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A Prefeitura de Tremembé
participou do Primeiro
Encontro de Agentes de
Desenvolvimento, realizado
em São Bento do Sapucaí,
no dia 03 de Agosto. O
evento buscou preparar os
participantes para atuarem na
mobilização, articulação e
orientação técnica básica das
pessoas para a implantação

das possibilidades de
melhoria do ambiente de
negócios das micro e
pequenas empresas
municipais.Além de
Tremembé, também
participam do Encontro os
municípios de Caçapava,  
Jacareí,  Monteiro Lobato,
Pindamonhangaba,  São
Bento do Sapucaí, São José

dos Campos, São Luís do
Paraitinga e Taubaté.O
Encontro teve o objetivo de
oferecer conhecimentos e
subsídios que possam ser
implantados no Espaço do
E m p r e e n d e d o r ,
impulsionando melhorias em
vários aspectos dentro das
instituições públicas
municipais.

Tremembé participa do I
Encontro de Agentes de

Desenvolvimento

A Prefeitura de Taubaté
apoia a realização do projeto
Saúde na Educação, que
acontece numa parceria das
Secretarias de
Desenvolvimento e Inclusão
Social, Educação e de Saúde
com a UNITAU. A proposta
é promover educação em
saúde em vários espaços
sociais em 3 atividades nesta
semana.A primeira ação é a
participação no projeto
UNITAU na Praça em
Queluz amanhã, dia 08 de
agosto no período da manhã.
O evento será na Praça
Portugal, desenvolvendo
educação em de Saúde
Pública orientando a
população em temas como
Dengue, DST e Meningite.
Para as crianças tem o
Hospital do Ursinho,
atividade onde elas levam seu

brinquedo para ser atendido
em um “Hospital” por alunos
das áreas de Saúde,
trabalhando de forma lúdica
a ansiedade da criança em
relação às consultas e
procedimentos de
atendimento em Saúde.A
outra atividade será a aula
inicial da disciplina optativa
Promoção e educação em
saúde para a 1ª série do
Curso de Medicina, trazendo
experiências e vivências da
extensão universitária para a
formação dos futuros
médicos. As atividades dessa
disciplina terão a participação
de professores e
profissionais do Projeto
Saúde na Educação, sob a
coordenação da Profa. Stella
ZöllnerA terceira ação é a
participação de alunos e
professores do projeto no II

Congresso Paulista de
Extensão (COPEX) que
ocorrerá na UNIFESP em
São Paulo, de 09 a 11 de
agosto, realizando seminários
com os temas Mobilização
da comunidade no combate
à Dengue e Relato de
e x p e r i ê n c i a :
o brinquedo como vínculo
entre crianças e profissionais
de saúde. Também
apresentarão cartazes que
ilustram o trabalho na
vacinação das crianças de
uma creche de Taubaté
atendida pelo Projeto Saúde
na Educação e sobre o
projeto Mulher, uma parceria
entre a Universidade de
Taubaté e a Estratégia Saúde
da Família do Jardim Santa
Tereza mais a equipe
multiprofissional na
promoção da saúde bucal.

Taubaté:
Prefeitura apoia projeto

Saúde na Educação

Visando proporcionar um dia
de lazer e entretenimento
para as famílias, a AMAQ
(Associação dos Moradores
do Água Quente), realizou
com o apoio da Polícia
Militar e da Prefeitura na
manhã do domingo, dia 5/8,
no Centro Comunitário
Santa Helena, uma edição da
Campanha Pela Paz.BLITZ
SOLIDÁRIA / AÇÃO
COMUNITÁRIA O
presidente do Conseg
(Conselho Comunitário de

Segurança) de Taubaté, José
Edson dos Reis,
acompanhado do secretário,
Valmir José Marques,
prestigiou o evento e afirmou
que a diretoria vai relançar o
projeto Blitz Solidária/Ação
Comunitária, que era
realizada desde o ano de
2000 em escolas públicas,
sendo oferecidos os serviços
de corte de cabelo,
orientação jurídica, dentistas,
balcão de empregos,
emissão de RG e carteira de

trabalho, exames de glicemia,
entre outros, além de show,
palestras e atividades
recreativas.”Vamos reunir as
entidades do município para
reeditar nossa ação
c o m u n i t á r i a ,
pois é um serviço de utilidade
pública e que ajuda a
população. Vamos
remodelar e convidar
palestrantes para enviar uma
mensagem aos participantes
com temas variados”,
 afirmou o presidente.

Água Quente realiza
Campanha Pela Paz

Começam na próxima
semana, dia 13, as aulas de
inglês voltadas para os
trabalhadores do comércio
taubateano, que serão
ministradas no prédio da
Associação Comercial e
Industrial de Taubaté – Acit.
O curso, promovido em
parceria com a escola Alps
Idiomas, faz parte da
campanha da Acit
denominada “Taubaté
Bilíngue”, que visa a
capacitação profissional do
comércio para a prestação do
atendimento também na

língua inglesa.Segundo a
empresária Sandra Teixeira,
presidente da Acit, o curso é
uma grande oportunidade
não só para a capacitação
pessoal dos trabalhadores do
comércio, mas também para
colocar Taubaté em local de
destaque na região. “Todos
já sabem o quanto é
importante ter noção de
outras línguas no competitivo
mercado de trabalho atual,
mas, além disso, a intenção
da Acit é que Taubaté se
destaque como detentora de
uma grande parcela de seu

comércio capacitada para
atender os estrangeiros. Isso
será um enorme diferencial
durante os grandes eventos
internacionais que serão
realizados no Brasil.”, aponta
a presidente da
instituição.Além da Acit,
também serão ministradas
aulas no Taubaté Shopping,
com lojistas e funcionários do
centro comercial, e na Av.
I t á l i a ,
 onde já existe uma turma
fechada com garçons e
funcionários dos bares e
restaurantes locais.

Aulas para uma Taubaté
Bilíngue começam no dia 13

O Sesc Taubaté oferece
oficinas artesanais com três
diferentes técnicas de
trançados no mês de agosto.
Ministradas por Cid Messa,
as oficinas têm entrada
franca. É necessário fazer
inscrição na Central de
Atendimento. Vagas
limitadas.Confira a
programação das
oficinas:Trançado Paulista
Este trançado tem origem
remota e inicialmente era feito
com capim amargo. A técnica

se espalhou pelos estados de
Minas Gerais e de São
Paulo. Dia 14, das 8h30 às
10h30. Dia 15, das 14h às
16h. Cestaria Indígena O
trançado é de origem
indígena, encontrado no
Brasil com fibras diversas.
Muito difundido entre
a r t e s ã o s ,
 será feito em roletes de
jornal ou de revistas. Dia 21,
das 8h30 às 10h30. Dia 22,
das 14h às 16h.
Entrelaçados com tiras De

origem popular,
universalmente conhecido, é
encontrado no nordeste em
esteiras entrelaçadas com
tranças de fibra de carnaúba,
hoje também executada com
papel e tiras de garrafas PET.
Dia 28, das 8h30 às 10h30.
Dia 29,
 das 14h às 16h. Serviço
Sesc Taubaté. Avenida
Milton de Alvarenga Peixoto,
1264, Esplanada Santa
Terezinha. Informações
3634-4000.

Oficinas artesanais de
trançados no Sesc

No dia em que a Lei Maria
da Penha completa seis anos
de existência, o Disque 180
registrou 2,7 milhões de
atendimentos de 2006 a
2012. Desse total, 329,5 mil
(14%) eram relatos de
violência contra a mulher
enquadrados na lei. A
maioria (60%) foi pedidos
de informação. Os dados
são da Secretaria de
Políticas para as Mulheres,
responsável pelo disque-
denúncia, divulgados ontem,
dia 7, na abertura do
Encontro Nacional sobre o
Papel das Delegacias no
Enfrentamento da Violência
contra as Mulheres.No
primeiro semestre de 2012,
foram registrados 388,9 mil
atendimentos, dos quais
56,6% (47,5 mil) foram
relatos de violência física. A
violência psicológica
aparece em 27,2% (12,9
mil) dos registros no período.
Foram 5,7 mil chamadas
relacionadas à violência
moral (12%), 915 sexual
(2%) e 750 patrimonial
(1%). Os dados revelam
ainda que em 66% dos
casos os filhos presenciam as

agressões contra as
mães.Os companheiros e
cônjuges continuam sendo os
principais agressores (70%
das denúncias neste ano). Se
forem considerados outros
tipos de relacionamento
afetivo (ex-marido, ex-
namorado e ex-
companheiro), o percentual
sobe para 89%. Os
parentes, vizinhos, amigos e
desconhecidos aparecem
como agressores em
11%.Das unidades
federativas, o Distrito
Federal registrou o maior
número de denúncias de
violência contra a mulher no
primeiro semestre do ano -
625 para cada 100 mil
mulheres - seguido pelo Pará
(515) e pela Bahia (512). Os
que menos receberam
ligações, no mesmo período,
foram Amazonas (93), Santa
Catarina (156) e Rondônia
(173). Em 2011, os estados
que lideravam o ranking eram
Bahia, Sergipe e Pará.A
secretária da Mulher do
Distrito Federal (DF),
Olgamir Amância Ferreira,
justificou a grande
quantidade de denúncias por

elas procurando mais o
serviço de atendimento. No
DF, são recebidas 15
denúncias por dia. “Elas têm
acesso à informação e
sabem da existência de
suporte como casa abrigo,
centro de referência e núcleo
de atendimento, o que faz
com que se sintam mais
fortalecidas e empoderadas
e denunciem”, disse.O
governo distrital inaugurou
ontem um Centro de
Referência de Atendimento
à Mulher (Cram) na 102 Sul,
próximo à estação do
metrô. A localização foi
escolhida pela grande
circulação de pessoas e para
facilitar o acesso das
mulheres à rede de
proteção.Participam do
evento as ministras Maria do
Rosário (Direitos
Humanos), Luiza Bairros
(Políticas de Pormoção da
Igualdade Racial), Eleonora
Menicucci (Políticas para as
Mulheres) e o ministro
Gilberto Carvalho
(Secretaria-Geral da
Presidência da República),
além de juízas, promotores
e delegados.

Em seis anos, Disque 180
recebe mais de 329 mil

denúncias de violência contra a
mulher
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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.

09  de Agosto 2012 09  de Agosto 2012

Editada por Editora Flor do Vale Jornalismo

Comunicação e Promoção Ltda

CNPJ: 61.661.328/0001-43

Rua dos Lírios, 171- Flor do Vale  - Tremembé - S.P.

Tel. (0xx12) 3672-2257 - Fax (0xx12) 3672-4831

CEP 12120-000 -

E-mail: editoraflordovale@terra.com.br

Registro no INPI 81717790 -

Impresso em 09/08/2012

Diretor responsável pela publicação:

Daniel Domingues Ribeiro PRT 004860

Diretora Comercial: Dolores Russo

Editoração Eletronica e

Impressão: Pré Impressão Gráfica  -

SP - Capital

Representante em São Paulo

REVESP Representações Ltda.

Alameda dos Jurupes, 455

Conj. 46 - São Paulo -CEP 04088-001

Filiado a ADJORJ Associação dos Jornais do Interior

Sistema de distribuição dirigida

Matérias pagas ou autografadas

não representam necessariamente a opinião deste jornal.
Jornal Regional

Leia e Anuncie
A Gazeta dos Municípios

 12 3672 2257
www.agazetadosmunicipios.com.br

O Senac, referência em
educação profissional,
renova sua identidade visual
e adota nova logomarca. A
mudança reforça o
compromisso da instituição
com a qualidade. Mesmo
buscando atender às
diferentes demandas do
mercado de trabalho de
acordo com a realidade das
regiões onde atua, o Senac
assegura a excelência de seus
serviços e produtos em todo
o território nacional.Durante
o processo de criação da
nova logomarca, pesquisas
realizadas com alunos e
empregados da instituição em

diferentes estados revelaram
que o Senac é reconhecido
como uma instituição que
pensa no ensino do futuro e
inova pela transformação do
Brasil.A partir daí, o conceito
de inovação permeou todo o
desenvolvimento da nova
identidade visual. “A
logomarca traz um avião de
papel estilizado formado pela
junção de triângulos que,
como uma seta, aponta em
direção ao novo,
ao futuro. A educação
profissional é o veículo dessa
transformação de vidas,
possibilitando a ascensão
pessoal e profissional dos

b r a s i l e i r o s ,
que acompanham a trajetória
de sucesso econômico e
social do país”, afirma Sidney
C u n h a ,
d i r e t o r -
geral do Senac Nacional
.Desenvolvida pelo escritório
de design Packaging Brands,
 a nova identidade visual
fortalecerá nacionalmente o
compromisso do Senac em
promover a inclusão social
por meio da educação
p r o f i s s i o n a l ,
alavancando o
desenvolvimento social e
econômico das regiões em
que atua.

Nova marca Senac é
lançada em todo o país

Com um investimento de R$
30 milhões apenas na parte
de fundação, a GV do Brasil
inicia sua instalação na
cidadeA empresa GV do
Brasil Indústria e Comércio
de Aço, que pertence ao
grupo mexicano Simec,
anunciou em 2011 o
investimento de U$ 500
milhões (cerca de R$ 1,01
bilhões) em
Pindamonhangaba. No
primeiro semestre deste ano
a empresa iniciou as obras de
construção da siderúrgica que
deve gerar, nesta fase, 500
empregos e no início da
produção - prevista para
2013, a geração deve ser em
torno de 1.200 empregos
diretos.A siderúrgica está
sendo construída em uma
área de 150 mil m², às
margens da rodovia SP-62
(Pinda/Moreira César, no
trecho Vereador Abel
Fabrício Dias), e o total da
área adquirida pela empresa
é de 1,3 milhões m².Segundo
o conselheiro de
administração do grupo
Simec, Eduardo Virgil, após
os trabalhos de
terraplanagem e de fundação,
a construção está recebendo
as vigas para a montagem dos
galpões. “Está sendo feito no
momento a montagem dos

galpões industriais, e os
equipamentos devem ser
instalados a partir de
outubro”, disse Virgil, que
afirmou também que, só na
parte de fundação para
receber a estrutura da
siderúrgica foram
investidos cerca de R$30
milhões.Ainda de acordo
com Eduardo, depois de
construída, a indústria
deverá produzir 500 mil
toneladas anuais de aço, de
vergalhões e fio máquina.
Com isso, serão gerados
mais empregos em Pinda.
“Serão 500 empregos
diretos e cerca de 1.000
indiretos nesta primeira fase
do empreendimento que
deve começar a operação
de vendas no segundo
semestre de 2013. Temos
projetos para que
futuramente seja feita uma
expansão da siderúrgica,
cuja fase deve ter um
investimento de mais U$
500 milhões”, contou o
conselheiro.De acordo
com o secretário de
D e s e n v o l v i m e n t o
Econômico da Prefeitura
de Pindamonhangaba,
Álvaro Staut Neto, as
negociações para a vinda
da empresa foram
demoradas, pois implicava

vários estudos técnicos. “Eles
estudaram várias cidades de
todo o país e escolheram
Pindamonhangaba devido a
uma séria de fatores positivos
do município, como a lei de
incentivos fiscais da Prefeitura,
a infraestrutura, facilidade para
receber e escoar mercadorias,
crescentes números
econômicos, mão de obra
qualificada, dentre outros”,
explicou o secretário.Para o
prefeito João Ribeiro, esta é
mais uma conquista do
município que trará diversos
benefícios e desenvolvimento
para a região. “As condições
criadas pelo município foram
determinantes para a escolha do
grupo. Com uma siderúrgica de
porte, como a da GV do Brasil,
serão gerados mais empregos
para a população, estimulando
a renda, proporcionando o
desenvolvimento de
P i n d a m o n h a n g a b a ” ,
finalizou.O grupo Simec
produz, anualmente, 5 milhões
de toneladas de aço, que são
exportados para países da
Europa, Ásia, América do
Norte, América Central e
América do Sul.
 Sua sede central está situada
no México,
e possui mais unidades fabris
nos Estados Unidos e no
Canadá.

Siderúrgica mexicana inicia
construção
de sede em

Pindamonhangaba

A Unitau firmou parceria com
a Cooperativa de Reciclagem
da Associação dos Amigos
do Santa Tereza.A
cooperativa opera há dois
anos no bairro Santa Tereza
e realiza a coleta de lixo
reciclável de bairros como
Parque Urupês,
Independência e Estiva.Com
a parceria firmada em março
com a Unitau, a entidade
passou a receber os materiais
recicláveis coletados nos

campus do Bom Conselho,
da Agronomia e da Juta. O
incremento no volume de
itens recebidos permitiu a
ampliação do trabalho da
cooperativa.As vinte e
quatro famílias que fazem
parte da entidade tinham
renda mensal estimada de
R$ 200. Após a parceria,
a renda dobrou. “Até
março, tínhamos uma renda
e, logo no mês seguinte,
com a parceria da Unitau,

a renda aumentou 100%,
beneficiando a todos que
participam da cooperativa”,
declarou um dos responsáveis
pelo, o Prof. e Dr. Paulo Fortes
Neto.Os interessados em
conhecer mais sobre o trabalho
da entidade podem visitar a
cooperativa, que está
localizada na Rua Maria
Bernardete Campos de
Almeida, 35, ou entrar em
contato no telefone (12) 3686-
2494.

Unitau faz parceria com
cooperativa de

reciclagem

Os moradores da Vila
Verde, em breve,
receberão a nova Unidade
Básica de Saúde. A obra
está sendo realizada pela
Prefeitura de
Pindamonhangaba, por
meio da Secretaria de
Obras e Serviços.De
acordo com o secretário
eng. Ricardo Amadei, o
investimento é de R$670
mil, e já foram erguidas as

estruturas e colocadas
as lajes. “Faltam agora o
acabamento, a cobertura
e demais serviços de
finalização da obra”,
disse.A UBS é um
pedido da população que
a Prefeitura está
atendendo e deve
beneficiar a todos do
bairro e região. A
unidade está sendo
construída na avenida

Professor Feliz Adib
Miguel, s/ n°, ao lado do
campo de futebol do bairro
e deve ser entregue à
população em outubro.
Pindamonhangaba hoje
possui 19 unidades do PSF,
com 21 equipes.
Esta UBS é a primeira do
bairro e conta uma equipe
do PSF
(Programa Saúde da
Família).

Pinda:Unidade Básica de Saúde
da Vila Verde será entregue em

breve

Diversas modalidades da
dança se reúnem em três
finais de semana em
Campos do Jordão
O Auditório Cláudio
Santoro volta a ser palco
do New Fest Dance
Campos do Jordão, que
em 2012 chega a sua 16ª
edição, que acontece
entre os dias 17 a 02 de
setembro, sempre de
sexta a domingo. Nessa
edição são esperadas
cerca de 500 coreografias
e cerca de 3 mil artistas
vindos de São Paulo,
capital e interior e litoral
sul, Goiânia-GO, Uberaba
e Belo Horizonte-MG,
M a r i n g á / C u r i t i b a /
Cambé–PR, Rio de
Janeiro e Santa
Catarina.O público
poderão se deslumbrar
com belíssimas
apresentações nas mais
diversas modalidades da
dança como Clássico,
M o d e r n o ,
Jazz,Contemporâneo,
Estilo Livre, Repertório,
Danças Populares,
Sapateado, Street Dance,
Dança Inclusiva e Dança
da 3ª Idade e Dança de
Salão.O Festival, em
formato de um concurso,
premia os melhores
trabalhos que são
avaliados nas categorias
musicalidade, figurino,
interpretação e técnica
por uma comissão
julgadora formada por

profissionais de renome
nacional e
internacionalmente, que
estarão no evento
também ministrando
cursos.Entre os jurados
que estarão avaliando os
artistas, como Aracy de
Almeida, Eleuza
Lourenzoni, Maria Clara
Salles, Marina Boschi,
Mariza Estrella, Olga
Dolganova e Yoko Okada
entre outros nomes do
cenário nacional da
dança.O XVI New Fest
Dance, é um dos maiores
eventos de Dança do país
em número de bailarinos,
apresentações e
coreografias, ainda
contará com presença
com profissionais
famosos como a Prima
Ballerina Michelle
Saramago, e os bailarinos
convidados Penka
Cangarova, Thiago
Oliveira e a jovem
bailarina Carolina
Lourenzoni e os solistas
R.V. Alex Akapohi e Alyne
Moraes, Lanay Pêra,
Stephanie Império e Iara
Moura abrindo cada
noiteO Festival busca
promover o
aprimoramento dos
movimentos dos
bailarinos amadores,
através de propostas
coreográficas e das trocas
de experiências com os
demais participantes. No
Festival, tais bailarinos

ávidos mostram os seus
desempenhos, se
apresentando nas diversas
modalidades. Um
verdadeiro show de
beleza, magia e
entretenimento, pois
estes grupos com suas
famosas performances
desafiam a lei da
gravidade, enchendo os
olhos do espectador.Na
premiação haverá troféus
- 1º, 2º 3º Lugares, a cada
semana e, para os
indicados pelos jurados,
bolsas de estudo para a
VIII Temporada de Ballet
Russo em Janeiro de
2011.Mais informações e
inscrições pelo telefone:
(11) 3222-3219O XIV
New Fest Dance Campos
do Jordão  é promovido
pela RV Promoções,
membro do Conselho
Internacional da Dança
(CID UNesco)O Festival
de Dança começa as
sextas, sempre às 19h; já
os sábados a partir das
17h e os domingos os
bailarinos sobem ao palco
a partir das 15h; os
ingressos à venda no local
a R$ 40,00 (integral) e R$
20,00 (Meia – Estudantes
e Idosos).
 Antecipados apenas pelo
telefone (11) 322-
3219Auditório Cláudio
Santoro fica na  Av. Dr
Luiz Arrobas Martins,
1 8 8 0 ,
 alto da Boa Vista.

 Campos do Jordão: XVI
New Fest Dance começa

dia 17/08

Prova terá até 50 km em
trekking, mountain bike e
water trekking com rapel No
fim de semana de 17 a 19 de
agosto, Campos do Jordão
volta ser sede de mais uma
corrida de aventura, que
acontecerá nas imediações do
Horto Florestal. A competição
dividida nas modalidades Pró
(50km) e Light (20km) poderá
ser realizada em quarteto,
dupla ou solo, no qual os
competidores irão desafiar
toda a topografia do circuito,
em diversas habilidades
esportivas como corrida,
mountainbike, rapel, trekking
e watertrekking, com início às
9h e término com premiação
as 18h.O Ultra DV chega a

Campos do Jordão após
passar por destinos como
Pindamonhangaba e Santo
Antonio do Pinhal,
promovendo o esporte de
aventura na região, que
contará ainda com uma
corrida a Ultra Race, que
acontecerá no domingo com
3 categorias: Caminhada
(3km), Sport (6km) e Pro
(12km), que será uma forma
ideal para que deseja
conhecer essa prática de
esporte, ou que já vem
preparando nessa
modalidade.O ponto de base
dessa competição acontece
no Rancho Santo Antonio, que
contará com apoio da
Aventura no Rancho para

realização de algumas práticas
de algumas das fases dessa
corrida, além do Horto
florestal Campos do Jordão
que nos autorizou a prova a
adentrar ao Parque,
possibilitando aos atletas
percorrer trilhas e estradas de
terra passando por lugares
fantásticos.UltraADV e Ultra
Race são realizações da Ultra
Eventos Esportivos. As
inscrições podem ser feitas
até dia 15/08, nos valores de
R$ 180,00 (individual) a R$
720,00 (quarteto), através da
p á g i n a h t t p : / /
ultraeventosesportivos.blogspot.com.br/
 . Informações pelo telefone
(12) 9219 7560 – Marcos
Rodrigo.

Campos recebe 3ª etapa
do UltraADV

Augusto Cury, Max
Gehringer e Drauzio Varella
são alguns dos nomes que
passaram pelos 5 dias de
evento A Fundação Lia Maria
Aguiar promove entre os dias
27 a 31 de agosto a terceira
edição do Encontro da
Cidadania, que acontecerá no
Campos do Jordão
Convention Center. Nessa
edição irá reunir nomes como
psicoterapeuta e escritor
Augusto Cury, o administrador
Max Gehringer, o educador
físico Nuno Cobra, o filósofo
e escritor Mário Sérgio
Cortella e o médico Drauzio
Varella. (Confira a
programação)A expectativa
para esse encontro é superar
e dobrar o número de
espectadores da última
edição, que em 2011, reuniu
cerca de 3 mil pessoas, que

irão debater, nos cinco
encontros, temas como saúde,
educação, qualidade de vida,
emprego, motivação e
relações familiares.Enquanto
os convidados irão
compartilhar conhecimentos e
experiências com o público,
no objetivo de contribuir para
a solução de problemas,
crescimento e
desenvolvimento da
comunidade, como é o intuito
da Fundação com os objetivos
de discutir,conscientizar e
propor ações para melhoria
de vida da sociedade. Com a
renda dos ingressos toda
revertida as ações sociais
promovidas pela
Fundação.Os ingressos estão
à venda na Fundação Lia
Maria Aguiar  (Avenida Dr.
Victor Godinho, 455 -
Capivari) ou pelo site da

instituição  ou a partir do dia
26/08, no local do evento para
os ingressos remanescentes,
no valor de R$ 20,00/ pessoa,
por dia; já estudantes e
pessoas acima de 65 anos
pagam meia através de
documento de identificação
com foto.O público deverá
chegar ao local das palestras
das 17h 30 até 18h 50;
já que a palestra inicie às 19h,
com duração média de 1hora
e participação de 3
convidados que formarão uma
mesa redonda farão perguntas
ao entrevistado.
 Vale lembrar que esse ano os
lugares ao serão marcados, é
recomendado aos
participantes que realizem o
check-in com antecedência.
Mais informações pelos
telefone (12) 3663-4283/
3663-4658

Vem aí o 3º Encontro da
Cidadania

O destaque desse ano na
Festa do Senhor Bom Jesus
do Tremembé é um novo
espaço ao lado da Basílica
da cidade, que é tido como
uma extensão do ambiente
social, mas com um enfoque
mais voltado à família.O
chamado “Espaço Familia”
consiste em um local de
interação para todas as
idades, e traz diversas
atrações como brinquedos
para as crianças, barracas de
caldos, lanche de calabresa,
coxinha de arroz, pasteis,
panzerotti, salgados e
espetinhos e uma agenda de

shows em todas as noites
logo após a reza da missa da
novenaAs missas acontecem
todos os dias às 7h, 15h e
19h.De acordo com o
Pároco e Reitor, Padre José
Vicente, todo esse trabalho
desenvolvido visa difundir a
cultura e tradição da Basílica,
a fim de fazer valer o título
de Santuário e marcar o
início do Jubileu dos
trezentos e cinquenta anos da
presença da imagem do
Senhor Bom Jesus em
T r e m e m b é ,
que vai do dia seis de agosto
de 2012, ao dia seis de

agosto de 2013.O Espaço
Familia funciona todos os
d i a s ,
 durante a novena, a partir
das 14h. E para mais
i n f o r m a ç õ e s ,
o telefone da Basílica de
Tremembé é (12) 3672-1102
ou pelo site
www.bomjesusdetremembe.org.br.Confira
abaixo a agenda de show no
palco do Espaço Família:10
– Rafinha Acústico 21h11 -
Banda Tamarindo 21h12 -
Grupo Itaboaté (Orquestra
de Violas) 21h - 19 - Leilao
de Gados 11h,
 show com Ted Berrante.

Festa de Tremembé ganha um
novo ambiente familiar

Cavaleiros e amazonas se
encontram na serra para
provas de salto No fim de
semana de 17 a 19 de agosto,
o Centro Hípico Polana realiza
dois eventos: IX Concurso
Hípico Polana- AME Campos
e o VIII Leilão Polana/ VDL
SportHorse. Nos três dias do
evento, cavaleiros e amazonas
brasileiros ranqueados pelos
GP’s se encontram em
Campos do Jordão para 
provas de salto em série de
1,00; 1,20; 1,30; 1,35 e 1,40
metro. Tendo entre os
presentes nomes como José
Luiz Carvalho, José Roberto
Reynoso Fernandez Filho,
Bartholomeu Bueno de

Miranda Neto, Francisco
Musa, Rodrigo Marinho,
Pedro Muylaert. (Veja a
programação abaixo)O
Concurso Hípico Polana -
AME Campos integra o
calendário nacional de
hipismo, com a supervisão
das  Confederações Brasileira
e Paulista de Hipismo,
patrocínio da Natura e apoio
da Sta Helena Saúde, MPD
– Construção e Incorporação
e da Lei de Incentivo ao
Esporte.No sábado (18) a
partir das 20h acontece o VIII
Leilão Polana/ VDL
SportHorse que trará cavalos
de alta qualidade genética,
em boas condições de saúde

e desempenho, que serão
apresentados na sexta feira,
às 17h. O Leilão ainda tem
uma responsabilidade social,
sendo que uma parcela do
faturamento do leilão será
destinada aos projetos de
educação, cultura, esporte e
meio ambiente promovidos
pela Associação dos Amigos
de Campos do Jordão (AME
Campos).IX Concurso Hípico
Polana- AME Campos e o
VIII Leilão Polana/ VDL
SportHorse tem entrada
franca. Informações pelo
telefone (12) 3664-3313.O
Centro Hípico Polana fica na
Rodovia SP-50, km 168 –
Bairro dos Mellos 

 Campos do Jordão:
Haras Polana realiza IX

Concurso Hípico

Com a proposta de
incentivar e despertar a
atenção da comunidade
para a prática de atividade
física, a Volkswagen do
Brasil promoverá no dia 19
de agosto a 3ª Corrida 6K
pela Saúde da Criança, na
fábrica de Taubaté. A ação
será realizada por meio da
área de Saúde Corporativa
da Volkswagen -
responsável pelos cuidados
com a saúde de empregados
e seus familiares - e pela
Autovisão Brasil - unidade
criada pela empresa com a
proposta de desenvolver
negócios que gerem
emprego de forma a
contribuir com o
desenvolvimento sustentável,
econômico e social - em
parceria com a RMC
Esportes - entidade sem fins
lucrativos responsável pelo
desenvolvimento de
pesquisas e eventos na área
esportiva.A saúde da criança
é o tema da atividade, que
será aberta à participação
gratuita de empregados,
familiares e o público em
geral. As inscrições com
retirada do “kit atleta” já
estão esgotadas e
totalizaram 1.100 vagas.
Cada pessoa inscrita
receberá no dia da prova
dois kits: um antes da
corrida, composto por
camiseta, boné e chip para
cronometragem, e outro ao
final do trajeto, incluindo
isotônico, água, barra de
cereal, fruta e cartilha da
saúde da criança, além de
uma medalha de
participação, visto que o
evento não é competitivo e

não haverá premiação por
desempenho. A corrida é
destinada a maiores de 18
anos, enquanto a
participação na caminhada é
livre.Às pessoas que não
conseguiram realizar as
inscrições para a corrida, há
a possibilidade de participar
da caminhada, que também
é gratuita e não tem
necessidade de inscrição. O
acesso ao evento também é
liberado para os demais
visitantes.Além das
atividades físicas, o evento
contará com diversas
atrações para os
participantes e familiares,
relacionadas aos cuidados
com a saúde da criança.
Profissionais de saúde
promoverão orientações a
respeito de temas como
obesidade infantil, nutrição,
comportamento postural,
aferição de pressão arterial,
testes de glicemia entre
outros. Haverá ainda arena
Kids com brinquedos
infláveis, estande com
informações de educação no
trânsito para crianças,
massagem, aulas de ginástica
e apresentação de uma
banda local. As atividades
terão início às 8h15, com
uma sessão de exercícios de
aquecimento e alongamento,
seguida da largada, prevista
para às 9h.”Nosso principal
objetivo é incentivar a prática
de esportes e oferecer à
comunidade orientações
sobre cuidados com a saúde
da criança, estimulando,
desde cedo, a prática de
atividades físicas, para uma
melhor qualidade de vida”,
disse Mário Celso

Marcondes, gerente de
Recursos Humanos da
unidade da Volkswagen, em
Taubaté.A corrida ocorre no
“Dia da Volkswagen em
Taubaté” - data
comemorada no terceiro
domingo do mês de agosto,
instituída no calendário oficial
da cidade desde 2009. Em
2011, a prova teve como
tema a saúde da mulher e
reuniu aproximadamente 6
mil pessoas, entre
corredores, familiares e
convidados.Voluntariado
No dia do evento, os
participantes também
poderão fazer parte de uma
ação social promovida pela
empresa, com a doação de
leite em pó, arroz ou feijão
que serão distribuídas às 38
instituições sociais
cadastradas no Programa de
Voluntariado Volkswagen
em Taubaté e que atendem
crianças, idosos e
portadores de necessidades
especiais.O programa tem a
missão de incentivar e apoiar
o envolvimento dos
empregados e familiares da
Volkswagen do Brasil em
atividades voluntárias na
comunidade, durante seu
tempo livre, visando
despertar o espírito de
cidadania solidária,
participação social
transformadora e
sociabilidade.Serviço:Corrida
e Caminhada 6 Km pela
Saúde da CriançaLocal:
Fábrica da Volkswagen –
Av. Carlos Pedroso da
Silveira, nº 10.000,
 Taubaté Data: 19 de
agosto.Horário: A partir das
8h15.
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Volks promove Corrida e
Caminhada pela Saúde
da Criança em Taubaté


