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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

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

Leia e Anuncie
A Gazeta dos Municípios

 12 3672 2257
www.agazetadosmunicipios.com

A Prefeitura de Taubaté deve
assumir nas próximas
semanas a administração do
prédio da antiga Estação
Ferroviária da cidade. O
anúncio foi feito pelo prefeito
Roberto Peixoto, na manhã
de quarta-feira, 22 de
agosto.Segundo Peixoto, já
foi fechado um acordo com
a MRS Logística, empresa
concessionária da estrada de
ferro, que hoje é responsável
pelo local.A definição
ocorreu há cerca de 15 dias,
durante encontro do
secretário municipal de
Turismo e Cultura, Carlos
Eugênio Monteclaro César
Júnior, com dois
representantes da Diretoria
de Relações Institucionais da
MRS – Mário César
Marques Gemaque Vilhena e
Gustavo Bambini.O acordo,
inclusive, já foi comunicado
à superintendente do

Patrimônio da União, em São
Paulo, Ana Lúcia dos Anjos,
em documento enviado por
Peixoto no último dia 21. A
MRS conta com o aval da
Secretaria de Patrimônio da
União (SPU) para levar
ainda a cessão não onerosa
do imóvel à Prefeitura de
Taubaté.De acordo com
Peixoto, a intenção é criar um
espaço turístico e cultural na
antiga estação. “Vamos
transformar o local num ponto
turístico e, para tanto, iremos
buscar o apoio da iniciativa
privada”, revelou o
prefeito.Peixoto lembrou que
parte do patrimônio da
e s t a ç ã o ,
composta por antigos
armazéns de estocagem de
produtos já foi cedida e
assumida oficialmente pela
a d m i n i s t r a ç ã o
municipal.”Desde 2006
vínhamos solicitando a

cessão da Estação
Ferroviária para a Prefeitura
e, agora, estamos bem perto
de concretizar esse pedido”,
finalizou Peixoto.Inaugurada
em 1876,
a Estação Ferroviária de
Taubaté surgiu com parte
integrante da então
Companhia de Estrada de
Ferro São Paulo-Rio de
J a n e i r o ,
mais tarde denominada
Estrada de Ferro Central do
Brasil e, posteriormente,
Rede Ferroviária Federal
S.A. (RFFSA).
Inicialmente, a estação serviu
para o escoamento da
produção do café e entre o
final do século 19 e
início do século 20 atendeu
ao processo de
industrialização do município.
A estação está
desativada há mais de 20
anos.

Em Taubaté Prefeitura vai
assumir antiga Estação

Ferroviária
da cidade

A Unitau está com inscrições
abertas para os cursos de
curta duração “Ciência
Aplicada ao Esporte:
Aspectos Metabólicos e
Distribuição das Cargas de
Treinamento” e
“Biomecânica e Cinesiologia
da Musculação”.Os cursos
são divididos em duas
turmas, com início de aulas
previsto para os dias 29
(para Turma 1) e 30 (para
Turma 2). As aulas serão
ministradas no
Departamento de Educação
Física, localizado no campus
do Bom Conselho, e
coordenadas pelo Prof. Dr.
Renato de Sousa Almeida.O

curso de Ciência Aplicada ao
Esporte tem como público
alvo graduandos e
profissionais de Educação
Física e da área da saúde. O
objetivo dele é determinar as
intensidades do exercício
físico para prescrever
treinamentos. São oferecidas
40 vagas por turma.Já o
curso de
 Biomecânica é direcionado a
graduandos e profissionais da
Educação Física e
Fisioterapia e tem como
objetivos conceituar as
terminologias básicas da área,
dar subsídios aos alunos
quanto à importância da
m u s c u l a ç ã o ,

 orientá-los quanto à prática
da atividade profissional
com musculação e
apresentar as principais
adaptações aos diferentes
métodos de treinamento em
m u s c u l a ç ã o .
O investimento necessário
para realizar cada curso é de
uma parcela única de R$ 20.
As matrículas podem ser
r e a l i z a d a s
 nos sites www.epts.com.br
e www.unitau.br/
cursosrapidos ou
diretamente na secretária da
Pró-reitoria de Extensão
( P R E X ) ,
 localizada na Avenida
 9 de Julho, 199, centro.

Cursos rápidos da
Unitau estão com
matrículas abertas

Patrocinado pela EDP
Bandeirante, competição
acontece no próximo final de
semanaAlunos do projeto
Futebol de Rua pela
Educação do núcleo de
Taubaté participarão da
Copinha de Futebol de Rua
que acontecerá no próximo
sábado, 25, a partir das 14
horas, na Escola Doutor
Quirino, instituição que os
alunos estudam e praticam o
esporte. A ação que é

patrocinada pela EDP
Bandeirante, distribuidora de
energia elétrica do Grupo
EDP no Brasil, com o apoio
do Instituto EDP, entidade
que coordena as ações
socioambientais do Grupo
EDP, será aberta ao público
e consiste em apresentar o
aprimoramento técnico que
os estudantes aprendem em
suas aulas.A competição será
realizada entre os 25 alunos
do projeto que se dividirão

em equipes de três e
disputarão entre si. Serão
entregues troféus e medalhas
aos vencedores.Futebol de
Rua pela Educação
Selecionado via Edital de
Cultura e Esporte 2011, o
projeto é uma escolinha de
futebol de rua que busca
diminuir a evasão escolar e
melhorar o desempenho dos
alunos promovendo a
integração entre escola e
comunidade.

Alunos do projeto Futebol de
Rua pela Educação de Taubaté

participam de Copinha de
Futebol

No último domingo, dia 19,
na cidade de São Bento do
Sapucaí, tivemos a nova
edição da Pedal Cup –
Maratona Mountain Bike
12. Agora, sob nova
organização, a prova reuniu
vários bikers do Vale do
Paraíba e região. Nas
distâncias PRO (58Km) e
Giro (36km), os atletas
tiveram que superar um
percurso muito duro, com
varias subidas árduas,
descidas alucinantes e
passagens entre rios. Com
um clima seco e muita poeira

no ar os campeões foram:
José Luis Nogueira na Pro e
Vanderson R.Pimentel na
Giro. Todos os detalhes como
fotos, resultados e
regulamento podem ser
conferidos no site:
www.pedalcup.com.brA
Equipe de Triathlon da
Aviação do Exército
participou do evento com os
atletas: ST Manuel Gaspar (2º
BAvEx) foi o campeão da
Giro Sub 45, Sgt Edson Luís
(1º BAvEx) foi o quinto
colocado na Pro Sub 45,
Lúcia Barros foi a campeã na

Giro Fem Sub 50, Derey
Willians foi campeão da Pro
Sub 30, concluíram a prova
os sargentos Anderson
Barros (BavT) e Jonathan (1º
BAvEx).Apoiada pelos
parceiros: FHE Poupex,
AMBra, Academia Cunzolo,
Taubike, Pedal Cup e
Academia Sports Fitness a
Equipe da AvEx conquista
mais esse desafio.Fotografia
de NG Fotos.No dia 2 de
s e t e m b r o ,
em Santo Antônio do Pinhal,
os atletas estarão na final do
Big Biker 12.

Equipe do CAvEx participa do
PedalCup em São Bento do

Sapucaí

Pindamonhangaba realizou
nos dias 22 e 23 de agosto o
workshop de “Políticas
Públicas de Plantas
Medicinais Aromáticas e
Fitoterapia: arranjos
produtivos”. No evento,
aconteceram diversas
palestra e mesas redondas de
debates. Várias cidades do
Vale do Paraíba participaram
e colocaram sua posição. O
debate aconteceu no Polo
Regional do Vale do
Paraíba.”Pinda está se
tornando um polo de
medicamentos. E é muito
importante para a cidade e
região, já que isso
desencadeia mais
empregos”, conta o
farmacêutico e agrônomo.
Dr. Euclides Lara Cardoso
Júnior.O farmacêutico ainda
ressalta as dificuldades
encontradas nesse meio.

“Uma das maiores
dificuldades é com os
profissionais, os médicos,
que por vezes não aderem a
esses medicamentos
fitoterápicos, que são tão
eficazes quanto os
alopáticos”.”Nós tivemos a
participação de vários
profissionais da área que nos
trouxeram as dificuldades de
trabalhar com esses
medicamentos devido às leis.
Esse workshop foi
esclarecedor em diversos
pontos. Os remédios naturais
às vezes superam os
alopáticos com relação aos
efeitos colaterais, eles
precisam ser aderidos pelos
médicos e aceitos pela
população”, explica a
presidente da associação de
Plantas Medicinais de
Pindamonhangaba, Neide
Duran.A coordenadora do

evento e pesquisadora
científica, Sandra Maria
Pereira da Silva, ainda
explicou que o trabalho que
Pinda vem realizando existe
desde 1990 e isso traz
credibilidade ao setor,
e por isso passou a ser
referência na região.
“Nós queremos agregar o
máximo de conhecimento,
sempre haverá os prós e
contras, mas é preciso
discutir e aprimorar esse
assunto que traz tantos
benefícios à saúde e para a
economia da cidade”,
c o n c l u i
.O evento foi voltado para
técnicos da Rede Municipal
de Saúde, profissionais da
Educação e Agricultura;
 parceiros institucionais,
g e s t o r e s
 municipais e lideranças
comunitárias.

Workshop de plantas
medicinas é realizado

em Pinda

A escola Abdias Júnior
Santiago e Silva realizou no
dia 17 de agosto uma tarde
de jogos para finalizar o
projeto “Jogos em Ação”. O
evento contou com a
participação de alunos,
professores e pais. A
atividade teve como objetivo
proporcionar uma interação
entre pais e filhos, uma
oportunidade dos pais
jogarem e divertirem com
seus filhos.O projeto teve
início no primeiro bimestre do
ano letivo e foi uma iniciativa
da professora Patrícia de
Souza Eliziário Lacerda, com
a participação da estagiária
Lidiane Nunes da
Conceição.O projeto “Jogos
em Ação” partiu do interesse
dos alunos pela importância
dos jogos na educação
infantil por proporcionar a
aprendizagem de forma
lúdica e divertida.A escola
contou com a participação e

o apoio dos pais e familiares
para confeccionar os jogos
como: jogos de memória,
dominós, jogo da velha,
quebra-cabeça, entre outros.
Foram realizados três
encontros durante o primeiro
semestre para confecção dos
jogos, sendo utilizados
materiais como: sucatas,
papéis diversos, cola, lápis de
cor e canetinha.Segundo a
professora Patrícia o
envolvimento e a
contribuição dos pais no
projeto foram além dos
encontros realizados na
escola, gerando assim a
doação de jogos
confeccionados em casa.”A
presença dos pais na escola
tornou-se um motivo de
alegria para os alunos.
Agradeço a todos os pais e
familiares que se dispuseram
há ceder seu tempo para
ajudar na confecção dos
jogos”, ressaltou Patrícia.Os

pais que participaram do
projeto gostaram muito e
agradeceram a oportunidade
de passar uma tarde na
escola junto com seus filhos.
“Eu adorei a tarde de jogos,
pois tive a oportunidade de
passar mais tempo com meu
filho e me diverti muito com
ele e com os amiguinhos
dele.  Acho muito importante
a gente ter essa tarde na
escola com os filhos,
conhecer os seus amigos e
saber quais brincadeiras eles
gostam”, disse Priscila.”Ao
participar pude perceber a
alegria das crianças em ter os
pais por perto e interagir ao
mesmo tempo com os pais e
amigos, estimulando assim o
espírito de equipe e
participação. Foi muito
construtivo, ver a alegria
deles não tem preço!
Parabéns pelo projeto”,
acrescentou Milena
Rodrigues.

Pinda: Escola municipal realiza
projeto com jogos

Dudinha e a Galinha
Pintadinha, Pedro Mariano,
Cocoricó e, Tributo a Tim
Maia são atrações desse
feriado Neste Feriado da
Independência oAuditório
Cláudio Santoro recebe uma
programação especial para
toda a família trazendo muita
música e diversão para quem
subir a serra para aproveitar
mais esse momento de
descanso. A programação
começa na sexta feira (07/09),
a partir das 15h com o
espetáculo infantil “Dudinha e
a Galinha Pintadinha”. Que
traz para o palco o menino
Dudinha e as 3 Galinhas
Azuleika, Dora e Efigênia,
além do Galo Carijó e do
Pintinho Amarelinho para
cantarem e encantarem as
crianças de todas as idades
com clássicos da música
infantil como “A Galinha
Pintadinha”, “Borboletinha”,
“A Baratinha”, “Pintinho
Amarelinho”, “Mariana”,
“Indiozinho”, O Sapo não lava
o pé”, entre outras
canções.Os bonecos levam
assinatura de um dos maiores
bonequeiros do país, o artista
plástico Eberson Taborda que
traz em seu currículo
personagens como Louro
José (Globo), Xaropinho
(SBT), Kinho (Escolinha do
Barulho - Record) e dos
musicais Avenida Q e Lazy
Town (tour da América do
Sul), que animaram o público
e interagem chamando os
pequenos e seus pais a
também se divertirem no
palco.O espetáculo realizado
pela Fama Entretenimentos
visa resgatar grandes
clássicos das músicas de roda,
para propiciar aos pais e filhos
um momento de lazer e
cultura e, criar o interesse dos
públicos ao teatro.Logo as 21h
30, o cantor Pedro Mariano
volta a Campos do Jordão
para apresentar o seu novo
trabalho 8, que traz entre as
canções “Miragem”, “Pra
cada coisa”, “Sei de Mim”,
“Simples”, “Sei lá eu”.
Lançado em 2011, o oitavo
trabalho de sua carreira solo,
marca a sua independência no
universo fonográfico, sendo
uma produção do próprio
cantor e compositor e com co
produção de por Otavio de
Moraes e Conrado Goys,
trazendo uma hegemonia
entre a interpretação e a letra,
com arranjos
marcantes.Pedro Mariano é
filho da cantora Elis Regina
com o músico César Carvalho
Mariano e, desde muito cedo
conviveu com o cenário

musical em casa, com seus
pais trabalhando os projetos
musicais e com presença de
grandes nomes da música
brasileira. Mas foi aos 12 anos
que a música foi marcante,
participando de festivais de
música, com a banda
Confraria, eleita a melhor
banda do Fico”, do “Festival
Cultura Inglesa” e do
“Festivalda”.Em 1994, partiu
para a carreira solo e, no ano
seguinte se apresentou no
TUCA – Teatro da PUC, em
um projeto com seu irmão
Marcello Boscoli, que trazia
um repertório que Elis
adorava cantar, que rendeu
um especial na CNT e que
abriu as portas para a
profissão.Com quase duas
décadas de carreira
profissional, Pedro Mariano
reúne uma discografia com o
cd Pedro Camargo Mariano,
Voz no Ouvido, Intuição, Voz
e Piano (Pedro e César
Camargo Mariano c/
participação de Marcelo),
além de um DVD e cd Pedro
Mariano ao Vivo, Pedro
Mariano, além de participação
no CD “João Marcello
Bôscoli & Cia” pela Sony,
onde interpretou quatro faixas,
além de Incondicional. Além
das indicações a dois Grammy
Latino, em 2001 com álbum
Voz no Ouvido como Melhor
Disco Pop Contemporâneo
Brasileiro e em 2004 com Voz
e Piano, como Melhor CD de
MPB.No sábado, o Auditório
Cláudio Santoro recebe em
seu palco, a partir das 15h, ó
espetáculo infantil  ”Cocoricó
- o Show”. A criançada irá se
divertir com a aventura de
Júlio e seus amigos da
fazenda que são convidados
por seu primo João a
participarem de um show num
circo da cidade. Porém ao
chegar ao local, descobrem
que as outras atrações não
irão se apresentar mais e,
cabe a Júlio, Alípio, Zazá, Lola,
Lilica e Caco fazerem o show
acontecer, canta as músicas
que costumam cantar lá no
paiol, com a participação de
João com seu street dance.O
espetáculo que comemora os
15 anos do programa da TV
Cultura, leva o público a viajar
pelos cenários do paiol, da
fazenda, da cidade e do circo,
com elementos que levam ao
lúdico certo, com as
personagens de corpo inteiro,
motorizadas, além da a
técnica de “live puppet”,
criada por Sidnei Caria, por
meio de uma “maquete
filmada”, que apresenta a
viagem de Júlio e sua Turma

da fazenda para a cidade,
num vídeo clipe
animado.”Cocoricó - o
Show” tem  enredo de Flavio
de Souza, com direção geral
de Marília Toledo, direção de
arte de Nani Brisque, direção
musical de Hélio Ziskind, que
assina o repertório junto com
o autor do espetáculo,
coreografia de Fernanda
Chamma e  iluminação de
Grissel Piguillem.Fechando a
agenda, logo mais às 21h 30,
a Banda Black Rio presta
uma homenagem ao rei do soul
do Brasil, Tim Maia. Nessa
apresentação, a banda
formada em 1976 e que
acompanhou o cantor em
duas turnês, trazem para o
palco de Campos do Jordão,
canções como “Sossego”,
“Descobridor dos Sete
Mares”, “Primavera” e “Azul
da Cor do Mar”. “Vou com
Gás” e “Acenda o Farol”. A
Banda também apresenta seu
repertório próprio como
“Carrossel “e “Maria
Fumaça”, entre outras.Banda
Black Rio teve início na
segunda metade dos anos 70,
chegando a ser comparada a
Kool and the Gang e Earth,
Wind and Fire, porém com a
morte de seu fundador,
Oberdan Magalhães, a banda
deu uma pausa, porém 15 anos
mais tarde William Magalhães,
resgatou o projeto de seu pai
e, agora trazendo uma
roupagem de suas raízes
sonoras e acento mais pop,
seguindo as tendências da
música contemporânea
brasileira. Sem esquecer da
efervecência da mistura jazz,
samba, soul e funk. O som da
banda ganhou pitadas de rap
e letras rebuscadas nas
composições de William e de
seus parceiros. A Banda conta
com seis trabalhos Maria
Fumaça, Gafieira Universal,
Saci Pererê e Movimento, que
na Inglaterra ganhou o título
Rebirthpelo e selo britânico
Mr. Bongo. E o Supernova
Funk Samba lançado em 2011,
que conta com participações
de Seu Jorge, César Camargo
Mariano, Elza Soares, Chico
César, Mano Brown e
Gilberto Gil.Os ingressos para
as atrações infantis na loja Mr.
Toy (Shopping Geneve) e
shows a noite na loja do Sabor
Chocolate (Vila Capivari), nos
valores de R$ 50,00 (inteira)
e R$ 25,00 (meia).
Informações pelo telefone
( 1 2 ) 3 6 6 2 - 2 3 3 4 .
Auditório Cláudio
Santoro fica na  Av. Dr Luiz
Arrobas Martins, 1880, alto
da Boa Vista.

Campod do Jordão :
 7 de Setembro terá

programação cultural
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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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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

E X P E D I E N T EE X P E D I E N T EE X P E D I E N T EE X P E D I E N T EE X P E D I E N T E

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 “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
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

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

A ONG Grupo de
Assessoria e Mobilização de
Talentos (GAMT) de
Caçapava, apoiada pela
Fibria e pelo Instituto
Votorantim, abre inscrições
para diversas oficinas
culturais do Projeto Ponto
de Encontro, que tem o
objetivo de oferecer
oportunidades de
desenvolvimento humano
para jovens residentes na
cidade.O interessado pode
escolher entre quatro
oficinas: Vídeo, ensinando
todos os passos para
produção de um filme;
Teatro, com técnicas de
dramatização e
interpretação; Grafite, que
desenvolve técnicas de
desenho, por meio de cores,
formas e estilos; Robótica, o
curso mais procurado que

incentiva os participantes a
construírem robôs com
diferentes funções.Jovens
entre 15 e 29 anos podem
participar e as inscrições são
gratuitas. Para se inscrever, o
interessado precisa levar ao
GAMT o comprovante de
residência e de escolaridade,
duas fotos 3x4, cópia do RG
e do CPF, e, caso seja
beneficiário do Programa
Bolsa Família, é necessário
apresentar o comprovante.
Aos menores de 18 anos, é
imprescindível a presença do
responsável.De acordo com
Luciana Cunha,
coordenadora de
Sustentabilidade da Fibria,
“apoiar projetos, como do
GAMT, significa acreditar no
potencial do jovem e na sua
capacidade de mudar o rumo
da vida para uma história de

sucesso”.Os projetos do
GAMT e outros mantidos
pela Fibria estão inseridos
nas diretrizes de
sustentabilidade da empresa
e são decorrentes de um
processo estruturado de
relacionamento e
engajamento com as
comunidades vizinhas à
operação da
empresa.Serviço:Inscrições
para Oficinas Culturais do
GAMOficinas: Vídeo,
Robótica, Grafite e
TeatroData: Até 25 de
agosto;Informações: (12)
3652-8015 Site:
www.gamt.org.b E-mail:
g a m t @ g a m t . o r g . b r
E n d e r e ç o :
 Rua Professor José
Bernardes Paes Júnior, 301
- Jardim Santo Antônio,
Caçapava-SP

ONG de Caçapava, apoiada
pela Fibria, abre inscrições

para oficinas culturais

O presidente da CUT São
Paulo, Adi dos Santos Lima,
cumprirá agenda no Vale do
Paraíba nos dias 23 e 24 de
agosto com o objetivo de
debater com os candidatos a
prefeito na região a
Plataforma da Classe
Trabalhadora da CUT
(Central Única dos
Trabalhadores) para as
Eleições 2012.Na quinta-
feira, dia 23, Adi visitará São
José dos Campos, onde se
encontra com a direção do
Sindicato dos Municipais e
também com o Sindicato dos
Condutores. Em seguida o
presidente da CUT São
Paulo participa de atividades
em Caçapava.Na sexta-
feira, dia 24, o presidente
participa de assembleia com
os trabalhadores na

Volkswagen e de uma
plenária na sede do Sindicato
dos Metalúrgicos de Taubaté
e Região com os sindicatos
filiados a CUT no Vale do
Paraíba.Adi encerra sua
passagem pelo Vale do
Paraíba participando de uma
reunião com o Sindicato dos
Metalúrgicos de
P i n d a m o n h a n g a b a . O
objetivo da visita de Adi ao
Vale é a entrega da Carta
Compromisso elaborada
pela CUT São Paulo, que
tem o objetivo de selar um
compromisso entre os
candidatos a prefeito e a
Central Única dos
Trabalhadores.”A presença
do presidente Adi na região
é muito importante, pois ele
estará debatendo e selando
o compromisso entre os

prefeituráveis, a CUT, e os
interesses da Classe
Trabalhadora”, disse Juarez
Estevam Ribeiro,
coordenador da CUT no
Vale do Paraíba.A carta de
compromisso eleitoral de
2012 está sendo proposta a
vários candidatos a prefeito
e prefeita das cidades do
Estado de São Paulo.No
d o c u m e n t o ,
 a CUT propõe itens
relevantes para o
desenvolvimento dos
municípios, como a
Valorização do Trabalho; a
I g u a l d a d e ;
a Distribuição de Renda e
Inclusão Social;
e um Estado Democrático
com Caráter Público e
Participação Ativa da
Sociedade.

Presidente da CUT São
Paulo traz ao Vale a

Plataforma da Classe
Trabalhadora

As inscrições realizadas
durante a Feira de Profissões
terão valor promocionalA
Unitau definiu a data do
Vestibular 2013. A prova do
processo seletivo para 45
cursos de graduação será
realizada no dia 9 de
dezembro. As inscrições
serão abertas em 12 de
setembro, data do
lançamento da Feira de
Profissões da Instituição.A
Feira acontece nos dias 12 e
13 de setembro e tem por
objetivo auxiliar os
estudantes na escolha da
futura carreira. O evento
reúne estandes com
informações sobre os cursos
e conta com atividades como
palestra, show de física,
apresentações de teatro e
música.Esta edição terá como
novidade a realização de um
concurso de soletração, o

Letra a Letra, voltado a
alunos do 3º ano do Ensino
Médio. As escolas e
estudantes interessados em
participar da competição
podem se inscrever até o dia
22 de agosto.O modelo de
ficha de inscrição está
disponível no www.unitau.br/
sav. Após preenchida, ela
deve ser enviada para
vest@unitau.br. Também é
possível se cadastrar pelo
0800-557255. A final do
concurso acontecerá no dia
12 de setembro.A Feira
acontece no campus da Juta,
é aberta ao público e gratuita.
A previsão é de que 4.500
pessoas passem pelo evento
durante os dois dias. A
programação completa está
disponível no www.unitau.br/
sav.Os alunos que se
inscreverem para o Vestibular
durante a Feira terão preço

promocional no valor da taxa
de inscrição, que terá custo
de R$ 35 – a concessão do
desconto é novidade no
processo seletivo. “É uma
forma de presentear o aluno
que participa deste
importante evento que é a
Feira de Profissões, em que
o estudante pode escolher
uma carreira ou confirmar a
decisão tomada”, disse a
Pró-reitora Estudantil da
Unitau, Prof.ª Dr.ª Nara
Lúcia Perondi Fortes.Na
Feira, haverá uma central
com computadores para que
os interessados possam fazer
as inscrições pela internet. A
partir do dia 14 de setembro
e até o dia 31 de outubro, o
preço da taxa de inscrição
será de R$ 50.
A partir do dia 1º de
novembro, o valor será de
R$ 70.

Unitau divulga data do
Vestibular 2013

Aconteceu no domingo dia
19, mais uma etapa do
Circuito de Triathlon Santa
Cecília TV, desta vez na Praia
do Indaiá em Bertioga, litoral
sul.O mar agitado e o sol
forte não desanimaram os
atletas que compareceram
em peso juntamente com
familiares e amigos. A Equipe
de Triathlon da AvEx esteve
lá com quatro atletas trazendo
para Taubaté quatro troféus.
O Cap Dieferson da BAvT,
faturou o 1° lugar geral e na
categoria Elite. O Ten Maury

do 1° BAvEx ficou em 4° na
categoria Militar até 39 anos.
Os S Ten Ademar do
CIAvEx e Ygor do B Mnt
Sup Av Ex, faturaram os 1°
e 2° lugares,
respectivamente, na
categoria Militar mais de 40
anos. Participou também da
prova o Ten Danilo do 1°
BAvEx, estreante no triathlon
que conquistou o 5° lugar na
Categoria Militar até 39
anos.Com esses resultados,
a AvEx garante
antecipadamente o

campeonato e vice-
campeonato na categoria
Militar acima de 40 anos.A
equipe agradece aos
colaboradores: FHE
Poupex, Academia Cunzolo,
AMBRA, Taubike,
Academia Sport Fitness e
YPS.No dia 09 de
Setembro, a Equipe de
Triathlon da AvEx participa
de uma prova de Duathlon
(5 Km corrida + 20 Km
ciclismo + 2,5 Km corrida)
no Bairro Independência em
Taubaté.

Equipe do CAvEx participa da
3ª Etapa do 6° Circuito de

Sprint Triathlon em Bertioga

Temporada Gastronômica
traz receitas inéditas para
brindar mais uma estação nas
montanhas O Grupo Cozinha
da Montanha realiza entre os
dias 07 de setembro a 14 de
outubro, a VII Temporada
Gastronômica de Primavera
que ganha o tema “Truta e
Frutas”. Durante os 37 dias,
os apreciadores da culinária
montanhesa poderão
saborear receitas inéditas
feitos à base desse peixe e
que ganha toques e sabores
com a especialidade dos
restaurantes participantes
que trazem desde culinária
contemporânea, francesa,
franco-suíço, italiana além do
sabor bem brasileira e com

preços a partir de R$
29,50.A truta é originária da
região da América do Norte,
parente próxima ao salmão,
esse peixe foi introduzido no
Brasil, no final da década de
40, na região de planalto da
região Sul e Sudeste, aonde
são localizadas os ambientes
propícios águas limpas,
correntes e frias por exigir um
alto índice de oxigenação e
temperaturas no máximo até
16 graus C, além de ser rico
em Ômega 3.Através da
Temporada Gastronômica, o
Grupo Cozinha da Montanha
vem promovendo a culinária
existente em Campos do
Jordão e instigando os seus
chefs de cozinha a

aperfeiçoamento e o
melhoramento de suas
técnicas, promovendo a cada
edição um novo prato com
toques e sabores diferentes,
tendo como bases para cada
edição um ingrediente das
montanhas: cerveja (Verão),
pinhão (Outono), fondue
( I n v e r n o ) ,
 truta (Primavera) e frutas
vermelhas (Fim de
Ano)Durante esse festival
g a s t r o n ô m i c o ,
 todos os clientes que
consumirem o prato da
Temporada e pagarem com
o cartão patrocinador, com
valor a partir de R$ 280,00,
ganham um brinde especial
da Cozinha da Montanha.

Campos do Jordão: Primavera
terá sabores de Truta e Frutas

A Prefeitura de Taubaté, por
meio da Secretaria de
Desenvolvimento e Inclusão
Social e do Programa Ametra
(Atendimento Múltiplo na
Educação e no Trabalho),
comemorou  no ultimo  dia
22 de agosto, , o Dia do
Folclore com a apresentação
de “Contos e Causos” na
Casa de Cultura Amácio
Mazzaropi.Segundo, Silvana
Rocha, coordenadora do

programa Ametra, o objetivo
desta ação é enaltecer o
folclore regional, mostrando
sua relação com o homem
caipira na figura do grande
cineasta Amácio Mazzaropi.
“O folclore é uma forma que
o homem utiliza para
preservar seus valores e
manter vivas suas raízes
através de gerações.
Estaremos apresentando
algumas de suas

manifestações, tais como
música, danças, contos e
causos, buscando atender a
diferentes públicos, de forma
que todos se divirtam e
aprendam ao mesmo
tempo”, acrescenta Silvana
R o c h a .
Também dentro da
programação estará
acontecendo a oficina de Saci
e apresentação de Catira e
músicas.

Prefeitura comemora Dia do
Folclore com atividades na

Casa de Cultura Amácio
Mazzaropi

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

UBS da Terra dos Ipês II
está em construção

A Prefeitura de
Pindamonhangaba deu início
no primeiro semestre à
construção da Unidade
Básica de Saúde da Terra dos
Ipês II, no distrito de Moreira
César. A unidade está
localizada na Alameda
Grevilhas e possui uma área
de 700 m².
 Atualmente os profissionais
já fizeram as paredes e os
trabalhos continuam a todo

vapor. A previsão para o
término é primeiro semestre
de 2013.A nova UBS vai
garantir mais conforto e
comodidade aos usuários do
Sistema Único de Saúde
(SUS) e também aos
profissionais que prestarão
serviços à comunidade. 
Neste espaço serão
atendidos os moradores da
Terra dos Ipês I,
II, Cícero Prado e

L i b e r d a d e . H a v e r á
atendimento clínico, pediatra,
ginecologista e dentista.
Atualmente estes munícipes
se direcionam até a Vila São
B e n e d i t o ,
 mas é importante lembrar
que no bairro Liberdade e
Cícero Prado,
 por exemplo,
 as agentes comunitárias de
saúde já percorrem as ruas
da comunidade. 


