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A GAZETA DE

TREMEMBÉ

No dia 16 deste mês, a
Estância Turística de
Tremembé recebeu
oficialmente seu Plano
Municipal de Saneamento
Básico durante uma
cerimônia realizada na sede
da Secretaria Estadual de
Saneamento e Recursos
Hídricos, em São Paulo, com
a presença do Secretário
Estadual, Edson Giriboni.
Durante a solenidade,
também foi entregue o Plano
Regional de Saneamento
BásicoRepresentando a
Prefeitura Municipal de
Tremembé, estiveram
presentes no evento os
Técnicos da Secretaria de
Agricultura e Meio Ambiente
(SAMA), o Coordenador
Técnico de Meio Ambiente e
Engenheiro Sanitarista e
Ambiental, Eduardo Miralha
e o Coordenador Técnico de
Agricultura e Engenheiro
Agrônomo, Christian Kather.
O Chefe da Fiscalização de
Meio Ambiente, Adriano

Manuel B. de Lima, também
marcou presença na
cerimôniaO material
recebido, juntamente com o
Plano Diretor Participativo
do Município, será
fundamental para o
planejamento do crescimento
de Tremembé de forma
consciente e ambientalmente
adequada, visando não
apenas a preservação dos
aspectos naturais, como
também almejando uma
qualidade de vida cada vez
maior para a população,
salientando-se ser o
saneamento básico um
instrumento essencial para a
preservação da vida e
melhoria da saúde públicaEm
2007, ocorreu a
promulgação da Lei Federal
11.445/2007, mais
conhecida como a Lei do
Saneamento Básico. O
objetivo do Governo Federal
com a medida foi direcionar
as intervenções e estudos das
Administrações Públicas

Estaduais e Municipais,
estabelecendo diretrizes
básicas a serem atingidas e
contempladasO Plano
Municipal de Saneamento
Básico é um documento
complexo. Sua idealização e
confecção envolvem técnicos
especializados no assunto, o
que, por sua vez, acaba por
encarecer a produção do
Plano de um modo geral, o
que dificulta muito sua
realização pelos pequenos
municípios. Dessa forma, o
Governo do Estado de São
Paulo criou o “Programa
Estadual de Apoio à
Elaboração de Planos
Municipais de Saneamento”,
aderido por Tremembé em
2010, e, desde então, foram
promovidas inúmeras
reuniões com os técnicos
disponibilizados pelo Estado
para criar o Plano Municipal
da cidade, assim como visitas
a campo e revisão dos
estudos levantados e
relatórios realizados.

Tremembé recebe Plano
Municipal de

Saneamento Básico

A Câmara de Taubaté
promoveu audiência pública
no dia 19 para debater
mudanças no Plano Diretor.
É a segunda de três
audiências convocadas pela
Comissão de Justiça neste
mês de julho. A terceira,
inicialmente prevista para as
15h do dia 24, foi transferida
para o período noturno, às
19h.Presidente da comissão,
Chico Saad (PMDB)
anunciou a ausência do
secretário de Planejamento,
Antonio Carlos Pedrosa, por
motivos de saúde. Pedrosa
foi representado por
arquitetos de sua equipe e
pelo engenheiro Carlos de
Arruda Camargo.Chico
Saad explicou as mudanças
no Plano Diretor e pontuou
que será retirada a
obrigatoriedade de consulta

ao Conselho Municipal de
Planejamento. No entanto,
afirmou que a Prefeitura
incentivará a formação do
conselho, o que ainda não
ocorreu por falta de
interessados ao quadro de
membros, de acordo com o
vereadorExplicou outras
mudanças, entre elas, a que
obriga uma vaga de
estacionamento para visitante
nos condomínios a cada 100
m² de construção, ao invés
dos atuais 50 m².O vereador
Orestes Vanone (PSDB)
sugeriu que as alterações
fossem votadas somente
após a formação do
Conselho de Planejamento,
com a posse de seus
membros. Para Saad, isso
demandaria tempo, o que
deixaria “a cidade
estagnada”, à espera da

aprovação das mudanças no
Plano Diretor.Vereador em
exercício, Noilton Ramos
(PSD) relatou sua
preocupação com o impacto
do crescimento desordenado
do município sobre o trânsito.
Carlos de Arruda Camargo
explicou que há dois projetos
do município em análise no
Governo Federal, para
obtenção de recursos que
permitirão obras para
desafogar o trânsito.Os
vereadores Rodrigo Luis
Silva “Digão” (PSDB) e
Maria das Graças Oliveira
(PSB) estiveram presentes na
audiência, que será
reapresentada pela TV
Câmara Taubaté (Net, 17
digital e 98 analógica) nos
dias 21 e 22 de julho, a partir
do meio-dia, durante a
programação.

Câmara debate
mudanças no Plano
Diretor e modifica
horário da terceira

audiência

O Circolo Italiano di Taubaté,
Associação de
Descendentes, Imigrantes e
Interessados pela Cultura
Italiana oferece o 1° Curso
de Aprendiz de Garçom em
parceria com Elisa Surnin
Saes (Casa da Elisa). As
aulas acontecem no Museu
da Imigração em quatro
módulos com duração de 1
hora.O objetivo é formar
novos garçons e garçonetes
de 16 a 18 anos para atender
com qualidade e
profissionalismo os
restaurantes da nossa região,
principalmente em
Quiririm.Preocupados com a
melhoria e preparo
profissional no atendimento
ao cliente, este curso visa
capacitar os adolescentes
para o mercado de
trabalho.Visando a premissa
de que Quiririm precisa ter

um ótimo atendimento para
receber os turistas, o curso
foi formatado para ensinar
aos jovens noções básicas de
um excelente
atendimento.”Os turistas não
vêm a Quiririm apenas para
apreciar a boa comida, mas
sim para saber mais sobre a
nossa cultura e nossas
tradições”, destaca Elisa,
proprietária da Cantina da
Elisa e facilitadora do
curso.Além de aprender
sobre a cultura italiana, os
jovens irão saber mais
informações sobre como se
vestir, se portar perante os
clientes, como se posicionar
no estabelecimento e manter
uma postura adequada,
como dar informações
corretas e muito mais.O
mercado de trabalho está em
falta de garçons e garçonetes
com qualificação. Um bom

garçom é sempre muito bem
remunerado, daí o interesse
em proporcionar o ensino
dessa profissão a estes
j o v e n s .
Os requisitos para participar
do curso são:Investimento do
aluno: R$ 10,00 (apostila);
Estudantes de 16 a 18 anos
de idade;
Residir nos bairros: Quiririm,
Santa Tereza, Cecap,
Bonfim, Chácara Flórida,
Fazendinha, Pinheirinho e
bairros próximos;
Xerox do comprovante de
endereço e da carteirinha de
estudante; Menores de 18
anos somente com
autorização escrita pelos
p a i s .
As inscrições estão
abertas!!!Museu da
Imigração Italiana – Avenida
Líbero Indiani, 550 –
Quiririm

Circolo Italiano di
Taubaté oferece “1°

Curso de Aprendiz de
Garçom”

A cidade de Taubaté foi
selecionada pelo governo
federal para participar do
Programa de Aceleração do
Crescimento Mobilidade
Cidades Médias, conhecido
como PAC 2. O lançamento
do programa foi feito pela
presidente Dilma Roussef na
última quinta-feira, 19 de
julho, no Palácio do Planalto,
em Brasília.O anúncio oficial
também contou com as
presenças dos ministros
Aguinaldo Ribeiro
(Cidades), Miriam Belchior
(Planejamento) e Ideli
Salvatti (Relações
Institucionais).Representando
o prefeito Roberto Peixoto,
participaram da solenidade o
secretário de

Desenvolvimento e
Inovação, Anthero Mendes
Pereira Júnior, e o assessor
para Assuntos Políticos, Jacir
Cunha.No total, o PAC 2
prevê a liberação de cerca
de R$ 7 bilhões pra
investimentos em obras e
projetos voltados para a
melhoria da infraestrutura do
sistemas viários das cidades
participantes.Segundo o
prefeito Roberto Peixoto, a
administração municipal, a
partir de agora, irá elaborar
os projetos que considera
mais importantes para a
cidade, a fim de enviá-los
para aprovação pelo
governo federal.”Vamos
buscar recursos para
melhorar nossa infraestrutura

viária e, também, o nosso
sistema de transporte
coletivo”, destacou
Peixoto.De acordo com o
PAC 2, serão beneficiados
os projetos que, entre outros
pontos, beneficiem os
deslocamentos em áreas de
população de baixa renda e
que promovam o tratamento
urbanístico no entorno da
área de intervenção com a
implantação de passeios,
travessias, passarelas e
sinalização, por
exemploForam selecionados
para participar do PAC 75
municípios brasileiros que
possuem entre 250 mil e 700
mil habitantes. Cada
município poderá apresentar
até duas propostas.

Taubaté é selecionada
para o PAC 2

A Casa de Apoio Amor e
Vida, de Taubaté irá
promover no próximo dia
28 de julho a Pizza
Solidária, com o objetivo
de angariar fundos para a
manutenção da casa que
cuida de crianças carentes
e soropositivas.No evento
que acontece das 12h às

18h30 serão vendidas
pizzas de mussarela e
calabresa, com massa pré-
assada, no valo de R$
12,00. As pizzas podem
ser retiradas no local ou
entregues na cidade. As
entregas e encomendas se
encerram às 18h.A Pizza
Solidária irá acontecer na

sede da entidade,
localizada na rua Cônego
Altino de Moura,
2 1 3 ,
 Jardim Maria Augusta.
Informações sobre o
evento pelo telefone (12)
3025-3331ou 9716-
9320 - Cristiane ou
Priscila.

Casa de Apoio Amor e Vida
realiza pizza solidária
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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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É cada vez maior a
necessidade das Comarcas
de contarem com
profissionais que sejam
Peritos Judiciários. A grande
maioria das pessoas
formadas em curso superior
e TTI pode ser perito judicial
no seguimento de suas
atividades. Em Taubaté o
curso acontece nos dias 27
e 28 de julho, na OAB -
Casa do Advogado.Em uma
demanda Judiciária, inúmera
vez se faz necessário a
participação de um perito
assistente técnico e nesse
caso, quem estiver atendendo
ao magistrado do processo,

não pode atender as partes
envolvidas de forma
simultânea.Logo em inúmeras
situações, participam mais
que um especialista. O perito
judicial tem como função
colaborar com o judiciário
em questões das mais
variadas, tais como em um
processo envolvendo cálculo
trabalhista, acidente de
trabalho, negligencias
profissionais, dano ambiental,
avaliação comercial de um
imóvel ou dano estrutural,
análise de documentos,
grafotecnia (pericia em
assinaturas ou escritas ),
desvios de programas numa

empresa ou dados, dentre
outras situações que geram
demandas ou alguns tipos de
crimesAo assumir uma
pericia, o perito,
 precisa estar ciente das
responsabilidades e agir com
absoluta imparcialidade, pois
ele torna-se “auxiliar do juiz”
que fez o convite ou
s o l i c i t a ç ã o .
O Perito Judicial,
ao contrário do perito
vinculado à secretária de
Segurança Pública,
 não é concursado,
podendo exercer outras
atividades laborais em seu
dia a dia.

Taubaté terá curso de
perito judicial

ALDA LOPES DE
OLIVEIRA RESENDE E
SILVINHA SIM Com o
afastamento temporário
do Presidente Alberto
Mazza devido a Campanha
E l e i t o r a l ,
de Julho até Outubro,
a AVLA - Academia
Valeparaibana de Letras e

Artes terá como
Presidente a poetisa e
trovadora Alda Lopes de
Oliveira Rezende e
também a Professora
Silvinha Simões.
Conforme às normas
estatutárias da AVLA, a
P r i m e i r a
Vice-Presidente Alda

Lopes de Oliveira
Rezende e a Segunda
Vice-Presidente Silvinha
S i m õ e s
, de Julho até
Outubro estarão
comandando a AVLA no
desenvolvimento dos
trabalhos literários e
artísticos da entidade.

ACADEMIA
VALEPARAIBANA DE

LETRAS E ARTES COM
NOVA PRESIDÊNCIA

Servidores da Vigilância
Sanitária (VISA) de
Tremembé realizarão
treinamentos para
merendeiras e
proprietários de
e s t a b e l e c i m e n t o s
comerciais no município.
Hoje, dia 18, e no dia 25
de julho, merendeiras das
escolas da cidade
receberão um
treinamento sobre
manipulação de
alimentos. Amanhã,
representantes de
restaurantes, padarias,
lanchonetes e outros
estabelecimentos que
fazem comércio de
gêneros alimentícios,
receberão da Vigilância
Sanitária do Estado de
São Paulo e da Vigilância
Epidemiológica de
T r e m e m b é ,
 um treinamento sobre a
manipulação de alimentos

e a participação do
comércio na distribuição
e divulgação de material
educativo sobre DSTs,
HIV e Aids.De acordo
com a VISA do município,
o treinamento para as
merendeiras, realizado na
EMEF Ernani Giannico, é
direcionado a aspectos de
h i g i e n i z a ç ã o ,
armazenamento e
manipulação de alimentos
na rotina de trabalho. Já o
encontro para os
c o m e r c i a n t e s ,
que acontecerá no Tênis
Clube Tremembé,
abordará dois temas
diferentes: a manipulação
de alimentos e a
participação do comércio
na distribuição e
divulgação de materiais
educativos sobre Doenças
S e x u a l m e n t e
Transmissíveis (DSTs),
HIV e Aids.  Os

comerciantes receberão
as orientações do
treinamento por meio de
servidores da VISA e da
V i g i l â n c i a
Epidemiológica da
Secretaria de Saúde da
c i d a d e .
A equipe da VISA
responsável pelos
treinamentos afirma que a
iniciativa tem o objetivo
de fazer uma renovação
dos conhecimentos já
passados às merendeiras,
 ao mesmo tempo em que
busca a conscientização
dos comerciantes sobre a
manipulação de alimentos
e a permissão para
distribuição de materiais
informativos sobre DSTs
/ HIV / Aids em locais
p ú b l i c o s ,
incentivando o acesso
mais fácil da população a
informações sobre esses
temas.

Tremembé: Merendeiras
fazem treinamento com

agentes da VISA

A Secretaria de Saúde de
Tremembé informa que no
período entre os dias 23 a 30
de julho de 2012, devido à
licença médica e férias de

servidores, o setor de
Serviço Social do Centro de
Saúde Dr. Carlos Borges
Ancora da Luz (Praça da
República, 361, Centro)

funcionará das 13h às 17h.A
Secretaria ainda informa que
a população também pode
esclarecer dúvidas pelo
telefone (12) 3607-1012.

Comunicado Secretaria
de Saúde: Novo horário

do setor de Serviço
Social

O MC Tagarela, do DTPK
Crew e do projeto Blablablá
Posithivo, foi consagrado o
“Rei da Rua” e também
campeão da Rinha dos MCs,
na festa comemorativa de seis
anos de evento. Mantendo a
tradição e marcando presença
no calendário anual, a Rinha
dos MCs apresentou vários
elementos da cena hip hop e
contou com a apresentação
dos idealizadores DJ DanDan
e Criolo, que com o disco “Nó
na Orelha” foi um dos
campeões de indicações ao
Video Music Brasil 2011 da
MTV.MC TagarelaJader
Thiago de Faria Pinho, Vulgo
Tagarela, nascido em Lorena,
mudou-se pra Ubatuba em
1999, onde vive até hoje.
Ingressou no improviso por
intermédio do samba, em 2004,
tocando repente na praia do
Pereque-Açu.Em 2011 lançou
o EP junto ao MC Lorens,

intitulado “Forças Aliada” e foi
consagrado no mesmo ano
com o título MC Campeão
Circuito Estadual da Rinha
dos MCs.Mais recentemente
foi campeão do mini
campeonato realizado na
Rinha Dos MCs, no qual
conquistou uma vaga para
representar São Paulo no
Duelo de MCs em Belo
Horizonte e na Batalha Rei
das Ruas no clube Glória em
SP.Em breve será lançado o
CD do DTPK (Confector,
Tagarela, Flamarion, Lorens e
Ninho) e a MixTape “Cada um
tem seu lugar”, em
homenagem ao bairro do
Pereque-Açu. No último
domingo, 15, aconteceu o pré-
lançamento do CD, na pista
de skate de Ubatuba, durante
evento realizado pela Yesk8 e
AM Produções, com uma
competição “Best trick” para
atletas locais. O CD “Cada

um tem seu lugar” possui 19
faixas.Outros parceiros de
MC Tagarela são Jorlan
Lopes, Etiene Araújo, Evandro
Santos, Mc Lorens, Mc
Andreivi, Lucas Santos, Mc
Flamarion, Isabella Furquin,
Katatau, Jorge Servulo, Digão,
Adriano White, Mona, Luara,
Banda COS 96, Gullyt,
Matheus DV, Camila, DO,
Tubaína e Dalsin.Pré
lançamento do
CDAconteceu no ultimo
domingo, o pré lançamento do
cd do grupo de rap de
Ubatuba DTPK CREW na
pista pública de skate. O CD,
que tem o nome “Cada um
tem seu lugar” tem 19 faixas
e é oferecido pelo valor de R$
2,00. Foi realizado pela Yesk8
um Best Trick para os
skatistas locais, que junto a
AM Produções proporcionou
um pocket show de
lançamento do single.

MC Tagarela é consagrado
o “Rei da Rua” na Rinha

dos MCs

O skate será, mais uma vez,
modalidade extra nos 56º
Jogos Regionais, que
acontecem em
Caraguatatuba até o dia 28 de
julho. A opção de escolha das
modalidades extras é da
cidade anfitriã e Caraguá
optou novamente por incluir o
skate nas competições.Em
Ubatuba foi realizada uma
seletiva, que deu o direito dos
três primeiros colocados de
cada categoria (Feminino, Sub

18 e Open) participarem do
evento.O monitor da
modalidade, Elton Herrerias
Júnior, indicou o atleta
Jeferson Gambá para compor
o elenco, já que dez vagas
foram disponibilizadas para
Ubatuba.Ubatuba possui um
bom histórico na competição.
Elton Herrerias Júnior
conquistou a prata em 2004 e
o bronze em 2007, quando a
disputa foi realizada em
Ubatuba. Luiz de Oliveira

conquistou o ouro em 2008,
em Caraguá.
Este ano, os skatistas da nova
geração estão treinados e com
grandes chances de
conquistas de medalhas para
a cidade. A Yesk8 e a AM
Produções farão parte
organização da delegação
s k a t e ,
e da cobertura exclusiva dos
atletas locais.
 Mais informações no blog da
delegação skate de Ubatuba

Skate será novamente
modalidade extra dos Jogos

Regionais de
Caraguatatuba 2012

O bairro Sesmaria será o
próximo a receber o
Programa prefeitura no
Bairro. O evento acontecerá
no dia 28 de julho, na Escola
Municipal João Alexandre,
das 14h às 17h. Nesta sexta-
feira, 20, uma grande reunião
foi realizada entre
representantes de todas as
Secretarias Municipais para
acertar detalhes do evento.O
p r o g r a m a ,
 um enorme sucesso da
administração do prefeito
Eduardo Cesar, é resultado da
parceria entre as Secretarias

Municipais, que se unem para
levar aos mais diferentes
bairros de Ubatuba os
serviços prestados por cada
setor.Desta forma, quem
comparece ao evento tem a
oportunidade de usufruir
serviços e atrações, como
apresentações culturais, a
Casa do Brinquedo para
diversão das crianças,
recreação, cadastro para o
Bolsa-Família, Banco do
P o v o ,
Ouvidoria, com atendimento à
população referente às
questões que envolvem a

administração pública,
serviços do Procon, aferição
de pressão,
cadastro para castração de
cães e gatos e orientações
sobre o combate à dengue.
Haverá ainda exposição de
hortas suspensas,
distribuição de mudas e a
“Cidade Mirim”,
 que orienta crianças com
relação à educação no
t r â n s i t o .
Quem comparecer ainda
poderá saborear
 pipoca e algodão-doce à
vontade.

Sesmaria recebe Programa
prefeitura no Bairro no
próximo dia 28 de julho

Osesp faz o concerto de
encerramento neste domingo
(29/07), às 17h No 43º 
Festival Internacional de
Inverno de Campos do Jordão
chega a sua última semana de
concerto recebendo nessa
semana Osesp, Coro da
Osesp, Orquestras Sinfônicas
de Santo André, da USP, de
São José dos Campos e a
Filarmônica de Minas Gerais.
A programação desta semana
começa na quarta feira (25/
07), na Igreja Santa Terezinha
(Abernéssia), às 15h 30, que
recebe o Coro da Osesp
regido pela maestrina Naomi
Munakata e piano de
Fernando Tomimura. No
programa obras de Felix
Mendelshon-Bartholdy, Anton
Bruckner, Franz Schubert e
Johannes Brahms. A entrada
é franca. Logo às 20h 30, o
Auditório Cláudio Santoro
recebe a Orquestra Sinfônica
da USP regida pelo maestro
Carlos Moreno e solo de
violino de Contanza Almeida
Prado Moreno, que estarão
executando peças de Almeida
Prado e Anton Bruckner. Os
ingressos custam R$ 50,00
(inteira) e R$ 25,00 (meia).Na
quinta-feira, o maestro Carlos
Moreno volta ao palco do
Auditório Cláudio Santoro
para reger a Orquestra
Sinfônica de Santo André,

contando com solo de violino
de Contanza Almeida Prado
Moreno para interpretar obras
de Almeida Prado e Anton
Bruckner. O concerto tem
início às 20h 30, com ingressos
a R$ 50,00 (inteira) e R$ 25,00
(meia).Já no dia 27/07, a
atração será a Orquesta
Jovem da Colômbia que terá
como regente André Arozco-
Estrada e participação da
violonista Sarah Chang. Para
esse concerto serão
executadas obras de Jean
Sibellus e Bela Bartók. O
concerto tem início às 20h 30,
com ingressos a R$ 80,00
(inteira) e R$ 40,00 (meia).No
sábado duas apresentações
agitam a Praça do Capivari,
às 12h 30 e às 16h 30. A
primeira atração a subir no
palco da Concha Acústica
será a Orquestra Sinfônica de
São José dos Campos, com
regência de Marcelo Stasi e
acordeão de Marcelo Ribeiro,
que executarão obras de
George F. Handel, M.
Camargo Guarnieri e fazem a
estreia mundial de Fantasia
para Luiz Gonzaga, de
Guilherme Ribeiro. Já a
Camerata Brasil – Tom Jobim
Plural fecha a última tarde do
Festival sob regência e piano
de Marcelo Bratke, que
trazem para essa
apresentação pelas de Heitor

Villa-Lobos, Ernesto
Nazareth e Tom Jobim. A
entrada é francaAinda no dia
28/08, a Orquestra
Filarmônica de Minas Gerais
se apresenta no Auditório
Cláudio Santoro, a partir das
20h 30, sob regência do
maestro Fábio Mechetti e solo
de violino de Luiz Filipe
Coelho, num programa
formado por obras de M.
Camargo Guarnieri e Dmitri
Shostakovich. Os ingressos
custam R$ 80,00 (inteira) e
R$ 40,00 (meia).E encerrando
mais uma edição do Festival
de Inverno, a Orquestra
Sinfônica do Estado de São
Paulo volta ao palco do
Auditório Cláudio Santoro, no
domingo (29/08), às 17h, sob
a batuta de Carlos Kalmar e
participação do barítono
Nathan Gunn executam obras
de Charles Ives, John Adams,
Benjamin Britten e Dmitri
Shostakovich. Os ingressos
custam R$ 80,00 (inteira) e
R$ 40,00 (meia).O 43º
Festival Internacional de
Inverno de Campos do Jordão
é uma realização da
Secretaria de Estado da
Cultura do Estado de São
Paulo, sob coordenação da
Fundação Osesp, com
incentivo da Lei Reaunet.
Informações pelo telefone
(12) 3662-2334.

Festival de Inverno
apresenta suas últimas

atrações

O SESC Taubaté
apresenta no dia 26, às
21h, show musical com o
grupo de hip hop Motirô,
comandado por Lino Crizz e
DJ Hum, este último
conhecido por sua parceria
com o rapper Thaíde. Neste
show, o Motirô contará com
a participação de convidados
especiais: BNegão, ex-
vocalista do grupo Planet
Hemp; Kaion, um dos nomes
da nova geração da soul music
brasileira e MV Bill, rapper
atuante, com uma discografia
de pesoO grupo surgiu em

2003 como um projeto de DJ
Hum, Segundo o DJ, Motirô
é uma palavra indígena, tupi-
guarani, e quer dizer reunião
de pessoas, de uma mesma
tribo, para construir algo
produtivo e positivo. Por meio
desse conceito, seu integrante
e idealizador DJ Hum
convidou Lino Krizz para o
projeto, e juntos decidiram
aplicar o mesmo conceito ao
hip hop e começaram a
trabalhar com artistas
convidadosEm 2004, o grupo
lançou a canção Senhorita,
que alcançou expressivo

sucesso, sendo indicada nas
categorias Música e
Videodipe do Ano no Prêmio
Hutúz e levou o grupo a
conquistar o Prêmio
Multishow de Artista
R e v e l a ç ã o .
 Já em 2005, o LP ‘Um passo
a frente: episódio 1’ contou
com as participações de
Rogério Flausino, Wilson
Sideral, Mara Nascimento,
entre outros.O grupo Motirô
é atualmente formado por
uma junção de sons e artistas
comandados por DJ Hum e
Lino Crizz.

Sesc Taubaté
apresenta motiro com

MV Bill, BNegão, Kaion,
Lino Crizz e DJ Hum

Nos próximos dias 24, 25
e 26 de julho, o SESC
Taubaté realiza no espaço
Internet Livre a oficina
Super-Trunfo Digital,
coordenada por Gilmar
Silva, jornalista e
educador especializado
em Cultura Digital. A
oficina será das 17h às
20h e propõe a produção
de cards editados no

Gimp.Os participantes
irão desenvolver todas as
características de heróis
digitais, de acordo com a
lógica do jogo. Ao final,
com a soma dos
personagens de cada um
deles, forma-se um jogo
de Super-Trunfo
digitalAo final da oficina,
haverá nos dias 27, 28 e
29, um Campeonato deste

jogo de cartas, com
instrutoras do espaço de
Internet Livre.
A oficina é gratuita. O
SESC Taubaté está
localizado na Avenida
Milton de Alvarenga
P e i x o t o ,
1264 - Esplanada Santa
T e r e z i n h a .
Mais informações pelo
telefone (12) 3634-4000.

Sesc Taubaté realiza
oficina de Super-Trunfo

Digital

O Sesc realiza entre os
dias 27 e 29 um workshop
de discotecagem, com o
DJ Paulão e DJ PG. Nesta
atividade, os DJs
apresentarão técnicas de
discotecagem que vão do
básico ao avançado, com

pesquisa de repertório e
história, além de
introdução às interfaces,
com softwares e MPC.Ao
final, ambos farão uma
apresentação aberta ao
público. O workshop, que
é gratuito, tem duração de

três dias. Inscrições na
Central de Atendimento. 
Workshop de
Discotecagem Dia 27,
sexta, das 17h às 20h. Dia
28, sábado, das 14h às
17h. Dia 29, domingo, das
14h às 17h. Grátis.

A Secretaria Municipal de
Saúde participou na última
quinta-feira, 19, da Campanha
de Doação de Sangue
“Bombeiro Sangue Bom”,
realizada na Base dos
Bombeiros de Ubatuba. A
secretária de Saúde, Solange
Toledo, esteve presente e
colaborou com a campanha,
doando seu sangue.Para dar
apoio às atividades, a
Secretaria de Saúde colocou
um veículo do SAMU, com
funcionários, à disposição da
Campanha e colaborou ainda
com o transporte do sangue
coletado para o Hemocentro
de Taubaté.De acordo com o
comandante da Base dos
Bombeiros em Ubatuba,
subtenente Nestor Gama
Pinto, a coleta iniciou às 8h e
aproximadamente 120
pessoas se inscreveram para
realizar a doação. Porém, após

a triagem, apenas 58 estavam
aptas a doar, o que resultou
em cerca de 24 litros de
sangue coletados.”Nós
apelamos para a comunidade
doar sangue neste mês de
julho, quando os Bombeiros de
várias cidades do Estado
estão realizando esta
campanha”, explicou o
subtenente Gama,
acrescentando que houve uma
boa procura e que o evento
superou as
e x p e c t a t i v a s . N o v a s
campanhasA Secretaria de
Saúde pretende realizar mais
ações que incentivem a
doação de sangue em
Ubatuba. Para isso vai
programar, juntamente com a
Santa Casa, novas
campanhas, oferecendo o
apoio técnico e logístico
necessários. As datas das
próximas campanhas serão

d i v u l g a d a s
oportunamente.Quem pode
doar sanguePodem doar
pessoas com mais de 50 kg,
entre 18 e 67 anos. É
recomendável que seja feito
repouso de no mínimo 6 horas
antes do ato da doação e a
pessoa precisa estar em boas
condições de saúde, além de
evitar alimentos gordurosos e
derivados do leite um dia
antes. Alguns outros fatores
podem causar o impedimento
no momento da doação, como:
estar grávida ou
amamentando, estar com
gripe ou febre, ter ingerido
bebida alcoólica no dia da
d o a ç ã o ,
 ter feito tatuagem ou piercing
sem condições de avaliação de
higiene há menos de um ano
e comportamento de risco
para doenças sexualmente
transmissíveis.

Secretaria de Saúde de Ubatuba
incentiva doação de sangue no

município

Sesc oferece workshop
gratuito de

discotecagem


