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A Secretaria de Saúde de
Tremembé informa à
população que a realização
de Exames de Patologia
Clínica no Centro de Saúde
Dr. Carlos Borges Ancora da
Luz e nas Unidades de

Estratégia de Saúde da
Família está normalizada.Os
exames, que são
recepcionados na unidade do
Laboratório Sanatorinhos em
Taubaté, estavam suspensos
em virtude do término dos

Kits necessários para análise
do material coletado. Outras
informações podem ser
obtidas na Coordenação de
Enfermagem do Centro de
Saúde pelo telefone 3607-
1007.

Comunicado da Secretaria de
Saúde de Tremembé: Realização

de exames normalizada
30/08 - A Prefeitura de
Caçapava, por meio da
Secretaria de Defesa e
Mobilidade Urbana,
inaugurou na última segunda-
feira, o Centro de Operações
Integradas – COI – e o
Sistema de
Videomonitoramento de vias
públicas de Caçapava. A
cerimônia aconteceu às
16h30, na sede da secretaria
(Avenida Cel. Manoel
Inocêncio, 999), com a
presença do prefeito Carlos
Vilela; do secretário de

Defesa e Mobilidade Urbana,
Fernando Cid Diniz Borges;
do comandante do 6º BIL,
Tenente Coronel Jacaúna; do
comandante interino da
Polícia Militar de Caçapava,
Tenente Thiago Roppa
Evilásio; do comandante da
12ª Brigada de Infantaria
Leve Aeromóvel, Mário
Antonio Ramos Antunes e do
representante do
Comandante do Corpo de
Bombeiros de Caçapava, 2º
Sargento Rogério Pereira de
Souza, entre outras

autoridades municipais. A
solenidade contou com
apresentação da Banda de
Música do 6º BIL. O sistema
de videomonitoramento é
composto por quatorze
câmeras Speed Dome
espalhadas em pontos
estratégicos do município. As
câmeras são interligadas por
cabeamento óptico a uma
Central de Monitoramento
(localizada na secretaria),
que engloba monitores de
vídeos, controles e um banco
de imagens arquivadas.

Centro de Operações
Integradas é inaugurado

em Caçapava

Pindamonhangaba está
participando do XVI
Revelando São Paulo, que
acontece até o dia 23 de
setembro, na capital
Paulista. A abertura foi
realizada na sexta-feira
(14), com o hasteamento
das bandeiras, e contou
com a presença de
funcionárias do
Departamento de Cultura
de Pinda na solenidade.O
evento tem como
proposta difundir a
diversidade da cultura
tradicional do Estado. O
evento estimula paulistas
do interior e da capital a
conhecer sua própria
história, contada por
meio de suas
tradições.Nesta grande
festa, Pindamonhangaba
está apresentando uma
amostragem significativa
da sua cultura tradicional,
por meio da arte e
artesanato, culinária,
ritos, festas e outras
expressões culturais.Em
artesanato, Pinda está
sendo representada por
Ana Maria Barros do
Nascimento, Carmen
Lucia Fernandes, Cristina

de Souza Somenci,
Elisete Cardoso, Janete
Moreira Ortiz, Lusia
Davanso Fernandes,
Maria Cecília Fonseca
Marques Pereira, Solange
Augusto Verol Nogueira e
Tereza Jesus Pereira
Santos. Em culinária, a
responsável é Maria
Marta de Souza Bissoli. O
evento permite a venda
dos produtos expostos e,
por conta disto,
Pindamonhangaba está se
revelando um grande
sucesso, tendo que repor
os estoques que estão
sendo todos muito
requisitados pelos
visitantes do
e v e n t o . F o l c l o r e
P i n d a m o n h a n g a b a
também está sendo
representada em São
Paulo nas manifestações
f o l c l ó r i c a s . O X V I
Encontro de Congos e
Moçambique, que integra
a programação do
Revelando São Paulo, será
realizado no dia 23, às 8
horas, e Pinda participa
por meio do Grupo de
Moçambique São
Benedito, que tem como

responsável Francisco
Moreira de Lima, e do
Grupo Congada de São
Benedito ?Folclórico
Religioso?? Associação
Folclórica de
Pindamonhangaba, que
tem como responsável
Geraldo Donizete de
Carvalho”Essa amostra
revela a todos, aspectos
desconhecidos ou pouco
divulgados da vida no
Estado, refletindo, sua
diversidade cultural. A
proposta do programa é
que os visitantes possam
conhecer a culinária e o
artesanato e demais
grupos folclóricos”,
explica a diretora de
Cultura de Pinda, Nilza
M a y e r .
A Prefeitura de
P i n d a m o n h a n g a b a
convida toda a população
para prestigiar a Cultura
Pindense no evento, que
está sendo realizado no
Parque Vila Guilherme ?
T r o t e ,
na avenida Nadir Dias de
Figueiredo, s/n, com rua
Chico Pontes, 1500, na
Vila Guilherme,
 em São Paulo.

Pindamonhangaba participa
do Revelando São Paulo

Prefeitura de
Pindamonhangaba, por meio
do Departamento de
Patrimônio Histórico,
apresenta o projeto
“Clássicos em Cena”, neste
sábado (22), com o grupo
Carcoarco, no Museu
Histórico e Pedagógico Dom
Pedro I e Dona
Leopoldina.O objetivo do
evento é mostrar a música e
fazer com que o público a
entenda. Os comentários
serão ministrados pelo

maestro Parcival Módolo.O
evento, realizado pela
Direção Cultura e
patrocinado pela Gerdau, terá
inicio às 19 horas,
pontualmente. As portas do
auditório serão fechadas às
19h15. A entrada é franca. Os
organizadores do projeto
pedem para que a plateia
chegue com antecedência,
pois as vagas são limitadas.O
prefeito João Ribeiro convida
a população para participar
do evento. “Este projeto é

excelente porque dá a
oportunidade a todos para
prestigiarem a música
gratuitamente. E o museu está
de portas abertas para
receber a todos”, enfatiza o
prefeito.O Museu Histórico e
Pedagógico Dom Pedro I e
Dona Leopoldina fica
localizado na rua Marechal
D e o d o r o ,
 260 ? Centro. Mais
informações podem ser
obtidas pelo telefone
3648.1779.

Pindamonhangaba
recebe Clássicos em cena no

sábado

Aprender a Empreender” e
Café Empresarial ocorrem
na próxima semana na
Associação Comercial e
Empresaria.O Sebrae-SP
promove na próxima semana
o curso “Apreender a
Empreender” e um Café
Empresarial na Associação
Comercial e Empresarial de
Caçapava. As atividades são
gratuitas, com vagas

limitadas.O curso será
realizado de 24 a 28 de
setembro (segunda a sexta),
das 18h às 22h. Os
participantes terão 24 horas
de atividades focadas no
e m p r e e n d e d o r i s m o ,
administração, marketing e
finanças, despertando
atitudes e habilidades. As
inscrições devem ser feitas
até quarta-feira (19/9).No dia

27 (quinta), às 9h, será
realizado um Café
Empresarial com o tema
“Dicas para o Crescimento
do Negócio”, que
apresentará ferramentas para
melhorar a gestão das
empresas. O evento também
é uma oportunidade para
aumentar a rede de contatos
e realizar parcerias com
outros empresários.  

Sebrae-SP realiza curso
e palestra em Caçapava

Prestes a completar, em
2013, seus 350 anos, a
tradicional imagem do Senhor
Bom Jesus de Tremembé
acaba de ganhar, nesse mês
de setembro, uma réplica
para peregrinações nas
paróquias da diocese Já
iniciando as peregrinações,na
quinta-feira (6), mais de 150
pessoas acompanharam a
nova imagem ao seu primeiro
destino na paróquia de Santa
Cruz, em Redenção da
Serra.A réplica tem as
mesmas dimensões da
imagem tradicional, mas, não
é idêntica, afinal, o material
com que foi criada é
completamente diferente do
original, sendo que sua
construção foi feita com
materiais sofisticados e
duradouros, enquanto a
imagem modelo, que traz
anos de história e devoção,
foi entalhada, há mais de
trezentos anos, em madeira,

o que traz certa diferença.A
iniciativa tem por objetivo
levar a tradição,
espiritualidade e cultura da
Basílica até as cidades
vizinhas, além de incentivar e
fortificar as romarias e
peregrinações, através de
uma representação próxima,
já que a imagem original não
deve ser retirada do local de
c o n s e r v a ç ã o .  A s
características da imagem
foram todas baseadas na
original, assim como a peruca
de cabelos naturais e o
manto, ambos buscando a
tradição e o reavivamento da
fé. Além disso, foram também
confeccionadas outras
cinqüenta miniaturas da
imagem para visitar as casas
dos moradores de
T r e m e m b é ,
 durante o ano jubilar.A atual
gestão da paróquia,
conduzida pelo Reitor Padre
José Vicente, investiu no

projeto que além da visitação
da imagem às paróquias da
diocese, envolve ritos
especiais e celebrações com
objetos de piedade em
devoção do Senhor Bom
Jesus, como o cordão e o
óleo, distribuídos nas
missas. Diversos outros
projetos estão sendo
desenvolvidos nesse ano
jubilar, para reestruturar o
Santuário, tanto na parte
física quando na construção
de uma imagem histórica.Vale
lembrar que na Basílica e
Santuário são celebradas
missas de segunda a sábaro,
às 7h e as 19h30min,
e aos domingos às 7, 8:30,
10, 17,
18:30 e 20 horas, alem das
missas do Peregrino com reza
do terço das chagas ao
sábados  e no dia 6 de cada
mês.Para mais informações,
o telefone da Basílica é o (12)
3672-1102.

Imagem do Bom Jesus de
Tremembé ganha réplica no

santuário
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Evento de adoção de cães
chega à sexta edição com
mais de 100 animais
adotados O COA (Centro
de Observação Animal) de
Tremembé promoveu no
ultimoe sábado, 15 de
setembro, das 9h30 às
15h30, a 6ª Adoção de Cães
Adultos e Filhotes na cidade.
De acordo com a equipe do
COA, mais de 20 animais
estaravam disponíveis para
adoção, sendo pelo menos
15 deles cães filhotes de até
um ano de vida e seis
adultos. A Adoção acontece
em frente à locadora HL
Vídeo, na Rua Sete de
Setembro. Os trabalhos
realizados pelo Centro de
Observação Animal ganham
um reconhecimento cada
vez maior por toda a cidade
tendo em vista que o número
de animais abandonados no

município está diminuindo
consideravelmente. O evento
que passou pela sexta edição
já realizou a adoção de mais
de 100 cães.Os animais que
estarão prontos para receber
um lar já estão castrados,
vacinados e vermifugados.A
veterinária do COA, Carolina
Signorini, garante que a
“Adoção de Filhotes e
Adultos” é uma ótima
oportunidade para as famílias
tremembeenses encontrarem
novos amigos. “Essa é uma
grande chance para se
encontrar não apenas um
cachorrinho, mas um amigo
de verdade, um
companheiro, que fará parte
do cotidiano familiar por
muitos anos,” afirma a
veterinária. Carolina também
destaca que é preciso ter em
mente as responsabilidades
para com os animais

adotados, como a vacinação
em dia e uma alimentação
adequada – deveres
assumidos pelos novos
donos no ato da adoção e
que devem ser cumpridos
para proporcionar uma vida
longa, saudável e feliz ao
animal.Os interessados em
adotar precisarão estar
munidos de uma cópia do
RG, CPF e comprovante de
residência.O COA também
está aberto a visitas, de
segunda à sexta-feira, das 8h
às 16h30. O Centro de
Observação Animal de
Tremembé está localizado à
Avenida Audrá, 652, Centro.
Durante a semana, quem se
interessar pela adoção de
animais pode visitar o canil e
escolher um cão para adotá-
lo. Outras informações
também podem ser obtidas
pelo telefone 3674-3301.

Tremembé: 6ª Adoção de
Cães Adultos e Filhotes

Tremembé:
32ª  Caminhada  da Fé

Domingo dia 16/09/12,
aconteceu a 32º
Caminhada da Fé da
Basílica Menor do Senhor
Bom Jesus de Tremembé
até a Igreja do Alto de São
Pedro em Taubaté – (Alto
do Cristo). Foram 14
quilômetros de Fé e
Devoção. Para a 3ª idade,
a empresa ABC
T r a n s p o r t e s ,
disponibilizou dois
ônibus para irem e levá-
los para suas residências
depois da santa missa. A
Missa foi presidida pelo
Reitor da Paróquia do Sr.
Bom Jesus de Tremembé,
Pe. José Vicente e
auxiliada pela equipe de
acolhida e liturgia da
paróquia do Alto do
Cristo. O Café da Manhã,
ao chegar na comunidade,
foi preparado com amor e
carinho pelos voluntários
da Comunidade São
Vicente de Paulo. A

equipe de segurança foi
feita pela Polícia Militar
e pelo Departamento de
Transito das prefeituras.
O Andor do Sr. Bom
Jesus, foi levado de
Caminhonete pelo Sr.
Clemente.   A sonorização

Tudi- Bom
Sorveteria, Alumil,
Transformação Star –
Salão de Beleza, Curso
Inglês Particular “Profª
Renata Amaral”, Dona
Tina Espetos, Flecha
Serveçis Contábeis,
Bazar Marili, Drogaria
Central,Modas e Modas,
Salão Juluan, Festall
Doces e Embalagens,
Vereador Pie,
Supermercado Kage,
Spaço Maria Dulce, O
Butico, Lig Pizza Mil,
Suzana Lanches e
Pasteis, Casa de Ração
Avenida, Stilos Enxovais,
Pizzaria Migoto, Padaria
Pão Vale, Banca Avenida,
Escondidinho Lanches,
Comercial Trabiju,
Madereira Inhapim, Hot
Car Automotivo e Lava
Rápido, Restaurante
Gamela, Dr Ana Lúcia

Ribeiro S. Cruz, Tonhão
Tintas Tremembé, Vale
Reciclar, Restaurante do
W a l t i n h o ,
Focomunicação, Bar do
Danilo, Ricci Modas
Masculinas, Bem Hur
Ourivesaria e Relojoaria,
Cantina e Hospedaria São
Pedro, Lanchonete Bell,
FJP Assessoria Contábil,
Paulinho Fotografo,
Rodrigo Lanches, Afonso
Cabeleireiro Unissex,
Auto Escola Santana,
Botequim Maricota, Casa
de Ração “O Pequeno
Fazendeiro”, Profª
Adriana Mitiko, K-Britos
Lanches, Parada
Obrigatória do Açaí, Salão
Niria Tineu, Caldo de
Cana e Frutas da Época
“Parada Obrigatória do
Cruzeiro”, Jubal Eventos,
Marche Cati Lanches,
H a m b u r g ã o

Lanches,Scherazad de
Souza, Alemão
Borracharia e Lava
Rápido, Ferro Velho
Tremembé, Chocolates
Caseiro Mara, Profª Sueli
Araújo, Super Estilo
Moda e Casa, Matec
Usinagem e Tecnologia,
Fabricas de Biquínis
Tamanho King Size “
Vitrine da Moda”, Escola
de Natação Golfinho,
Profª Mariangel do
programa Escola da
Família, Dona Regina
Helena Chiaradia, Nádia
Cosméticos e
Perfumaria, Tremembé
Imóveis, Virtual Office
Center, Empório Vicenzo,
VC Eletrônica, Júlio
Otani, J-Bom Curso
Profissionalizante de
Shiatsu do IN, Bateria e
Extintores Tremembé,
Professor Sebastião.

Patrocínio Cultural

foi feita pela Equipe Jubal
Eventos. E a Organização
foi feita pelo Sr. Benedito
Cid Ferreira e Pedro
M o n t e i r o .
Toda a população
agradece por este belo
evento.
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A Emdurb (Empresa de
Desenvolvimento Urbano
de Ubatuba) cedeu uma
área para a Associação
Motocross de Ubatuba,
localizada na Rodovia
Oswaldo Cruz, na altura

do bairro Horto. Ali foi
construída uma pista de
motocross, realizando um
antigo sonho da
Associação.A pista, que
possui 6.296 metros
quadrados, Foi

inaugurada no domingo,
16. Para usufruir a pista,
é necessário ser membro
da Associação
MotoCross de Ubatuba e
assinar um termo de
responsabilidade.

Ubatuba ganha pista de
motocross no bairro do

Horto
A praia do Perequê-Açu
sediará no próximo dia 23
a 3ª etapa do 16º Circuito
Ubatuba de Águas
Abertas, a partir das 10h.
A prova, que será dividida
em 58 categorias, terá
percursos entre 250 e
3.000 metros. Cerca de
450 atletas deverão
participar desta etapa,

segundo organização do
evento. As inscrições
deverão ser feitas pelo
sitewww.natatoriaubatuba.comunidades.net, até
as 16h do dia 19 de
s e t e m b r o .
O 16º Circuito Ubatuba
de Águas Abertas é uma
realização da Prefeitura
de Ubatuba, através da
Secretaria de Esporte e

conta com os apoios de:
Aspem, Otto Motos,
Probike, Cimenthuba,
Casa Fernandes
Magazine, Tachão de
Ubatuba, Djalma Auto
Peças, Assai
Distribuidora de Água e
Gás, Quiosque Cantão,
Academia Winner e
Arcooper.

Praia do Perequê-Açu
terá etapa do Circuito de

Águas Abertas

Ação comemora o dia da
árvore no Núcleo

Caraguatatuba do Parque
Estadual da Serra do Mar

Em comemoração ao Dia da
Árvore (21/09) será realizada
ação de plantio de mudas de
espécies nativas da Mata
Atlântica durante os dias 21
a 30 de setembro com
escolares e visitantes do
Núcleo Caraguatatuba. A
Mata Atlântica é um dos
biomas mais ameaçados do
Brasil. O Parque Estadual da
Serra do Mar é a maior
Unidade de Conservação
que protege os
últimos remanescentes desse
bioma.  Quando se fala em
extinção, se puxarmos na

memória a primeira coisa que
pensamos são nos animais.
Mas muitas das espécies de
plantas e árvores também
estão ameaçadas de
desaparecem de nossa
região, seja pela predação
clandestina como é o caso da
Palmeira Jussara devido a
qualidade do palmito, ou pelo
desmatamento que cresce
cada vez mais.  A ação tem
por finalidade criar vínculo
entre esses grupos e a
natureza, pois a partir do
momento que você planta
uma árvore além de contribuir

com o meio ambiente ela
fornece benefícios como
proteção do solo e a
preservação da vida silvestre.
C o n t u d o ,
é forma de deixar sua marca
no planeta. Serão
disponibilizadas cerca de 30
mudas doadas pelo viveiro
Agro Puro para o plantio.
 Para participar da ação
basta comparecer na sede da
Unidade do dia 21 ao dia 30
de setembro no período das
9h às 16h. (obs: as
segundas-feiras são fechadas
para manutenção)

Centros de Referência de
Assistência Social
programam ações para
Semana do Idoso.A
secretaria municipal de
Assistência Social preparou
para a Semana do Idoso,
comemorada de 22 de
setembro a 1º de outubro,
uma extensa programação
com palestras, debates,
teatro, música e artesanato
que reunirá crianças,
adolescentes, adultos e
idosos. O objetivo é
promover encontros entre
diversas gerações.As ações
serão nos Centros de
Referência de Assistência
Social (Cras) das regiões
Norte, Centro e Sul e no
Centro de Referência
Especializado de Assistência
Social (Creas). Essas
atividades são voltadas às
famílias que participam dos
projetos.CRAS SulDia 21
(sexta) 9h e 14h – Resgate
da história de Caraguatatuba
contada pela moradora Adir
Braun aos participantes dos
projetos Ação Jovem e

ProJovem Adolescente.Dia
25 (terça) 9h – Grupo
Socioeducativo com o
projeto “Em Boca Fechada
não Entra Estrela” com a
participação dos avôs das
crianças atendidas.14h –
Palestra sobre Estatuto do
Idoso, ministrada pelos
professores e alunos do
Centro Universitário Módulo
ao projeto “Arte e Renda
Caiçara”.CRAS NorteDia
26 (quarta) 14h – Grupo
Socioeducativo com
abordagem ao tema
“Estatuto do Idoso” e roda
de conversa visando a
reflexão dos participantes do
projeto Ação Jovem e
ProJovem Adolescente sobre
a temática. Também haverá
um idoso do bairro contando
sua história de vida.Dia 27
(quinta) 8h – Grupo
socioeducativo e o projeto
“Em boca fechada não entra
Estrela” produzem
lembranças artesanais que
serão entregues aos idosos
p a r t i c i p a n t e s .
 Haverá apresentação de

teatro e teatro de
fantoches.14h – Crianças do
projeto “Tá Ligado” visitam
o asilo Vila Vicentina de
Caraguá, prestam
homenagens e entregam
lembranças artesanais
confeccionadas durante as
a t i v i d a d e s
socioeducativas.CRAS
CentroDia 26 (quarta) 9h e
14h – Dia da Beleza no asilo
Vila Vicentina de
Caraguatatuba realizada pelo
projeto “Arte e Renda
Caiçara”.14h – Atividades
que visam a valorização do
idoso na família e na
sociedade e ação do projeto
Projovem Adolescente.Dia
27 (quinta) 14h – Grupo
Intergeracional com contação
de histórias resgatadas pelos
idosos. A ação é do projeto
“Tá Ligado”
.Dia 28 (sexta) 14h – Oficina
de Artesanato Sustentável no
asilo Vila Vicentina de
Caraguatatuba.CREASDia
28 (sexta) às 14h – Café da
tarde com idosos com roda
de conversa e artesanato.

Caraguatatuba: Centros de
Referência de Assistência Social
programam ações para Semana

do Idoso

A Etapa Final de Fanfarras
Simples Tradicional,
Fanfarra Simples Marcial,
Fanfarra com 1 válvula e
Bandas Musicais de
Marcha do Campeonato
Estadual será realizado em
Redenção da Serra no dia
23 de setembro de 2012,
a partir das 9h. ORDEM
DE DESFILE Banda de
Tambor – Infantil 1-
FANFARRA MUNICIPAL
DE SANTO ANTÔNIO
DE POSSE - SANTO
ANTÔNIO DE POSSE
Fanfarra Simples Marcial
– Infantil 2- FANFARRA
MUNICIPAL DE
PALESTINA –
PALESTINA Banda de
Tambor – Infantojuvenil
2- BANDA MUSICAL DA
ESCOLA SENAI “FÉLIX
GUISARD” – TAUBATÉ
Fanfarra Simples
Tradicional –
Infantojuvenil 4-
F A N F A R R A
P R O F E S S O R
FRANCISCO GOMES –
CRAVINHOS Fanfarra
Simples Marcial –
Infantojuvenil 5- FANCIB
- FANFARRA DA EE
PROF CID BOUCAULT -
MOGI DAS CRUZES
Fanfarra com 1 Válvula –
Infantojuvenil 6-
FAMUBM - FANFARRA
MUNICIPAL DE
BIRITIBA MIRIM -
BIRITIBA MIRIM 7-
FANCEAN - FANFARRA

CELSO ANTÔNIO –
CAJATI Banda Musical –
Infantojuvenil 8- BANDA
MUSICAL DO CENTRO
CULTURAL IRMÃOS
QUAGLIATO –
OURINHOS 9-
ABAMUQ -
ASSOCIAÇÃO BANDA
MUSICAL DE
QUIRIRIM – TAUBATÉ
10- BANDA MUSICAL
MUNICIPAL DE
JUNQUEIRÓPOLIS –
J U N Q U E I R Ó P O L I S
Fanfarra Simples
Tradicional – Juvenil 11-
F A N F A R R A
GUARIENTO - RIO
GRANDE DA SERRA
Fanfarra Simples Marcial
– Juvenil 12- FAGAP -
FANFARRA DA E.E.
GABRIEL PRESTES –
LORENA Fanfarra com 1
Válvula – Juvenil 13-
FANFARRA DO
COLÉGIO ALBERT
EINSTEIN - SÃO PAULO
Banda Musical – Juvenil
14- BANDA MUNICIPAL
DE MONTEIRO
LOBATO - MONTEIRO
LOBATO Banda de
Tambor – Sênior 15-
C O R P O R A Ç Ã O
MUSICAL TIGRES –
BARRINHA 16-
FANJYPE DRUM
CORPS - MOGI-GUAÇU
Fanfarra Simples Marcial
– Sênior 17- FAMUTA -
FANFARRA MUNICIPAL
DE TAUBATÉ –

TAUBATÉ 18- FAMIG -
F A N F A R R A
M O N S E N H O R
IGNÁCIO GIÓIA - SÃO
LUIZ DO PARAITINGA
19- FAMUFE -
FANFARRA MUNICIPAL
DE FERRAZ DE
VASCONCELOS -
FERRAZ DE
VASCONCELOS 20-
FANFARRA MARCIAL
SIMPLES WALTHER
WEISZFLOG –
CAIEIRAS 21- FAMCOL
- FANFARRA
MUNICIPAL DE
COLINA – COLINA
Banda de Tambor –
Juvenil 22- FANJOV -
FANFARRA JOVINO
SILVEIRA - SERRA
NEGRA Fanfarra com 1
Válvula – Sênior 23-
FAMUTRE - FANFARRA
MUNICIPAL DE
TREMEMBÉ –
TREMEMBÉ 24-
C O R P O R A Ç Ã O
MUSICAL ROGÉRIO
LEVORIN -
FRANCISCO MORATO
Banda Musical – Sênior
25- CORPORAÇÃO
MUSICAL MAESTRO
JOÃO ANDREOTTI –
AGUDOS 26- BANDA
MUSICAL MUNICIPAL
DE SANTO ANASTÁCIO
- SANTO ANASTÁCIO
27- BAMMA -
C O R P O R A Ç Ã O
MUSICAL DE AMPARO
– AMPARO

Redenção da Serra
sediará a Final Estadual
de Fanfarras e Bandas

Musicais de Marcha

Será aberta no próximo
dia 27, quinta-feira, a
exposição “O Egito ao
longo do Nilo”, com
cerca de 150 fotos
produzidas pela
holandesa Marianne
Lemmen em duas
viagens que realizou
àquele país. Além de
detalhes dos conhecidos
monumentos da
Antiguidade egípcia,
como as pirâmides de
Gizé e de Sakara, o
templo de Luxor e as
tumbas do Vale dos Reis,
Marianne focaliza a vida
cotidiana do povo
egípcio, que depende

quase totalmente do rio.
A fotógrafa percorreu o
Nilo desde Assuã, quase
na fronteira com o Sudão,
onde o rio penetra em
território egípcio, até o
porto de Alexandria, no
delta onde o rio desagua
no Mar
Mediterrâneo.Esta é a
terceira exposição que
Marianne Lemmen traz a
Taubaté. Ela já mostrou
no mesmo Centro
Cultural suas visões de
Cuba e da Holanda,
quando suas fotos foram
vistas por cerca de mil
visitantes em cada evento.
Desta vez a expectativa de

público é ainda maior, já
que a exposição estará
aberta até o final de
outubro, e o Egito
desperta grande fascínio
nos brasileiros, seja os
que gostam de História,
como os interessados em
Religião e nas Artes em
geral.A mostra será
aberta no dia 27 às 19:30
h o r a s ,
e terá entrada franca.
Pela primeira vez, as
fotos poderão ser
adquiridas a preço
s i m b ó l i c o ,
e toda a renda será doada
ao Lar de Idosos São
Francisco, de Taubaté.

Taubaté recebe mostra
de fotos sobre o Egito
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POSTOS DE DISTRIBUIÇÃO
CAÇAPAVA: Na banca da Praça das Bandeiras
e outras da cidade.
CAMPOS DO JORDÃO: Livraria J. B. Pires -
Rua Dr. Djalma Forjaz, 211 - Capivari.
CARAGUATATUBA: Salles Jornais e Revistas -
Rua Aluno Arantes.
CUNHA: Banca da Várzea  - Rua Augusta Galvao de França ( Ao lado do campo de
futebol)
JAMBEIRO: Praça Almeida Gil, 19 - Centro - Papelatia Bangalo
LAGOINHA: Parada Obrigatória - Praça Pedro Alves Ferreira,65
MONTEIRO LOBATO: Banca do Lu -
Praça Com. Freire.
NATIVIDADE DA SERRA: Banca de Natividade e Panificadora Pão Zico -
Rua Lírio da Serra.
Banca Nossa Senhora de Natividade
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 - Claudia e Goreti
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 Praça - Praça Oswaldo Cruz, 18
TAUBATÉ: Irmãos Pascheta Ltda. -
Rua XV de Novembro, 504.
TREMEMBÉ: Nas bancas de jornais da cidade.
UBATUBA: D.D.P. Distribuidora de Publicidade Costa Verde - Praça Exaltação à Santa
Cruz, 75
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.

Miscelânea
22-23-24 de Setembro de 2012

Curiosidades
Há mais de três mil anos, foram encontrados em túmulos egípcios os primeiros calçados
em couro da história. Surge mais tarde a técnica de curtir o couro em casca de carvalho.
Também os gregos, segundo os poemas de Homero, utilizavam peles e couros para
produzir suas primeiras sandálias. Os orientais aprenderam o método do curtimento antes
mesmo de inventarem qualquer tipo de escrita. Graças a essas primeiras descobertas e as
muitas outras que se sucederam, hoje é possível produzir um calçado de alta qualidade.
No Brasil, o couro foi utilizado, a princípio, para acondicionamento de fumo. Cadeiras,
bancos, portas, janelas, arreios de montaria, botas, roupas e até pisos das casas
começaram a serem produzidos a partir das peles curtidas dos animais. Essa época foi
denominada “A idade do couro”. Tempos mais tarde, graças ao aperfeiçoamento dos
curtumes, a indústria do couro instalou-se definitivamente nos estados do Sul e Sudeste,
com destaque para o Rio Grande do Sul, São Paulo e Espírito Santo. Hoje em dia o Brasil
é um dos maiores produtores de artefatos de couro do mundo.

Calor, luz, eletricidade, magnetismo, movimento, som, combinações químicas, forças
nucleares, tudo isso representa formas de energia e são todas formas diferentes da mesma
coisa, pois Daca uma delas pode ser convertida em outra. A eletricidade passando por um
fio pode produzir a luz e um remo girando rapidamente na água pode produzir calor. O
magnetismo pode ser transformado em eletricidade, as explosões químicas em movimento,
as reações nucleares em sons e assim por diante.

Humor
Quando as loiras se encontram:
- Nossa, você está ótima! Tão magra! Eu adorei esse seu corte de cabelo, curto, muito
fashion! O que é que você tem feito?
- Quimioterapia...
- Há... Que bom! Em qual Universidade?

A professora pergunta:
- Bruno, que nome se dá a uma pessoa que continua falando, mesmo quando os outros
não estão interessados?
E o Bruno responde:
- Professora...

Na aula de inglês, o aluno pergunta:
- Professora, o que quer dizer Why?
- Por quê?
- Porque eu quero saber, ora bolas!

O cidadão está no banheiro de um botequim fazendo suas necessidades quando vê algo
escrito na porta do banheiro, com letras bem miúdas. Força a vista e nada. Aí ele vai se
aproximando, se aproximando, se aproximando e finalmente consegue ler: “Volte prá
privada, ô otário! Está caindo tudo fora”.

Mensagens
Tomei a decisão de fingir que todas as coisas que até então haviam entrado na minha
mente não eram mais verdadeiras do que as ilusões dos meus sonhos.

Toda decisão que você toma, toda decisão não é uma decisão sobre o que você faz. É
uma decisão sobre quem você é. Quando você vê isso, quando você entende isso, tudo
muda. Você começa a ver a vida de um modo novo. Todos eventos, ocorrências e
situações se transformam em oportunidades para fazer o que você veio fazer aqui.

Se fossem escolher entre alternativas, as decisões seriam fáceis. Uma decisão inclui a
seleção e a formulação de alternativas.

Se eu decidir ser um idiota, serei um idiota com acordo próprio.

Onde há uma empresa de sucesso, alguém tomou alguma vez uma decisão valente.

Geralmente quem erra mais quem decide cedo do que quem decide tarde mas, depois de
tomada a decisão, é necessário recuperar o atraso da sua execução.

O fraco fica em dúvida antes de tomar uma decisão; o forte, depois.

Nada é mais difícil e por isso mais preciso, do que ser capaz de decidir.

É fácil decidir o que fazer. O difícil é decidir o que não fazer.

Pensamentos
O entendimento busca, mas quem encontra é o coração.
Os homens envelhecem, mas raramente amadurecem.
O amor é igual ao pirulito, começa no doce e acaba no palito.
Gente que facilmente sobe a serra, sempre desce mal.
Nunca a natureza diz uma coisa e a sabedoria outra.
Quando falares, que tuas palavras sejam melhores que o silêncio.
Tem algumas decisões na vida que só você pode tomar.
Os loucos se precipitam e conseguem os melhores lugares.
Não tenho vícios, só bebo e fumo quando estou jogando.
Quem pensa pouco erra muito.
É preciso viver, não apenas existir.
Elogie em público, mas critique em particular.
O inteligente se previne de tudo e o idiota reclama de tudo.
Uma casa sem livros é como uma casa sem portas e sem janelas.
O verdadeiro amor nunca acaba, quanto mais se dá, mais se tem.
A paciência e o tempo conseguem mais do que a força e a raiva.
Todo progresso da ciência é resultado de audácia e imaginação.
Não rezo pelos políticos, apenas observo-os e rezo pelo país.
Briga o mar com a praia e quem sofre é o caramujo.
Quem tem telhado de vidro não atira pedra no vizinho.
Mais depressa se apanha um mentiroso do que um coxo.
Chicote se não for usado vira pedaço de couro.
O corpo destila as lágrimas que os olhos não conseguem verter.
A amizade é uma amor que nunca morre.O caminho do progresso não é rápido e nem
fácil. Queres que falem bem de ti? Então morra. A recompensa de uma coisa bem feita é
tê-la feito. Todos os amores são eternos, o que muda são as pessoas. O curso do
verdadeiro amor jamais flui suavemente.É chato ser bonito, mas o mais chato é ser feio.
Nasci pelado, careca e sem dentes, por isso o que vier é lucro. A natureza não criou a
indecência, o homem é quem a inventou.Criatividade é tornar simples o que é complicado.

Plano de Manejo do Parque
Trabiju entra em sua 4ª
EtapaTrabalhos foram
iniciados em maio deste ano
e têm previsão para serem
encerrados até junho de
2013O Plano de Manejo do
Parque Natural Municipal
Trabiju, que está sendo
realizado desde maio deste
ano, entra em sua 4ª etapa
neste mês de setembro. A 4ª
e 5ª etapas do plano de
trabalho estão sendo
realizadas simultaneamente,
com prazo até o dia 1º de
outubro.A primeira etapa foi
a criação da Comissão
Técnica de
Acompanhamento e
Avaliação (CTAA) do Plano
de Manejo, formada por
integrantes da Prefeitura e
responsável pelo
acompanhamento das
atividades relacionadas ao
plano de manejo e avaliação
dos produtos gerados pela
equipe técnica da Arvorar –
Soluções Florestais Ltda.,
empresa especializada,
vencedora da licitação para
a realização do trabalho em
Pindamonhangaba. Em
seguida, foi iniciada a segunda
etapa, com a reunião técnica
introdutória e a organização
do Plano de Trabalho, sendo
realizada em conjunto entre
a Arvorar e a CTAA. Na

sequência, a terceira etapa,
com a coleta e análise de
dados secundários, na qual
foi realizada a coleta,
compilação e análise das
informações disponíveis,
apresentando características
detalhadas do Parque, além
da revisão de dados com
base em artigos científicos,
teses e publicações técnicas,
fotografias aéreas, resultando
no mapeamento do uso e
ocupação do solo do Parque
e seu entorno.”O entorno do
Parque é também conhecido
como zona de
amortecimento e, conforme
uma nova determinação do
CONAMA (Conselho
Nacional do Meio
Ambiente), a faixa a ser
estudada é de 3km, onde são
analisados os impactos
ambientais daquela região”,
explicou a gerente do Parque,
Célia Simões.Agora, em
setembro, está sendo iniciada
a quarta etapa, em que o
objetivo maior é o
reconhecimento do Parque
do Trabiju e seu entorno, por
meio de diversas reuniões,
com o conselho consultivo,
funcionários do parque,
análise do plano diretor e do
plano de governo ou outros
programas em andamento,
nas esferas municipal,
estadual e nacional, que

possam ter relação ou
interferência sobre o Parque.
Também nesta fase, estão
sendo identificados
potenciais participantes para
a oficina de Diagnostico
Rápido Participativo, que é
realizado por amostragem na
área pesquisada, cada um no
enfoque pertinente, como
fauna, flora, rochas, entre
outros.”A equipe da Arvorar
está encantada com a
diversidade da fauna
encontrada no Trabiju”,
destacou a gerente Célia.
“Inclusive, descobriram,
nesta etapa de pesquisa,
indícios fortíssimos da
presença de onças no local,
que era uma das muitas
lendas que envolviam o
parque, mas que ainda não
tinha confirmação científica”,
adiantou ela.Após a 4ª e a 5ª
etapas, mais nove etapas
serão realizadas ao todo,
com previsão de término
definitivo até o dia 10 de
junho de 2013.O Parque
Natural Municipal Trabiju
está inserido na pasta da
Secretaria de Governo da
Prefeitura, que cuida ainda
dos departamentos de Meio
Ambiente, de Licenciamento
Ambiental e Urbanismo, dos
Parques da Juventude e
Cidade e do Departamento
de Comunicação.

Pindamonhangaba:
Plano de Manejo do

Parque Trabiju entra em
sua 4ª Etapa
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Um domingo de sol com
o céu azul, um almoço
caipira e atividades na
roça. Tudo isso e muito
mais aconteceu no Bairro
do Cantagalo, em São
Bento do Sapucaí, nos
três primeiros domingos
do mês de setembro (02,
09 e 16/09), onde foi
realizada a abertura do “II
Festival Caipira do Bairro
do Cantagalo”.Mais de
150 pessoas, dentre
munícipes e visitantes das
cidades de -
Pindamonhangaba, Santo
Antônio do Pinhal, São
Paulo e Mogi das Cruzes
- participaram do evento,
que visa ascender o bairro
como destino turístico
local, prevalecendo o
Turismo Rural.Logo pela
manhã, às 10h, o
transporte cedido pela
Prefeitura saiu da Praça
Padre Pedro – Centro,
com destino ao Bairro do
C a n t a g a l o .
Acompanhados de
monitores que explicavam
sobre o bairro e sobre os
projetos desenvolvidos
no local, o trajeto pela
estrada de terra e de
natureza preservada
encantavam a todos.Ao
chegarem no local e
serem recebidos
alegremente pelos
moradores, os
participantes já
adentraram no espaço do
Festival, onde águas
aromatizadas e frescas
estavam sendo servidas.
Logo em seguida todos
foram convidados a andar
a cavalo, passear de
charrete, ouvir música
caipira na viola, visitar o
ponto de artesanato ou
simplesmente andar pelo
local.Depois do
entretenimento serviuse o
almoço. Arroz, feijão,
polenta, frango caipira,

torresmo, mandioca e
farta salada, com o
gostinho da comida
caseira preparada no
fogão à lenha e com o
delicioso tempero
caipira. Tudo plantado,
cultivado e tratado no
bairro. Com o almoço
foram servidos os sucos
frescos feitos na hora e,
em seguida, os doces de
casca de limão e pasta de
banana, aprendidos nos
cursos de doces em
compotas.O Bairro do
Cantagalo está, desde
2010, participando de um
projeto chamado
“Turismo de Base
Comunitária”- embasado
no Turismo Rural, onde
se é trabalhado e
acentuado o potencial
turístico local. Através de
parcerias entre SENAR e
Prefeitura Municipal, são
realizados cursos,
c a p a c i t a ç õ e s ,
treinamentos e visitas
técnicas aos moradores,
para desenvolver este
forte ponto no bairro.O
Festival aconteceu nos
três primeiros domingos
do mês de setembro (02,
09 e 16/09). Porém, o
bairro, que possui um
potencial turístico
incrível com cachoeiras,
matas preservadas e povo
acolhedor, está apto a
receber visitantes durante
todo o ano.Sobre o
local:O Bairro do
Cantagalo é um dos
bairros mais distantes do
município (a 18km do
centro) e possuí uma
natureza preservada,
moradores bastante
simples na forma de falar,
nos trejeitos, mas muito
ricos nas histórias, na
receptividade, na alegria
de receber.No Bairro
muitas são as atividades
existentes, como trilhas,

cachoeiras, andar a
cavalo, fogueira à noite,
comida caipira feita no
fogão a lenha, roda de
viola, tirar leite direto da
vaca, colher o alimento,
entre outros.A Econômia
local prevalece na
agricultura e na
agropecuária.Com o
Projeto permitiu-se abrir
no bairro: 02 hospedarias
onde os moradores
recebem os visitantes em
suas casas como membro
da familia, e o visitante
pode vivenciar o dia a dia
do homem do campo
desde tirar o leite ao pé da
vaca até no preparo do
almoço (O obejtivo é sair
da rotina das grandes
cidades e vivenciar um
final de semana simples e
de muito sossego). Lá
também existe hoje 01
café, 02 monitores (que
acompanham nas
atividades) e
potencializou-se o
artesanato que tem ênfase
na madeira, na palha de
milho e na palha de
bananeira.Cursos de
compota de doces com os
produtos locais, cursos
para fomentar o
artesanato, visitas
técnicas e muito mais foi
trabalhado com os
moradores.Hoje o local
encontra-se preparado
para receber os
munícipes e os turistas.
Pode-se passar um final
de semana inteiro no
Bairro que atividades não
faltam.Para maiores
informações sobre o
Bairro do Cantagalo a
pessoa pode se dirigir a
Secretaria de Turismo
Municipal: Rua Dr.
Oliveira Ribeiro, 137
(prédio do Banco do Povo
Paulista) ou ligar para:
(12) 3971-2496.
Walkyria Ferraz

Turismo Rural em
São Bento do Sapucaí

O Centro Promocional
Comunitário –
CEPROCOM, de São
Bento do Sapucaí,
realizou nesta terça-feira
18/ 09, a abertura oficial
da XII Semana da
Educação Especial.Com o
t e m a
“Acessibilidade...Começa
em cada um de nós”, a
semana visa conscientizar

sobre a importância de
favorecer a acessibilidade
por meio da comunicação
e de vivências, incluindo
serviços e informações,
com o direito de “ir e
vir”.Ao longo da semana
várias atividades serão
realizadas em prol dos
alunos, pais, funcionários
e comunidade em geral,
como o baile no Clube

São Bento Social, que dá
as boas vindas a
Primavera; além de
palestras, cursos, entre
outros.Participem e
prestigiem. Unindo forças
pode-se sensibilizar e
conscientizar toda a
comunidade em prol da
E d u c a ç ã o
E s p e c i a l . Wa l k y r i a
Ferraz

São Bento do Sapucaí:
CEPROCOM realiza

Semana da Educação
Especial

Segunda-feira, 17/09,
momento histórico para a
população de Natividade da
Serra. Depois de 8 anos de
insistência do atual prefeito
João Carvalho, finalmente
nesta tarde de segunda-feira
a nova balsa prometida foi
lançada nas águas da represa
Paraibuna em Natividade da
Serra (na prainha).
Para este trabalho de
lançamento foram precisos
usar um guindaste de 80
toneladas e 3 máquinas
retroescavadeiras.A balsa foi
adquirida através de uma
aquisição definitiva junto o
DERSA para a
prefeitura. Nesta terça-feira,
18/09, a balsa reformada
deverá passar por uma
vistoria da Marinha do Brasil
e possivelmente na próxima
semana poderá entrar em

operação. Ela tem uma
capacidade de transportar 20
carros de passeio e
substituirá um pequeno barco
que realiza atualmente apenas
travessia de pedestres no
conhecido porto da canoa.
Este transporte irá atender os
seguintes bairros: Rio Manso,
Lagoinha, Selado, Serra
A z u l ,
Gomes, Laranjal, Palmeiras e
Vargem Grande, encurtando
um percurso de
aproximadamente 10 km
entre a cidade e a zona rural
por estradas.”Esta balsa é
meu compromisso com a
população desde minha 1ª
g e s t ã o .
Na minha 1ª administração eu
lutei bastante, mas não
consegui. Fui eleito
novamente e voltei a insistir
na aquisição da balsa,

fazendo reivindicações aos
deputados. Voltei até São
Paulo, conversei com o
presidente do DERSA Dr.
Ricardo Gourlart,
 quando ele indicou uma
balsa na cidade de
Paranapanema, e através de
reivindicações ao deputado
Samuel Moreira e o apoio do
deputado Antonio Carlos (ex-
prefeito de Caraguatatuba),
 com emendas destes
deputados, nós conseguimos
a balsa, o transporte e a
reforma da mesma que são
caríssimos, trouxemos para
nossa cidade, onde a empresa
M&M efetuou a reforma. E
hoje, vocês estão vendo,
estou realizando não só minha
promessa mas também uma
grande conquista para a
nossa população”.
Afirmou o prefeito.

Natividade da Serra
atende bairros rurais

com lançamento de nova
balsa.
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Devido ao desenvolvimento da
cidade e política de atração de
empresas Pindamonhangaba
contará com uma unidade do
Spani Atacadista. Esta será a 7ª
unidade da rede e abrirá 300
novos postos de trabalho; com
investimento de R$ 28 milhões,
a inauguração está prevista para
novembro deste ano. A loja
ficará instalada na Avenida
Nossa Senhora do Bom
Sucesso, nas proximidades do
hotel.O prefeito João Ribeiro
acrescenta que a cidade está em
pleno desenvolvimento e a
chegada de grandes empresas
garante a oportunidade de
emprego há muitos
profissionais, seja na área de
construção civil, indústria,
prestação de serviços ou
comércio.Na tarde de quarta-
feira (12) o prefeito João
Ribeiro, o secretário de
Desenvolvimento Econômico,
Álvaro Staut Neto, o secretário
de Planejamento, Paulo
Amadei, o diretor de Indústria,
Comércio e Serviços, Felipe
César Filho, e o coordenador
da Vigilância Sanitária de
Pindamonhangaba, Rafael
Lamana receberam os senhores
Cleber Gomez, diretor do
Spani, e Paulo Gomez,
engenheiro do Spani. O
encontro ocorreu no gabinete do
prefeito e a equipe da Prefeitura
conversou com os empresários
sobre o investimento que chega
à cidade.”Fomos muito bem
recebidos pelos funcionários da
Prefeitura, equipe acolhedora e
estamos felizes. É gratificante
juntar-se a uma cidade em
bonita evolução e com tantas
benfeitorias anunciadas. Nosso
intuito é fortalecer o mercado”,
comentou o diretor do Spani.O
prefeito João Ribeiro comentou
com os empresários que a vinda
do empreendimento para a
cidade é algo extremamente
enriquecedor e a Prefeitura
preocupa-se com a qualificação
da mão de obra para atender
as empresas, e oferece, no final
do ano, capacitação para 60
jovens por meio de um projeto
do Fundo Social de
Solidariedade.O Grupo
Zaragoza, detentor das
bandeiras Spani Atacadista e
Villarreal Supermercados, está
comemorando a abertura de sua
unidade. A rede pretende
reforçar sua marca e
movimentar a economia da
cidade, além de gerar dezenas

de empregos diretos. O
modelo estrutural da loja
seguirá o mesmo padrão
das demais.O espaço
conta com 40.000 m² de
área útil e a loja terá 4.000
m² de área de venda,
capacitada com 300 vagas
de estacionamento e
cozinha experimental.
Serão mais de 10 mil itens
comercializados e 200
ofertas semanais.A equipe
Spani será capacitada e
preparada para atender
com foco principal no
pequeno varejo e no
público transformador,
mas com atendimento
especializado, também,
para o consumidor final.
Além do atendimento
local, a rede espera
também atender as
cidades vizinhas, como
Campos do Jordão,
Tremembé, Taubaté e
Roseira.O SPANI E A
COMUNIDADEHá oito
anos, desde a inauguração
de sua primeira loja, em
Guaratinguetá, a Rede
Atacadista atua
comprometida com a
economia e a qualidade
das compras de seus
clientes, sem deixar de
atender a comunidade na
questão social e
humanitária.Hoje, com
lojas também nas cidades
de São José dos Campos,
Mogi das Cruzes, Atibaia,
Resende e Volta Redonda,
d e s e n v o l v e
periodicamente cursos
beneficentes de
qualificação para o
consumidor final e os
profissionais do Food
Service, além de
desenvolver campanhas
sociais e atividades em
parceria com entidades
assistenciais onde a Rede
e s t á
inserida.CONTRATAÇÕESPara
preencher as 300 vagas
de trabalho, o Spani
Atacadista conta com o
apoio do Sincomércio
(Sindicato do Comércio
Varejista) e o PAT (Posto
de Atendimento ao
Trabalhador) de
Pindamonhangaba.Os
profissionais contarão com
treinamentos frequentes de
especialização e
desenvolvimento pessoal e

profissional. SOBRE O
GRUPO ZARAGOZAO
Grupo Zaragoza surgiu em
2003. É detentor das
bandeiras Spani Atacadista e
Villarreal Supermercados e
conta com onze lojas, sendo
cinco da bandeira varejista,
instaladas nas cidades do
interior paulista, em São José
dos Campos com duas lojas,
Jacareí, Taubaté e Cruzeiro.A
bandeira Spani Atacadista
está presente nas cidades de
São José dos Campos,
Guaratinguetá, Mogi das
Cruzes e Atibaia, todas no
interior do Estado de São
Paulo. O público sul
fluminense também conta
com duas unidades nas
cidades de Resende e Volta
Redonda.Nesse ano, a Rede
Atacadista conquistou
importantes colocações no
ranking ABAD/NIELSEN,
com base em 2011. Entre os
destaques está a 5ª posição
como Atacadista Nacional de
Autosserviço e em
Distribuição e entrega no
estado de São Paulo; o 8º
lugar como Maior
Empregador Nacional do
Segmento e a 10ª colocação
no quesito Atacadista
Nacional Entre Todos os
Segmentos.Desde 2009, o
Grupo conta com um
Moderno Centro de
Distribuição com 42.000 m²,
construídos em uma área de
160.000 m², localizado na
rodovia Pres. Dutra, em
Taubaté, para dar o suporte
logístico e administrativo a
todas as lojas da rede, bem
como aos clientes varejistas
atendidos pelo sistema
Express de vendas externas
diretas.Atualmente o grupo
possui 2.673 funcionários,
beneficiados com políticas
internas de Recursos
Humanos, que refletem na
capacitação e especialização
de cada
profissional.Sabendo da
responsabilidade com a
comunidade onde estão
inseridas, as lojas do Grupo
Zaragoza desenvolvem ações
de responsabilidade social e
de sustentabilidade durante
todo o ano, para beneficiar
as entidades assistenciais dos
municípios.Em 2012, o
Grupo Zaragoza terá um
faturamento superior a R$1
bilhão.

Desenvolvimento de
Pinda atrai Spani

Atacadista

A Prefeitura de
Pindamonhangaba, por meio da
Secretaria de Saúde e
Assistência Social, começou,
neste mês de setembro, a
realizar a pesagem para o bolsa
família. Os munícipes que fazem
parte do programa precisam
passar pelo procedimento.Os
profissionais irão conferir se a
carteira de vacinação das
crianças de 0 a 6 anos está
completa; e mulheres de 14 a
47 anos farão o preventivo, as

mulheres acima de 40 anos
passarão pelo
procedimento de
mamografia.A diretora de
Assistência Social, Ana
Rita Gomes, explica que o
programa estimula os
munícipes a participarem
da pesagem, que é
importante. “Na questão
da saúde é necessário ter
esse acompanhamento de
r o t i n a ” ,
ressalta ela.A pesagem

acontece até o dia 23 de
outubro, nos diversos bairros
da cidade. Quem tem o
benefício do bolsa família e
ainda não fez a pesagem é
necessário fazer até essa
d a t a .
Todas as unidades de saúde
de Pindamonhangaba estão
aptas a fazerem os
p r o c e d i m e n t o s .
Quem ainda não fez precisa
procurar a unidade mais
próxima de sua residência.

Pinda continua pesagem
para Bolsa Família

Neste fim de semana, o
Cineclube Araucária traz ao
Espaço Cultural Dr. Além
mais três filmes, sendo dois
com a temática da dança
(Retratos da Vida, o Último
Dançarino de Mao) e mais
um sucesso infantil
( M a d a g a s c a r ) . A
programação começa na
sexta-feira (21/09), com o
filme “Retratos da Vida” 
(França - 1981), que traz a
histórias de quatro famílias
vindas da França, Alemanha,
Rússia e Estados Unidos em
um encontro histórico, em
meio ao cenário da Segunda
Guerra Mundial. Em meio a
essa realidade drama e dança
irão dar o ritmo desse enredo
que tem a direção de Claude
Lelouch e elenco formado
por James Caan, Robert
Houssein, Gerardine Chaplin,
Nicole Garcia, Fanny Ardant.
 ”Retratos da Vida” será
exibido ás 19h 30, com
duração de 168 minutos e
classificação 14 anosO
sábado traz o filme “Último
Dançarino de Mao”
(Austrália - 2011), baseado
na obra autobiográfica de Li

Cunxin “Adeus, China”, que
traz a história de um garoto
filho de um casal com 11
filhos numa aldeia da China,
que através do seu talento
chega a Academia de
Madame Mao, no final da
década de 70 e ganha
destaque a ponto de ser
convidado a integrar elenco
de uma academia americana,
porém sua ida ao Ocidente
irá transformar sua vida
profissional e pessoal. O filme
tem a direção de Bruce
Beresford e com elenco
formado por Chi Cao, Bruce
Greenwood, Kyle
MacLachlan,  Suzie Stern.
“Último Dançarino de Mao”
será exibido ás 19h 30, com
duração de 117 minutos e
classificação 14 anos.Já o
domingo traz o sucesso dos
Estúdios DreamWorks
“Madagascar” que conta a
primeira aventura do amigos
Alex (leão),
 Marty (zebra), Glória
(hipopótamo) e Melman
(girafa), quatro atrações do
zoológico de Nova Iorque
que desconhecem a vida
selvagem. Porém Marty

resolve ir em busca das suas
origens selvagens, levando os
seus amigos a embarcarem
nessa busca que irá causar
um transtorno na Big Apple
e levando-os para África,
porém a viagem é desviada e
eles acabam chegando em
Madagascar, aonde terão
que sobreviver na selva de
verdade. O filme tem direção
de Eric Darnell e Tom
McGarth e no Brasil conta
com a dublagem de Alex
Moreno, Heloísa Perrisé,
 Felipe Grinnan, Ricardo
Juarez, Guilherme Briggs e
Paulo Vignolo.
“Madagascar” será exibido
às 15h,
com duração de 87 minutos
e classificação LIVRE O
Cineclube Araucária
acontece no Espaço Cultural
Dr. Além (Av. Dr. Januário
Miráglia, 1582 - Abernéssia),
com entrada franca.
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.

Campos do
Jordão:Cineclube

Araucária traz mais um
fim de semana de filmes

A Prefeitura de
Pindamonhangaba, por
meio do Departamento de
Cultura, realiza, neste
mês, workshop voltado
para a narração de
histórias. O evento “Eu
conto, tu contas, ele
conta”, com as meninas
do conto, acontece no dia
23 de setembro, das 14 às
18 horas.O objetivo é
explorar os recursos
internos e externos para o
narrador. Através de

algumas vivências
práticas e narração de
histórias, serão levantadas
questões sobre o trabalho
do contador de histórias.
O pré-requisito para
participar é já contar
histórias e ter no mínimo
16 anos.As inscrições
podem ser realizadas até
quinta-feira (20), no
Departamento de Cultura,
ou através do
email:cultura@pindamonhangaba.sp.gov.br.
As atividades serão no

Centro Comunitário José
Antonio de Oliveira –
José Michelin – Bosque.
Mais informações podem
ser obtidas pelo telefone
3642-1080.No último
s á b a d o ,
dia 15 de setembro, a
Prefeitura de Pinda
recebeu o workshop o
Corpo Cômico, da Cia
Absurda Confraria, que
ofereceu uma abordagem
sobre o estado cênico e
ridículo do ator.

Workshop será realizado
em Pindamonhangaba

A Prefeitura de
Pindamonhangaba e o
Governo do Estado, por
meio da CDHU
(Companhia de
D e s e n v o l v i m e n t o
Habitacional e Urbano),
vão construir mais 94
apartamentos no
loteamento Azeredo, no
distrito de Moreira
César.O secretário de
Habitação, Maurício
Marcondes, disse que
“cada apartamento terá 52
m² de área construída,
além de área mista –
totalizando 67 m². Além
disso, os moradores
contarão com vaga em
garagem, play-ground,

área verde e outros
benefícios. No total,
serão 6.739 m² de área
construída”.O prefeito
João Ribeiro, que assinou
o protocolo de intenções
em São Paulo, afirmou
que este é mais um
importante passo para o
setor habitacional de
P i n d a m o n h a n g a b a .
“Temos trabalhado para
garantir moradia e
qualidade de vida a nossa
população. Entregamos
1.454 moradias nos
últimos anos e vamos
continuar nosso empenho
para as famílias da
cidade”.João Ribeiro
lembrou que, além da

entrega das casas, é
importante a Prefeitura
atuar no desenvolvimento
da infraestrutura do local
com galerias e iluminação
pública, além de escolas,
centros comunitários,
creches e unidades de
saúde.Os novos blocos
com os 94 apartamentos
ficarão na rua Manuel
Bueno de Carvalho com
Silvino Lourenço de
Faria, próximos aos 112 já
entregues no local. As
obras começam no início
de novembro deste
ano.Mais informações na
secretaria de Habitação,
pelos telefones 3644-5231
ou 5230.

Pinda vai construir mais
94 apartamentos

populares
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Desligar o monitor do
computador, usar lâmpadas
fluorescentes e manter janelas
e portas fechadas quando o ar
condicionado estiver
funcionando. Pode não
parecer, mas atitudes como
estas e muitas outras, podem
reduzir, e muito, o consumo de
energia elétrica dentro do
ambiente de trabalho. Para
orientar sobre o uso eficiente
e correto da eletricidade,  a
EDP Bandeirante,
distribuidora de energia
elétrica do Grupo EDP no
Brasil, selecionou algumas
dicas que podem fazer a
diferença no consumo no fim
do mês.Mais duráveis e
econômicas, as lâmpadas
fluorescentes é uma excelente
opção para a iluminação do
local. Além disso, lembre-se
de apagar as lâmpadas
quando sair da sala e, se
possível, ilumine o ambiente
utilizando a luz do sol, abrindo
bem janelas, cortinas e
persianas.O teto e paredes
internas pintados com cores
claras refletem melhor a luz,
diminuindo a necessidade de
iluminação artificial.O gestor
Executivo da EDP
Bandeirante, Marcos Scarpa,
destaca ainda, que se o
escritório ou a empresa
ficarem vazios por um longo

espaço de tempo, o
recomendado é desligar todos
os aparelhos.”Em dias de
muito calor, nada melhor do
que usufruir de um ar-
condicionado. Para que o
equipamento não consuma
mais energia do que o
necessário, o recomendado é
deixar todas as portas, janelas,
persianas e cortinas fechadas,
para evitar a entrada do calor
no ambiente e forçar a
capacidade do aparelho”,
orienta Scarpa.É importante
lembrar que evitar o
desperdício não significa
c o m p r o m e t e r
necessariamente a qualidade
de vida ou a produtividade no
local de trabalho ou em casa,
é apenas utilizar a energia
elétrica de forma eficiente e
correta.Confira algumas dicas
que podem contribuir no
combate ao desperdício da
energia elétrica Ar
condicionado- Desligue o
aparelho quando o ambiente
estiver desocupado;-
Mantenha janelas e portas
fechadas quando o ar
condicionado estiver
funcionando;- Evite o calor do
sol no ambiente, fechando
cortinas e persianas ou
colocando insufilme nos
vidros;- Não tape a saída de
ar do aparelho e mantenha os

filtros limpos;- Proteja a parte
externa do ar condicionado da
incidência do sol, sem
bloquear as grades de
ventilação.Iluminação- Evite
acender lâmpadas durante o
dia. Use melhor a luz do sol,
abrindo bem janelas, cortinas
e persianas;- Apague as
lâmpadas dos ambientes
desocupados ou se possível,
instale um sensor de
presença;- Teto e paredes
internas pintados com cores
claras refletem melhor a luz,
diminuindo a necessidade de
iluminação artificial;- As
lâmpadas fluorescentes são
mais eficientes que as
l â m p a d a s
incandescentes.Computador-
Sempre que você der uma
pausa no seu trabalho,
desligue o monitor de vídeo.
Ele é responsável por 70% do
consumo de energia. Se
puder, configure-o para
desligar automaticamente
após alguns minutos sem
u t i l i z a ç ã o . -
 Nas pausas mais
prolongadas, desligue
totalmente o aparelho,
inclusive o estabilizador;- Não
deixe monitor,
impressora, caixa de som,
estabilizador e outros
acessórios do computador
ligados sem necessidade.

EDP Bandeirante
preparou algumas dicas

úteis de economia no
ambiente de trabalho
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Pelo segundo ano
consecutivo, a Faculdade
Anhanguera de Taubaté
(unidade 1), promove um
concurso de poesia para
aqueles que querem mostrar
seus talentos e têm gosto pela
escrita. A oportunidade é
voltada para alunos dos
ensinos fundamental e médio,
pessoas acima de 40 anos,
além dos estudantes de todos
os cursos da Faculdade.O
evento é uma iniciativa da
Academia de Letras da
Faculdade Anhanguera de
Taubaté (ALFA), e os
interessados em participar
podem enviar suas produções
até o dia 1° de outubro.Para
cada categoria de público foi
definido um mote. Para os
alunos do ensino fundamental
o tema é “criança”, para os
do ensino médio e da
Faculdade é “professor”, e
para pessoas acima de 40

anos o assunto é
“saudade”. Segundo a
coordenadora do curso de
Letras da Faculdade
Anhanguera e idealizadora da
ação, professora Ana Cláudia
Abud, “o concurso visa
valorizar as produções
literárias da região e
identificar talentos”,
comenta. Os cinco primeiros
colocados receberão um
certificado e a cerimônia de
premiação será feita em
solenidade que será marcada
pela ALFA.O julgamento dos
trabalhos será feito por uma
comissão composta por um
integrante da Academia
Valeparaibana de Letras e
Artes (AVLA), dois da
Academia Taubateana de
Letras (ATL) e pelos
membros titulares e
honorários da ALFA.Para
participar, o regulamento é
que a poesia tenha uma lauda,

com digitação em Times New
Roman, corpo 12 e espaço
simples. Os interessados
devem enviar três vias em um
envelope grande, constando
somente o título, a poesia e o
pseudônimo.Em um envelope
menor, lacrado, inserido no
mesmo envelope grande, os
participantes devem colocar
uma folha com nome,
pseudônimo, endereço
completo, telefone para
contato, e-mail, nome da
escola e assinatura. Na face
externa deste envelope, é
preciso escrever também o
pseudônimo e o tema.Os
trabalhos devem ser enviados
em nome da professora Ana
Cláudia Abud. A Faculdade
Anhanguera de Taubaté
(unidade 1) fica localizada na
Avenida José Olegário de
Barros, 46/58, Jardim
Morumbi. O CEP é 12060-
400.

Taubaté: Faculdade promove
concurso de poesia


