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No mês de março,
o Charpentierrealiza o
seu I Festival
Gastronômico Mesa &
Vinho, que traz delícias da
culinária elaboradas pelo
chef Murilo Carvalho,
harmonizadas com os
vinhos selecionados pelo
sommelier Valter
Santos.De quinta a
sábado, o chef traz
verdadeiros sabores num
Dinner Wine em 3
tempos: entrada, prato
principal e sobremesa e
em cada etapa um vinho
específico para apreciar
cada uma das receitas. O
valor é de R$ 165,00/
pessoa, com demais
bebidas a parte. (Confira
abaixo a programação
gastronômica)O Chef
Murilo traz ao
Charpentier um conceito
da valorização dos
ingredientes, aliados as
técnicas francesas, com
toque de
contemporaneidade, sem
deixar de lado as riquezaa

da culinária regional. O
chef é formado em
cozinha internacional, é
docente no Le Cordon
Bleu, além de passagem
pelo JW Marriot, como
chef executivo.Valter
Santos há anos é o
sommelier do
restaurante, que há cinco
anos vem recebendo
prêmios das revistas
regionais como a melhor
adega do Vale do Paraíba,
trazendo uma seleção de
183 rótulos, oriundos de
17 países e um total de
2000 garrafas, numa
adega natural, que fica no
subsolo. E ressalta que
para um bom sommelier,
o cuidado com a carta do
vinho vai além do zelo
com cada garrafa, mas no
equilíbrio, valores
praticados, apresentação
da carta e mesmo
ortografia correta.O
sommelier lembra que
adega nesse formato é
climatizada naturalmente,
o que permite ao vinho ser

armazenado, com
condições de
temperatura, umidade,
luz, ventilação e
posicionamento, é
essencial para uma
degustação dentro de um
a m a d u r e c i m e n t o
correto.O Charpentier é o
restaurante do Hotel
Frontenac, que traz em
seu menu delícias
internacionais, com
acento francês, está
aberto para atender seus
hóspedes e os visitantes
que desejarem saborear
suas receitas, num clima
intimista das
montanhas.Para os que
desejarem se hospedar no
Hotel Frontenac e
saborear as delícias do
Festival, pode conhecer
os pacotes para esse mês
através da Central de
Reservas (11) 5505-
9550.Charpentier (Hotel
Frontenac) fica na Rua Dr.
Paulo Ribas, 295 – Vila
Capivari – Tel (12) 3669-
1000.

Em Campos do Jordão
Charpentier promove
Festival Mesa & Vinho

Após o clima de Carnaval
promovido pelas sessões
do mês de fevereiro; o
Cineclube Araucária
prepara mais uma
programação com seis
filmes no mês de março.
Trazendo para o fim de
semana de 09 a 11/03,
“Separados pelo
Destino”, “Assalto ao
Banco Central” e “A Dama
e o Vagabundo”.Dando
início a programação de
março, no dia 09, sexta-
feira, será exibido
“Separados pelo
Destino”, um filme com
direção de Xiaogang
Feng, que conta o drama
de uma família chinesa de
Tangshan, que após o
terremoto de 1976, a mãe
tem que decidir qual dos
dois filhos deve salvar em
meio aos escombros.
Anos mais tarde, sem que
os irmãos saibam um da
existência do outro, se
reencontram em meio ao
cenário do terremoto de
Sichuan e reviverão mais
uma vez o dramático
episódio, juntos. O filme
traz no elenco Jingchu
Zhang, Daoming Cheng,
Yi Lu, Jin Chen, Chen Li,
Fan Xu, Zi-feng
Zhang.Separados pelo
Destino será exibido a
partir das 19h 30, com

duração de 135 minutos e
classificação etária 12
anos.No sábado, um dos
sucessos do cinema
nacional em 2011,
“Assalto ao Banco
Central”, traz elenco
formado por Milhem
Cortaz, Eriberto Leão,
Hermila Guedes, Guilia
Gam, Tonico Pereira,
Lima Duarte, Heitor
Martinez e grande elenco,
sob direção de Marcos
Paulo para contar de
forma fictícia o assalto ao
Banco Central, em
Fortaleza, em agosto de
2005. A obra traz para
tela desde o planejamento
do assalto até os
bastidores da
investigação, do
considerado o maior
roubo a bancos no Brasil,
do qual não houve um
tiro, porém os assaltantes
invadiram o cofre e
levaram cerca de 3
toneladas em
dinheiro. ”Assalto ao
Banco Central” será
exibido a partir das 19h
30, com duração de 104
minutos e classificação
etária 14 anos.E no
domingo (11/03), um
clássico dos Estúdios
Disney “A Dama e o
Vagabundo” ganha a tela,
em Campos do Jordão. O

desenho baseado no
conto  Ward Greene, traz
a estória de Lady, uma
cadelinha da raça cocker
spaniel americana, que
após se perder na cidade
vai depender da astúcia e
do jeito de viver do
Vagabundo, um cachorro
sem raça e que mora nas
ruas, para poder voltar ao
conforto da sua vida
aristocrata e de
pedigree.”A Dama e o
Vagabundo” será exibido a
partir das 15h, com
duração de 75 minutos e
classificação etária
LIVRE.E no fim de
semana de 30/03 a 01/04,
as sessões terão “Minhas
tardes com Margueritte”,
“Cilada.com” e “Tapete
Vermelho”, esse
último em homenagem ao
centenário de nascimento
de Amâncio
Mazzaropi.Os ingressos
podem ser retirados na
bilheteria do Espaço
Cultural Dr. Além, no dia
das exibições a partir das
14h. Outras informações
podem ser obtidas na
Secretaria Municipal de
Cultura, através do
telefone (12) 3664-
3524.Espaço Cultural Dr.
Além fica na Av. Dr.
Januário Miráglia, 1582 –
Abernéssia.

Em Campos do Jordão
março terá cinema no

Espaço Cultural Dr. Além

A Prefeitura de
Pindamonhangaba, por
meio da Secretaria de
Obras, está construindo
calçadas nas
proximidades do bairro
Castolira. A obra é na
região do túnel e servirá
para garantir a segurança
de quem transita pelo
local. Além desta, estão
sendo feitas calçadas em
diversos pontos da
cidade.O trabalho neste
local está sendo feito
pelos funcionários
Benedito G. dos Santos,
José Antônio Alves e Luiz
Ricardo dos Santos. Eles
contarão com o apoio dos
profissionais do trânsito,

que possivelmente na
próxima semana, irão
interditar parte da via, para
que a concretagem possa
ser realizada.”Espero que
não chova, porque isso
atrapalha o nosso
trabalho. Vamos contar
com o apoio dos
marronzinhos para
impedir a rua, senão não
tem como a gente fazer o
serviço. A gente também
espera que os motoristas
entendam isso e andem
devagar enquanto
estivermos trabalhando”,
comenta Benedito.As
obras nas proximidades
do túnel tiveram início na
quarta-feira de cinzas e

em breve estará pronta
para a tranquilidade dos
moradores. Ao todo são
cerca de 100 metros de
calçada a ser
c o n s t r u í d a . O s
profissionais da
Prefeitura estão
trabalhando em diversas
obras, o prefeito João
Ribeiro agradece o
empenho de todos.
“Todos os funcionários
estão de parabéns, só
tenho que agradecê-los
pela dedicação de cada
um. É justamente para
agradecer a todos que
sempre procuramos
oferecer melhores
condições de trabalho”.

Prefeitura de Pinda constrói
calçadas na região do Castolira

Desde a segunda quinzena
de janeiro profissionais
da Prefeitura de
Pindamonhangaba estão
trabalhando na construção
de uma galeria de águas
pluviais no bairro
Andrade. Ao todo são 12
profissionais que estão
empenhados na execução
deste serviço. Ao todo
serão mais de 500 metros
de galerias e duas
máquinas estão no local
para auxiliar os
t r a b a l h a d o r e s . E s t e
trabalho evitará enchentes
e prejuízos, pois
atualmente a água da
chuva dos bairros Vila
Cuia, Carangola, Andrade,
e bairros adjacentes, é

captada por apenas uma
galeria, com esta obra o
Andrade terá uma galeria
própria.Odair Lemes da
Silva, morador do bairro
Maria Emília há seis anos,
parabeniza a Prefeitura
por esta obra. “Isso é uma
grande obra que vai
beneficiar o povo, é algo
muito bom que está sendo
feito. A Prefeitura está de
parabéns, eu sempre
acompanho o trabalho
aqui e estou muito
c o n t e n t e ” . J u a r e z
Teodoro, supervisor,
conta que os amigos de
trabalho são muito
empenhados e estão
contentes em contribuir
com o desenvolvimento

da cidade. Estão nesta
obra os funcionários
Lucinval, Aurélio, José
Donizete, José Sérgio,
Riberto, Luiz Dirceu,
João de Assis, Daniel de
Souza, Benedito, Roberto
e Eliezer.”Agradecemos a
compreensão dos
moradores deste bairro,
sabemos que às vezes as
obras causam um
 pouco de transtorno, mas
é por uma causa nobre.
A construção de
galeria é um trabalho
importante e isto
 é feito graças a
contribuição dos
moradores que pagam os
impostos”, enfatiza o
prefeito.

Prefeitura de Pinda está construindo
galeria no Andrade
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Jornal Regional

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

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
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Grupo de países propõe
à Organização Mundial
da Saúde o
estabelecimento de
contrapartidas para
fabricantes de
medicamentos e outros
produtos relacionados
ao vírus da influenza em
benefício a nações
suscetíveis à possível
pandemia da doença.O
Grupo Assessor da
Organização Mundial da
Saúde (OMS) estabeleceu
uma estratégia para
receber de fabricantes de
vacinas, remédios e kits
diagnósticos retorno
financeiro e benefícios
pré-acordados como
contrapartida pelo
recebimento de material
biológico relacionado ao
vírus da influenza. O
grupo propôs que a OMS
estabeleça um prazo de
seis meses para que as
empresas firmem
contrato e passem a
c o l a b o r a r
financeiramente com a
Rede Global de Vigilância
do Vírus de Influenza a
partir de um retorno
financeiro estimado em
28 milhões de dólares
anuais. Além disso, em
caso de pandemia, as
empresas terão de se
comprometer com outras
contrapartidas, como a
doação de 10% da
produção delas para a
Organização Mundial da
Saúde, a transferência de
tecnologia ou a venda de
25% da produção a preço
de custo, entre outras.As
propostas à diretoria-
geral da OMS foram
aprovadas nesta última
semana, em Genebra
(Suíça), durante a segunda
reunião do Grupo
Assessor – do qual fazem
parte, como

representantes da Região
das Américas, o Brasil, os
Estados Unidos e o
Canadá. O objetivo é que
cada empresa, ao firmar
contrato com a OMS, se
comprometa com duas
entre seis possibilidades
de contrapartida. “Quem
recebe material biológico
vai ter que assinar um
documento dizendo
claramente que, dentro
daquelas medidas listadas
ali, ele se compromete a
cumprir duas delas em
caso de pandemia”,
explica o secretário de
Vigilância em Saúde do
Ministério da Saúde,
Jarbas Barbosa, que
representa o Brasil no
Grupo Assessor.Durante
o encontro em Genebra,
também foi acertado o
destino dos recursos
financeiros que virão da
indústria. Uma das
maneiras de aplicação
destes recursos é que a
maior parte do montante
(70%) seja investida em
ações de preparação para
o caso de uma nova
pandemia, priorizando-se
o fortalecimento da
vigilância epidemiológica
do vírus da influenza. “A
ideia é que seja
estabelecido um amplo
acordo para que os países
afetados por uma possível
pandemia, além de
compartilhar o material
biológico relacionado ao
vírus da influenza,
também tenham acesso
aos benefícios gerados
pela indústria com a
fabricação de
medicamentos e outros
produtos”, afirma Jarbas
Barbosa. “A ideia é
fortalecer e ampliar a
vigilância epidemiológica
em nível global. Na
África, por exemplo, a

vigilância ainda é pequena
e, como não há como
predizer de onde vai surgir
o novo vírus pandêmico,
é preciso ter boa
vigilância em todos os
países”, acrescenta o
s e c r e t á r i o . G R U P O
ASSESSOR – O Grupo
Assessor Consultivo da
OMS é composto por
representantes de todos
os continentes e foi
estabelecido pela
Assembleia Mundial de
Saúde em maio do ano
passado. O Brasil –
juntamente com Estados
Unidos e Canadá –
representa a Região das
Américas e participa
ativamente da elaboração
dessas propostas à
diretoria-geral da
Organização Mundial da
Saúde.NO BRASIL–
 Ano passado, o Sistema
Único de Saúde (SUS)
ampliou o público-alvo da
campanha de vacinação
contra a influenza. Foram
incluídos crianças
menores de 2 anos,
gestantes e profissionais
de saúde, além de idosos
e indígenas que já eram
vacinados. Ao todo, foram
vacinadas mais de 25
milhões de pessoas, com
redução de 82% no
número de casos da
doença e 83% dos óbitos
por influenza em relação
a 2010.Para enfrentar a
chamada “segunda onda”
da pandemia de influenza,
o Brasil realizou, em
2010, complexa
campanha de vacinação
direcionada aos grupos
com maior risco de
adoecer gravemente ou
morrer em decorrência da
doença. Mais de 86,9
milhões de brasileiros
foram imunizadas contra
a doença.

Brasil defende na OMS
maior envolvimento da

indústria
A Prefeitura de Taubaté
iniciou na sexta-feira, 2
de março, o
recapeamento de um
trecho de cerca de 1.600
metros da Avenida
Voluntário Benedito
Sérgio, no bairro da
Estiva. O serviço está
sendo executado pela
Secretaria de Obras e
teve início na altura do
entroncamento com a
Avenida Vila Rica.De
acordo com

informações da
Secretaria de Obras, os
trabalhos devem ser
concluídos em cerca de
três dias úteis. Para a sua
realização estão sendo
feitas interdições
parciais, que acabam
interferindo no tráfego
de veículos pela
região.Em função disso,
a secretaria alerta para
que os motoristas
procurem vias
alternativas de trânsito,

entre as quais está a
Avenida Vila Rica.O
prefeito Roberto
Peixoto destacou que a
Avenida Voluntário
Benedito Sérgio é
importante no sistema
viário da cidade. “Por
isso mesmo estamos
promovendo esta
melhoria, para dar mais
conforto e segurança
para os motoristas que
trafegam pelo local”,
completou.

Prefeitura de Taubaté
inicia recapeamento na

Estiva

Passado o carnaval, tem
muita gente contando os
dias para a chegada de 8
de abril, não apenas por
toda a simbologia
religiosa da data, mas
também para se deliciar
numa infinidade de ovos
de Páscoa. Para estes
chocólatras, a notícia é
excelente: chegam ao
mercado mais 90
opções de produtos, ou
seja, mais de 18 mil
toneladas de
chocolates!O mercado
prevê a geração de pelo
menos 20 mil empregos
temporários em todo o
país. No Taubaté
Shopping, as notícias
também são animadoras.
A Cacau Show deve
duplicar o número de
funcionários para
atender à demanda dessa
época e aposta em
grandes lançamentos
como o Ovo Alvin e os
Esquilos 3, que deve
fazer a cabeça da
garotada. Outras vedetes
dessa vitrine é o

primeiro ovo diet
recheado do mercado e a
opção “Clássicos”, que
chega as prateleiras mais
pesado e com menor
preço: “Estamos com
uma linha mais
competitiva esse ano.
Nosso principal ovo é
maior e mais barato que
a concorrência”, conta
Cíntia Mesquita,
proprietária da loja de
chocolates, que espera
um aumento de 20% nas
vendas, em relação ao
mesmo período do ano
passado.Já o Villarreal
Supermercados lança
ações e promoções pra
essa que é a segunda
maior data do ano para as
redes varejistas.
Com a campanha “O
Melhor Recheio da
Páscoa”, que tem
como conceito mostrar
que a família é o
principal ingrediente
nessa época, oferece
promoções para
chocolates, peixes,
azeites, colombas, vinhos

e o tradicional bacalhau
e espera um aumento de
25% nas vendas. Os
clientes também podem
participar de cursos de
trabalhos artísticos com
chocolate e do concurso
cultural “Coelho Fora da
Toca”, que oferece 20
viagens para o Zoo
safari, Hopi Hari ou
Musical da Broadway - A
Família Addams’ a quem
enviar a melhor frase,
respondendo a pergunta
“Nesta Páscoa, o que faz
o coelho sair da
toca?”.Além destes, há
opções de chocolates,
pelúcias, caixas de
presentes e cartões em
diversas outras
lojas como Toco
C h o c o l a t e s ,
Lojas Americanas e
Papel Center. Dessa
forma, o Taubaté
Shopping espera um
aumento médio de 11%
nas vendas e 8% no
tráfego, em relação ao
mesmo período do ano
passado.

Chocólatras ganham
mais 90 opções nesta

Páscoa


