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Não raro, o
estresse do
cotidiano nos tira a
capacidade de
perceber e apreciar
as pequenas coisas
e, o que é pior, os
p e q u e n o s
momentos. Para
recuperar essa
e s s e n c i a l
percepção é
preciso relaxar, e
de preferência,
num ambiente que
proporciona uma
a t m o s f e r a
tranquila. Mas não
é preciso ir muito
longe. Em Taubaté
encontramos esta
excelente opção
para renovar as
forças em meio à
n a t u r e z a . C o m
quase 2.000 m² de
área verde, o
Parque Municipal
Vale do Itaim
p r o m e t e
momentos simples
e descontraídos –
tudo o que
queremos para
esvaziar nossa
mente do ritmo
frenético que nos
consome durante a
semana.A começar
pelo visual do
Parque, quase

artístico – com as
cores do ipê e do
pau-brasil – lá é
p o s s í v e l
contemplar mais
de 60 espécies de
aves que habitam
a área do parque.
Entre elas estão a
a n d o r i n h a -
pequena-de-casa,
anu-branco, anu-
preto, bico-de-
lacre, canário do
campo, coleirinho,
coruja buraqueira,
garça azul, gavião
caboclo, pica-pau
de cabeça
amarela, saíra
amarela, tiê
sangue, tuim e
urubu de cabeça
vermelha. Além de
c o n h e c e r
 parte da fauna da
nossa região, a
visita ao
Parque também
propicia a
conscientização e
um olhar mais
demorado acerca
da preservação da
natureza, visto que
oferece uma
extensa área
ecológica.O lazer é
garantido com as
atrações do
Parque: possui

lugares reservados
à cultura e história
taubateana, assim
como a história do
tropeirismo que
passa por aqui.
Além disso, o
Parque valoriza os
artistas da região,
disponibi l izando
cantinhos especiais
com toda a
originalidade do
a r t e s a n a t o
regional. O
visitante também
tem acesso a
e s p a ç o s
esportivos, como a
pista de skate,
passeios de Maria
Fumaça e uma
grande e agradável
área para
piqueniques.Frequentemente,
o Parque do Itaim
abriga eventos
culturais e
m u s i c a i s ,
celebrando a
cultura da cidade e
região. O Parque
fica à Av. São
Pedro, nº
2 0 0 0 , I t a i m ,
Taubaté. Mais
i n f o r m a ç õ e s
podem ser
adquiridas pelo
telefone (12)
3633-5008.

Parque do Itaim em
Taubaté: lazer, cultura e

natureza
O assessor político da
Prefeitura de Taubaté,
Jacir Cunha, considera
que foi uma atitude de
“má fé” o pedido de
abertura de ação de
i m p r o b i d a d e
administrativa que o
vereador Rodrigo Luis
Silva, o Digão, pretende
mover contra o prefeito
R o b e r t o
P e i x o t o . S e g u n d o
Cunha, o vereador está
buscando “apenas
conturbar a
a d m i n i s t r a ç ã o
municipal”. “Trata-se de
um assunto sobre o qual
o vereador já recebeu
todas as informações
necessárias”, frisou o
assessor.O vereador
afirma que a Prefeitura

teria pago faturas à
empresa Home Care
mesmo depois de
rescindido o contrato.
Entretanto, Cunha
apresentou documentos
contestando Digão.Em
12 de dezembro do ano
passado, a Prefeitura
r e s p o n d e u
requerimento do
vereador sobre o
assunto. Na resposta,
Digão foi informado de
que “há um acordo de
débitos anteriores entre
a empresa Home Care e
a Municipalidade”.A
resposta dava conta de
que “a Prefeitura pagou
posteriormente, uma
vez que o valor foi
depositado em conta
determinada pela Vara da

Falência e Recuperação
da Comarca da Capital”.
Também foram enviadas
ao vereador cópias das
notas fiscais referentes
ao pagamento.”
A única coisa que o
vereador está
fazendo, ao retomar
fatos antigos e já
esclarecidos, é mais
uma vez prejudicar a
imagem de
 Taubaté”, destacou
Cunha. Para ele, Digão
deveria “ficar mais
atento às
responsabilidades de
seu cargo e não utilizar
o seu mandato como
trampolim político, para
se projetar
partidariamente e junto
à população”.

Jacir Cunha aponta “má
fé” em ação do vereador

Digão

Depois de um pedido de
vista formulado pelo
ministro Dias Toffoli,o
julgamento da validade
da Lei da Ficha Limpa,
em sua totalidade —
para aplicação a partir
das eleições municipais
de outubro — será
retomado na próxima
quarta-feira pelo
plenário do Supremo
Tribunal Federal. As
ações declaratórias de
constitucionalidade 29
e 30, ajuizadas pela
Ordem dos Advogados
do Brasil e pelo PPS,
r e s p e c t i v a m e n t e ,
constituem o primeiro
item da pauta da sessão
plenária do STF do dia
15, divulgada nesta
sexta-feira.A OAB e o
PPS querem a
declaração da
constitucionalidade da
Lei Complementar 135/
2010 em sua
integralidade, sob o
argumento de que a lei
não fere o princípio da
razoabilidade, está de
acordo com o artigo 14
da Constituição — que
trata de “outros casos”
de inelegibilidade, e que
a sua aplicação a atos ou
fatos passados não
ofende, em nenhuma
hipótese, os incisos do
artigo 5º da Carta sobre
os direitos
individuais.Como está :

Na sessão do dia 1º de
dezembro do ano
passado, Dias Toffoli
pediu vista dos autos das
ações, depois do voto do
ministro Joaquim
Barbosa favorável à
constitucionalidade da
lei como um todo, e do
reajuste do voto do
relator, Luiz Fux, a fim
de tornar a nova lei
“mais hígida”, com
relação aos políticos
que renunciam aos
mandatos para evitar a
suspensão dos direitos
políticos.Assim, dois
dos 11 ministros que já
se pronunciaram na
linha de que os novos
casos de inelegibilidade
previstos na Lei da
Ficha Limpa são
c o n s t i t u c i o n a i s ,
conforme o parágrafo 9º
do artigo 14 da Carta
de1988. As únicas
questões ainda
pendentes que dividem
os próprios ministros
simpáticos à nova lei
referem-se ao tempo da
duração da
inelegibilidade em face
das alíneas “e” e “k” do
artigo 1º da lei.A alínea
“e” considera
inelegíveis “os que
forem condenados, em
decisão transitada em
julgado ou proferida por
órgão judicial
colegiado, desde a

condenação até o
transcurso do prazo de
oito anos após o
cumprimento da pena”.
Barbosa concordou
com a manutenção do
texto, mas Fux quer dar
à norma interpretação
conforme a
Constituição, a fim de
que sejam descontados
os anos transcorridos,
se foram superiores a
oito anos.Mas ambos
estão de acordo com a
alínea “k”, segundo a
qual são também
inelegíveis as
autoridades que ocupam
cargos eletivos — do
presidente da República
aos vereadores — “que
renunciarem a seus
mandatos desde o
oferecimento de
representação ou
petição capaz de
autorizar a abertura de
processo por
infringência a
dispositivo da
Constituição Federal, da
Constituição Estadual,
da Lei Orgânica do
Distrito Federal ou da
Lei Orgânica do
Município, para as
eleições que se
realizarem durante o
período remanescente
do mandato para o qual
foram eleitos e nos oito
anos subsequentes ao
término da legislatura”.

STF confirma para dia 15
conclusão do julgamento da

Ficha Limpa

A partir do dia 2 de abril,
o Brasil passará a tratar
os viajantes espanhóis
da mesma forma que o
serviço de imigração da
Espanha trata os
brasileiros que tentam
entrar no país europeu.
De acordo com a
decisão do Ministério
das Relações
Exteriores, serão
exigidos dos espanhóis,
além do passaporte
válido por pelo menos
seis meses, passagem de
volta com data marcada,
comprovação de reserva
em hotel ou alojamento
e dinheiro suficiente
para se manter no país
pelo período
declarado.Caso o turista
fique na casa de parente
ou amigo, terá que
apresentar uma carta de
quem o convidou
informando quantos dias

o visitante permanecerá
no Brasil. A carta terá
que ser assinada pelo
anfitrião com assinatura
reconhecida em
cartório.Com relação
ao dinheiro, o valor
mínimo exigido pelo
governo brasileiro é R$
170 por dia de
permanência no país.Os
cidadãos brasileiros não
precisam de visto para
entrar na Espanha, caso
a permanência naquele
país não exceda 90 dias.
Contudo, os critérios
para admissão de
estrangeiros não foram
definidos pelo governo
espanhol, mas sim, pelos
países signatários do
Acordo Schengen, que
estabelece requisitos
em comum de
imigração, informa a
Embaixada da
Espanha.Para entrar no

país, as autoridades
espanholas podem
exigir passaporte com
validade mínima de seis
meses; passagem de
avião nominal,
intransferível e com
data marcada de retorno;
comprovante de que o
viajante tem recursos
financeiros para se
manter no país
equivalentes a R$ 147
reais por pessoa por dia
de permanência ou, no
mínimo, R$ 1,3 mil para
período de estadia entre
um e nove dias.Até
agosto do ano passado,
1.005 brasileiros foram
impedidos de entrar na
Espanha. Em 2010, o
Serviço de Imigração
barrou o ingresso de
1.695 brasileiros na
Espanha, uma das
principais portas de
entrada na Europa.

Espanhóis terão, ao entrar no Brasil,
o mesmo tratamento que os

brasileiros recebem na Espanha

“A Estiva vale ouro. 50
anos” este é o enredo de
uma das escolas mais
tradicionais de TaubatéA
Grêmio Recreativo
Cultural Escola de
Samba Boêmios da
Estiva vai, este ano,
contar a sua própria
história e apresentar o
enredo “A Estiva vale
ouro. 50 anos”.”Vamos
contar de quando ela
começou, como um
bloco e com as cores
preto e amarelo. Depois
a montagem da escola e
a criação da Boêmios da
Estiva , já com as cores

vermelho e branco”,
explica a secretária
geral, Gisele Cristina da
Cunha.Este ano, a
escola pretende não
cometer os erros do ano
passado, quando a
escola poderia ter
vencido o carnaval de
Taubaté. Uma das
modificações é a troca
do casal de mestre sala
e porta bandeira e,
também, o cuidado
maior com as
fantasias.Para o desfile
deste ano, a surpresa vai
ficar para o final,
quando a escola vai

apresentar a expectativa
dela para os próximos
50 anos.Já durante os
ensaios, a agremiação
conta com o apoio da
c o m u n i d a d e .
“É ótimo para a
 escola e mostra que
eles estão
enxergando o trabalho
que está sendo feito”,
diz a Gisele Cristina da
Cunha.A escola é a
última a entrar na
avenida no dia 19 de
fevereiro e vai se
apresentar com 500
componentes, 12 alas e
três carros alegóricos.

Estiva homenageia seus
50 anos

Os vereadores de Taubaté
aprovaram na sessão
realizada dia 8 projeto que
proíbe a comercialização
de armas de brinquedo. A
proposta é de autoria do
presidente da Casa,
Luizinho da Farmácia (PR),
e de Carlos Peixoto
(PMDB) e deve passar pela
segunda votação no dia 15,
para ser enviado para
sanção do prefeito.O
objetivo da proibição,
segundo os autores, é
desestimular a violência,
problema crescente na
sociedade atual.
“Infelizmente, nos
defrontamos com a
violência em cada esquina
por meio de notícias,
coberturas em tempo real
de conflitos entre nações,
atos de terrorismo, filmes e
videogames. Fica difícil aos
pais de família
proporcionarem a seus
filhos uma boa educação,
que vise desestimular a
violência.”De acordo com
o projeto, após a sanção
da lei os comerciantes
terão 60 dias para retirarem
as armas de brinquedo dos
estabelecimentos, tanto das
prateleiras quanto dos
estoques, e a Prefeitura não
poderá fornecer alvará de
licença de funcionamento
para quem não cumprir a
norma.Na sessão, os
vereadores mantiveram
veto do prefeito ao projeto
da vereadora Maria das
Graças Oliveira (PSB), que
altera composição do
Conselho Municipal dos
Direitos da Criança e do

Adolescente.A proposta
pretendia aumentar de sete
para oito o número de
representantes da
sociedade civil, de
entidades legalmente
constituídas e de
atendimento, estudos e
defesa aos direitos da
criança e do adolescente,
associações de moradores
e entidades de classe.
Incluía um representante da
Defensoria Pública do
Estado no Conselho, que
deveria ser indicado pelo
órgão.O presidente da
Comissão de Justiça, Chico
Saad (PMDB), explicou
que a escolha dos
membros, conforme
decisão de Justiça, deve ser
feita pelo chefe do
Executivo. Pediu que os
vereadores analisassem a
justificativa do veto, que
teve parecer favorável da
Comissão.Graça solicitou
que o veto fosse mantido e
afirmou que vai enviar
requerimento ao prefeito
sugerindo que ele faça um
projeto incluindo membro
da Defensoria Pública no
Conselho. “Se o prefeito
entrar com uma Ação
Direta de
Inconstitucionalidade, e
realmente o projeto tiver
vício de iniciativa durante o
trâmite da ação, tudo que
for deliberado pelo
Conselho será
p r e j u d i c a d o ” ,
explicou.Projeto de Mário
Ortiz (PSD), que proíbe
aplicação de tatuagens e
adornos perfurantes em
menores de idade, ficou

prejudicado, já que os
vereadores se manifestaram
favoravelmente ao parecer
contrário da Comissão de
Justiça à proposta.Mário
Ortiz alertou que
instrumentos infectados,
tanto para colocação dos
adornos quanto para
aplicação de tatuagens,
podem causar infecções
que podem levar à morte.
“Na maioria das vezes os
danos são menos sérios,
mas não menos
traumáticos”, refletiu.”O
parecer da Comissão de
Justiça aponta que há lei
estadual que disciplina o
assunto, mas nada impede
que município
complemente”, defendeu
Mário.Chico Saad explicou
que a Comissão deu
parecer por entender que
existe lei federal
suplementada por lei
estadual sobre o
assunto.Após a votação do
parecer, Mário Ortiz
observou que houve
equívoco na votação, já que
constava da pauta da
sessão a votação do
projeto, não do parecer
contrário. A observação foi
acatada pelo presidente da
Casa, e Mário Ortiz
afirmou que irá representar
sobre o ocorrido,
 o que pode trazer o
projeto de volta à
d i s c u s s ã o . O s
vereadores aprovam
também dois projetos do
Executivo que revogam
doações de área para
empresas Filoauto e
Viaport.

Taubaté proibirá
comercialização

de armas
de brinquedo
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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

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

Caraguá já está em clima de
Carnaval. A festa será
realizada entre os dias 17 e 21
de fevereiro (sexta-feira a
terça-feira) com atrações
para todos os gostos. Há
bailes populares, marchinhas
no Centro e nos bairros,
Desfile de Blocos, shows
musicais e até Carnaval no
mar.O corso, tradicional
desfile de carros, e a
passagem dos Bonecões
abrem o Carnaval de
Antigamente na sexta-feira
(17/02/2012). A festa
acontecerá ainda nas regiões
Norte e Sul da cidade. Será
uma opção para os foliões que
gostam de curtir as
tradicionais marchinhas
carnavalescas e para os que
se encantam com os
bonecões, que alegram
crianças e adultos. Os
pequenos também podem se
divertir nas matinês no Centro
e bairro Travessão.Todos os
dias, a partir de sábado (18),
no bairro Massaguaçu, terá a
concentração do bloco
Devotos da Cheirosa seguido
de baile popular na praça Irmã
Lucila.Quem escolher o
Centro para passar os cinco
dias de folia poderá aproveitar
os shows musicais de Swing
& Simpatia, Leandro Lehart,
Grupo Pixote, Djavú e Turma
do Pagode.A organização do
Carnaval 2012 é do Governo
Municipal, por meio da
secretaria municipal de
Turismo e da Fundação
Educacional e Cultural de
C a r a g u a t a t u b a
(Fundacc).Veja as fotos do
Carnaval 2011 no Flickr
Programação Carnaval
2012 – Caraguá Dia 17 –
Sexta 20h – Corso e Desfile
de Bonecões (Concentração
na Praça Diógenes Ribeiro de
Lima) – Grito de Carnaval
com o grupo New Band
(Praça Cândido Motta) –
Grito de Carnaval (Avenida da
Praia) 22h – Show
Band’Areia (Praça de
Eventos – Centro) 0h – Show
Swing & Simpatia (Praça de

Eventos – Centro) Dia 18 –
Sábado 16h – Matinê (Praça
do Travessão)17h – Desfile
Bloco das Piranhas com
Banda Saca Rolha
(Concentração Ponte do
Indaiá)21h – Carnaval de
Antigamente com o grupo
New Band (Praça Cândido
Motta) – Carnaval de
Antigamente com a banda
Feira Livre (Praça do Porto
Novo) – Carnaval de
Antigamente com a banda Ô
Abre Alas (Praça da
Massaguaçu) – Carnaval
Itinerante com a Banda
Virtude (Praça do Travessão)
22h – Show Band’Areia
(Praça de Eventos – Centro)
– Desfile Bloco Tropa de Litro
(Concentração Av. Maria
Carlota – Massaguaçu) –
Show Zirinho da Bahia (Praça
Irmã Lucila – Massaguaçu)
23h –Desfile Bloco Devotos
da Cheirosa (Concentração
Av. Maria Carlota –
Massaguaçu)– Show Mara
Amaral (Praça Irmã Lucila –
Massaguaçu) 1h – Show
Leandro Lehart (Praça de
Eventos – Centro) Dia 19 –
Domingo 16h – Matinê
(Praça Cândido Motta) 18h –
Desfile Bloco do Urso
(Concentração Bar do Hélio)
21h – Carnaval de
Antigamente com o grupo
New Band (Praça Cândido
Motta) – Carnaval de
Antigamente com a banda
Feira Livre (Praça do Porto
Novo)– Carnaval de
Antigamente com abanda Ô
Abre Alas (Praça da
Massaguaçu) – Carnaval
Itinerante com a Banda
Virtude (Olaria) 22h – Show
Band’Areia (Praça de
Eventos – Centro) – Show
Zirinho da Bahia (Praça Irmã
Lucila – Massaguaçu) 23h –
Desfile Bloco Devotos da
Cheirosa (Concentração Av.
Maria Carlota – Massaguaçu)
– Show Mara Amaral (Praça
Irmã Lucila – Massaguaçu)
1h   – Show Pixote  Dia 20 –
Segunda 13h – Carnaval no
Mar – Massaguaçu

(Concentração na Praia da
Cocanha) 16h – Matinê
(Praça Cândido Motta) 21h –
Carnaval de Antigamente com
o grupo New Band (Praça
Cândido Motta)   – Carnaval
de Antigamente com a banda
Feira Livre (Praça do Porto
Novo) – Carnaval de
Antigamente com a banda Ô
Abre Alas (Praça da
Massaguaçu) – Carnaval
Itinerante com a Banda
Virtude (Perequê-Mirim)  –
Desfile Bloco Sem Noção
(Avenida da Praia – Centro)
22h – Show Band’Areia
(Praça de Eventos – Centro)–
Desfile Bloco Tropa de Litro
(Concentração Av. Maria
Carlota – Massaguaçu)–
Show Zirinho da Bahia (Praça
Irmã Lucila –
Massaguaçu)23h – Desfile
Bloco Devotos da Cheirosa
(Concentração Av. Maria
Carlota – Massaguaçu)–
Show Mara Amaral (Praça
Irmã Lucila – Massaguaçu)
1h   – Show Djavú (Praça de
Eventos – Centro) Dia 21 –
Terça 16h – Matinê (Praça
do Travessão) 18h – Desfile
do Bloco Azedou o Pé do
Frango (Concentração
Padaria Real)21h –
Carnaval de
 Antigamente com o grupo
New Band (Praça Cândido
Motta) – Carnaval de
Antigamente com a banda
Feira Livre (Praça do Porto
Novo)  – Carnaval de
Antigamente com abanda Ô
Abre Alas (Praça da
Massaguaçu)   – Carnaval
Itinerante com a
Banda Virtude
(Praça do Travessão)
 22h – Show Band’Areia
(Praça de Eventos – Centro)
– Show Zirinho da Bahia
(Praça Irmã Lucila –
Massaguaçu) 23h – Desfile
Bloco Devotos da Cheirosa
(Concentração Av. Maria
Carlota – Massaguaçu)  –
Show Mara Amaral (Praça
Irmã Lucila – Massaguaçu)
1h    – Show Turma do
Pagode

Caraguá terá shows, desfile de
blocos e Carnaval de Antigamente

Antes de fazer as malas
e cair na estrada, faça a
manutenção preventiva
do carro, evitando
imprevistos.O feriado
prolongado de Carnaval
é um dos mais esperados
do ano, mas também,
historicamente, o que
mais acumula
fatalidades nas estradas.
Além de envolver
percursos mais longos,
a viagem no feriado
comumente reúne a
família, razão pela qual
o carro costuma
trafegar carregado. “Por
isso, antes de sair de
casa, convém
inspecionar alguns itens
para detectar qualquer
anomalia ou desgaste
irregular que possa
comprometer a
eficiência do veículo e
a sua segurança. Checar
os itens básicos do
carro, como pneus, óleo
e freios, além dos itens
de segurança como
lanternas, triângulo de
sinalização e macaco
para uma emergência
evita que imprevistos
atrapalhem a viagem”,
recomenda Jabis
Alexandre, diretor de
Automóveis do Grupo
Segurador Banco do
Brasil e Mapfre.A
checagem dos itens de
segurança é rápida e sem
custo. Nos Centros
Automotivos do Grupo
BB Mapfre é possível
fazer o check-up
gratuito em até 50 itens
do automóvel, incluindo
sistema de freios,
suspensão e faróis. Para
isso, não é preciso ser
segurado. A análise,
monitorada por
especialistas em
sistemas mecânicos e
elétricos, é uma das
mais modernas do
mundo.Dicas de
segurança Confira o
nível do óleo do motor
e os filtros de ar e de
óleo, providenciando a
troca, se necessário.
Com o motor frio,
verifique a água do
radiador e também se as
correias não estão
desgastadas ou com
excesso de folga;As
velas de ignição devem
estar limpas e com os
cabos em bom
estado;Complete a água
do reservatório do
limpador de pára-brisa e
verifique se o sistema
não está entupido.
Algumas gotas de
detergente neutro
podem ser adicionadas
na água para remover

oleosidade. Confira
também se as palhetas
estão gastas e precisam
s e r
substituídas;Verifique
se há lâmpadas
queimadas nos faróis,
lanternas e sinalizadores
para garantir a
visibilidade noturna e
também o estado dos
fusíveis;Calibre os
pneus – sem esquecer
do estepe – com a
pressão recomendada
no manual do veículo.
Mas faça essa checagem
com os pneus frios.
Quando os pneus estão
aquecidos, o ar dentro
deles se expande e altera
a medição;Verifique
também o desgaste da
banda de rodagem. Se a
profundidade dos sulcos
estiver abaixo de 1,6
milímetro, está na hora
de trocar;Pneus
“carecas” tendem a
derrapar, principalmente
em pista molhada, e
aumentam o espaço
necessário para a
frenagem. Em toda
troca ou rodízio de
pneus, eles devem ser
balanceados para evitar
trepidações e desgaste
irregular. Pelo mesmo
motivo, faça o
alinhamento da direção,
principalmente se sentir
a direção pesada ou
puxando para um
lado;Ruídos acima do
normal ao brecar o
veículo, ou pedal baixo,
indicam desgaste das
pastilhas e lonas de
freio. Faça a revisão
desses componentes e
também dos discos e do
sistema hidráulico. O
fluido de freio deve ser
trocado a cada dois anos
para evitar a
contaminação por água,
que danifica os
c o m p o n e n t e s
m e t á l i c o s ; T e s t e
também a condição da
suspensão. Um modo
simples de verificar se
está na hora de trocar
molas e amortecedores
é empurrar os cantos do
carro para baixo e soltar
em seguida. A carroceria
deve voltar à posição
original e parar. Se
balançar mais de duas
vezes, o componente
está gasto. Molas e
amortecedores devem
sempre ser trocados aos
pares: os dois da frente
ou os dois de
trás.Direção defensiva
Tão importante quanto
manter o carro em bom
estado é o motorista
adotar um

comportamento seguro
ao volante. Pesquisas
mostram que a maioria
dos acidentes nas
rodovias é causada por
falhas humanas. Por
isso:Use sempre o cinto
de segurança e peça para
os passageiros do banco
de trás fazerem o
mesmo;Não ultrapasse a
capacidade de carga
permitida do veículo,
nem obstrua a visão
traseira e dos espelhos
retrovisores com
bagagem;Manter os
faróis baixos acesos,
mesmo durante o dia,
aumenta a visibilidade e
é um fator adicional de
segurança que ajuda a
prevenir acidentes. Em
caso de neblina, use
somente farol baixo, ou
farol de neblina;Não
viaje com sono. Nesse
caso, retarde a viagem e
faça um repouso.
Prefira alimentos leves
antes e durante a viagem
e faça uma parada a cada
duas horas para
relaxar;Se for dirigir,
não beba. O álcool reduz
os reflexos e aumenta o
risco de acidentes, além
de acarretar multas
severas para quem
infringe a lei;Mantenha
uma distância segura dos
veículos à frente e só
ultrapasse nos locais
permitidos, com boa
visibilidade.Por fim,
verifique as condições
do seu seguro. Confira
as especificações da sua
apólice, como
quilometragem de
guincho e direito a
carro reserva. “Caso
alguma das cláusulas
não correspondam com
a sua rotina de utilização
do carro, avise
imediatamente a
seguradora para acertar
as informações do
contrato, garantindo a
assistência durante a
viagem”, recomenda
Jabis Alexandre.E
lembre-se: muito
comuns no verão, os
temporais provocam
alagamentos em alguns
pontos, o que pode
causar aquaplanagem do
veículo, por isso se
estiver em uma rodovia
reduza para uma
velocidade segura. Caso
você perceba o início de
uma enchente, evite
passar pelo local e
desvie do caminho, caso
seja possível. Caso
aconteça algo com o
carro, acione
imediatamente a
seguradora.

Carnaval com segurança
também na estrada

Acesse:
www.agazetadosmunicipios.com


