
A GA GA GA GA GAZETAZETAZETAZETAZETAAAAA     DOSDOSDOSDOSDOS M M M M MUNICÍPIOSUNICÍPIOSUNICÍPIOSUNICÍPIOSUNICÍPIOS
CAÇAPAVA • CAMPOS DO JORDÃO • CARAGUATATUBA • CUNHA • ILHABELA • JAMBEIRO • LAGOINHA • MONTEIRO LOBATO • NATIVIDADE DA SERRA • PARAIBUNA • PINDAMONHANGABA •

REDENÇÃO DA SERRA • SANTO ANTONIO DO PINHAL  •SÃO BENTO DO SAPUCAÍ • SÃO LUIZ DO PARAITINGA • TAUBATÉ • TREMEMBÉ • UBATUBA

ANO XXII  17 DE FEVEREIRO DE 2012             Nº 11/665  DIRETOR RESPONSÁVEL: DANIEL D. RIBEIRO                                                                     R$ 1,00

A GAZETA DOS MUNICÍPIOS
Página  4

A GAZETA DE

TREMEMBÉ
A GAZETA DOS

MUNICÍPIOS

17 de Fevereiro 2012

Foram cinco votos
favoráveis, cinco
contrários, uma abstenção
e três ausentes. Com esse
placar, a denúncia por
infração político-
a d m i n i s t r a t i v a
apresentada pelo vereador
Rodrigo Luis Silva
“Digão” (PSDB) foi
derrubada durante a
sessão ordinária do dia 15
e será arquivada.Os apelos
do vereador, que explicou
os motivos que o levaram
a apresentar a denúncia no
dia 8, não foram
suficientes para formar os
dez votos que seriam
necessários para
aprovação da Comissão
Processante .Votaram
contrários à denúncia a
bancada do PMDB,
formada por Alexandre
Villela, Ary Kara Filho e
Chico Saad, além de
Maria Teresa Paolicchi
(PSC) e José Antonio de

Angelis “Bilili” (PSDB),
suplente que assumiu a
vereança no lugar do
denunciante.Os votos
favoráveis foram de
Mário Ortiz (PSD),
Jeferson Campos (PV),
Maria das Graças Oliveira
(PSB), Orestes Vanone
(PSDB) e Pollyana Gama
(PPS). Luizinho da
Farmácia (PR), Rodson
Lima (PP) e Henrique
Nunes (PV) não
vota ram.Histór iaNo
documento, Digão
explica que a Prefeitura
contratou a
 Home Care em 2003,
mas rompeu o
 contrato com a
empresa em 15 de
dezembro de 2008,
comprometendo-se a
pagar até dia 30/12/2008
fatura no valor de R$
484.912,72, e até o dia
20/1/2009 outra, no valor
de R$

1 . 0 4 5 . 3 0 0 , 0 6 . D i g ã o
sublinha que enviou
requerimentos à
Prefeitura questionando
pagamentos feitos à
Home Care após 15/12/
2008, no valor de R$
1.033.459,35, sobre os
quais a administração
enviou notas fiscais.
“Muitas das vezes, o que
foi adquirido não deu
entrada no estoque.”O
secretário de Negócios
Jurídicos da Prefeitura
local, Dr. Anthero Mendes
Pereira Júnior, disse ao
DT, pouco antes da sessão
que rejeitou a nova
Comissão Processante,
que “todos os valores
pagos à Home Care
obedeceram a decisão
judicial. A Prefeitura teve
que pagar à empresa por
ordem judicial da 1ª Vara
de Falência e
Recuperações Judiciais
da Comarca da capital”.

Câmara de Taubaté veta
Comissão Processante

A Secretaria da Saúde
decidiu convocar os
paulistas para que doem
sangue antes do Carnaval.
O receio da pasta é que
durante o período de folia
os estoques de bolsas de
sangue comprometam até
mesmo a realização de
cirurgias.Os estoques da
Fundação Pró-Sangue,
órgão da Secretaria
responsável pelo
abastecimento de 128
hospitais na capital e
Grande São Paulo,
registraram queda de 30%
em janeiro, período de
férias, e encontram-se
em níveis críticos.Trata-
se de um índice
extremamente crítico no
que diz respeito aos
padrões de regularidade
da manutenção dos
estoques da Fundação,
órgão vinculado à
Secretaria da Saúde
responsável pelo
abastecimento de 128

hospitais da rede pública
da Região
M e t r o p o l i t a n a . ” É
fundamental que a
população faça as
doações antes do feriado
de Carnaval para evitar
que os estoques caiam
ainda mais e
possibilitando a
realização de cirurgias de
urgências”, afirma
Osvaldo Donini,
coordenador da
Hemorrede.A Pró-Sangue
nesse momento necessita
de doadores de todos os
tipos de sangue. Algumas
ações como a convocação
de doadores por telefone,
e-mail e SMS foram
tomadas. Na semana
passada uma campanha de
doação de sangue nas
empresas foi lançada, em
parceria com o Fundo
Social de Solidariedade,
com disponibilização de
coletas externas. Mas o
apoio da população,

doando sangue nos postos
de coleta da Pró-Sangue,
é fundamental para a
rápida regularização dos
estoques.Para doar sangue
basta estar em boas
condições de saúde,
alimentado, ter entre 16 e
67 anos, pesar mais de 50
kg e levar documento de
identidade original com
foto. É recomendável
evitar alimentos
gordurosos nas quatro
horas que antecedem a
doação e não
ter ingerido bebidas
alcoólicas 12 horas antes.
Se a pessoa estiver com
gripe ou resfriado, não
deve doar
t e m p o r a r i a m e n t e .
Mesmo que tenha se
recuperado, deve aguardar
uma semana para que
esteja novamente apto à
doação.Mais informações
no site da Pró-Sangue ou
pelo Alô Pró-Sangue
0800-550300.

Fundação Pró-Sangue
convoca doadores para
reposição de estoque

Interessados podem se
inscrever até dia 22 em
uma das 241 vagas da área
administrativaO Instituto
de Assistência Médica ao
Servidor Público Estadual
(Iamspe) prorrogou até
dia 22 de fevereiro o
prazo de inscrições para o
concurso público que
oferece 186 vagas na área
administrativa em São
Paulo e outras 55 vagas
em 17 cidades do
Interior.A autorização foi
publicada no Diário
Oficial desta terça-feira,
dia 14 de fevereiro. As
inscrições devem ser
feitas no site da Fundação
Vunesp.Na capital, são
oferecidas vagas em
funções como analista
sociocultural, contador,
engenheiro, executivo

público, ficial
administrativo e oficial
operacional.No Interior,
todas as vagas são para
oficial administrativo,
distribuídas nas cidades
de Araçatuba, Araraquara,
Assis, Barretos, Bauru,
Campinas, Franca,
Marília, Piracicaba,
Presidente Prudente,
Ribeirão Preto, Santos,
São João da Boa Vista,
São José dos Campos,
São José do Rio
Preto, Sorocaba e
Taubaté.A contratação
dos profissionais
 tem por objetivo
recompor o quadro de
funcionários do Iamspe,
ampliar e melhorar os
serviços oferecidos aos
servidores públicos
estaduais e seus

dependentes.A jornada de
trabalho é de 40 horas
semanais, em regime de
CLT. Os admitidos terão
benefícios como vale-
transporte, vale refeição
ou vale-alimentação,
cesta básica e assistência
médica opcional
mediante contribuição de
2% sobre o salário.Os
interessados devem
acessar o site da Vunesp
preencher a ficha de
inscrição e imprimir o
boleto com a
taxa de inscrição no valor
de R$ 27,50
(vagas que exijam ensino
médio) ou R$ 54,50
(vagas que exijam ensino
superior). A taxa de
inscrição pode ser paga
em qualquer agência
bancária.

Iamspe prorrogra prazo
de inscrição de

concurso



A GAZETA DOS MUNICÍPIOS Página  2 A GAZETA DOS MUNICÍPIOS 17 de Fevereiro 2012Página  317 de Fevereiro 2012

E X P E D I E N T EE X P E D I E N T EE X P E D I E N T EE X P E D I E N T EE X P E D I E N T E

Editada por Editora Flor do Vale Jornalismo

Comunicação e Promoção Ltda

CNPJ: 61.661.328/0001-43

Rua dos Lírios, 171- Flor do Vale  - Tremembé - S.P.

Tel. (0xx12) 3672-2257 - Fax (0xx12) 3672-4831

CEP 12120-000 -

E-mail: editoraflordovale@terra.com.br

Registro no INPI 81717790 -

Impresso em 17/02/2012

Diretor responsável pela publicação:

Daniel Domingues Ribeiro PRT 004860

Diretora Comercial: Dolores Russo

Editoração Eletronica e

Impressão: Pré Impressão Gráfica  -

SP - Capital

Representante em São Paulo

REVESP Representações Ltda.

Alameda dos Jurupes, 455

Conj. 46 - São Paulo -CEP 04088-001

Filiado a ADJORJ Associação dos Jornais do Interior

Sistema de distribuição dirigida

Matérias pagas ou autografadas

não representam necessariamente a opinião deste

jornal.
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

Os profissionais que têm
uma pós-graduação no
currículo são altamente
valorizados no mercado
de trabalho. Visando
preparar pessoas
qualificadas para atuar
nesse ambiente cada vez
mais competitivo, a
Anhanguera oferece
títulos em diversas áreas
e traz uma novidade para
2012: a Faculdade
Anhanguera de Taubaté
(unidade 1) passa a
oferecer cursos na área da
saúde.Os novos cursos de
pós-graduação na área da
saúde são: Enfermagem
do Trabalho, Dermato
Funcional, Fisioterapia
Ortopédica com Ênfase
em Terapia Manual e
Postural, Nutrição
Funcional em Obesidade
e Síndrome Metabólica,
Saúde e Gerontologia.A
unidade já oferece cursos

de graduação em
Fisioterapia e
Enfermagem e conta com
laboratórios de ponta para
as aulas práticas, além de
realizar atendimentos
gratuitamente à
população. “Nosso
objetivo agora é preparar
p r o f i s s i o n a i s
e x t r e m a m e n t e
capacitados e atualizados
nos novos cursos de pós-
graduação, com a
expertise que temos em
formar pessoas na área da
saúde”, comenta a
diretora da Faculdade
Anhanguera de
Taubaté (unidade 1),
professora Fernanda
Jardim.”Os novos
cursos serão
ofertados em
alinhamento às demandas
da área da saúde, que
visam trazer qualidade de
vida e prevenção de

doenças para a
população”, completa o
coordenador dos cursos
de pós-graduação da
unidade, professor Sandro
Alex.As inscrições para
os cursos de pós-
graduação podem ser
realizadas no site
www.portalpos.com.br e
o investimento mensal
para os cursos é a partir
de R$ 199,00 com
desconto pontualidade.Os
cursos de pós-graduação
da Faculdade
Anhanguera de
Taubaté (unidade 1) são
lato sensu, com duração
de 12 meses e carga
horária média de 360
horas, mais a monografia.
O aluno tem a
oportunidade de
especializar seus estudos
superiores e aperfeiçoar
seus conhecimentos
profissionais.

Anhanguera oferece
cursos de

pós-graduação na área
da saúde

Pelo 19º ano
consecutivo participando
do Carnaval de
Pindamonhangaba e pela
segunda vez apostando
nas tradicionais
Marchinhas, uma das
a g r e m i a ç õ e s
carnavalescas mais antigas
de Pindamonhangaba, o
Los Beudo do Samba mais
uma vez convida todos os
foliões para participarem
da Folia.Segundo o
presidente Carlos Alberto
das Fontes, o popular
Batavo, após o sucesso de
2011, novamente o Bloco
está apostando nas
tradicionais marchinhas
de carnaval, com
concentração no Largo do
Quartel e desfile pelas
ruas do centro de
Pindamonhangaba. “Os
integrantes do nosso
Bloco aprovaram a

mudança ocorrida e
esperamos para 2012 o
mesmo sucesso de 2011”,
disse o presidente do
bloco.Com a idéia
consolidada e com o
apoio de patrocinadores e
de parceiros, o Los Beudo
planeja realizar
novamente uma grande
festa não só para aqueles
que compram a camiseta,
mas também para todos
aqueles que gostam de
brincar o
carnaval.Segundo os
diretores Alexandre
Salum e Ricardo Ito, a
concentração acontecerá
no domingo, dia 19 de
fevereiro, a partir das
14h00min, na Praça do
Quartel. Logo após, o
bloco percorrerá as ruas
centrais da cidade com
retorno ao mesmo local.
“O nosso objetivo é

proporcionar novamente
um carnaval com
segurança, em um horário
em que não só os adultos,
mas também as crianças
possam participar e
descobrir a alegria de
brincar o carnaval e nada
mais gostoso do que fazer
isso curtindo as
marchinhas com nossa
banda”.Os interessados
em adquirir as camisetas
devem procurar os
diretores do Bloco ou
ligarem para os telefones
9111-9813 ou 3648-
6729. Ainda restam
camisetas que estão sendo
vendidas a R$ 25,00
i n c l u i n d o - s e
a cerveja, refrigerante e
água, que será
distribuída na
concentração. Os
interessados devem se
apressar.

Pinda: Bloco Los
Beudo do Samba está
pronto para o Carnaval

2012


