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O Festival de Férias 2012,
realizado pela Prefeitura
de Pinda, por meio da
Secretaria de Esportes,
está sendo realizado
desde o começo do ano,
como uma alternativa para
crianças e jovens de todas
as idades passarem suas
férias.Mais de mil
pessoas com suas
famílias já participaram
do festival, que iniciou
sendo realizado também
em escolas municipais
dos bairros Araretama,
Terra dos Ipês, Delta e
Jardim Regina, além do
Bosque da Princesa. As
piscinas municipais
também estão ficando
abertas à população nos
sábados e domingos, nos
centros esportivos José
Ely Miranda “Zito” e João
Carlos de Oliveira “João
do Pulo”, e no ginásio

Araretama “Ritoca”.Nos
bairros, foram realizadas
gincanas, teatro, oficinas
de artes e pipas, passeios,
brinquedos infláveis,
concurso de dança, e
diversas brincadeiras,
tudo supervisionado por
monitores e professores
de educação física da
Secretaria de
Esportes.Agora, o festival
continua apenas nas
piscinas, nos sábados e
domingos até o dia 12 de
fevereiro. Para participar,
basta fazer inscrição em
qualquer uma das três
piscinas municipais,
apresentando RG ou
certidão de nascimento.
Crianças menores de sete
anos devem estar
acompanhados por um
responsável maior de
idade.Todos os inscritos
passarão por uma

inspeção de pele. É
obrigatório o uso de
trajes de banho, como
maiô, biquíni, shorts de
lycra e top, sunga. Bebês
deverão estar com fralda
específica para
piscina.De acordo com
informações obtidas no
Setor de Atividades
Aquáticas da Secretaria de
Esportes, é preciso que
cada participante do
festival esteja atento a
algumas normas de
segurança, como sempre
obedecer aos monitores,
salva vidas e seguranças,
não usar anéis, relógios,
piercing, óculos e
correntes, nem levar
objetos de valor. É
proibido, ainda, comer e
beber na área da piscina,
entre outras regras, que
serão transmitidas no
momento da inscrição.

Festival de Férias
continua com atividades
nas piscinas em Pinda

Neguinho da Beija Flor e
Estação Primeira de
Mangueira são destaques
da programação oficialO
Carnaval de
P i n d a m o n h a n g a b a
promete ser um dos
melhores da região, com
grandes atrações para os
foliões de todas as idades.
O sucesso do Festival de
Marchinhas, realizado no
final de semana, foi uma
amostra da expectativa do
público para as atrações
da festa mais esperada do
ano.A Prefeitura de
Pindamonhangaba está
organizando, para o
Carnaval 2012, uma
programação variada, com
marchinhas, desfiles,
shows, matinês, com toda
a infraestrutura para
garantir a segurança e a
alegria na folia.Abrindo a
programação oficial do
Carnaval, a Prefeitura de
Pindamonhangaba trará o
“Neguinho da Beija Flor”
para agitar o baile de pré-
carnaval, que será

realizado no domingo, dia
12 de fevereiro, no Vale
das Acácias, em Moreira
César.No sábado (18),
primeiro dia de folia, no
centro de Pinda terá a
tradicional Corrida e
Desfile das Dondocas,
além do Bloco Juca Teles
e Banda Estrambelhados,
de São Luiz do Paraitinga.
A concentração será na
Praça do Quartel e o bloco
seguirá até a Avenida
Nossa Senhora do Bom
Sucesso que, mais uma
vez, se transformará na
Avenida do Samba de
Pindamonhangaba.Os
desfiles dos blocos
carnavalescos, blocos de
enredo e escola de samba
acontecem no sábado,
domingo e segunda-feira,
com apresentação
também das bandas Frente
de Varanda e Preto Cor
Preta, em bailes e
matinês.E, fechando o
Carnaval de
Pindamonhangaba com
chave de ouro, acontece

na terça-feira, dia 21, na
Avenida do Samba, a
apresentação da Estação
Primeira de Mangueira,
diretamente do Rio de
Janeiro.”São diversas
atrações de peso e que
irão animar o Carnaval de
Pindamonhangaba. O
objetivo é fazer uma festa
cada vez mais bonita,
voltada para as famílias”,
explicou a presidente da
Comissão de Carnaval
2012, a secretária de
Educação e Cultura,
professora Bárbara França
M a c e d o . ” E s t a m o s
trabalhando para oferecer
um dos melhores
carnavais que
P i n d a m o n h a n g a
ba já teve, com
p r o g r a m a ç ã o
diversificada, num
ambiente familiar, para
que todas as pessoas, de
diferentes idades possam
participar e aproveitar ao
máximo a festa na
cidade”, declarou o
prefeito João Ribeiro.

Carnaval 2012 terá
atrações para todos os

foliões

O secretário de Governo,
Adair Loredo, foi visto
ontem de manhã
contatando os
comerciantes do
Mercado Municipal de
Taubaté. Ao DT, ele disse
estar vistoriando a área
que envolve sete barracas
e que pegou fogo em
dezembro. A preocupação
de Loredo é que aqueles
comerciantes voltem às

suas atividades de rotina o
mais breve possível.
Loredo poderá ser o
candidato do
PMDB à Prefeitura de
Taubaté, tendo
em vista que seu nome
aparece na lista
 de quatro candidatos a
c a n d i d a t o s
pelo partido, em
reunião do PMDB na
semana passada. Os

outros omes são do
Secretário de Negócios
Jurídicos Anthero
Mendes Pereira Júnior,
do vereador Chico Saad e
do engenheiro Luiz
Antônio- o Peixe da
Secretaria de Obras. O DT
apurou, na ocasião da
reunião, que Loredo
pareceu estar na frente na
preferência dos
correligionários.

Adair visita
comerciantes do

Mercado
O governo pretende
alterar a Lei Seca (Nº
11.705/2008) para que os
motoristas que estiverem
dirigindo alcoolizados
possam ser processados
mesmo que se recusem a
passar pelo chamado teste
do bafômetro. Segundo o
ministro da Justiça, José
Eduardo Cardozo, a ideia
é que todas as provas
admitidas pelo Direito
possam ser usadas contra
o infrator, como
testemunhas e filmagens
por câmeras de segurança,
de modo que a lógica da
Lei Seca seja invertida e
o próprio acusado passe a
ter o interesse de se
submeter ao teste para

escapar da cadeia.”Nós
temos uma boa lei, mas há
uma falha que precisamos
corrigir. De acordo com
a Constituição, ninguém
pode ser obrigado a
produzir provas contra si
próprio, o que faz com
que o teste do bafômetro
para medir a dosagem de
álcool no sangue seja
burlado se a pessoa se
recusar a fazer”, explicou
Cardozo. Por isso, o
Ministério da Justiça está
em entendimentos com o
Senado e com a Câmara
para alterar a lei, com a
aprovação de mudanças
que impeçam os
motoristas bêbados de se
beneficiar dessa

situação.O ministro disse
que as mudanças
pretendidas pelo governo
na legislação incluem
aumentar o valor da multa
para quem for detido
alcoolizado ao volante e,
também, aplicar punições
mais rigorosas sem
necessidade de
comprovar a presença de
álcool no sangue. Para
ele, a mudança na Lei
11.705 “é fundamental
para acabar com a
sensação de impunidade
que ela enseja em virtude
desta situação [a recusa
do motorista de se
submeter ao teste do
bafômetro]”, disse o
ministro.

Governo quer mudar Lei
Seca para que motorista

bêbado seja punido
mesmo que não se

submeta ao bafômetro
Além de grandes
descontos, clientes
concorrerão a brindes e
vale-compras e tem
prêmios também para as
lojas. A expectativa é de
aumento de 20% nas
vendas.As altas
temperaturas parecem
não abandonar o Vale do
Paraíba e, em pleno verão,
o Taubaté Shopping
promove, entre os dias 2
e 5 de fevereiro, a
promoção “4 Dias de
Loucura” , que vai
oferecer preços
imbatíveis para o
consumidor renovar o
armário e, de quebra,
a d q u i r i r
e l e t r o d o m é s t i c o s ,
eletroeletrônicos com
grandes facilidades, além
de acessórios, utilidades
domésticas, cama, mesa e
banho, e viagens por
p r e ç o s
inacreditáveis.Todas as
lojas participarão e cada
uma fará um tipo de
promoção. As lojas de
calçados Luz da Lua e
Arezzo oferecem
descontos incríveis. A

primeira terá peças com
até 50%, enquanto na
segunda, os clientes
encontrarão preços até
70% mais baratos em
sapatos e bolsas.O Bazar
da Equus reduzirá os
preços entre 40 a 60%,
em mais de mil peças. A
Código Girls também
está “queimando tudo”!
Tem vestidos que
custavam R$ 99 por R$ 45
e, para o carnaval, shorts
de R$ 80 por R$ 39,00 e
as calças coloridas, por
apenas R$
19,90.Pensando nas
crianças, a Lilica e Tigor
colocorá toda sua coleção
em promoção, roupas e
calçados custam até 40%
menos. Na Zatoys, a linha
Mattel, incluindo pista de
Hot Wheels, Barbie,
Polly e massinhas, têm
descontos de até 60%.O
público que circular pelos
corredores neste período
vai se divertir com um
animador, que fará
brincadeiras, anunciará
promoções-relâmpago e
distribuirá brindes e vale-
compras de R$ 20 a R$

100,00. “Tem gente que
vai seguindo o animador
para aproveitar os
descontos”, conta a
gerente de marketing
Martha Serra. “São 15
minutos de ofertas
imperdíveis, onde os
descontos chegam a
70%”, informa. E, para
transformar o dia de
compras numa animada
brincadeira em família,
haverá distribuição de
algodão-doce e pipoca,
além de pintura artística,
escultura de balões,
apresentação de mágica e
muita música. Boa notícia
também para as cinco
lojas que mais se
destacarem nesta edição
da promoção, que, além
de aumentar as
 vendas, serão
premiadas com vale-
compras de R$ 1 mil
cada.Com vitrines
estilizadas e ambiente
todo decorado, o Taubaté
Shopping espera um
aumento de 20% de
vendas e 15% de público,
superando os números do
ano passado.

Taubaté Shopping
promove “4 Dias de

Loucura”

O Projeto Coalizão
Comunitária Anti-Drogas
de Tremembé realizou no
dia 29 de janeiro
(domingo) o passeio
ciclístico familiar
“Carnabike 2012” no
município. O evento
aberto ao público
confraternizou o carnaval
– que será comemorado
no dia 21 de fevereiro
deste ano – e procurou
despertar o interesse da
população pelo
ciclismo.A CIACITRE
(Escola de Ciclismo,
Atletismo e Cidadania de
Tremembé) marcou
presença no passeio.
“Mesmo não sendo uma
c o m p e t i ç ã o ,

incentivamos os alunos a
participar. Queremos
mostrar a importância do
ciclismo no dia a dia. O
ciclismo pode e deve ser
uma atividade rotineira”
diz o presidente da escola,
Sérgio Pannain. Os
participantes se reuniram
em uma concentração na
Praça Geraldo Costa, às
15h30. Por volta das 16h,
todos seguiram para a Vila
Santo Antonio,
percorrendo o trajeto do
“Carnabike 2012”, que
fez seus caminhos pela
Rua Costa Cabral,
passando pela Igreja
Matriz, a antiga Estação
Ferroviária e a Rua Bom
Jesus.O Projeto Coalizão

representa a união de
diversos setores da
sociedade com o objetivo
de preparar comunidades,
famílias e demais
cidadãos para a luta contra
o consumo de álcool e
outras drogas.
Desenvolve projetos e
ideias em prol
 de uma sociedade
segura, saudável e
 livre de substâncias que
fazem mal à
 saúde. A Coalizão visa à
redução do uso e abuso de
drogas ilícitas
 e lícitas como, por
exemplo, o consumo de
álcool e outras
substâncias psicoativas
por menores.

“Carnabike 2012” traz
ciclismo e carnaval para

Tremembé

A Prefeitura de Taubaté,
através da Secretaria de
Turismo e Cultura, traz
uma programação
especial para o fim de
semana do dia 4
fevereiro.Entre as demais
atrações, o destaque
nesse fim de semana é a
participação de artistas
locais nas sedes das
escolas de samba da
cidade.Programação:DIA:
03 DE FEVEREIRO
SEDES – Sistema
Educacional de
Desenvolvimento Social-
Rua Amador Bueno da
Veiga ,s /n-Jd .S .Clara
15:00 – DJ Régis G R C
E S Unidos do Parque

Aeroporto – Rua
Giuseppe Tomazielo, 127
– Vila Bela 22:00 – Berê
Conceição G R C E S
Boêmios da Estiva – Rua
José Francisco
Alarcão, 60 –
Bairro da
Estiva 20:00 – Dupla
Luara Oliveira e Luiz
Guedes DIA: 04 DE
FEVEREIRO Praça Dom
Epaminondas 09:00 –
Evento do SESC
Taubaté G R Unidos do
Jaraflor – Rua Prof.
Escolástica Maria De
Jesus, 199 – Jd.
Baronesa-Em frente
MERCATU 19:00 –
Grupo de Pagode Abraço

Negro Praça Monsenhor
Silva Barros 20:00 –
Comunidade Artística do
Parque Santo Antônio
DIA: 05 DE FEVEREIRO
Encontro de Folia de Reis
– Centro Cultural
Municipal 08:30 – DJ
Maurício Moura Praça
Vila Rica – Estiva 10:00
– Berê Conceição
Comunidade São Geraldo
Magela – Rua
Comandante José Renato
Cursino de Moura “-
Parque Aeroporto 19:00
– Banda Tradição do Vale
Praça Monsenhor Silva
Barros 20:00 –
Comunidade Jovem do
Bairro da Estiva

Prefeitura de Taubaté
promove eventos como

aquecimento para o
Carnaval 2012

Visando apoiar a iniciativa de
melhor estruturação do
carnaval da cidade, a
Prefeitura de Taubaté, de
acordo com os termos da
autorização contida na Lei nº
4.950, de janeiro de 2012,
concedeu uma liberação de
verba para as agremiações
carnavalescas do
município.Ao todo são 11
grupos, que poderão contar
com um auxílio de mais de
150 000 reais, buscando o
incentivo ao mantimento das
tradições na cidade.De
acordo com o prefeito
Roberto Peixoto, esse tipo
de apoio é muito importante
para o desenvolvimento

cultural na cidade. “O povo
taubateano merece ter um
bom Carnaval, e não
podemos deixar que as
tradições desapareçam
nunca”.A Subvenção é uma
modalidade de transferência
de recursos financeiros
públicos, para instituições
privadas e públicas, de
caráter assistencial, sem fins
lucrativos, com o objetivo de
cobrir despesas de
custeioVeja abaixo as escolas
regularizadas que foram
beneficiadas nesta etapa: 1
Banda do Bom Conselho 2
Grêmio Recreativo Bloco
dos Farrapo 3
G.R.S.B.C.E.S. Unidos do

Parque Três Marias 4 Grêmio
Recreativo Cultural Escola de
Samba Boêmios da Estiva5
Grêmio Recreativo Escola de
Samba Império Central da
Mocidade Alegre 6 Grêmio
Recreativo Cultural Escola de
Samba Acadêmicos do
Bonfim 7 Grêmio Recreativo
Cultural Bloco
 Carnavalesco Dragões Alvi
Azul 8 Grêmio Recreativo
Escola de Samba Unidos do
Parque Aeroporto 9 Grêmio
Recreativo e Escola de
Samba Acadêmicos da Santa
Fé 10 E.C. XV de
Novembro e Acadêmicos do
Chafariz 11 OPS –

Organização Pró-Solidária

Prefeitura de Taubaté
concede subvenção às

associações
carnavalescas da cidade

O plano de saúde da
Unimed, que o Sindicato dos
Servidores Públicos
Municipais fechou o contrato
no dia 19 de janeiro, irá
beneficiar os servidores
públicos da Prefeitura de
Pinda sindicalizados e seus
familiares diretos (filhos,
maridos e esposas). ”O
plano atinge nesse primeiro
momento os servidores
sindicalizados, mas as
negociações não vão parar,
a nossa meta é que o plano
atinja à todos os servidores
da Prefeitura”, conta o
presidente do Sindicato dos
Servidores, Daniel
Ramos.Para usar do
benefício de saúde, os
funcionários precisam ser
sindicalizados ou entrar para
o sindicato e fazendo o
cadastro no Sindicato, que

fica localizado na rua Rubião
Junior, nº 192, no sétimo
andar, sala 75, do prédio
Linden Center, no centro.
Para efetuar o cadastro é
necessário apresentar
certidão de casamento ou de
nascimento, certidão dos
filhos (o filho maior de 18
anos pode aproveitar o
beneficio até os 24 anos se
estiver estudando, e é
necessário levar declaração
do estudo para o cadastro),
RG, comprovante de
endereço e Pasep.Todos os
procedimentos de consultas
e exames precisam passar
pelo sindicato para retirada
de guia. O servidor
sindicalizado pode usar até
40% do seu salário com o
plano médico, por isso é
necessário o
acompanhamento do

servidor juntamente com o
Departamento de Recursos
Humanos da Prefeitura.O
vereador Abdala, foi peça
fundamental nas negociações
já que ele intermediou nas
contratações. Ele agradeceu
a participação da Prefeitura
no processo. “O prefeito
João Ribeiro sempre se
mostrou interessado em
solucionar esta questão e nos
apoiou bastante, bem como
as secretarias de
Administração e Assuntos
Jurídicos. Também tivemos
auxílio da Câmara,
principalmente do vereador
Abdala Salomão”.Se houver
dúvidas sobre o plano de
saúde, o servidor pode entrar
em contato via telefone
3642-9700 ou pelo e-
mail sindservpinda@superig.com.br com
o Sindicato.

Servidores públicos
sindicalizados podem aderir ao

convênio médico
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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.

Miscelânea

Obras do Via Vale Garden
Shopping estão em fase
de instalação da estrutura
pré-moldada, obedecendo
ao cronograma inicialA
partir do próximo mês,
mais funcionários devem
ser contratados para as
obras no Via Vale Garden
Shopping, o futuro mall de
Taubaté, localizado na
Rodovia Presidente
Dutra. Além de poder
contar com um centro de
compras completo, o
novo shopping gera novos
empregos para quem
reside na cidade e em
outros municípios
próximos. Apenas durante
a construção devem surgir
mais de 3.000 postos de
trabalho. Para as obras,
foram contratadas
empresas da região do
Vale do Paraíba, o que
beneficia ainda mais a
população local. Após a
inauguração, com as lojas
em pleno funcionamento,
estima-se a geração de
3.000 empregos diretos e
6.000 indiretos. O projeto
do Via Vale Garden
Shopping tem como
empreendedores a Tenco
Shopping Centers e a VVS
Participações S/A,
formada por empresas da
região, o investimento
total é de
aproximadamente de R$
185 milhões”As vagas que
oferecemos atualmente, a
princípio, são de
pedreiros serventes e
montadores de paredes. O
número deve, no mínimo,
duplicar em fevereiro,
atingindo o pico de três
mil vagas entre julho e
agosto deste ano, se
tratando somente da
realização e finalização
das obras”, revela Disney
Silva, um dos
e m p r e e n d e d o r e s
responsáveis pelo
projeto. O andamento das
obras, iniciadas em 1º de
fevereiro de 2011, está
dentro do planejamento
inicial. “Agora, estamos
na fase de finalização da
estrutura pré-moldada e
laje, com previsão para
término em março.
Depois disso, vamos
iniciar a parte de alvenaria
para depois implantarmos

a cobertura metálica e
assim partir para a fase de
acabamento”, explica
Silva.Quando estiver
pronto, o shopping vai
gerar mais vagas diretas e
indiretas para o
funcionamento. “A
estimativa é que depois de
inaugurado sejam criados
mais 3.000 empregos
diretos e 6.000 mil
indiretos. Acreditamos
que este recrutamento
deve ter início entre junho
e julho deste ano”, afirma
Adriana Gribel, diretora
da Tenco Shopping
Centers, empresa
responsável pelo
d e s e n v o l v i m e n t o ,
gerenciamento e
comercialização do
centro de compras, há
mais de 20 anos no
mercado. Além disso, o
empreendimento que tem
previsão de inauguração
no segundo semestre
deste ano deve abrigar
cerca de 200 lojas.O Via
Vale está sendo erguido
em um terreno de
71.774,74 metros
quadrados, terá uma área
construída de 50.622,75
metros quadrados e uma
Área Bruta Locável (ABL)
de 34.316,73 metros
quadrados. Pensando em
oferecer mais conforto e
comodidade aos
portadores de
necessidades especiais, o
empreendimento terá
acesso facilitado com
quatro elevadores, além
das escadas rolantes e
estacionamento com mais
de 1.500
vagas.Comercialização
Mais duas grandes redes
confirmaram operações
comerciais no novo
shopping. São elas:
Hering Store (vestuário
geral, calçados e
acessórios) e HS Cell -
Tim Storm (Venda de
produtos e serviços de
telecomunicações da
operadora TIM). No total,
foram disponibilizados
mais de 200 espaços,
sendo nove para lojas
âncoras, seis megalojas,
140 satélites, 11 de
serviço e um
hipermercado. Já foram
confirmadas as âncoras

C&A, Marisa, Riachuelo
e Pernambucanas.
Também já assinaram
contrato megalojas como
Le Lis Blanc, John John,
Siberian, Centauro,
Memove, Digaspi, Ponto
Frio, Polishop e Zelo.A
variedade gastronômica
também é enorme, pois a
Praça de Alimentação será
a maior de fast-food da
região, com quase 1.000
lugares, e será
complementada por três
restaurantes e um café
espalhados pelo mall, o
que resulta em 25
operações específicas do
setor. Entre os nomes
confirmados até agora
estão Bar da Brahma,
Café Donut’s, Divino
Fogão, Kampek, Mc
Donald’s, Patroni,
Spoleto, Subway, Toasted
Potato, Vivenda do
Camarão e Zebra Zero.
Elas permitirão aos
clientes saborear pizzas,
japonês, frutos do mar,
massas, batata assada
recheada, sucos,
sanduíches, frozen
iogurte e muito mais.A
diversão também está
garantida para crianças,
adolescentes, jovens,
adultos e famílias, pois o
mall terá uma estrutura de
lazer completa, com seis
salas de cinema 3D da
Cinemark, um parque
especializado em jogos
eletrônicos e infantis
com 600 metros
quadrados da Magic
Games, além da loja
Maniac Games,
especializada em venda,
destravamento, conserto e
acessórios para jogos
e l e t r ô n i c o s . O s
interessados em garantir
uma loja no Via Vale
Garden Shopping podem
comparecer ao estande de
vendas, que fica na
Avenida Pedro I, 7.181,
bairro Jardim Baronesa,
Taubaté. O horário de
funcionamento é de
segunda a sexta-feira, das
8h às 19h, e aos sábados
das 9h às 13h. Mais
informações estão
disponíveis pelo telefone
(12) 3424-2049 ou do
s i t e
www.viavalegardenshopping.com.br.

Shopping em Taubaté
garante empregos e

investimentos
Culinária

Quibe recheado

Ingredientes:
1.1/2 xícaras de chá de trigo para quibe
1 quilo de salsicha
1 maço de hortelã picada
1 maço de salsa picada
1 cebola picada
Margarina para untar
Sal e pimenta síria a gosto
1 colher de sopa de manteiga

Recheio:
1 colher de chá de coalhada seca

Modo de preparar:
Coloque o trigo em uma vasilha e cubra com água morna. Deixe descansar por 30 minutos.
Triture a salsicha no processador ou no liquidificador (um pouco de cada vez). Aperte bem o
trigo com as mãos para retirar o excesso de água e coloque em uma tigela. Adicione a
salsicha moída, a hortelã, a salsa, a cebola, o sal, a pimenta síria e misture. Espalhe metade
em um refratário grande untado, recheie com a coalhada e cubra com a massa restante.
Alise e corte em retângulos. Coloque uma porção de manteiga sobre cada pedaço e leve ao
forno alto, pré-aquecido, por 20 minutos. Sirva em seguida.

Culinária

Farofa completa

Ingredientes:
2 colheres de sopa de manteiga
1 xícara de chá de bacon em cubos
1 cenoura ralada
2 cebolas picadas
1 xícara de chá de sobras de carne seca cozida desfiada
2 xícaras de chá de farinha de milho
1 xícara de chá de azeitonas verdes fatiadas
Sal, pimenta do reino e salsa picada a gosto

Modo de preparar:
Derreta a manteiga em uma panela e refogue os cubos de bacon, mexendo até dourar,
acrescente a cenoura, a cebola e a carne seca desfiada e refogue por 3 minutos. Polvilhe
com a farinha de milho e mexa por 2 minutos ou até incorporar. Misture a azeitona, tempere
com sal, pimenta e salsa. Despeje em uma travessa e sirva.

Culinária

Quiche de gorgonzola e bacon

Ingredientes:
500 gramas de massa folhada
10 fatias de bacon fritas e esmigalhadas
100 gramas de queijo gorgonzola esmigalhadas
100 gramas de queijo mussarela raladas
2 ovos
1 xícara de chá de creme de leite
Sal e pimenta do reino a gosto

Modo de preparar:
Forre com a massa uma fôrma de 24 cm de diâmetro de aro removível. Espalhe o bacon e
os queijos na massa. Bata os ovos levemente, junte o creme de leite e tempere com sal e
pimenta. Despeje sobre o recheio. Leve ao forno médio, preaquecido, por 30 minutos ou até
que ao enfiar um palito, ele saia limpo. Deixe amornar, desenforme e sirva.

Curiosidades

Estranhas fobias

Ablutofobia: medo de tomar banho
Ambulofobia: medo de andar
Anuptafobia: medo de ficar solteiro
Biofobia: medo da vida
Corofobia: medo de dançar
Deipnofobia: medo de jantar
Dipsofobia: medo de beber
Dromofobia: medo de cruzar ruas
Eremofobia: medo de ficar só
Ergasiofobia: medo de trabalhar
Falacrofobia: medo de ficar careca
Filemafobia: medo de beijar
Fonofobia: medo da própria voz

Principal reivindicação é
mudança no traçado
previsto no projeto
inicial, que exigiria
d e s a p r o p r i a ç õ e s . O s
municípios do Litoral
Norte começaram ontem
a debater o projeto de
construção dos contornos
viários de Caraguatatuba e
São Sebastião, obra que
integra o pacote de
duplicação da rodovia dos
Tamoios.A primeira
audiência foi convocada
pelo Consema (Conselho
Estadual de Meio
Ambiente) e aconteceu no

Teatro Municipal Mário
Covas, em
C a r a g u a t a t u b a . N o
encontro foi apresentado
o Eia/Rima (Estudo e
Relatório de Impacto
Ambiental) do projeto.
O empreendimento é de
responsabilidade do
DER (Departamento de
Estradas de Rodagem),
 do Estado.Um dos
p r i n c i p a i s
questionamentos de
políticos e entidades de
classe do Litoral Norte é
com relação ao traçado do
contorno nos dois

municípios.Na avaliação
do prefeito de
Caraguatatuba, Antonio
Carlos da Silva (PSDB), o
traçado proposto pelo
DER irá obrigar o Estado
a efetuar
d e s a p r o p r i a ç õ e s . ” O
traçado atinge muitas
edificações. A nossa
sugestão era para outro
traçado”, disse o prefeito
de Caraguá.Segundo ele, a
obra é muito importante
porque irá desviar o
tráfego de veículos
procedente da Tamoios do
centro de Caraguá.

Litoral debate impacto
do contorno da Tamoios

O 20º Batalhão da Polícia
Militar de Caraguatatuba
comemorou hoje (27 de
janeiro) 33 anos de
criação. Os policiais
receberam homenagens e
os retratos dos últimos
quatro comandantes do
batalhão foram
inaugurados na galeria de
fotos da
unidade.Participaram das
honrarias o prefeito de
Caraguá, Antônio Carlos
das Silva; o comandante

do batalhão, Tenente
Coronel Ewandro
Rogério Góes; o Diretor
do Terminal Marítimo
Almirante Barroso
(TEBAR), da
Petrobras, Cosme
Damião Lemes; o chefe
de gabinete de
Ilhabela, representando o
prefeito, Julio
Cezar de Tullio; e
comandante da 2ª
Companhia da PM,
Capitão Antonio Carlos

Siqueira Campos Junior.
 Na oportunidade,
Antonio Carlos agradeceu
a dedicação e empenho
dos policiais e elogiou a
atuação dos oficiais na
cidade. “Tenho muito
carinho e respeito pelo
trabalho realizado em
Caraguá. Os
homenageados de hoje
são uma parcela do
trabalho de segurança na
cidade, que é um
exemplo”. 

Batalhão da polícia de
Caraguá comemora 33

anos de existência

A partir de hoje, até o dia
3, a Unitau organiza uma
recepção aos novos
universitários de 2012. O
evento acontece
individualmente em cada
departamento, com
diferentes programações
e cronogramas.No caso
dos departamentos de
Ciências Sociais e Letras,
Ciências Jurídicas, ECA
( E c o n o m i a ,
Contabilidade e
Administração) e
Pedagogia, as
programações contam
com apresentação de
todos os funcionários das
unidades e algumas
palestras. Também estão
incluídos nas
programações de alguns
departamentos mesas
redondas, conhecimento
das instalações dos cursos
e aulas inaugurais. As
atividades serão divididas

em três dias (do dia 1º ao
dia 3). Os outros
departamentos também
proporcionarão atividades
semelhantes com
direcionamento para cada
curso.A Pró-reitora
Estudantil, Profa. Dra.
Nara Lúcia Perondi
Fortes, lembra que é
importante que o aluno
compareça à recepção
nestes primeiros dias,
buscando conhecer os
professores, as
instalações do
departamento e a grade
curricular de cada curso.
“A Universidade está
muito feliz por esses
alunos terem escolhido
nossa Instituição e, por
isso, estamos realizando
esta recepção
calorosa aos novos
universitários”, enfatiza a
Pró-Reitora, que
completa: “A Unitau

buscará de tudo para
oferecer o ensino de
melhor qualidade,
formando os melhores
profissionais do mercado
de trabalho”.A novata
Andressa Toledo, do
curso de Educação Física,
afirma que as expectativas
são muito boas, pois
nunca foi para uma
universidade, e isso
desperta sua curiosidade.
“Espero conhecer
pessoas novas e, além de
tudo, que eu goste e
aprenda bastante neste
curso, me destacando na
área”, declara a nova
u n i v e r s i t á r i a . A s
atividades ocorrerão em
horários específicos de
acordo com cada
departamento. Mais
informações sobre os
horários nas secretarias
de suas respectivas

unidades.

Unitau prepara recepção
especial aos novos

alunos


