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O Fundo Comgás de
Patrocínio Sociocultural
está com inscrições
abertas. Este ano o Fundo
destinará R$ 2 milhões
para projetos
s o c i o c u l t u r a i s
desenvolvidos na área de
concessão da Comgás
(Região Metropolitana de
São Paulo, Baixada
Santista, Vale do Paraíba
e Região Administrativa
de Campinas). Os
interessados devem fazer
a inscrição Online pelo
s i t e :
www.fundocomgas.com.br,
até o dia 21 de
março.Poderão se
inscrever projetos das
seguintes áreas:
audiovisual, música,
humanidades, artes
cênicas, artes visuais,
patrimônio e artes
integradas. Cada

proponente poderá
apresentar até três
projetos, com valor
mínimo de R$ 50 mil
cada um. Esta é a 5º
edição do Fundo Comgás,
voltado a projetos
s o c i o c u l t u r a i s
enquadrados no artigo 18
da Lei Federal de
Incentivo à Cultural (Lei
Rouanet), que tenham
como objetivo fomentar
empreendimentos que
gerem aprendizado
transformador capaz de
promover relações
sustentáveis.O processo
de seleção passa por duas
etapas: triagem externa,
com pareceristas de
diversos segmentos
culturais, contratados
pela Comgás, e seleção
interna com empregados,
onde é formada uma
comissão julgadora dos

projetos, alinhada à
estratégia da empresa. A
participação de projetos
de empregados,
temporários, estagiários
e acionistas é
vetada.Desde a sua
criação em 2008, o Fundo
já apoiou 33 projetos
com a participação e
mobilização de muitos
e m p r e e n d e d o r e s
socioculturais no estado
de São Paulo, de quase 30
cidades e um
investimento acumulado
de R$ 5,5 milhões. No
ano passado,
o Fundo contou com 288
projetos inscritos, dos
quais dez receberam o
montante de R$ 1,5
milhão para realizarem
suas atividades ao longo
de 2011,
 beneficiando mais de 800
mil pessoas.

Estão abertas as
inscrições para 5ª edição

do Fundo Comgás de
Patrocínio Sociocultural

O Centro de Estudos
Apícolas (CEA) da
Universidade de Taubaté
(UNITAU) apresentou no
último dia 08 de fevereiro, na
Câmara Municipal de
Monteiro Lobato, o projeto
Desenvolvimento Sustentável
de Apicultura de Monteiro
Lobato para a comunidade
local e para os parceiros,
como o Instituto Votorantim
Fibria e a Prefeitura
Municipal de Monteiro
Lobato.Com atividades
desde 2007, as ações de
apicultura sustentável
atendem a 15 municípios e
conta com o apoio da Pró-
Reitoria de Extensão e
Relações Comunitárias
(PREX) da Universidade.
Com a expectativa de ampliar
ainda mais os trabalhos em
2012, a apresentação teve o
objetivo, entre outros, de
alavancar algumas
parcerias.Durante a
explanação, a equipe revelou
que, entre as novas ações, a
pretensão é de se realizar um
treinamento de monitores
mirins na área de turismo.
“Esta é uma oportunidade

para nós, para os alunos e
também para a comunidade”,
declarou a Profa. Dra. Lídia
Maria Ruv Carelli Barreto,
coordenadora do projeto.A
professora salientou que a
ideia é conseguir o maior
número de apicultores,
gerando ocupação e renda e
apresentando oportunidades
rurais aos municípios. “A
expectativa é ampliar ainda
mais as ações, expandindo-
as para as famílias dos
apicultores, de forma a gerar
renda, sustentabilidade e
o c u p a ç ã o ” ,
explica.Demonstrando
satisfação pela parceria
firmada com o CEA, a
consultora de
sustentabilidade da Fibria
reforça a importância
ambiental das ações. “Essa
parceria é muito interessante,
pois faremos um múltiplo uso
das florestas. Sempre
pensando no
desenvolvimento local e da
região, também temos o
objetivo de formar
produtores e aumentar a
produção no campo e na
zona rural”,

contou.Além da parceria com
a Fibria e com a prefeitura do
município, a UNITAU
também terá participação
direta, não somente por meio
do CEA, como também por
meio dos alunos dos
departamentos de
Arquitetura, Agronomia,
Biologia, Comunicação
Social e Psicologia. “Para
uma Instituição do porte da
UNITAU, a interação com a
comunidade é muito
importante, pois vai além dos
muros que delimitam os
espaços físicos. Projetos
interdisciplinares como este
fazem com que os
professores e alunos estejam
diretamente ligados à prática.
Essa é a postura da
UNITAU, que sempre pensa
avante”, elogiou a
professora.Para os
interessados em participar
das atividades, as inscrições,
que já estão abertas, devem
ser feitas na Secretaria de
Promoção Social de
Monteiro Lobato.
Cinquenta vagas estão
disponíveis para o projeto,
que começa em março.

CEA apresenta projeto
de apicultura sustentável

para município de
Monteiro Lobato

A Prefeitura de Taubaté abriu
na segunda-feira, 13 de
fevereiro, as inscrições para
atletas de alta performance
interessados em obter a
bolsa-auxílio do FAD –
Fundo de Assistência ao
Desporto.As inscrições
devem ser feitas até o
próximo dia 15 de fevereiro,
na sede da Secretaria de
Esportes e Lazer (SEL), no

estádio da CTI – Rua José
Roberto Bueno de Matos,
50, Vila Edmundo, no
período comercial.Podem
concorrer à bolsa-auxílio
atletas homologados e que
tenham se destacado nas
competições das quais
participaram. O benefício é
dividido em dois níveis.O
nível 1 prevê a concessão de
bolsa de até R$ 2 mil para

atletas com resultados
positivos em competições
regionais e estaduais. Já o
nível 2 concede bolsa de até
R$ 3 mil para destaques em
competições nacionais e
internacionais.A relação dos
atletas contemplados deve
ser publicada no próximo dia
22 de fevereiro, na sede da
Secretaria de Esportes e
Lazer.

Prefeitura abre inscrições para
bolsa-auxílio do FAD

A Prefeitura de Taubaté,
através da Secretaria de
Turismo e Cultura, traz
uma agenda bastante
variada e com eventos
gratuitos abertos ao
público de todas as idades
neste mês.A programação
conta com diversas
atividades que vão desde
eventos sociais, com a
presença de DJs, até a

apresentação de cantores
da região.Confira abaixo
a programação para essa
semana:DIA: 15 DE
FEVEREIRO 18:30 – DJ
Ângelo Avenida da Alegria
do Povo Taubateano DIA:
16 DE FEVEREIRO
19:00 – DJ João Bosco
Evento do Cadu Social –
SEDES DIA: 17 DE
FEVEREIRO 14:00 –

Cantora Jaqueline Moura
Carnaval CAPS II –
Avenida Inglaterra, 240 –
J a r d i m
Das Nações 13:00 –
Renata de Gustavo Grupo
de Terceira Idade Vida
Nova – Igreja São José
Operário – Vila São José
08:00 – DJ Saturno
Evento do Cadu Social –
SEDES

Prefeitura promove eventos

para toda a população no mês

de fevereiro

Taubaté sofre com
alagamentos, dessa vez foi o
bairro Jardim do Sol quem foi
atingido com as enchentes
deste período. O vereador
Mário Ortiz foi ver de perto
o problema nesta segunda
feira (13/02) e viu a angústia
da população.Moradores
fotografaram a invasão das
águas que chegaram a mais
de 1,30m de altura. Segundo
eles, com a construção da
Fatec, em que houve um
aterramento em nível mais

alto do que os terrenos ao
redor, transformando este
ponto em um local de
alagamento inundando várias
casas do bairro.Uma possível
solução para o problema, de
acordo com o vereador
Mário Ortiz, passaria pela
construção de um “piscinão”
na região do bairro Três
Marias, de onde as águas
vem.Ele completa dizendo
que as galerias pluviais
também podem estar
comprometidas, porém

somente um estudo
aprofundado sobre o
impacto das chuvas na região
poderia dar uma solução
definitiva ao
alagamento.Mário lembrou
também que esteve visitando
no ano passado outro local
que sofre com esse problema,
a Gurilândia, e que suas
propostas foram enviadas à
prefeitura, assim como
também fará agora, por
requerimento, para o Jardim
do Sol.

Mário Ortiz visita bairros
com problemas de

alagamentos

Após tornar-se a primeira
instituição do Brasil a ser
credenciada pelo
Internacional Institute of
Welding (IIW), a
Universidade de Taubaté
(UNITAU) oferece por
meio do curso de
especialização em
Engenharia de Soldagem a
oportunidade de se obter
dois certificados, sendo
um, inclusive,
r e c o n h e c i d o
internacionalmente.O
certificado que é
concedido pelo
International Welding
Engineer (IIW), maior
Instituto de qualificação e
certificação de pessoal
em soldagem do mundo é
creditado por meio de um
convênio com a
Associação Brasileira de
Soldagem (ABS).A
realização do curso na
Universidade de Taubaté
só foi possível após a
realização de auditorias
documentais e de
infraestrutura, feitas pela
ABS-ANB, órgão da ABS
que representa o Instituto

em âmbito nacional. Após
essas inspeções, a
UNITAU deixou de ter a
autorização preliminar
para obter a autorização
plena para o seu
oferecimento.A Profa.
Eliane Silveira
Romagnolli Araujo,
coordenadora do curso,
ressalta que o seu
oferecimento só mostra
o comprometimento da
Universidade com a
qualidade de ensino e
com o desenvolvimento
econômico globalizado,
uma vez que o mercado de
trabalho necessita de
profissionais cada vez
mais capacitados. “O
curso que oferecemos
permite que o
profissional tenha uma
qualificação de
excelência, reconhecida
em todo sistema europeu,
sem que o profissional
precise ir para o
exterior”, comenta.A
coordenadora reforça,
ainda, que a UNITAU só
obteve este
credenciamento devido

ao seu histórico na
formação de diversos
profissionais. “A
UNITAU é, hoje, uma
instituição importante
para o país. Para se ter
uma ideia, os dez
primeiros engenheiros
diplomados pelo IIW no
Brasil foram certificados
pelo curso de
especialização em
Engenharia de Soldagem
da nossa Instituição”,
r e l a t o u .
O curso é destinado à
qualificação de
profissionais que estão
envolvidos nos diversos
segmentos da soldagem,
com a finalidade de
atender à crescente
demanda da indústria
brasileira e mundial.
O curso é oferecido no
laboratório de soldagem
d o
Departamento de
Engenharia Mecânica da
UNITAU e já formou três
turmas. As inscrições
para a próxima turma
estão previstas para o
segundo semestre.

UNITAU oferece curso de
especialização

reconhecido por Instituto
Internacional

A Prefeitura Municipal de
Taubaté convida a sociedade
civil organizada, o poder
público e membros dos
conselhos a participarem da
1ª Conferência Municipal
sobre Transparência e
Controle Social, nos dias 16
e 17 de fevereiro, no SEDES
– Sistema Educacional de
D e s e n v o l v i m e n t o
Social.Durante o evento
serão discutidas questões de
transparência, estimulando a
participação da sociedade no
acompanhamento e controle
da gestão pública,
contribuindo para um
controle social mais efetivo e
democrático.Estarão em

debate quatro eixos
temáticos: Promoção da
transparência pública e
acesso à informação e dados
públicos; Mecanismos de
controle social, engajamento
e capacitação da sociedade
para o controle da gestão
pública; atuação dos
conselhos de políticas
públicas.A Conferência
Municipal elegerá os
delegados que participarão
da etapa estadual e
encaminhará um documento
com até 20 Diretrizes/
Propostas que serão
encaminhadas para a
Conferência Estadual. Saiba
mais: http://

www.consocial.cgu.gov.br/
Serviço 1ª Conferência
Municipal sobre
Transparência e Controle
Social Dia 16 de fevereiro
das 19 às 22 horas Dia 17
de fevereiro das 8 às 18
horas Local: SEDES –
Sistema Educacional de
Desenvolvimento Social
(Avenida Amador Bueno da
Veiga, 700 – Jardim Santa
Clara) As inscrições serão
realizadas de 13 a 15 de
fevereiro no Solar dos
Conselhos ( Avenida Emílio
Winther, 785 – Bom
Conselho) das 8:30 às 11:30
e das 14:30 às 16:30. Dia 16,
das 8:30 às 12 h.

Prefeitura convida sociedade

a participar de conferência

sobre controle social

Acesse:
www.agazetadosmunicipios.com
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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

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


