às 16h do dia 11 de
dezembro.

Prefeitura de Ubatuba
abre inscrições para

concurso 2013

Pindamonhangaba recebeu
mais um prêmio no setor da
saúde. Devido à qualidade do
atendimento das unidades
básicas de saúde, o Ministério
da Saúde avaliou os serviços
e, com isso, o município passa
a receber a verba de R$ 77
mil, por mês .”É a primeira
vez que o Ministério da Saúde
repassa recursos com base na
qualidade do atendimento na
Atenção Básica. Agora,
temos um padrão de qualidade
nacional”, afirma o ministro da
Saúde, Alexandre Padilha.A
avaliação foi feita através de
entrevista e até o momento 9
unidades de 11 foram
divulgados os resultados e

obtiveram um saldo entre
ótimo e bom. As equipes
avaliadas são compostas por
médico, dentista, enfermeiro,
técnicos ou auxiliares de
enfermagem, auxiliar de saúde
bucal, agentes comunitários
de saúde, além de apoio
administrativo e de
manutenção.”É uma imensa
satisfação fechar o ano de
2012 com um resultado tão
positivo nas unidades básicas
de saúde da família.
Demonstra que caminhamos
no rumo certo e que os
esforços foram reconhecidos
pelo Ministério da Saúde.
Parabéns às equipes
avaliadas, à equipe de gestão

e a todos os servidores desta
Secretaria que direta ou
indiretamente fazem o melhor
para atender aos usuários
com qualidade e respeito”,
ressalta a secretária de Saúde
e Assistência Social, Ana
Emília Gaspar.”
A nossa administração
sempre visou o bem estar da
população e nós investimos
forte no setor de saúde para
proporcionar melhor
atendimento e qualidade aos
m u n í c i p e s .
 Esse repasse de verba é
reflexo do nosso empenho e
t r a b a l h o ” ,
finaliza o prefeito João
Ribeiro.

UBS de Pinda tem
padrão de qualidade

nacional

Nos próximos dias 15 e 16
de dezembro,
Pindamonhangaba terá vários
atores declamando seus
poemas em mais uma edição
do Festipoema, que está
sendo realizado pela
Prefeitura de
Pindamonhangaba por meio
do Departamento de
Cultura.  O objetivo do
evento é estimular a criação
poética, valorizar e divulgar
a poesia. Os poemas são
analisados em três categorias:
adulto (maiores de 18 anos);
juvenil (de 12 até 18 anos); e

infantil (crianças menores de
12 anos). Foram inscritos
183 poemas e dentre eles
selecionados 16 adultos, 12
juvenis e 6 infantis. “O
Festipoema vem se
consolidando a cada ano
com um resultado
maravilhoso, cada ano temos
mais participantes e mais
qualidade nos poemas e a
tendência é sempre
aprimorar  o evento”, ressalta
a diretora de Cultura, Nilza
Mayer.O evento, que
começará às 20 horas e tem
entrada franca, acontecerá

no Centro Comunitário do
Bosque, localizado na rua
Dirce Bueno da Gloria, nº
114.As apresentações vão
contar com um júri que vai
selecionar o 1º, 2º e 3º lugar
das categorias e o melhor
i n t é r p r e t e .
 Haverá uma premiação com
troféus que levam os nomes
de grandes autores de Pinda
c o m o ,
  Baltazar de Godoy Moreira,
Dona Berta Celeste Homem
de Melo, 
Juo Bananeiro e Augusto
César Ribeiro.

Pindamonhangaba
realiza VI edição do
Festival de Poema

A Prefeitura de
Pindamonhangaba, por meio
do Departamento de Cultura,
realizará, nos dias 25, 26 e
27 de janeiro, o VI Festival
de Música Carnavalesca. No
ano de 2013 o homenageado
será o “Zé Sambinha”.O
evento tem o objetivo de
resgatar e divulgar a tradição
das marchinhas de carnaval
e incentivar a criatividade dos
compositores populares de
todo o Brasil.A diretora de
Cultura Nilza Mayer,
ressaltou a importância de
homenagear o Zé Sambinha.
“Homenagem mais do que

merecida, pois ele dedicou
grande parte da sua vida para
a música. Por ser integrante
da Banda Euterpe por várias
décadas, tornou-se muito
conhecido pela população
p i n d e n s e ” .
Poderão participar do
festival, músicos de todo o
Brasil. Cada participante
pode inscrever-se com até
duas músicas, individual ou
em parceria. O Festival de
Marchinhas premiará os
destaques com troféu e
premiação em dinheiro.
 Os vencedores serão
escolhidos por uma comissão

julgadora formada por sete
membros, entre júri técnico e
júri artístico.As inscrições
podem ser realizadas até o
dia 14 de dezembro. A ficha
de inscrição pode ser
retirada no Departamento de
Cultura, que fica na rua Dr.
Campos Salles,
 nº 530, São Benedito, de
segunda a sexta-feira, das 8
às 17 horas.O regulamento
pode ser consultado no site
d a
Prefeitura www.pindamonhangaba.sp.gov.br. Para
mais informações, entrar em
contato pelo telefone 3642-
1080.

Pindamonhangaba:
Prefeitura realiza Festival

de Marchinhas
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Um treinamento especial
para contadores fará com
que Tremembé seja
inserida efetivamente no
sistema de Nota Fiscal de
Serviço Eletrônica (NFSe)
do Governo Federal No
próximo dia 11 de
dezembro, terça-feira, às 9h,
a Prefeitura de Tremembé
realiza um treinamento para
contadores do município,
abordando todos os aspectos
da Nota Fiscal de Serviço
eletrônica. A proposta do
treinamento é oferecer aos
contadores todas as
informações necessárias para
a emissão da NFSe e a
escrituração eletrônica do
Imposto Sobre Serviços de
Qualquer Natureza
(ISSQN). A atividade
acontece na sede da
Prefeitura, localizada à Rua
Sete de Setembro, 701,
Centro. O treinamento será

ministrado por uma empresa
especializada em tecnologia
da informação.A emissão de
Nota Fiscal de Serviço por
meio eletrônico é uma
medida de modernização
tributária que objetiva garantir
mais comodidade,
simplificação dos
procedimentos, redução dos
entraves burocráticos e dos
custos operacionais na
emissão de documentos
fiscais, e, sobretudo, facilitar
com segurança o
cumprimento das obrigações
tributárias a todos os
contribuintes municipais,
prestadores e tomadores de
serviços.A novidade vai
substituir as notas fiscais
impressas. Constituindo-se
em mais um instrumento de
avanço na informatização dos
s e r v i ç o s ,
unindo de forma transparente
a tecnologia e a inovação

para a melhoria da relação
entre o fisco e os
contribuintes.O ISSQN
atualmente é responsável por
cerca de 5% de todo o
orçamento municipal,
recolhendo anualmente R$ 3
milhões. Com o novo
sistema, batizado de Sistema
Integrado de Gerenciamento
do ISSQN (SIG-ISS),
estima-se um aumento
percentual no recolhimento
do imposto,
já no primeiro semestre de
2 0 1 3 ,
de pelo menos 30%.
Os contadores já podem
acessar o link SIG-ISS no
site oficial da Prefeitura de
T r e m e m b é : h t t p s : / /
tremembe.sigiss.com.br/
contador para fazer seu auto-
cadastramento e podem
obter outras informações
sobre o assunto pelo telefone
(12) 3607-1017. 

Nota Fiscal Eletrônica:
Prefeitura de Tremembé
realiza treinamento para

contadores

Instrumentos
customizados ganham

exposição na AME
Campos

Entre os dias 03/12 e 04 de

janeiro, a sede da AME

Campos (Associação dos

Amigos de Campos do

Jordão) recebe a exposição

de instrumentos

customizados, que trará

fotografias do processo de

criação de peças desse

processo por Mário

Domingues.O artista,

desenhista, ilustrador e

retratista, que há 10 anos

trabalha como professor de

desenho, também mostra

uma nova vertente, o de

guitarrista de algumas

bandas.  Esse goiano que há

17 anos mora em Campos

do Jordão, com a

proximidade com outros

músicos aprendeu a fazer

pequenos reparos em

guitarras, baixos e violões.Os

pequenos concertos abriram

um novo interesse em

Domingues, o da luteria, que

levaram a estudar mais sobre

as técnicas e construção e

pinturas, que levaram a criar

os primeiros instrumentos e

nascendo a “Domingues

Custom Shop

Guitars”.Custom shop criam

instrumentos personalizados

 através das especificações

de cada cliente, que são

elaborados com matérias

superiores e fabricados de

forma artesanal, indo desde

a escolha da madeira,

até o polimento e montagem,

que podem durar, em média,

 60 dias.A AME Campos  é

uma associação sem fins

lucrativos que visam

preservar a cultura,

patrimônios naturais e

históricos de Campos do

Jordão, além de incentivar e

disseminar as suas vertentes

e, as suas programações

visam propiciar cultura e

arrecadar fundos para as

ações sociais e culturais

promovidas pela própria

associação. Tendo parte das

suas rendas obtidas pelos

seus associados,

formados por moradores de

Campos do Jordão e

moradores de veraneio que

escolheram a cidade nas

montanhas como seu refúgio

para descanso.

AME Campos fica na Rua

Dr. Reid,

 68 – Abernéssia.

 Aberta de 2ª a 6ª feira das

10 às 17h e aos sábados das

12h às 16h. Informações pelo

telefone (12) 3662-2611

Nos dias 07, 08, 09, 15 e 16

de dezembro serão exibidos

os últimos filmes da

programação 2012 do

Cineclube Araucária, que

acontece no Espaço Cultural

Dr. Além (antigo Cine

Glória).Na agenda desse mês

estão os filmes “Meia a Noite

em Paris”, “Jantar para Um”,

“A Festa de Babette”,

“Cinderela”, “Valente” e “Um

Conto de Natal” que dão um

clima de festas e diversão

para fechar mais um ano.Na

sexta-feira (07/12), a

programação começa com

Meia a Noite em Paris que

traz as histórias de Gil, jovem

rapaz que adorava os

grandes escritores

americanos, porém acaba se

tornando roteirista em

Hollywood, o que lhe rendeu

dinheiros e frustração. Em

uma viagem a Paris com sua

noiva, Inez e os pais dela John

e Helen. Porém enquanto o

sogro demonstra a sua

desaprovação com o

matrimônio, o rapaz volta se

questionar sobre os rumos da

sua vida e nos velhos sonhos

de ser um escritor

reconhecido. O filme lançado

tem direção de Woody Allen

e elenco formado por Owen

Wilson, Rachel McAdams,

Michael Sheen, Marion

Cotillard, Kathy Bates, Carla

Bruni, Tom Hiddleston,

Alison Pill, Zelda Fitzgerald,

Léa Seydoux, Adrien Brody,

 Gad Elmaleh, Guillaume

Gouix, Audrey Fleurot,

Karine Vanasse, Olivier

Rabourdin, Michel

Vuillermoz. “Meia a Noite em

Paris” será exibido as 19h

30, com duração de 100min

e classificação 10 anos.O

sábado terá 2 sessões. Na

primeira, será exibido o

clássico “Jantar para Um”

(Dinner for One – 90th

Birthday), que retrata a

estória de uma aristocrata

inglesa, Miss Sophie, que

deseja completar os seus 90

anos com seus amigos.

Porém eles já morreram, e

cabe ao seu mordomo a se

passar por essas pessoas se

desdobrando entre os

serviços e assumir os assentos

de Sir Toby, o Almirante von

Schneider, Sir Pommeroy e

Sir Winterbottom. O filme

alemão de 1963 tem a

direção de Heiz Dunkase e

no elenco Freddie Frinton e

May Warden. “Jantar para

Um” será exibido às 19h 30,

com duração de 18 minutos

e classificação Livre.Em

seguida será exibido “Festa

de Babette”, que traz duas

jovens moças criadas sobre

os regimes de seu pai, um

pastor protestante que ensina

ao seu povoado de uma ilha

desolada da Dinamarca a

salvação através da renúncia.

Phelippa e Martina, mesma

após a morte de seu pai

seguem os dogmas por ele

deixados. Porém, com a

chegada de Babette, uma

refugiada da Guerra Civil da

França, a vida desse

povoado, inclusive das

moças, ganharam uma

reviravolta, já que a moça

apresenta uma nova

realidade, inclusive

promovendo uma festa com

jantar francês que irá chocar

inclusive os mais velhos

daquela ilha. O filme

dinamarquês tem a direção

de Gabriel Axel, com elenco

formado por Stephanie

Audran, Bodil Kjer, Birgitte

Federspilll, Jarl kulle, Billie

Anderson, entre outros.

“Festa de Babette” será

exibido às 19h 30, com

duração de 18 minutos e

classificação Livre.E

fechando o penúltimo fim de

semana de atrações do

Cineclube, a sessão infantil,

do domingo às 15h,  traz um

clássico dos Estudios Disney

“Cinderela”, que traz a

história da moça que após a

morte de seu pai, acaba

vivendo com a madrasta e

suas filhas, porém a jovem

acaba se tornando uma

empregada. Enquanto isso,

no palácio, o rei fica

preocupado já que o seu filho

ainda não está casado, então

planeja realizar um baile

reunindo todas as moças

solteiras do reino para

despertar o interesse do

príncipe por uma das

pretendentes. Todas irão ao

baile, menos Cinderela, já

que sua madrasta planeja um

futuro glorioso a uma de suas

filhas. Mas a jovem ganha a

ajuda de uma fada madrinha

que dá um belo vestido e

carruagem e, ganha o

interesse do príncipe, porém

a jovem tem que ser rápido

antes que as doze badaladas

ecoem e o feitiço desfeito. O

filme com direção de Clyde

Geromini, Wilfred Jacksone

Hamilton Luske tem duração

de 72 minutos e classificação

etária Livre.Na próxima

semana as atrações são

“Valente” (15/12) e “Um

Conto de Natal” (16/12).

Não percam!O Cineclube

Araucária acontece no

Espaço Cultural Dr. Além

( A v .

Dr. Januário Miráglia, 1582

- Abernéssia), com entrada

f r a n c a .

 Os ingressos estarão

disponíveis no dia de cada

sessão, a partir das 14h, na

bilheteria do local.

Informações pelo telefone

(12) 3664-3524.

Campos do Jordão:

 Fim de semana terá

 4 sessões do Cineclube

Dia 26 de agosto é
comemorado o Dia da Planta
Medicinal em
Pindamonhangaba e esse
ramo tem grande destaque no
municípioA Prefeitura de
Pindamonhangaba e a Apta
- Agência Paulista de
Tecnologia dos
Agronegócios - desenvolvem
um projeto com plantas
medicinais que é referência
em várias regiões do país.
 As pesquisas no setor de
Fitotecnia estão beneficiando
muitos moradores que tem
utilizado dessas plantas no
tratamento de algumas
doenças.Pinda realiza as
pesquisas de plantas
medicinas e a Apta
desenvolve um trabalho junto
com o Cpic - Centro de
Práticas Integrativas e
Complementares. Dentro
desse projeto são produzidas
mudas que vão para as
unidades do Programa da
Saúde da Família e também
fazem parte da lista de
medicamentos do
município.”O trabalho
chamou a atenção do
Ministério de Saúde e de
vários municípios que

procuram Pinda para saber
como é feito o projeto e
como é implementado o
programa. Uma parte muito
importante desse trabalho é
o processo de formação
permanente dos prescritores
que atendem a população. É
necessária sempre a
atualização”, explica a
pesquisadora científica na
área de plantas medicais e
engenheira agrônoma, Dra.
Sandra Maria Pereira da
Silva, diretora técnica de
divisão do Polo Regional do
Vale do Paraíba.”No âmbito
municipal e federal já existe
uma legislação que ampara a
os fitoterápicos e na relação
dos medicamentos do
munícipio, hoje já existe a
possibilidade de comprar
medicamentos de fitoterapia
e isso é um grande passo para
a saúde de Pinda”, ressalta a
assistente social do Cpic,
Iracelis Fátima Moraes.Na
cidade há quatro tipos de
medicamentos fitoterápicos:
o creme de calêndula, que é
usado para tratar de úlceras,
escaras, queimaduras,
assaduras de pele e acne; o
creme de babosa, que é para

o tratamento de
queimaduras, úlceras e
escaras; xarope de guaco,
que é expectorante e bronco
dilatador;  e a tintura de
tansagem, utilizada para aftas,
gengivites, inflamação de
intestino, feridas e
furúnculos.O projeto
também abrange as rodas de
estudos de plantas, que são
realizadas todo mês e tem
encontros com a comunidade
e profissionais para estudar e
fazer troca de informações
em cima das questões das
plantas medicinais. As rodas
acontecem desde 1992 e até
o ano de 2010 já foram feitas
136 rodas e atendidas 3.626
pessoas.Algumas unidades
de saúde fazem as hortas
medicinais que são utilizadas
para orientação das pessoas,
reconhecimento e utilização
das plantas. Para participar
das atividades nas hortas é
preciso procurar uma
unidade de saúde mais
próxima de sua
residência.Mais informações
podem ser obtidas no Setor
de Fitotecnia da Apta,  pelo
telefone 3642-1823, ou no
Cpic, 3642-2420.

Pinda é referência no
tratamento com plantas

medicinais

A Irmandade de
Misericórdia de Taubaté
deu início à 3ª Exposição
de Pintura da Turma da
Melhor Idade na noite de
quinta-feira, dia 6, durante
encontro promovido no
salão da entidade.A
abertura do evento foi
marcada por um delicioso
jantar comemorativo
oferecido à professora do
curso de pintura, Vera
L o u r e n ç o ,
às alunas e convidados. O
evento contou com a

presença do provedor
José Roberto dos Santos,
que enalteceu o talento
das alunas. “A turma está
de parabéns.
 É um trabalho feito com
muito carinho por elas e
merece ser mostrado ao
p ú b l i c o .
São telas que exibem
bastante emoção e
criatividade. Vale a pena
vir prestigiar esses
talentos”, disse o
provedor.Os trabalhos
ficarão expostos até o dia

11 de dezembro. A
exposição é aberta ao
público e acontece das 8h
às 12h e das 14h às 18h. A
entrada é franca.
Os interessados em
participar deste e de
outros cursos oferecidos
pela entidade devem
procurar a secretaria do
local para mais
i n f o r m a ç õ e s .
 A Irmandade de
Misericórdia de Taubaté
fica à rua Portugal,
 169, Jardim das Nações.

Irmandade de Taubaté
promove 3ª Exposição
de Pintura da Melhor

Idade

A Casa Ambiente e Saúde,
único modelo de casa
temática no país, ambientada
especialmente para promover
a saúde e o meio ambiente,
vai ganhar um moderno
sistema multimídia que irá
facilitar o entendimento sobre
os assuntos apresentados aos
visitantes.As novidades serão
apresentadas às autoridades
e comunidade na segunda-
feira, dia 10, às 19h, na
Escola Municipal Dr.
Guilherme Eugênio Felipo
Fernandes, no Parque do
Sol.O projeto de
modernização da Casa
Ambiente E Saúde consta da
colocação de aparelhos de
TV nas suas várias salas, para
exibir vídeos especialmente
produzidos sobre cada tema
respectivamente abordado.
Também passa a contar com
um site, que permitirá aos
internautas ter uma visão
geral da casa, que foi
inaugurada em 2008 e já
recebeu cerca de 12 mil
visitantes, a maioria alunos de
escolas públicas
municipais.”O objetivo da
Casa Ambiente E Saúde é
promover a educação para
transformar profundamente
os modelos consolidados em
nossa sociedade referentes à
saúde e ao meio ambiente”,

declara a secretária de Saúde
do município, Nádia
Meireles, idealizadora da
Casa. O projeto é único no
Brasil tornando-se referência
e sendo visitado
constantemente por equipes
e dirigentes de órgãos de
educação públicos e
privados, de várias partes do
país.”A Casa Ambiente &
Saúde, tem como meta
promover a idéia de “oikos”
- casa em grego - servindo
de espaço de formação
comunitária e de troca de
experiências para o
desenvolvimento de novas
ações frente aos desafios de
promoção da Saúde
Pública”, completa Nádia
Meireles.ESTRUTURA A
Casa Ambiente & Saúde
funciona numa casa adaptada
para esse fim, localizada no
bairro Engenheiro Neiva. O
prédio tem cinco salas que
abordam temas como
consumo consciente e os
cuidados que se deve ter ao
adquirir ou consumir
produtos e os impactos que
as escolhas do consumidor
trazem para o meio ambiente,
para a economia local e para
a saúde das
pessoas.Também a relação
do homem com a flora e a
fauna e a importância do

entendimento dessas
relações para a garantia de
um ambiente saudável,
sustentável e que ajude na
promoção da saúde das
pessoas.Na terceira sala o
tema são as chamadas
“pragas urbanas”, que
apresenta aos visitantes os
tipos de pragas mais comuns
no meio urbano, porque
surgem, que tipos de
problemas elas podem
causar e como podem ser
combatidas.Na sala de
Microscopia, é possível
conhecer um universo, pelas
lentes do microscópio alguns
micro-organismos que
podem fazer mal a Homem,
como os fungos e as
bactérias. “Um exemplo
clássico disso é o botulismo,
que pode ser encontrado em
conservas de palmito mal
preparadas”, explica a
secretária.Além disso, é feita
uma pequena viagem pela
história da microscopia e para
que possa entender como este
ramo da ciência contribui no
combate a inimigos invisíveis
aos olhos humanos.
 O ciclo é fechado na sala de
i m u n i z a ç ã o ,
onde é destacada a história
das vacinas e a sua
importância na vida do ser
humano.

Casa Ambiente e Saúde,
em Guaratinguetá, ganha
novo sistema multimídia

Apae de Ubatuba recebe
festa de Natal do Sincovat A
emoção foi grande para as
crianças e os adolescentes da
Apae de Ubatuba na nesta
última quinta-feira, 06. O
Papai Noel do Sincovat
(Sindicato do Comércio
Varejista) distribuiu os
brinquedos arrecadados
durante a campanha “Faça
uma criança sorrir neste
Natal”.Foram 80 alunos
beneficiados pela ação
solidária, que contou com o
apoio do Sesc e do Senac.
Antes da chegada do “bom
velhinho”, todos se divertiram
com a Companhia Teatral
Arueiras do Brasil.”Foi um
presente natalino muito bonito

que nós ganhamos do
Sincovat. E esse presente é
para os diretores,
funcionários, professores e
principalmente os nossos
alunos, que são crianças
especiais e especiais também
no carinho que eles precisam.
Então, nós somos muito
gratos. A gente só tem uma
palavra para dizer neste
momento: obrigada”, disse a
Presidente da Apae de
Ubatuba Vilma Siqueira
Campana.Ao todo, a
campanha beneficiou 580
crianças de 4 entidades da
r e g i ã o .
 O Natal solidário iniciou na
última segunda-feira com uma
grande festa no Lar Escola

Santa Verônica de Taubaté.
Na terça foi a vez das
crianças da Creche Geraldo
Padovan de Campos do
Jordão e a programação se
encerrou com a distribuição
dos brinquedos para a
Pastoral da Criança de
C a ç a p a v a .
O Sincovat agradece a todas
as pessoas que colaboraram
para o sucesso desta
c a m p a n h a .
 As entregas foram
registradas pela equipe de TV
do sindicato e a reportagem
completa estará disponível no
site da entidade e também
será exibida pela TV Cidade,
no dia 17 de dezembro, às
20.

Campanha

Estudantes de Engenharia de
Computação da Unitau
trabalham na criação de um
modelo digital que permitirá a
identificação dos focos da
doença e a atualização, em
tempo real, de informações
relativas à dengue, o que
ajudará no trabalho de
combate a ela.A atuação do
grupo é fruto de uma parceria
da Unitau com a Vigilância
Epidemiológica municipal, por
meio do projeto Saúde na
Educação, desenvolvido
desde 2007 pela Universidade
e que contempla ações
educativas de prevenção e
cuidado com a saúde.Os
alunos irão trabalhar na
criação de um Mapa Digital
da Dengue, que mostrará os

casos verificados em Taubaté
e as regiões nas quais eles
ocorreram. “A proposta é
criar uma ferramenta ágil, que
permita acompanhar a
evolução da doença em tempo
real”, disse a Prof.ª da Unitau
Dra. Stella Zöllner,
coordenadora do projeto
Saúde na Educação e da
Vigilância Epidemiológica.O
banco de dados deverá ser
disponibilizado à comunidade,
que poderá acessar o canal e
acompanhar os dados.No
último dia 6, os estudantes da
Universidade começaram o
trabalho. Eles passaram por
uma capacitação, na qual
participaram, durante um dia,
da rotina dos agentes de
combate à dengue. A ação

teve por objetivo mostrar o
cotidiano das pessoas que
trabalham na prevenção à
doença, para que os
estudantes se familiarizem
com a atividade.Além do
mapa, os alunos
desenvolverão um programa
para celular que permite o
lançamento e o
armazenamento de dados
relativos às visitas dos
a g e n t e s .
Atualmente, o trabalho é
registrado em relatórios de
p a p e l .
Com o modelo, os agentes
lançarão, via celular, as
informações coletadas nas
visitas, garantindo mais
agilidade para a formação do

banco de dados.

Alunos de Engenharia da
Computação criam Mapa

Digital da Dengue


