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A História de quase 4
décadas deste ponto turístico
contada através de fotos,
documentos e jornais Entre
os dias 10 de março e 10 de
junho, a Curadoria do Acervo
dos Palácios promove no
Palácio Boa Vista, em
Campos do Jordão, a
exposição sazonal “Memória
do Lugar”. Nos 94 dias da
exposição, o público poderá
conhecer um pouco mais da
história deste ponto turístico,
através de fotografias, jornais
e documentos, que trazem
inclusive os primeiros
concertos do Festival de

Inverno, no salão nobre do
Palácio. Além de obras de
artistas modernistas como
Tarsila do Amaral, Camargo
Freire, José Pancetti, Tereza
D’amico, entre outros.O
Palácio Boa Vista foi
construído e inaugurado em
24 de julho de 1964,
inicialmente, para ser a casa
de inverno do Governador
do Estado. Após alguns
anos, ganhou status de museu
aberto ao público reunindo
acervo com obras do
modernismo brasileiro, além
de peças em movelaria
artístico brasileiro e

português, prataria e
tapeçaria dos séculos XVII,
XVIII e XIX. Num total de
3 mil m², divididos em 35
ambientes e 105 cômodos.A
exposição sazonal “Memória
do Lugar” fica aberta de
quarta a domingo e feriados,
das 10h às 12h e das 14h às
17h (horário de
funcionamento do Palácio
Boa Vista). Informações e
agendamento prévio para
grupo pelo telefone (12)
3662-1122. Palácio Boa
Vista fica na Av. Adhemar de
Barros, 3001 - Alto da Boa
Vista

 Campos do Jordão:
Palácio realiza a

exposição Memória do
Lugar

Tapete Vermelho abre a
programação em
comemoração ao centenário
do ator, cantor e

cineasta.Fechando o mês de
março, o Cineclube Araucária
promove mais três sessões no
Espaço Cultural Dr. Além, nos

dias 30/03 e 01/04, com os
filmes “Minhas tardes com
Margueritte”, “Cilada.com” e
“Tapete Vermelho”.

Cineclube homenageia
Amácio Mazzaropi

A restauração foi realizada
pela Secretaria Estadual da
Justiça e da Defesa da
Cidania, através do
I t e s p  Q u i l o m b o l a s ,
representantes da Prefeitura
de Ubatuba e do Governo do
Estado estiveram presentes
na tarde da última quinta-
feira, 1, na entrega das obras
de restauração da Casa de
Farinha, importante ponto
histórico e turístico do
município As obras foram
realizadas pela Secretaria
Estadual da Justiça e da
Defesa da Cidadania, através
do Itesp (Fundação Instituto
de Terras do Estado de São
Paulo), órgão responsável
pelo reconhecimento,
titularização e assistência às
comunidades quilombolas. A
Casa de Farinha, antigo
engenho de cana e álcool da
Fazenda Picinguaba, foi
construída no final do século
XVIII e reformada em 1985
para produzir farinha O Itesp
investiu R$ 125 mil para
restaurar o local, com a troca
de materiais que estavam
corroídos pelo tempo e
implantação de concreto nas
estruturas. Ainda serão
realizados a construção de
um dreno e muro para
impedir que a água das
chuvas inunde o local, o

conserto da chaminé,
manutenção na tomada
d’água e reforma dos
banheiros, com acesso para
portadores de necessidades
especiais.”A reforma deste
patrimônio histórico é um
presente para Ubatuba, pois
sabemos da importância
deste local para a
comunidade do quilombo da
Fazenda Picinguaba”, disse o
diretor executivo do Itesp,
Marco Pilla, que agradeceu
a parceria com a Prefeitura
de Ubatuba e a comunidade
local.O vice-prefeito de
Ubatuba e o chefe de
gabinete estiveram presentes,
prestigiando o Governo do
Estado e a comunidade local.
“Este é mais um exemplo de
que a união entre o Estado,
prefeitura e Câmara
Municipal sempre traz bons
resultados. Estamos aqui,
representando o prefeito
Eduardo Cesar, nos
colocando à disposição das
comunidades negras e
quilombolas”, disse o chefe
de gabinete. Também
estiveram presentes o
administrador da Regional
Norte, o gestor do Parque
Estadual da Serra do Mar –
Núcleo Picinguaba, André
Martius, representantes dos
quilombos do Camburi,

Caçandoca, Caçandoquinha
e Itamambuca e
vereadores.Mantendo as
raízes A líder comunitária
local, Laura de Jesus Braga,
acompanhou o evento e
agradeceu: “esta reforma
estava sendo aguardada há
anos e para nós tem um
significado enorme, já que a
Casa de Farinha é o cartão
postal da nossa
comunidade”.O mestre
quilombola da Casa de
Farinha, Seu Zé Pedro, de 73
anos, disse estar muito
contente: “fui criado aqui
desde criança e aqui criei
meus onze filhos. O que está
sendo feito agora mantém
nossas raízes e nossa cultura
e o meu sonho é manter isso
vivo”.Um ponto histórico e
turísticoA “Casa de
Farinha” localiza-se no Sertão
da Fazenda, na região norte
de Ubatuba, próximo ao km
12 da Rodovia Rio - Santos
e faz parte de um conjunto de
ruínas de uma antiga usina de
açúcar e álcool, construída no
século XVIII.
Atualmente a Casa de
Farinha é utilizada pelos
produtores locais da
mandioca e também
apreciada como objeto
histórico. A visitação é aberta
ao público.

Governo do Estado
entrega reforma na Casa
de Farinha, em Ubatuba

Santo Antônio do Pinhal,
preparou uma programação
especial para quem quiser
celebrar a Páscoa sem
esquecer da tradição. A
avenida principal da cidade
(Avenida Ministro Nélson
Hungria) será palco da
encenação da Paixão de
Cristo. Os fiéis vão
caminhar pelas catorze
estações da Via Sacra,
mostrando o caminho que
Jesus percorreu carregando
a Cruz do Pretório de
Pilatos até o Monte
Calvário. Cada estação
representa uma cena da

Paixão de Cristo. Esta
tradição teve origem na
época das Cruzadas. Os
fiéis quiseram reproduzir no
Ocidente a peregrinação
feita ao longo da Via Sacra
em Jerusalém.Na Sexta-
feira Santa, dia 6 de abril,
às 18h haverá a encenação
da Paixão de Cristo pelas
ruas de Santo Antônio do
Pinhal. Às 22 h ocorre a
procissão do enterro de
Jesus. No sábado, dia 7, às
18h, acontece a Vigília
Pascal com benção do fogo
novo e a meia noite a
procissão da Ressurreição

do Senhor. No Domingo da
Ressurreição estão
programadas várias missas
ao longo do dia.
Durante o feriado da
Páscoa também acontece
na cidade o XII Festival da
Truta onde onze
restaurantes da cidade
oferecem aos turistas pratos
especiais elaborados com o
p e i x e .
E na Praça do Artesão, no
centro da cidade, várias
barracas vão vender
produtos artesanais feitos
com truta, como pastéis,
linguiças e outros quitutes.

Santo Antônio do Pinhal
atrai turistas com a

encenação da Paixão de
Cristo e procissões

religiosas ao longo da
Via Sacra
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Pianista baiano se
apresenta na sede da AME
Campos No sábado (17/
03), o Jovens Talentos
promovido pela AME
Campos recebe mais uma
atração: Wesley Barreto.
O jovem pianista traz para
fechar a tarde do último
sábado de verão, obras de
J. Brahms, F. Chopin e F.
Liszt . Veja o repertório
completo, abaixoO
instrumentista iniciou
seus estudos de piano e
órgão, aos 10 anos, no
Conservatório de Música
de Schubert, concluindo o
técnico de piano ainda na
instituição. Já órgão e
teclado TKT tiveram seus
estudos finalizados em
Minami.Logo foi
contratado como diretor
musical pela Church of
Garden City e First
Church of Baptist de
língua portuguesa em
Nova Iorque. Ainda nos
Estados Unidos estudou
canto soprano com
Jocilene Aires Mala e
piano com Charla
Marrow. Além de cursos
de canto e regência com
Olga Ribeiro e Marcílio
de Oliveira,
r e s p e c t i v a m e n t e .
Atualmente é co-regente
do Coral e Orquestra Sem
Fronteiras (Belo
Horizonte) e atua nos
coros de grande
importância nos estados
de Minas Gerais, Bahia e

Espírito Santo.Barreto é
formado em bacharel em
piano, pela Universidade
Federal de Minas Gerais,
além de ser pianista,
também é regente,
coralista e falsetista.
Além de ter sido
professor no Colégio
Batista, em Belo-
Horizonte em 2006 e na
Escola de música Artlivre,
em São Paulo, em
2011.Como pianista se
apresentou em salas como
Teatro Municipal de
Ilhéus, Teatro Carlos
Gomes, Centro de Cultura
Adonias, Filho, Fundação
de Educação Artística,
Sala Juvenal Dias, Teatro
Treze de Maio. Além de
ter participado de
concurso como de Furnas
Geração Musical 2006,
sendo premiado com um
recital na Fundação de
Educação Artística. Além
de particioçãoes na Ópera
Studium e sendo o
pianista na ópera L’elisir
D’amore, em agosto de
2010 em Santa Maria, Rio
Grande do Sul e pianista
substituto do musical
GYPSY, São Paulo
(2010).Como barítono,
esteve no elenco dos
espetáculos “Os
pescadores de Pérolas”
(2006), “Aída” (2008),
“Macbeth” (2009), além
do Coral Carlos Alberto
Pinto Fonseca em
apresentações pelo

Palácio das Artes e no
Teatro Municipal de São
Paulo (2008) com a
Missa Afro-Brasileira
Batuque e Acalanto;
Floresta Amazonica,
H.Villa-Lobos (2009). Já
como falsetista atuou
(contralto) na Missa
Soleminis em Dó maior,
Mozart; Missa da
Coroação, Mozart e na
Missa em Fá maior, L.
Mesquita.Jovens Talentos
é uma realização da
Associação Amigos de
Campos do Jordão (AME
Campos) que busca
oferecer ao público local,
durante os demais meses
do ano,
 o mesmo espírito e
exploração musical
presente no mês de julho,
quando acontece o
Festival de Inverno,
trazendo jovens
instrumentistas, com até
27 anos, que vem se
destacando nos diversos
instrumentos.Recital de
Wesley Barreto começa
às 17h com entrada
f r a n c a .
 Informações pelo
telefone (12) 3662-2611.
Ame Campos está na Rua
Dr. Reid, 68  Abernéssia
PROGRAMA J.Brahms
Rapsódia II Intermezzo
op. 118 , I e II
F.ChopinEstudo op.25 , I
Estudo op. 10, XII Balada
I F.Liszt Liebertraume III
Estudo Transcendental X

 Campos do Jordão:
Jovens Talentos terá

recital de Wesley Barreto

Nomes ilustres ligados a
cidade de Taubaté foram
homenageados no Sedes -
Sistema Educacional de
Desenvolvimento Social,
inaugurado em agosto de
2011 e considerado o
maior complexo
educacional e esportivo da
região, entre eles o do
desembargador Antonio
Carlos Viana Santos, ex-
presidente do Tribunal de
Justiça de São Paulo.A
administração municipal
achou por bem prestar as
homenagens às pessoas
ilustres já falecidas,
emprestando seus nomes
aos diversos prédios que
compões o Complexo,
reconhecendo e
divulgando com isso a
valorização dessas
pessoas que contribuíram
de forma significativa
para Taubaté em suas
respectivas ações e
atuações.O Complexo
SEDES recebeu o nome
de Moacyr de Alvarenga
Peixoto, que atuou como
vereador em Taubaté por
sete legislaturas, de 1948
a 1973. Um grande
exemplo de homem

público, que pautou sua
vida dedicada à população
taubateana e soube estar e
fazer em todas as suas
ações voltadas ao
desporto, à cultura e a
política.Enquanto a
Escola de Ensino
Fundamental que compõe
o Complexo tem como
patronesse Maria
Aparecida Pereira
Peixoto, um reconhecido
enaltecimento e gratidão
a grande mulher que nutria
um carinho especial com
a população de Taubaté,
especialmente os mais
humildes, tendo se
dedicado voluntariamente
a filantropia; a Creche
recebeu o nome de
Tenente PM Alexandre
Ghandi de Souza Lacerda,
um exemplo na história
recente da Policia Militar
que foi covardemente
assassinado em setembro
de 1996, quando agiu na
defesa da sociedade e do
patrimônio, tentando
impedir o roubo de
veículos na saída de um
baile de formatura.Já o
auditório do SEDES, com
1.400 lugares, recebeu a

denominação de
Auditório desembargador
Antonio Carlos Viana
Santos, ex-presidente do
Tribunal de Justiça de São
Paulo, falecido em
janeiro de 2011. Um dos
principais nomes do meio
jurídico do País, que
atuou por mais de 30 anos
como Professor de
Direito da UNITAU. Ao
ginásio poliesportivo foi
dada a denominação de
Ginásio Áureo Antonio
Marques Guimarães, uma
justa homenagem ao
grande esportista que
prestou voluntariado
durante toda sua vida na
cidade de Taubaté.Além
dessas homenagens,
Monteiro Lobato também
foi lembrado através de
sua obra “Reino das Águas
Claras” e do personagem
Visconde de Sabugosa,
que deram nomes as duas
bibliotecas do SEDES.As
homenagens ficaram
gravadas através de placas
alusivas às distinguidas
p e r s o n a l i d a d e s ,
ressaltando assim as
virtudes dos
homenageados.

Taubaté: Prefeitura
presta homenagens a

nomes ilustres no
Complexo Educacional

SEDES

A prefeitura municipal de
Taubaté, através do Centro
de Controle de Zoonoses
(CCZ), continua
intensificando os
mutirões de castração de
cães e gatos. O objetivo é
evitar a procriação
indesejada contribuindo
para diminuição da
incidência de animais nas
ruas da cidade,
minimizando os riscos de
zoonoses, tanto em
animais quanto na
população humana.Com a
intensificação dos
mutirões, já foram
realizadas mais de 750
castrações nos dois
primeiros meses de 2012,
no próprio CCZ e nos
bairros do Belém e
Caieiras . De acordo com
a Drª Mylene Iemini,
veterinária responsável

pelo CCZ, este número
representa que, evitou-se
em média, o nascimento
de 9 mil filhotes em um
ano, tomando como base
duas crias por ano e seis
filhotes por cada, muitos
desses animais estariam
vagando nas ruas da
cidade.Todas as
castrações de animais
realizadas pelo CCZ são
gratuitas e realizadas em
animais de munícipes
carentes ou recolhidos
nas ruas.Outras ações
desenvolvidas pelo CCZ
são as Palestras sobre
Posse Responsável, o
Projeto “CCZ vai a
Escola” e as Feiras de
Adoção, realizada todos
os sábados, na Praça Dom
Epaminondas, das 8 às 12
horas, disponibilizando
para adoção filhotes e

animais adultos.Essas
ações fazem parte do
conjunto de projetos
educativos efetuados pelo
Centro de Controle de
Zoonoses. “A
conscientização é feita à
população para estimular
a posse responsável.
Animais soltos oferecem
risco à saúde humana.
Diminuir o abandono é
propiciar um convívio
livre de doenças para
todos”, afirma
Milene.Para mais
informações entrar em
contato pelo telefone
3625.5047 ou
comparecer ao Centro de
Controle de Zoonoses,
que fica na Estrada
Amácio Mazzaropi, s/nº
(próximo ao Hotel
Fazenda Mazzaropi), das
14 às 16:30 horas.

CCZ de Taubaté continua
intensificando mutirões
de castrações gratuitas
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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
16 de Março 2012

Culinária

Batata doce assada

Ingredientes:
Batata doce
4 colheres de sopa de manteiga.

Modo de preparar:
Descasque as batatas e cozinhe em uma panela com água ou na
panela de pressão, até ficar macia, mas firme. Retire da panela e
escorra. Em uma assadeira, distribua as batatas e coloque uma
colher de manteiga em cada canto da assadeira. Leve ao forno até
dourar. Retire e sirva.

Macarrão cremoso

Ingredientes:
3 colheres de sopa de azeite
1 cebola picada
250 gramas de presunto picado
1 lata de creme de leite
1 lata de ervilhas escorridas
1 xícara de chá de queijo parmesão ralado
Sal e pimenta do reino a gosto
1 colher de sopa de salsa picada
500 gramas de macarrão cozido “al dente”

Modo de preparar:
Em uma panela, coloque o azeite, a cebola e deixe fritas por 5
minutos. Acrescente o presunto, o creme de leite, a ervilha, o queijo
parmesão, o sal, a pimenta do reino, a salsa e misture bem. Coloque
o macarrão em um refratário, adicione os ingredientes da panela
misture bem. Leve ao forno, preaquecido por 15 minutos. Retire e
sirva em seguida.

Curiosidades

O hábito de dar brinquedos no Dia de Natal não é inspirado no
nascimento de Jesus Cristo. A origem está ligada às festas pagãs do
Império Romano. Desde o ano 336 antes de Cristo, em 22 ou 23 de
dezembro, era celebrado o Festival Natalis Solis Invisti, algo como
o nascimento do invencível Sol. Ainda em Roma, durante as festas
em homenagem ao deus chamado Saturno, a Saturnália (17 de
dezembro), era comum a troca de objetos. No ano novo romano (1º.
de janeiro), também era comum presentear os pobres e as crianças e
decorar as casas. A coincidência dessas datas provavelmente acabou
por definir a data maior da cristandade em 25 de dezembro, que
também era a data do nascimento de Mira, a deusa iraniana do
mistério. Famoso por sua generosidade, o bispo São Nicolau, que
viveu no século IV, na cidade de Myra (atualmente sudoeste da
Turquia), foi escolhido como patrono da data. A ele foi adicionada
parte da lenda escandinava do feiticeiro que punia as crianças
levadas e dava presentes às bem comportadas. Disso tudo resultou a
figura do Papai Noel. O navio flutua porque ele é mais leve, ou seja,
menos denso que a água. A massa do navio está distribuída em uma
larga extensão, fazendo com que ele desloque uma grande quantidade
de água ao ser lançado ao mar. Assim ele preenche um espaço antes
ocupado pelo líquido. A água deslocada que estava em equilíbrio
tentará voltar ao seu lugar, exercendo assim uma pressão que atua
sobre o casco, principalmente em sua parte inferior. Essa pressão,
chamada de empuxo, impulsiona o navio para a superfície e
contrabalança seu peso, evitando que ele afunde.

A Prefeitura Municipal da
Estância Turística de
Tremembé informa que está
aberta a Chamada Pública
para o fornecimento de
alimentos para a merenda
escolar da cidade.Os

agricultores interessados
podem ter acesso às
informações necessárias no
mural da Prefeitura, da
Câmara Municipal e da Casa
da Agricultura, ou ainda no
site www.tremembe.sp.gov.brno

link “Licitações”. Para
participar é preciso entregar
a documentação exigida no
dia 27 de março, às 9h30, na
Coordenadoria Técnica de
Licitações, localizada à Rua
7 de Setembro, 701, Centro.

Tremembé: Chamada
Pública para Merenda

Escolar

O Sesc Taubaté realiza hoje
sexta (16-03) , às 21h, o
show da cantora Tulipa Ruiz,
que irá apresentar músicas de
seu álbum de estreia,
“Efêmera” – eleito o melhor
lançamento de 2010 pela
revista “Rolling Stone”.Com
canções de arranjos sutis e
melodias doces, a cantora,
compositora e desenhista
mineira conquistou
rapidamente espaço no
cenário musical brasileiro.
Em 2011, ganhou o Prêmio
do Júri Multishow de melhor
cantora e excursionou pelo
Brasil, Europa, EUA e

América Latina divulgando
seu trabalho.Tulipa já fez
participações com grandes
cantoras, como Zélia
Duncan. Tem em seu
primeiro álbum participações
de Tiê, Anelis Assumpção,
Thalma de Freitas e Mariana
Aydar.No palco, canta
acompanhada do pai, o
guitarrista Luiz Chagas que
no passado tocou com
Itamar Assunção e do irmão
Gustavo Ruiz que assina a
produção do CD. No
repertório canções como
Efêmera, Pontual, Sushi e
Ordem Das Árvores.O show

será no espaço Circo do
Sesc.Ingressos à venda.R$
2,50 - Trabalhador do
comércio de bens, serviços e
turismo matriculado no Sesc
e seus dependentes.
R$ 5,00 - Usuário inscrito,
estudante professor de
ensino da rede Estadual e
Municipal e maiores de 60
a n o s .
R$ 10,00 Demais
interessados Serviço Tulipa
Ruiz Dia 16 às 21h Sesc
Taubaté. Avenida Milton de
Alvarenga Peixoto, 1264,
Esplanada Santa Terezinha.
Informações 3634-4000.

Tulipa Ruiz no Sesc
Taubaté

O prefeito Roberto Peixoto
disse na tarde de quarta-feira
ao DT que seu candidato a
prefeito pelo seu partido, o
PMDB, é o advogado
Anthero Mendes Pereira
Júnior, que ocupa a
Secretaria de Negócios
Jurídicos da Prefeitura.
“Anthero tem a minha
preferência porque é um
nome que agrega todos os
segmentos, tem bom trâmite
em todos os setores e
conhece muito bem a
administração municipal”.O

prefeito disse acreditar que
com Anthero na chefia do
Executivo, a tendência é de
que a cidade continuará
caminhando para um futuro
seguro, com qualidade nos
serviços públicos e qualidade
de vida para a população.O
prefeito Peixoto considera
Anthero o nome ideal; “ele é
professor universitário, tem
atuação elevada no campo
jurídico e contribuiu muito
para que Taubaté retomasse
o caminho da paz política”.
Peixoto lembrou ainda que

Anthero é taubateano de
n a s c i m e n t o ,
 filho de mãe taubateana, tem
família aqui - recentemente o
pai dele, que também se
chama Dr. Anthero, recebeu
o título de cidadão
t a u b a t e a n o .
 O prefeito disse também
que está certo de que a
candidatura do
 Dr. Anthero tem tudo para
se destacar nestas eleições,
 “ e assim garantir uma cidade
com cada vez mais qualidade
de vida”.

Peixoto declara apoio
total a Anthero


