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A Casa de Cultura Professor
Quintino Júnior, em
Tremembé, está com vagas
abertas para cursos de
Dança Flamenca e Cigana,
Interpretação em Cinema e
TV e música. A instituição
inaugurada em maio deste ano
e que funciona sob a direção
dos organizadores da
Primeira Escola de Congo de
São Benedito do Erê,
impulsiona novas atividades
culturais para crianças,
jovens e adultos.O curso de
Dança Flamenca ou Cigana
é aberto a homens e mulheres
de todas as idades. As aulas
são ministradas pela
professora Kalin Priscilla
Pacheco. A Casa de Cultura
também traz um curso de
adequação de interpretação
para cinema e TV, em que os
inscritos farão parte de um
elenco de um filme que será
gravado durante as aulas. Ao
término das atividades, a
direção do projeto escolherá
alguns alunos para uma
atuação especial nos filmes
da série Mistérios do Vale,
que serão gravados em várias
regiões do Vale do Paraíba.
O maior objetivo da iniciativa
é formar atores e atrizes
profissionais. O curso de
interpretação ainda será

subdividido para atender os
interessados em direção ou
roteiro de cinema, TV e
histórias em quadrinhos.A
área musical na Casa de
Cultura também receberá
atividades. A partir deste mês
estarão disponíveis cursos
para aprendizagem de
instrumentos musicais
eruditos e populares,
instrumentos de cordas,
metais, sopro, bateria e
percussão.Incentivando o
teatro pelo município, a Casa
de Cultura Professor
Quintino Júnior traz para a
cidade o Stand Up “Só
Rindo”, com o ator e diretor
Mauro Russo. A
apresentação é voltada para
o público maior de 16 anos e
acontece na sede da
instituição, dia 11 de Agosto.
A entrada tem o preço de R$
15,00.Os interessados nas
atividades da Casa de Cultura
podem obter mais
informações pelo telefone
3674-2502 ou indo
pessoalmente à sua sede, que
fica na Rua Dona Zilia, 47,
Centro Tremembé –
SP.Sobre a Escola de
Congo de São Benedito do
ErêA história da escola de
Congo se iniciou em 2001
quando foi formado o “Bloco

do Erê”. O bloco sempre
participava e se apresentava
em eventos e desfiles de
carnaval, retratando temas
ligados ao meio ambiente,
ecologia e cultura local.Já em
2007, com o objetivo de
pesquisar e popularizar o
ritmo do congo, o bloco
consolidou-se e formou-se
então a Primeira Escola de
Congo de São Benedito do
Erê. Desde então, Tremembé
tornou-se uma referência na
cultura do congo em todo
país. Os instrumentos
musicais, os figurinos, os
adereços, as fantasias e os
bonecões – peças
fundamentais e
características dos desfiles do
Erê são confeccionados
pelos integrantes da escola,
com a orientação
de luthiers – artistas
plásticos e carnavalescos.A
escola ainda trabalha com a
missão de criar centros de
referência sobre o congo no
país realizando projetos com
todas as vertentes desta
manifestação cultural,
capacitando jovens e adultos,
inserindo-os no convívio
social, desenvolvendo a
cidadania e estimulando
soluções criativas e
inovadoras.

Casa de Cultura
Professor Quintino

Júnior abre vagas para
cursos

Grandes atrações também
podem ser ouvidas e
apreciadas durante o fim de
semana Durante o IX
Concurso Hípico Polana/
AmeCampos que acontece
neste fim de semana (17 a 19/
08) no Centro Hípico Polana,
terá uma programação
cultural com exposição de
fotos e apresentações
musicais As exposições de
fotografias reúnem os
trabalhos do arquiteto e
fotógrafo Tadeu Sales que
traz uma compilação de
paisagens que devido ao
corre-corre do cotidiano
acabam passando
despercebidas entre os
nossos olhos, enquanto o
fotografo Pedro Gomes,
especializado em fotografias
de moda e produções
artísticasOutra atração
cultural que deve agitar o
espaço do Centro Hípico
Polana é a Fanfarra da SEA
que trará uma compilação de
suas coreografias e
movimentações através de
um repertório com peças
marciais e populares, com
arranjos de Emerson
Rodrigues e Luiz Fernando,
com regência e direção de
Helton Soares Pereira. A
Fandarra é uma das
atividades promovida pela
Sociedade de Educação e
Assistência (SEA), criada
pelo Frei Orestes Girardi e
sob direção da Irmã Lúcia
Zanin, que assistência mais
de 1000 crianças e conta em
sua fanfarra com 70
integrantes que vem
preparando para participar
de competições de níveis
estaduais, nacionais e
federais, como o DCB no
qual ficou na final das quatro
últimas edições e está entre
as 10 melhores sul-
americanasA programação
terá a realização de mais uma
edição dos Jovens Talentos,
que excepcionalmente
acontecerá às 19h, abrindo os
trabalhos do VIII Leilão
Polana/ VDL SportHorse,
num recital formado pelas
sopranos Gisele Reis,  Thais
Achloenbach, o pianista
Lucas Gonçalves e o
violonista Carlos Eduardo
Lima.Apesar dos 20 anos,
Gisele Reis, natural de
Aparecida (SP), já participou
de masterclasses com
renomados cantores como
Juan Pons, Graciela Alperyn,
Luis Lima, Alicia Nafé,
Benito Maresca, Miguel
Ortega, Marcelo Amaral e
Kathryn Hartgrove. Foi
bolsista do Montanhas/
Poços de Caldas-MG
(2010-2011), do Festival
Música nas Esferas/Bragança
Paulista-SP e de um
workshop com o maestro
italiano Marco Pucci Catena,
no MaranhãoThais
Schloenbach iniciou seus

estudos musicais sendo
violinista participando das
orquestras OCAM e
Sinfônica Jovem de
Guarulhos, mas ao ingressar
na Universidade de São
Paulo – USP, começou a ter
contato com a música lírica e
em 2009, já integrava a turma
de Bacharelado em Canto e
Arte Lírica, tendo aulas de
técnica vocal com o Prof.
Francisco Campos Neto e de
repertório Prof. Dr. Ricardo
Ballestero. Integrou o Coral
do Theatro São Pedro, do
curso de Ópera Estúdio da
EMESP, sendo orientada
por Laura de Souza, Naomy
Schölling e Mauro Wrona,
interpretando “Clorinda” no
espetáculo “Tutto nel mondo
è burla, Além de participar
ativamente das masterclasses
de Marcelo Amaral
(Alemanha), Alicia Naffé
(Espanha), Cèline Imbert e
Gabriella Pace..Lucas
Gonçalves apresenta seu
talento já aclamado por
diversos concursos como
Concurso Maestro Rodrigo
Tavares (3 primeiros
lugares), Concurso Maestro
Souza As exposições de
fotografias reúnem os
trabalhos do arquiteto e
fotógrafo Tadeu Sales que
traz uma compilação de
paisagens que devido ao
corre-corre do cotidiano
acabam passando
despercebidas entre os
nossos olhos, enquanto o
fotografo Pedro Gomes,
especializado em fotografias
de moda e produções
artísticasOutra atração
cultural que deve agitar o
espaço do Centro Hípico
Polana é a Fanfarra da SEA
que trará uma compilação de
suas coreografias e
movimentações através de
um repertório com peças
marciais e populares, com
arranjos de Emerson
Rodrigues e Luiz Fernando,
com regência e direção de
Helton Soares Pereira. A
Fandarra é uma das
atividades promovida pela
Sociedade de Educação e
Assistência (SEA), criada
pelo Frei Orestes Girardi e
sob direção da Irmã Lúcia
Zanin, que assistência mais
de 1000 crianças e conta em
sua fanfarra com 70
integrantes que vem
preparando para participar
de competições de níveis
estaduais, nacionais e
federais, como o DCB no
qual ficou na final das quatro
últimas edições e está entre
as 10 melhores sul-
americanas.A programação
terá a realização de mais uma
edição dos Jovens Talentos,
que excepcionalmente
acontecerá às 19h, abrindo os
trabalhos do VIII Leilão
Polana/ VDL SportHorse,
num recital formado pelas

sopranos Gisele Reis,  Thais
Achloenbach, o pianista
Lucas Gonçalves e o
violonista Carlos Eduardo
Lima.Apesar dos 20 anos,
Gisele Reis, natural de
Aparecida (SP), já participou
de masterclasses com
renomados cantores como
Juan Pons, Graciela Alperyn,
Luis Lima, Alicia Nafé,
Benito Maresca, Miguel
Ortega, Marcelo Amaral e
Kathryn Hartgrove. Foi
bolsista do Montanhas/
Poços de Caldas-MG
(2010-2011), do Festival
Música nas Esferas/Bragança
Paulista-SP e de um
workshop com o maestro
italiano Marco Pucci Catena,
no MaranhãoThais
Schloenbach iniciou seus
estudos musicais sendo
violinista participando das
orquestras OCAM e
Sinfônica Jovem de
Guarulhos, mas ao ingressar
na Universidade de São
Paulo – USP, começou a ter
contato com a música lírica e
em 2009, já integrava a turma
de Bacharelado em Canto e
Arte Lírica, tendo aulas de
técnica vocal com o Prof.
Francisco Campos Neto e de
repertório Prof. Dr. Ricardo
Ballestero. Integrou o Coral
do Theatro São Pedro, do
curso de Ópera Estúdio da
EMESP, sendo orientada
por Laura de Souza, Naomy
Schölling e Mauro Wrona,
interpretando “Clorinda” no
espetáculo “Tutto nel mondo
è burla, Além de participar
ativamente das masterclasses
de Marcelo Amaral
(Alemanha), Alicia Naffé
(Espanha), Cèline Imbert e
Gabriella Pace..Lucas
Gonçalves apresenta seu
talento já aclamado por
diversos concursos como
Concurso Maestro Rodrigo
Tavares (3 primeiros
lugares), Concurso Maestro
Souza Lima (primeiro lugar),
Concurso ArtLivre (primeiro
lugar) e Concurso Professora
Edna Basseth (segundo
l u g a r ) ,
além de participações de
festivais como Festival de
Música nas Montanhas/
Poços de Caldas-MG
(2008-2009) e o Festival
Internacional de Inverno de
Campos do Jordão (2011).
 Com formação em piano
pela Escola Técnica de
Música e Dança ‘’Ivanildo
Rebouças da Silva’’,
atualmente cursa o primeiro
ano de bacharelado em piano
na ECA - USP sob
orientação do pianista
Eduardo Monteiro
. Neste ano,
foi um dos ganhadores do
C o n c u r s o
Jovens Solistas da Semana
Eleazar de
Carvalho com o Concerto em
lá menor de Schumann.

Campos do Jordão:
Concurso Hípico tem
programação cultural

Representantes da Vigilância
Sanitária (VISA) e da
Vigilância Epidemiológica
(VE) de Tremembé,
juntamente com a
coordenação das unidades
de Estratégia de Saúde da
Família (ESFs) do município,
estiveram reunidos nesta
quarta-feira, dia 15 de
agosto, com o corpo técnico
da Superintendência de
Controle de Endemias
(SUCEN) para discutir os
índices entomológicos
(relacionados à proliferação
de insetos) e epidemiológicos
na cidade no 1º semestre de
2012. Durante o encontro,

também definiu-se o Plano de
Intensificação para a
eliminação dos criadouros do
mosquito Aedes aegypti –
 transmissor da Dengue –  no
2º semestre de 2012 e início
de 2013. Na reunião foram
elaboradas estratégias para
serem aplicadas junto à
população.A Vigilância
Sanitária de Tremembé
lembra que o município sofre
com o alto índice de
infestação pelo
m o s q u i t o  A e d e s
aegypti, sendo que, no último
levantamento realizado em
julho deste ano, a cidade
encontrava-se em estado de

alerta para epidemia.De
acordo com a Equipe de
Combate à Dengue, o
criadouro que oferece maior
risco para a proliferação do
mosquito  é o pratinho de
planta, seguido por ralos
externos. “Salientamos que
cuidados devem ser
adotados, tais como a
eliminação dos pratinhos e a
aplicação de cloro ou água
sanitária nos ralos uma ou
duas vezes por semana. A
Dengue é problema de todos
e cada um de nós deve fazer
a sua parte”, diz Vagner
Leandro de Lima,
coordenador da VISA.

Agentes da VISA traçam
estratégias contra a

Dengue
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A Irmandade de
Misericórdia de Taubaté
realizou a cerimônia de
encerramento do curso de
gastronomia em grande estilo
no início desta semana, na
noite do dia 13. Para
comemorar a conclusão da
atividade, a turma de
formandas preparou um
delicioso jantar oferecido à
diretoria da entidade.O
curso, com duração de dois
meses, é direcionado para as
mães contempladas pelo
projeto Viva o Bebê, que
atua junto à família carente
em parceria com a
maternidade popular do

Hospital Universitário.
“Depois do parto, a entidade
acompanha os primeiros
meses de vida dos bebês e
as mães participam de cursos
oferecidos pela Irmandade,
como o de gastronomia,
tendo uma oportunidade de
complementar a renda da
família”, explicou a
supervisora do curso, Alzira
Oliveira Silva Souza.Durante
o encontro, 14 alunas
receberam os certificados de
conclusão das mãos do chef
Adriano Ribeiro Nogueira,
professor do SENAC que
ministrou as aulas de
gastronomia na entidade. Até

o final do ano, está prevista a
abertura de novas turmas
para o curso de gastronomia,
que é oferecido gratuitamente
pela Irmandade de Taubaté.
“A atividade foi um sucesso
e está sendo muito procurada
pelas mães atendidas pelo
projeto Viva o bebê.
Certamente teremos outra
turma em breve”, disse José
Roberto dos Santos,
provedor da entidade.A
Irmandade de Misericórdia
de Taubaté fica à Rua
Portugal, 169,
 Jardim das Nações.
Informações pelo telefone
(12) 3632 4423.

Turma de Gastronomia
recebe certificado da
Irmandade de Taubaté

Começa na próxima
segunda-feira, dia 27 de
agosto, a campanha
antirrábica em
Pindamonhangaba. A
Prefeitura de
Pindamonhangaba, por meio
da Secretaria de Saúde,
realiza a vacinação com o
objetivo de prevenir a
doença.A meta é imunizar o
maior número de animais,
entre cães e gatos, do
m u n i c í p i o .
E para isso a Prefeitura
disponibilizou dois pontos de

vacinação, um em Moreira
César, no estacionamento do
Cisas (Centro Integrado de
Saúde e Assistência Social)
e outro na região central do
município, no Centro de
Especialidades Médicas
(CEM).Segundo a
coordenadora da vigilância,
Nilda Gomes da Silva, a
adesão da população à
Campanha de Vacinação
contra raiva é importante
para que a doença
permaneça sob controle. “Os
responsáveis devem levar

seus animais para serem
vacinados para prevenir e
isso também é uma
demonstração de carinho e
p r o t e ç ã o ” ,
ressalta Nilda Gomes da
Silva.A veterinária Débora
Jaguaribe destaca que esta
doença é 100%
f a t a l ,
que se o animal a contrair
morrerá e única maneira de
evitá-la é leva-lo para ser
vacinado.A campanha vai até
o dia 2 de setembro e
acontece das 8 às 16h30.

Campanha antirrábica
inicia na próxima

semana

No último final de semana
Pindamonhangaba teve o dia
“D” da campanha de
atualização da carteira de
vacinação. A campanha que
vai até sexta-feira (24),
atingiu o número de 3408
crianças apenas no sábado,
destas 463 estavam com a
carteira atrasada.Os pais
podem levar seus filhos das
8 às 17 horas em qualquer
unidade de saúde mais
próxima de casa. São mais

de 20 equipamentos
espelhados pela cidade. É
fundamental os pais levarem
os filhos porque a criança
precisa ter a vacinação
completa para protegê-las
contra diversas
doenças.Penta e VIPNeste
final de semana também
começou a inserção, no
calendário de vacina, da
Pentavalente e a Vip (Vacina
Inativa de Poliomielite). As
vacinas já estão disponíveis

em todos os postos de saúde.
As crianças que já iniciaram
a carteira de vacinação não
é necessário tomar a vacina.A
vacina Penta imuniza a
criança das seguintes
doenças: hepatite,
coqueluche, tétano,
haemophilus e difteria. E A
VIP é injetável, o intuito dessa
vacina é a erradicação
mundial da doença, o que
garante uma proteção de
grupo.

Campanha de
atualização da carteira

de vacinação vai até dia
24A Prefeitura de

P i n d a m o n h a n g a b a
convida todos os padres,
pastores e demais líderes
religiosos a participar de
um encontro sobre
regularização de alvarás,
dia 28 de agosto, às 18
horas, no auditório
municipalA reunião
contará com a presença
de representantes de
várias secretarias
municipais, além do
comandante do Corpo de
Bombeiros da cidade, 1º

tenente PM Gláucio
Doederer C. de Oliveira,
que comentará sobre os
alvarás e poderá
esclarecer dúvidas da
plateia.A participação dos
líderes religiosos é
fundamental para que os
estabelecimentos de
Pindamonhangaba fiquem
de acordo com a Lei.A
Prefeitura de
Pindamonhangaba vem
fazendo sua parte. Desde
agosto de 2009, o
município promove

encontros sobre alvará,
fez campanhas, enviou
correspondência, se
dispôs a auxiliar, criou leis
de isenção de juros e
multas para quem
regularizasse o alvará e
outras ações.Agora, a
Prefeitura pede
novamente para que
pastores e padres, cujos
templos estejam sem
alvará, para que
compareçam à sede do
executivo para tratar da
questão.

Pastores e padres devem
comparecer à Prefeitura para

tratar de alvará

A empresa Planeta
Educação, com o apoio da
Prefeitura de
P i n d a m o n h a n g a b a ,
apresentará no dia 22 de
agosto, para a comunidade,
o projeto ‘Aprendizagem
Sistêmica’.  A exibição será,
às 18 horas, na escola
municipal Abdias Junior S. e
Silva.A comunidade poderá
conhecer um pouco mais do
programa educacional que
tem oferecido transformações
no aprendizado de diversos
alunos e educadores da Rede
Municipal de Pinda.A
‘Aprendizagem Sistêmica’ é
um programa com
metodologias internacionais e

inovadoras que foi
implantado pela Prefeitura de
Pindamonhangaba, por meio
da Secretaria de Educação,
e é realizado em parceria com
a empresa Planeta
Educação, especializada na
implantação de soluções
educacionais.Durante o
evento, os participantes
poderão conhecer como o
programa tem ajudado os
alunos a desenvolverem as
habilidades necessárias para
a resolução de conflitos, que
são essenciais para as
relações harmoniosas e
produtivas em todos os
campos da vida.Além disso,
por meio da estrutura do

programa os alunos
aprendem como precisam
trabalhar uns com os outros
e sozinhos.
”A chegada da
‘Aprendizagem Sistêmica’
em nossa escola contribuiu
ainda mais para o bom
relacionamento entre as
c r i a n ç a s .
 Além de aprenderem o
conteúdo escolar com as
mediadoras e com a
professora elas também
podem desenvolver
habilidades sociais”,
 diz Roselaine Moreira de
Almeida, gestora da escola
municipal Abdias Junior S. e
Silva.

Pinda apresenta
programa

‘Aprendizagem
Sistêmica’

 à comunidade

O Inverno fica ainda mais
quente com esse encontro que
une negócios e descontração
em Campos do
JordãoBrindando os últimos
dias da estação mais fria do
ano, o Grupo Cozinha da
Montanha promove no
próximo dia 30 de agosto (5ª
feira), no Hotel Serra da
Estrela , mais uma edição do
Happy BusinessChegando a
34ª edição, o evento reunirá,
das 16h às 21h, empresários
de Campos do Jordão e região
para mais um fim de tarde de
descontração e bom papo,
enquanto conferem as
novidades em gêneros
alimentícios, vinhos e até
equipamentos e utensílios
para o melhor atendimento das
empresas locais.Nesta edição
são esperadas 25 empresas
expositoras sendo elas, Alibra

(muzzarela sem lactose), Arte
com Arte (velas artesanais),
Suisse Chocolat (quente e
frio), Lembranças Exclusivas
(canecas personalizadas), A
Essência do Trigo e Nó (pães
artesanais e caixas de chá),
Arte Green (objetos
elaborados com materiais
reciclados), Argen Brasil
(vinhos argentinos), Fornos
WG (combinados), Espaço
Takanori (aquecimento
elétrico), Arte Minha (peças
exclusivas), Univale
(foodservice), R3 Limpeza
(limpeza profissional), Cely
Rodrigues (músicas em
harpa), Óleo reciclados,  Pró-
Hotel (equipamentos e
acessórios para hotéis e
restaurantes), Casa do
Confeiteiro (chocolates
ganaches), Lotte (jogos
americanos), Consulado da

Cachaça, Adhetech (produtos
químicos), Decanter (vinhos
importados), Ouro Bianco
(muzzarela de búfala),
Quicherie (quiches especiais)
e o Livro “O Sabor da
M o n t a n h a ”
 (Cozinha da Montanha,
2011).O XXXIV Happy
Business tem apoio dos
portaisCamposdoJordao.com.br,  PortaldeCampos.com.br,
Henrique Coutinho – design
gráfico, Cervejaria Baden
Baden, Chateau LaCave,
SINHORES e
M a s t e r C a r d . M a i s
informações e confirmações
podem ser feitas pelo telefone
(12) 9751-7884 ou pelo e-
mail cozinhadamontanha@gmail.comHotel
Serra da Estrela está
localizado na Rua Mario Otoni
Rezende, 160 –
Vila Capivari – Tel: (12) 3669-
8000.

Serra da Estrela recebe o
34º Happy Business
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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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A Secretaria de Estado da
Saúde de São Paulo
promove a partir de 18 de
agosto, um sábado, uma
campanha para colocar em
dia a vacinação de 2,9
milhões de crianças paulistas
menores de cinco anos. O
objetivo é conferir a
caderneta e aplicar as doses
em atraso, conforme a faixa
etária de cada criança.Das 8h
às 17h do dia 18 de agosto,
36,5 mil profissionais da
saúde estarão distribuídos em
cerca de 4 mil postos de
saúde fixos e volantes em
todo o Estado de São Paulo,
para conferirem e atualizarem
a cadernetas das crianças
com aplicação de vacinas,
caso seja necessário.Estarão
disponíveis, ao todo, doses
contra 15 tipos de doenças,
entre como paralisia infantil,
pneumonia, febre amarela,
gripe, rotavírus e meningite.
Também será disponibilizada,

pela primeira vez, a vacina
Pentavalente, que imuniza
contra as doenças difteria,
tétano, coqueluche,
meningite e hepatite B.Para
a campanha de atualização da
caderneta também serão
mobilizados, em parceria
com as prefeituras do Estado,
2,5 mil carros, 48 ônibus,
cinco barcos e 15 outros
tipos de veículos de
transportes.A campanha é
destinada, prioritariamente,
aos menores de cinco anos
que forem levados aos
postos por pais ou
responsáveis com a
caderneta de vacinação das
crianças, documento
fundamental para comprovar
quais doses já foram
aplicadas, quais estão em
atraso e quais deverão ser
aplicadas nos meses ou anos
seguintes.Caso os pais ou
responsáveis tenham perdido
a caderneta de vacinação de

seus filhos, a recomendação
é de que eles compareçam ao
mesmo posto de saúde onde
vacinaram as crianças
anteriormente, para que seja
possível consultar a ficha de
registro nos arquivos da
unidade sobre quais vacinas
já foram ou não
aplicadas.”Esta campanha é
fundamental para proteger as
crianças contra doenças
transmissíveis e que podem
ser perigosas. Faremos um
verdadeiro mutirão para
ampliar a cobertura vacinal
no Estado e mantermos
erradicadas as doenças
como a pólio e o sarampo,
além de reforçar o controle
das doenças
imunopreveníveis”, afirma a
médica pediatra Helena
Sato, diretora de Imunização
da Secretaria.
 A campanha seguirá até o dia
24 de agosto, uma sexta-
feira.

SP promove
megacampanha para

colocar em dia
vacinação de 2,9 milhões

de crianças

A Unitau realiza, entre os
dias 21 e 24 de agosto, a
13ª edição da Semana
Pedagógica de
Fisioterapia. As vagas são
limitadas e as inscrições
podem ser realizadas no
próprio Departamento de
Fisioterapia.O evento
contará com palestras e
cursos que serão
ministrados por
profissionais da área e por
membros de órgãos
nacionais do segmento.
Para a Diretora do
Departamento de
Fisioterapia, Prof.ª M.ª
Karla Cavalcante, a
Semana é importante para
atualizar o graduando com
o seu futuro mercado de

trabalho. “O objetivo é
proporcionar ao aluno
contato com
profissionais renomados,
visando à
complementação da
formação acadêmica”,
destaca.Com o tema
“Novos conceitos. Novas
atitudes”, a programação
desse ano abrange a
Fisioterapia em suas
diversas áreas de atuação.
As palestras discutirão
algumas questões, como
a valorização
profissional, a
fisioterapia em
queimados, a reabilitação
em geriatria, o tratamento
em pacientes asmáticos,
entre outros temas. O

corpo de palestrantes é
composto por
profissionais de destaque
n a c i o n a l .
As atividades acontecem
no Auditório do
Departamento de
Ciências Jurídicas e na
Clínica de Fisioterapia. A
estimativa é de que cerca
de 250 pessoas circulem
pelo evento durante os
quatro dias. A
programação completa
encontra-se no site do
e v e n t o :
http://bit.ly/O6CcUQ.É
cobrada uma taxa de
participação, que varia
conforme as atividades
escolhidas pelo
interessado.

Semana de Fisioterapia
da Unitau está com
inscrições abertas

Amantes da gastronomia
da montanha saborearão
foundes no charmoso
Toribinha Ainda com
clima de inverno, a
Campos do Jordão
Associação de Hotelaria e
Gastronomia (Asstur)
promove no próximo dia
29/08 (quarta-feira), a
partir das 20h 30, mais
uma edição da Cozinha de
Bistrô. O local escolhido
para essa edição é
o Toribinha Bar &
F o n d u e  q u e
proporcionará aos
convidados a
apreciadores da
gastronomia das

montanhas uma viagem
pela variedade de sabores
de fondues, que é a
especialidade da
casaEntre as delícias que
os convidados poderão
saborear estão Fondue
Bourguignonne (Cubos de
Filé Mignon e peito de
frango acompanha batata
frita, torrada e 14 tipos de
molho), Fondue de
Queijo (Mistura
harmônica de queijo
fundido e ementhal,
acompanha cubos de pão
branco e de centeio) e
Fondue de Chocolate
(Chocolate meio amargo
acompanha frutas frescas

da época).Cozinha de
Bistrô é uma realização da
Asstur com apoio da
Associação Brasileira
Ind. de Hotéis (ABIH),
d o s
portaisCamposdoJordao.com.br e PortaldeCampos.com.brs
convites custam R$ 62,00
( p e s s o a ) ,
bebidas não inclusas e
podem ser
reservadospelo telefone
(12) 3664-1532 ou pelo
e -
mailasstur@terra.com.brToribinha
Bar & Fondue fica na Av.
Ernesto Diederischsen,
2962 – Vila Gavião
Gonzaga – Tel: (12)
3668-5000.

Campos do Jordão:
Cozinha de Bistrô traz

jantar com clima de
inverno

Nas próximas sessões o
público verá A Dama de
Ferro, A Invenção de Hugo
Cabret e As Aventuras de
TinTim.No fim de semana de
24 a 26 de agosto, o Espaço
Cultural Dr, Além recebe mais
três sessões de cinema,
promovido pelo Cineclube
Araucária, que neste mês traz
os premiados do Oscar 2012.
A sexta-feira  (24/08) traz a
tela o filme “A Dama de
Ferro” que deu a atriz Meryl
Streep a estatueta de melhor
atriz ao interpretar Margareth
Thatcher, a primeira mulher a
assumir o posto mais alto no
governo britânico. Nesse
período, além de vencer o
preconceito de um cenário
comando majoritariamente
por homem, ele precisou estar
à frente de decisões como a
Guerra das Malvinas (1982) e
ainda reverter o cenário
econômico durante a crise do
petróleo de 1970, se
contrapondo ao preço que se
paga ao viver pelo poder. O
filme tem a direção de Phillida
Llyod, contando ainda em seu
elenco com nomes como Jim
Broadbent, Richard E. Grant,
Harry Llyod, Susan Brown e
Iain Glen, sendo uma
produção da França e o Reino
Unido. “A Dama de Ferro”
será exibido às 19h 30, com
duração de 105 minutos e

classificação 12 anos.O
sábado ganha clima de
aventura com “A Invenção de
Hugo Cabret” com direção de
Martin Scorcese, baseado na
obra de Brian Selznick., que
leva ao público a Paris dos
anos 30, onde Hugo Cabret
mora, após ficar órfão vive se
escondendo entre as paredes
da estação de trem, guardando
um robô quebrado deixado por
seu pai. Porém um dia durante
uma das fugas do inspetor da
estação ele acaba
conhecendo a jovem Isabelle,
com que cria uma amizade e
descobre a moça possui ma
chave com o fecho em forma
de coração, exatamente do
mesmo tamanho da fechadura
existente no robô, que ao
voltar a funcionar, os levam a
resolver um mágico mistério.
No elenco Asa Butterfield,
Chlöe Grace Moretz,
Christopher Lee, Bem
Kingsley e Jude Law,
vencendo cinco das 11
indicações ao Oscar 2012. “A
Invenção de Hugo Cabret”
será exibido às 19h 30, com
duração de 126 minutos e
c l a s s i f i c a ç ã o
LIVREFechando a agenda e
a programação desse mês, na
sessão infantil (26/08) o
público poderá acompanhar
“As Aventuras de TinTim” que
conta mais uma aventura

Campos do Jordão: Cineclube
traz

mais 3 filmes do
Oscar 2012

A Cia Teatral e Circense
Aries Marioto, parceira da
Prefeitura Municipal de
Ubatuba e do Projeto
Blablablá POsithivo vem
expandindo a arte
circense por toda a
região. Na semana
passada representou
Ubatuba em sua primeira
turnê no Vale do Paraíba
com apresentações de
malabares, perna de pau,
monociclo e uma peça
inédita sobre prevenção à
dengue. Em cada lugar

que esteve, como na Praça
da Bandeira de Caçapava,
a Cia falou sobre a cultura
de Ubatuba e
homenageou a APAE e
algumas pessoas da
cidade como Elton
Herrerias, DTPK Crew,
Angela Mendonça, alunos
e professores da escola
Tancredo de Almeida
Neves e a amiga e
escritora Silmara
Retti. Segundo Aries
Marioto, de 14 anos de
i d a d e ,

“é uma imensa alegria
poder levar um pouco da
nossa cidade para outros
lugares, com muita
d i v e r s ã o ,
 contando sempre com a
interação de adultos e
c r i a n ç a s ”
.A Cia é formada pelos
palhaços Chico Lata e
Vira Lata e o mágico Zii,
que levam cultura,
entretenimento e
educação através do
lúdico para escolas e
comunidades.

UBATUBA: Campanha
de Testagem para

Hepatite C acontecerá
no dia 23

O Programa DST/AIDS/
Hepatites da Secretaria de
Saúde da Prefeitura de
Ubatuba realiza no próximo
dia 23 a Campanha de
Testagem para Hepatite C.
Das 10 às 15h, no Quiosque
do Calçadão da Avenida
Dona Maria Alves, será
ofertado teste rápido para
Hepatite C.O principal
objetivo é rastrear a infecção
pelo vírus da hepatite C por

meio de testes rápidos,
promovendo o diagnóstico
precoce, fator crucial para o
sucesso da terapia, já que o
vírus pode permanecer por
mais de 20 anos no organismo
sem manifestar-se.
Para o teste, é feita coleta de
uma gota de sangue. O
resultado fica pronto em cinco
minutos. Esse tipo de hepatite
é uma doença inflamatória do
fígado causada pelo vírus

V H C .
Ele é transmitido por sangue
contaminado (transfusão,
transplante de órgãos,
a g u l h a s ,
seringas, ferimentos, etc).
 A transmissão também pode
ocorrer por contato sexual e
de mãe para filho. Mais
informações sobre a
Campanha de Testagem para
Hepatite C podem ser obtidas
pelo telefone (12) 3832-5353.

Companhia Teatral e
Circense de Ubatuba faz
turnê no Vale do Paraíba
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desse repórter que dessa vez
compra um raro galeão, que
também é cobiçado por outro
dois compradores. Dentro da
peça estava guardado um
segredo que acaba tornando
o jovem repórter no alvo do
diabólico Ivan Ivanovitch
Sakharin, que acredita que ele
roubou seu tesouro. Com
ajuda do resmungão Capitão
Haddock e dos detetives
Dupond & Dupont, Tintim
percorrerá meio mundo até
encontrar O Licorne, um
galeão naufragado que pode
conter a chave de uma imensa
fortuna e de uma antiga
maldição. O filme tem direção
de  Steven Spielberg e elenco
formado por Jamie Bell,
Simon Pegg, Andy Serkis,
Nick Frost, Mackenzie Crook,
Daniel Craig, Toby Jones, Gad
Elmaleh. “As Aventuras de
TinTim” será exibido às 15h,
com duração de 107 minutos
e classificação etária
LIVRE.O Cineclube
Araucária acontece no
Espaço Cultural Dr. Além (Av.
Dr. Januário Miráglia, 1582 -
Abernéssia), com entrada
f r a n c a .
Os ingressos estarão
disponíveis no dia de cada
s e s s ã o ,
a partir das 14h, na bilheteria
do local. Informações pelo
telefone (12) 3664-3524.

A fábrica da Volks Taubaté
iniciou neste mês o
treinamento Concept Car –
programa que aplica os
conceitos do Sistema de
Produção Volkswagen em
uma linha de produção em
miniatura e enxuta, sem
desperdícios. Ao final do
processo, o modelo
produzido é o Gol, em escala
17 vezes menor que o
tamanho real, com detalhes
como o movimento das rodas
e as cores dos bancos.As
primeiras turmas a participar
do Concept Car foram
formadas por coordenadores
de treinamento e líderes de
células de produção, mas ao
longo do ano, segundo a área
de Recursos Humanos, todos
os empregados terão a
oportunidade de passar pelo
treinamento.Para o diretor da
fábrica, Marcos Ruza, a
implantação do Concept Car
em Taubaté é importante
porque, a partir do
treinamento, o empregado
passa a ter uma visão global
dos processos produtivos e
da qualidade dos produtos
Volkswagen. Por isso, a
unidade espera que os

profissionais qualificados no
Concept Car entendam que
todas as áreas da empresa,
operacionais ou não, fazem
parte do processo de
produção dos veículos.O
treinamento de oito horas
funciona como uma fábrica
em miniatura. Na sala, o
colaborador tem a
oportunidade de vivenciar
como é o dia a dia na
produção de veículos, da
fabricação até a entrega para
o cliente.Na primeira rodada,
o colaborador percorre as
estações sem receber as
peças com uma sequência
pré-estabelecida ou
orientações, de forma
proposital. A partir da
segunda rodada do
treinamento, após o
treinamento teórico, o
colaborador pode sugerir
melhorias, colocar em prática
o que aprendeu e mensurar
os resultados. Para cada
operação, há uma instrução
de trabalho com o apoio do
multiplicador. As peças,
nesta etapa, vêm organizadas
e em ordem de
montagem.Atualmente, o
Concept Car é desenvolvido

em todas as unidades da
Volkswagen do Brasil. No
treinamento, são aplicados os
principais conceitos da
empresa, como comunicação,
padronização do trabalho e
organização do posto,
eficiência no abastecimento
de materiais, combate ao
desperdício, avaliação da
qualidade e processos de
melhorias contínuas ligados
ao sistema de metas da
Vo l k s w a g e n . Vo l k s
TaubatéA fábrica da Volks
Taubaté tem 36 anos de
operação. A unidade
emprega atualmente mais de
5 mil pessoas, que são
responsáveis pela produção
dos modelos Gol (líder de
vendas no Brasil há 25 anos
consecutivos) e Voyage. Até
hoje, a unidade produziu mais
5,6 milhões de automóveis.A
unidade está entre as mais
modernas e produtivas
fábricas de automóveis do
Brasil, com tecnologia de
ponta aplicada ao processo
produtivo, sofisticado sistema
de gestão e monitoramento
ambiental e elevado grau de
treinamento e qualificação de
mão de obra.

Treinamento Concept
Car tem início em

Taubaté

De terça a domingo,
durante todo o ano, o
Sítio do Picapau Amarelo
oferece aos visitantes
uma série de atividades
que fazem parte da
programação diária do
local. Um dos principais
atrativos das atividades é
a presença dos
personagens que fazem
parte da literatura e
cultura do local.Entre os
atrativos, destacam-se o
Museu Histórico
Folclórico e Pedagógico
Monteiro Lobato, espaço
reservado para mostrar a
vida e obra do escritor
taubateano, e a
apresentação de peças de

teatro para crianças de
todas as idades.A partir
dessa programação,
complementada por
projetos interativos,
exposições, oficinas de
arte, shows e brincadeiras,
e com a iniciativa da
Prefeitura de Taubaté,
através das secretarias de
Turismo e Cultura e de
Esportes, o Museu
alcançou um destaque
especial com o recorde
no número de visitantes,
que foi superior a 29 mil
pessoas só no mês de
julho.De acordo com o
prefeito Roberto Peixoto,
é de extrema importância
a visitação do Museu, pois

ele faz parte da
estruturação da cidade
como Capital Nacional da
Literatura Infantil. “A
cultura e o folclore da
região estão muito
presentes no Sítio do
Picapau Amarelo, e todo
esse cuidado com a
programação de férias faz
com que o Museu, que é
tão importante, seja
motivo real de orgulho
para nós”, completou o
prefeito.O Sítio do
Picapau Amarelo
funciona de terça a
domingo das 9 às 17h e,
para mais informações, o
telefone para contato é o
(12) 3625-5062.

Museu Monteiro Lobato
conta com programação
diária para munícipes e

turistas

A dupla taubateana
Douglas e Vinícius conquistou
o primeiro lugar na categoria
Música de Raiz,
 no XI Festival de Música
Sertaneja, realizado em
Pindamonhangaba, no final
do mês de julho.Os
candidatos foram avaliados

pela afinação, postura no
palco, dicção, timbre de voz
e instrumentos, e o corpo de
jurados contou com a
participação de renomados
professores de música da
região, como Márcio Levi
T e o d o r o ,
 professor do Projeto Guri.O

festival contou com a
participação de músicos de
diversas cidades da região,
 e tem como objetivo o
incentivo à música sertaneja,
a fim de revelar novos
t a l e n t o s
e promover o intercâmbio
artístico cultural.

Dupla de Taubaté
conquista primeiro lugar

em festival de música
sertaneja

A “Escola Olímpica”, projeto
da Prefeitura de
Pindamonhangaba para
formar novos atletas, com
base na educação e na prática
esportiva diária, concluiu a
seleção dos 140 alunos que
irão integrar as equipes de
base em fevereiro de 2013.
Desde maio deste ano, a
Secretaria de Esportes avaliou
mais de mil crianças entre 10
e 11 anos de idade nos
Centros Esportivos
espalhados pela cidadeAs
seleções começaram com as
inscrições abertas para os
alunos das escolas municipal
e estadual entre abril e maio.
O foco foi para crianças
nascidas entre 2001 e 2002, já
que em 2013 o objetivo é de

formar equipes de 11 e 12
anos de idade. Embora cada
criança tivesse sua
preferência por determinada
modalidade, a ideia foi
identificar em qual das oito
modalidades estas crianças
iriam se encaixar melhor.Após
a primeira fase, os professores
e coordenadores do projeto
analisaram os 400 melhores e
convocaram os aprovados
para a segunda fase, que
iniciou em julho. Entre os dias
11, 12 e 13, restaram 280
crianças para a última e
decisiva fase, o que culminou
na aprovação e escolha das
140 crianças que irão
representar as equipe de
Pinda em 2013. Mesmo com
a vaga garantida, os alunos só

poderão ingressar nas equipes
se estiverem matriculados no
6º e/ou 7º ano a partir de
f e v e r e i r o . M o d a l i d a d e s
oferecidasOs 140 aprovados
serão divididos e convocados
a integrar as equipes de base
de Pindamonhangaba no
a t l e t i s m o ,
basquetebol, futsal, ginástica
artística, ginástica rítmica,
judô, natação ou vôlei.
Os alunos estudarão em
período integral, onde terão
aulas em um período e aulas
complementares e
treinamentos no contra turno.
Além disso,
a Prefeitura irá fornecer
quatro refeições diárias,
acompanhadas por
nutricionistas.

Pinda investe em140
crianças para equipes de

base em 2013

O Museu Histórico e
Pedagógico Dom Pedro I e
Dona Leopoldina receberá no
sábado (18), às 19 horas, a
apresentação cultural do
quarteto “Sax Bem
Temperado”. O evento é uma
iniciativa do projeto Clássicos
em Cena e todos os
moradores podem prestigiar.O
quarteto de saxofonistas “Sax
Bem Temperado”
apresentará um repertório de
música popular brasileira, com
arranjos inéditos de temas
consagrados de Tom Jobim,
Pixinguinha, Milton
Nascimento, Noel Rosa e
outros grandes nomes e
também oferecerá muito

suingue para os
convidados.Uma das
características das
apresentações do projeto
Clássicos em Cena são os
comentários durante os
concertos, feitos pelo por um
especialista, que aproximam
as pessoas do universo da
música. O comentário do
quarteto será realizado pelo
Maestro Parcival Módolo,
coordenador Geral da Divisão
de Arte e Cultura do Instituto
Mackenzie, Maestro Titular e
Diretor Artístico da Orquestra
Sinfônica Municipal de
Campinas.O projeto Clássicos
em Cena consiste numa série
de concertos comentados de

música erudita. Criado em
2000 e realizado pela Direção
Cultura Produções, com o
patrocínio da Lyondell Bassell,
o projeto apresenta uma
atração diferente a cada
concerto. Todas as
apresentações têm entrada
franca.O Museu fica na Rua
Marechal Deodoro, 260,
centro, e além do público
prestigiar o som dos
saxofones poderá também
observar as diversas
e x p o s i ç õ e s .
O prefeito João Ribeiro
agradece a parceria com a
patrocinadora do evento e
convida a população para
conferir o espetáculo.

Museu de Pinda recebe
espetáculo do Clássicos

em Cena


