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O carnaval 2012 em
tremembé promete
alegria na cidade folia na
estância turística terá
comemoração de
aniversário do erê,
desfile de blocos de rua
e participação especial da
famutreos preparativos
para a comemoração do
carnaval 2012 em
tremembé estão em ritmo
acelerado. a secretaria de
turismo, cultura e
esportes da prefeitura
municipal da cidade
definiu uma programação
que traz entre suas
principais atrações, os
desfiles dos tradicionais
blocos de rua conhecidos
no município, o
aniversário dos 10 anos da
corporação musical
escola de congo são
benedito do erê e uma
participação especial da
fanfarra municipal de
tremembé (famutre).além
da festa dos populares
blocos de rua como o
bloco da saúde, que
desfila no dia 17 de
fevereiro, às 20h, o
carnaval em tremembé
também conta com bailes
noturnos que acontecem
de 17 a 21 de fevereiro,
das 21h às 01h, sob o
comando da banda san
francisco, na praça
geraldo costa. nos dias
19, 20 e 21 serão
realizadas matinês das
15h às 21h, também na
praça geraldo costa. no
comando das matinês
estão a primeira escola de
congo são benedito do
erê, das 15h às 18h e a
banda estação folia, das
18h às 21h.a famutre faz

uma participação especial
no carnaval da estância
turística no primeiro dia
de festa na cidade, 17 de
fevereiro, às 20h,
impulsionando a alegria
dos desfiles do bloco da
saúde e do bloco da
garagem. a concentração
acontece em frente ao
centro de saúde dr. carlos
borges ancora da luz, na
praça da república, 361,
centro. em meio à folia, a
população poderá
degustar as delícias das
barracas de culinária,
como o pão com
calabresa, e também, as
batidas e doces. um
parque de diversões
montado na área próxima
a praça geraldo costa,
com 15 brinquedos,
promete fazer a alegria
dos pequenos. o parque
funciona das 19h às 23h,
de segunda a domingo, até
o dia 21 de fevereiro.a
prefeitura estima que a
cidade receba cerca de 25
mil pessoas no decorrer
dos cinco dias de festa no
município.confira a
programação completa do
carnaval 2012 em
t r e m e m b é .
P R O G R A M A Ç Ã O
carnaval 2012
tremembé 17/02  sexta-
feira 09h bloco do ceep
(concentração: em frente
basílica senhor bom jesus)
20h bloco da saúde
bloco da garagem
apresentação da famutre
(fanfarra municipal de
tremembé)concentração:
em frente ao posto de
saúde 22h     bloco do
mardela (concentração:
bar do butico) 18/02

sábado 20h b l o c o
d e s o r g a n i z a d o
( c o n c e n t r a ç ã o :
bomboniere kmikasi)20h
bloco vai quem quer
(concentração: em frente
a prefeitura municipal)
19/02 domingo 18h 1ª
escola de congo do erê:
comemorando 10 anos
(concentração: praça
jorge tibiriçá) 20h30
bloco skinafolia
(concentração: em frente
ao yamasaki) 21h30
mocidade unidos da vila
(concentraçã em frente
ao bar do renato) 20/02
segunda-feira 20h30
bloco do iscangaio
( c o n c e n t r a ç ã o : r u a
moreira sales, 86, parque
das fontes) 21h30 bloco
trem fiel (concentração:
praça artur de souza, 53,
em frente ao
nakamura)22h bloco
kainakana (concentração:
kara chopps) 22h30 bloco
da panela (concentração:
travessa tenente
erminiano de coimbra,
35) 00h bloco arco iris
(concentração: rua
vitorino de carvalho, 67,
centro) 21/02  terça-
feira 21h m o c i d a d e
unidos da vila
(concentração: em frente
ao bar do renato) 22h30
bloco do cemitério
(concentraçãoem frente
ao bar do fio) carnaval
2012 17, 18, 19, 20 e 21
de fevereiro 21h à 01h
bailes noturnos banda san
francisco 19, 20 e 21 de
fevereiro 15h às 21h
matinês (sem
interrupção) 15h às 18h
banda do quintino 18h às
21h banda estação folia

Tremembé:
Carnaval 2012 promete

alegria na cidade

Neste sábado, o projeto
Jovens Talentos promovido
pela Associação dos Amigos
de Campos do Jordão
(AME Campos) traz à sua
sede o pianista Yuri Pingo.O
jovem instrumentista
preparou um repertório
formado por obras de
mestres como Chopin e
Bach, que será interpretado
a partir das 17h. (confira
abaixo o programa).Apesar
dos 32 anos e detentor de
vários prêmios como 1º
Prêmio no Concurso
Internacional de Piano Art-
Livre – SP (2001 e 2004);
1º Prêmio no Concurso de
Pianistas Cameristas Paulo
Bosísio – MG (2003), Yuri
Pingo há 27 anos vem
desenvolvendo a sua arte no
piano. Iniciando os estudos

aos 5 anos, sob orientação de
Izilfa Marcandalli. Em
seguida ingressou na Escola
Municipal de Música de São
Paulo, na classe de piano
sendo aluno da professora
Edda Fiore e. ainda em 1996
começou a trabalhar música
de câmara sob orientação de
Marizilda Hein. Três anos
mais tarde, tornou-se aluno
de Marisa Lacorte, com que
ficou por 10 anos.Formado
em bacharelado em piano
pela UNESP, em 2004, sob
supervisão dos professores
André Rangel. Gisela
Nogueira e Peter Daulsberg.
Ingressou, posteriormente,
no mestrado em performance
musical, pela Universidade
Federal do Rio Grande do
Sul (UFRGS), sendo
orientando de Ney
Fialkow.Atualmente é
professor de piano e música
de câmara na Universidade
Estadual de Maringá, além de
participar de inúmeros
festivais, participando da área
pedagógica em
palestras e masterclasses. E
se apresentando
em diversas salas pelo Brasil
e exterior, como solista ou em
formato de música de

câmara, formando
 um duo com o barítono e
professor de canto
 lírico, Francisco
Campos.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 Yuri
Pingo começa às 17h com
entrada franca. Informações
pelo telefone (12) 3662-
2611.Ame Campos
 está na Rua Dr. Reid, 68 –
Abernéssia PROGRAMA
J. S. Bach Partita nº 2 em
Dó menor, BWV
826 1 – Sinfonia 2 –
Allemande 3 – Courante 4 –
Sarabande 5 – Rondeau 6 –
Capriccio F. Chopin
Noturno Op. 32, No1
Mazurkas Op. 63, No2 –
Op.17, No4 Scherzo No. 1,
Op. 20 em Si menor Balada
No. 4, Op. 52 em Fa menor

Em Campos do Jordão
carnaval ganha sons de

Chopin e Bach
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O Carnaval chegou a
Guaratinguetá ainda
como Entrudo, que era
uma festa violenta trazida
pelos portugueses, em
que predominavam
brincadeiras de mau
gosto. No final do séc.
XIX ganhou os salões das
sociedades carnavalescas,
com os famosos bailes de
máscaras, já presentes o
confete, a serpentina e,
em principio deste
século, o lança—perfume
que veio substituir o
limão-de-cheiro.A partir
de 1846, uma novidade
veio alegrar ainda mais os
festejos carnavalescos: o
“Zé Pereira” ou tocador
de Bumbo (Tambor), cuja
origem ainda certa ainda
e discutida pelos
historiadores, que
concordam apenas com
seu toque e músicas
características vindas do
Rio de Janeiro:Com o
gradual abandono dos
“brinquedos do Entrudo”
e com o aparecimento das
marchinhas, a partir de
1908, começaram a
surgir em Guaratinguetá
os primeiros grupos,
blocos e cordões.Em
1917, começou a
pontilhar o samba,
influênciado com o autor
conhecido como “Donga”
que chegou ate a
transformar o seu famoso
tango “Pelo Telefone”,
em samba (1° samba da
história), como provam as

partituras existentes no
Museu Frei Galvão, em
G u a r a t i n g u e t á . E m
Guaratinguetá, outras
marchas, de autores da
cidade ainda podem ser
lembradas. como a
“Paraquedista” e a “Lulu”,
de Paulo Teixeira - o
“Paulo Alfaiate”, um dos
fundadores do Bloco dos
Tesoiras, composto só de
alfaiates, criado em 1925
e sobrevivendo hoje com
o nome de Velha
G u a r d a . S u r g i r a m ,
também, as “marchas-
ranchos”, de ritmo um
pouco mais lento, como a
“recordando”, de José
Catharina Filho.Também
ficaram famosos os
“banhos à fantasia”, que
aconteciam anualmente, a
margem do rio Paraíba,
realizados as vésperas do
Carnaval. Os foliões se
preparavam para o banho
com fantasias de papel e
não se esqueciam de
registrar o fato em
fotografias.A partir de
1965 começaram a surgir
as primeiras Escolas de
Samba, procurando copiar
as já afamadas Escolas de
Samba do Rio de Janeiro.
O fato fez com que se
transferissem os desfiles
carnavalescos do centro
da cidade, para novas
avenidas, alem do rio
Paraíba. É aí que hoje as
Escolas, verdadeiros
teatros de rua, desfilam
para o povo. Entre os

destaques da Escola estão
principalmente o seu
enredo e sua música.O
enredo ou tema escolhido
pode homenagear fatos ou
pessoas ilustres, como
aconteceu no carnaval de
2002. A história da vida
de Bonfíglio de
Oliveira, famoso músico
e compositor da terra foi
o enredo escolhido
pela Embaixada do
Morro, a Agremiação
Carnavalesca mais antiga
da cidade.Muitas outras
Escolas e Blocos vêem
brilhando por anos
seguidos. Entre eles está
aBanda Mole, cuja
proposta é a volta do
Carnaval espontâneo, sem
c o m p e t i ç ã o ,
semregras, nem
pagamento. Só alegria e
diversão.O bloco da
“Banda Mole” que faz a
abertura oficial do
Carnaval de
Guaratinguetá. Na
ocasião o Prefeito
Municipal entrega a chave
da cidade ao 
Rei Momo, que deverá
governá-lo durante
os três dias que
a n t e c e d e m
a Quaresma.O Carnaval
faz parte do Patrimônio
C u l t u r a l  d e
Guaratinguetá, fazendo
com que essa tradição,
passe de pai para filho.
Fonte: “Museu Frei
Galvão” - Monografias de
Thereza Maia. 

Patrimônio Cultural
Valeparaibano:

“Carnaval”

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
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Com o intuito de promover

o esporte no município, e

fomentar hábitos saudáveis

como a pratica de esportes, a

Prefeitura Municipal de Santo

Antônio do Pinhal, através da

Coordenadoria Municipal de

Esportes, em parceria com a Liga

Valeparaibana de Jiu Jitsu

(LIVAJJ), realizou no último dia

21 de janeiro a abertura da I

Temporada de Esportes de Verão

nas Montanhas, um evento que

contou com a presença de atletas

locais e regionais em duas

competições esportivas que

agitaram a Serra da

Mantiqueira.No dia 21, abrindo

a temporada esportiva nas

montanhas, aconteceu em Santo

Antonio do Pinhal a I Copa das

Montanhas de Jiu Jitsu, que

reuniu mais de 200 atletas de

toda região em busca do título

de melhor lutador das

montanhas. Além da organização

e do bom desempenho

pinhalense na competição, o

destaque do evento ficou por

conta do excelente público

presente no local, que se

entusiasmava com as lutas a

cada golpe. A competição

aconteceu no Ginásio

Poliesportivo José Pereira Neto

e contou com a participação de

lutadores de cidades de diversas

partes do estado de São Paulo e

M i n a s

Gerais, além de representantes de

Santo Antonio do Pinhal - que

fizeram bonito e conquistaram

bons resultados. Ao todo a

competição contou com a

participação de 6 pinhalenses,

com o atleta Rivair Santos

ocupando o local mais alto do

pódio na categoria Absoluto. O

atleta, que já conquistou

importantes resultados em

competições regionais,

nacionais e sulamericanas,

destacou o apoio que vem

recebendo do empresariado

local, o que possibilita que ele

participe das competições em

outras cidades. “Gostaria muito

de agradecer pelo apoio e pela

confiança que os empresários

pinhalenses vem depositando

em mim. É reconfortante

saber que existem pessoas,

pinhalenses legítimos, que se

importam com o esporte e os

benefícios que ele traz para os

jovens - tanto na educação como

na parte física”, disse o atleta que

recebe apoio da Matinal Doceria

e da Imobiliária BM.

I temporada de esportes nas
montanhas agita as férias em

Santo Antônio do Pinhal

Visando atender a
reivindicações de cidadãos
pinhalenses, a SABESP
(Companhia de Saneamento
Básico do Estado de São
Paulo), em uma parceria com
a Prefeitura Municipal, deu
início à construção e
instalação de um novo
reservatório de água, que vai
ampliar o abastecimento de
água tratada nos domicílios
pinhalenses. A instalação do
reservatório visa solucionar o
problema da falta de água na
zona alta da cidade, área que
tem a distribuição de água
afetada diretamente por
problemas físicos ocorridos
no município, como as
constantes quedas e altos
picos de energia elétrica.O
novo reservatório tem
capacidade de 100 mil litros,
e será instalado ao lado do
reservatório já existente no
morro do Cruzeiro - que tem
capacidade para armazenar
75 mil litros de água. Com a

instalação do novo
reservatório, a SABESP
espera aumentar o
atendimento de água tratada
na zona alta da cidade em
mais de 70%, beneficiando
mais de 400 famílias e 1.200
pessoas nos bairros do
Sertãozinho, Barreiro, Cristal
e Joaquim Alves, que
compõem a maior parte das
ligações da zona alta da
cidade.Como parte de um
Plano de Expansão do
Abastecimento de Água
Tratada, traçado pela
SABESP como uma das
prioridades da empresa em
levar água potável para todo
o município, a SABESP
ainda possui um detalhado
plano de expansão de água e
esgoto em investimentos por
todo o município. Segundo o
encarregado do Posto de
Operações da SABESP no
Município, Rogério de
Oliveira, “com a instalação
do novo reservatório, que

não estava previsto no
contrato assinado entre a
Prefeitura e a SABESP,
passamos a melhorar
significativamente o
atendimento aos pinhalenses
que vivem na área que
chamamos de zona alta da
cidade. Além da instalação
do novo reservatório com
100 mil litros, um projeto
futuro, firmado em uma
parceria entre a SABESP e
a Prefeitura Municipal,
também prevê a instalação de
um novo reservatório ainda
maior, de 400 mil litros, que
abasteceria grande parte do
município. Além desta ação,
obras como o
prolongamento da rede de
abastecimento no centro da
cidade e prolongamento da
rede para levar água potável
ao bairro do Cassununga,
fazem parte de um projeto
maior, que visa oferecer
melhor qualidade de vida
para todos os pinhalenses.”

Instalação de novo reservatório

amplia abastecimento de água

na cidade de

Santo Antônio do Pinhal
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Jornal Regional

POSTOS DE DISTRIBUIÇÃO
CAÇAPAVA: Na banca da Praça das Bandeiras
e outras da cidade.
CAMPOS DO JORDÃO: Livraria J. B. Pires -
Rua Dr. Djalma Forjaz, 211 - Capivari.
CARAGUATATUBA: Salles Jornais e Revistas -
Rua Aluno Arantes.
CUNHA: Banca da Várzea  - Rua Augusta Galvao de França ( Ao lado do campo de
futebol)
JAMBEIRO: Praça Almeida Gil, 19 - Centro - Papelatia Bangalo
LAGOINHA: Parada Obrigatória - Praça Pedro Alves Ferreira,65
MONTEIRO LOBATO: Banca do Lu -
Praça Com. Freire.
NATIVIDADE DA SERRA: Banca de Natividade e Panificadora Pão Zico -
Rua Lírio da Serra.
Banca Nossa Senhora de Natividade
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 - Claudia e Goreti
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 Praça - Praça Oswaldo Cruz, 18
TAUBATÉ: Irmãos Pascheta Ltda. -
Rua XV de Novembro, 504.
TREMEMBÉ: Nas bancas de jornais da cidade.
UBATUBA: D.D.P. Distribuidora de Publicidade Costa Verde - Praça Exaltação à Santa
Cruz, 75
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.
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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 ser
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
m e d i ç ã o ; Ve r i f i q u e
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
metálicos;Teste 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

Não raro, o estresse do
cotidiano nos tira a
capacidade de perceber e
apreciar as pequenas
coisas e, o que é pior, os
pequenos momentos.
Para recuperar essa
essencial percepção é
preciso relaxar, e de
preferência, num
ambiente que
proporciona uma
atmosfera tranquila. Mas
não é preciso ir muito
longe. Em Taubaté
encontramos esta
excelente opção para
renovar as forças em
meio à natureza.Com
quase 2.000 m² de área
verde, o Parque
Municipal Vale do Itaim
promete 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 possível contemplar
mais de 60 espécies de
aves que habitam a área do
parque. Entre elas estão
a andorinha-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 conhecer
 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,
d i s p o n i b i l i z a n d o
cantinhos especiais com
toda a originalidade do
artesanato regional. O
visitante também tem
acesso a espaços
esportivos, como a
pista de skate,
passeios de Maria
Fumaça e uma grande e
agradável área para
p i q u e n i q u e s .
Frequentemente, o
Parque do Itaim abriga
eventos culturais e
musicais, celebrando a
cultura da cidade e
região. O Parque fica à Av.
São Pedro, nº 2000,
Itaim, Taubaté.
Mais informações
 podem ser adquiridas
pelo telefone (12) 3633-
5008.

Parque do Itaim em
Taubaté: lazer, cultura e

natureza
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“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
e s t ã o
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

Sexta-feira, 17 de
fevereiro 22h00 – Bloco
do Rei Canário 23h30 –
Bloco do Lençol 00h00 –
Banda Cincopado (Praça
de Eventos) 01h00 –
Bloco do Lobisomem
Sábado, 18 de fevereiro
10h00 – Charanga do
Quadô (Praça Alto do
Cruzeiro) 12h00 – Bloco
Juca Teles 15h00 – Banda
Quar’ de Mata (Praça de
Eventos) 17h30 – Bloco
da Saúde 18h00 – Tânia
Moradei e Banda
(Mercado Municipal)
20h00 – Bloco Bicho de
Pé 20h30 – Grupo
Paranga (Praça de
Eventos) 22h30 – Bloco
do Etesão 00h00 – Banda
Estrambelhados (Praça de
Eventos) 01h00 – Bloco
da Coruja Domingo, 19
de fevereiro 10h00 –
Bloco Infantil (Rua do
Mercado) 13h00 – Bloco

Maria Gasolina 15h00 –
Bloco do Bebebum (Praça
Dr. Oswaldo Cruz) 15h00
– Banda Estrambelhados
(Mercado Municipal)
15h30 – Concurso de
Fantasia Infantil (Praça
Dr. Oswaldo Cruz) 16h30
– Bloco Misto Quente
18h00 – Bloco da
Maricota 18h00 – Baroni
e a Loukomotiva
Kabereka (Mercado
Municipal) 20h00 –
Bloco do Saci 20h30 –
Banda Confrete (Praça de
Eventos) 23h00 – Bloco
Pé na Covan 00h00 –
Tânia Moradei e Banda
(Praça de Eventos) 01h00
– Bloco do Balacobaco
Segunda-feira, 20 de
fevereiro 10h00 –
Bloco Infantil (Rua do
Mercado) 15h00 – Banda
Confrete (Mercado
Municipal) 17h00 –
Concurso Pai do Troço de

Fantasia  17h30 – Bloco
Pai do Troço 18h00 –
Grupo Paranga (Mercado
Municipal) 19h00 –
Bloco do Caipira 20h30 –
Banda Quar’ de Mata
(Praça de Eventos) 21h30
– Bloco Cruis Credo
23h30 – Bloco do Caetê
00h00 – Baroni e a
Loukomotiva Kabereka
(Praça de Eventos) 01h00
– Bloco do Urubu Terça-
feira, 21 de fevereiro
10h00 – Bloco Infantil
(Rua do Mercado) 15h00
– Grupo Desemboca
(Mercado Municipal)
15h30 – Bloco do
Barbosa 17h30 –
Bloco da Pipoca 19h30 –
Bloco do Casarão
21h30 – Bloco
Espanta Vaca 23h00 –
Bloco Pé na Cova 00h00
– Banda Cincopado
(Praça de Eventos) 01h00
– Bloco Bico do Corvo

PROGRAMAÇÃO CARNAVAL DE
SÃO LUIZ DO PARAITINGA
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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
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17/02 – CarnaBomba 21h -
Bandalheira no Carna
Bomba 00h - Bloco do João
da Bomba 
18/02 – CarnaBicho 21h -
Bloco do Tatu 23h - Bloco do
Jacaré 01h - Bloco do Lobo

Mau 19/02 –
CarnaGandaia 15h - Desfile
de Fantasias Infantil 21h -
Bloco Família Ribeiro de
Oliveira 23h -
 Bloco da Chita 01h - Bloco
Pé de Cana 20/02 –

CarnaVá 06h - Garnizé da
Madrugada 16h - Bloco 3
Lagos 21h - Bloco do Boi 23h
- Bloco do Jeca 01h - Bloco
Eta Nói 21/02 – CarnaFui
16h - Bloco do Au Au 22h -
Show com a Bandalheira

Vasta programação até dia 21 de fevereiro
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Entrando no clima de
carnaval, no mês de
fevereiro o Cineclube
Araucária preparou uma
programação bem
brasileira para os finais de
semanas de 10 a 12 e 24 a
26/02, trazendo os filmes
“Orfeu Negro” (1958),
“Rio” (2011), “Aviso aos
Navegantes” (1950),
“Uma Noite no Rio”
(1941), “Dona Flor e seus
Dois Maridos” (1976) e
“Você já foi a Bahia”
(1944).Abrindo a
programação, nesta 6ª
feira (14/02), às 19h 30,
o público poderá conferir
“Orfeu Negro” de Marcel
Camus, baseado na peça
de Vinícius de Moraes
“Orfeu da Conceição”
também vinda da
mitologia grega. Na
versão para cinema, Orfeu
é um maquinista de trem
e sambista que no
Carnaval conhece
Eurídice, uma moça vinda
do sertão brasileiro. Na
favela no Rio de Janeiro,
aonde a moça se refugia
de um homem sinistro
que a persegue, também
será o cenário de uma
história de amor com este
rapaz, que era noivo de
Mira. Porém na noite de
maior brilho de Carnaval,
uma grande tragédia leva
a morte Eurídice, o que
causa a revolta de Orfeu
que busca de todas as
formas ter o seu amor de
volta.”Orfeu Negro” é
uma produção ítalo-
franco-brasileira que

ganhou o Oscar de 1960
na categoria de Melhor
Filme de Língua
Estrangeira, tem em seu
elenco Breno Mello,
Marpessa Dawn, Lourdes
de Oliveira, Lea Garcia,
Ademar da Silva,
Alexandro Constantino,
Waldemar de Souza, Jorge
dos Santos e Aurino
Cassiano, com duração de
90 minutos e
classificação 10 anos.No
dia 11/02, a partir das 19h
30, será exibido o filme
“Rio” (2011), com
direção do brasileiro
Carlos Saldanha, a
animação conta a estória
de Blue, uma arara azul
nascida no Rio de Janeiro
e é capturada e vai parar
em Minnisota (EUA).
Porém é descoberto que
Blue é o único macho vivo
da espécie e para a sua
conservação, é trazido
para o Brasil para se
acasalar com a única
fêmea. Tudo vai bem até
serem capturados por
traficantes de animais
silvestres e terão que unir
forças para escaparem
dessa.  O filme tem
duração de 96 minutos e
classificação etária
LIVRE.Fechando a
programação deste fim de
semana, um clássico do
cinema nacional “Aviso
aos Navegantes”, de
Watson Macedo, que
conta a história de uma
companhia de artista que
retornam de Buenos Aires
para o Brasil a borde de

um navio. Porém a
cantora Eliana é cortejada
por um príncipe, apesar de
seu coração ser do
Imediato do navio e, para
aumentar a confusão o seu
camareiro entra de gaiata
no navio e é descoberto
pelo cozinheiro da
embarcação. Porém, junto
nesse navio está
embarcado um espião
internacional que deve ser
detido antes de aportar no
Brasil. ”Aviso aos
Navegantes” é um
clássico da Atlântida com
nomes como Anselmo
Duarte, Eliana Macedo
Jose Lewgoy, Zezé
Macedo, Sergio de
Oliveira, Mara Rúbia,
Emilinha Borba, Grande
Otelo e Oscarito. O filme
será exibido às
15h, com duração de
73min e classificação
livre.Os ingressos podem
ser retirados na
 bilheteria do Espaço
Cultural Dr. Além, no dia
das exibições a
partir das 14h.Mais
informações podem ser
obtidas na Secretaria
Municipal de Cultura,
através do telefone (12)
3 6 6 4 - 3 5 2 4 . E s p a ç o
Cultural Dr. Além fica na
Av. Dr. Januário Miráglia,
1582 –
Abernéssia.PROXIMAS
ATRAÇÕES 24/02 – 19h
30 –  Uma Noite no Rio
25/02 – 19h 30 – Dona
Flor e seu Dois Maridos
26/02 – 15h – Você já foi
a Bahia?

Fevereiro é o mês do
Brasil no Cineclube

PATROCINIO CULTURAL
O Butico, Sanni’s Video Locadora, V.C Eletrônica, Despachante Central, Sorveteria
Pingüim, O Casarão , Pizza Mil,Scherazad, Ideal Despachante, Instituto de Beleza,
Comercial Trabijú, Tonhão Tintas, kará Bar, Francisco Domingos Bebidas em geral,

Nádia Perfumaria e Cosméticos, Bem-Hur Ouriversaria e Relojoaria, Bruno Lanches,
Banca da Avenida, Casa de Ração Avenida, Restaurante Gamela, Neusa Amaral,

Marcellu’s Calçados, Pizzaria Migoto, Ricci Modas Masculinas, Dona Tina Espetos,
Parada do Açaí , Suzana Lanches, Lanchonete Bell, Dr Ana Lucia Ribeiro S. Cruz,

Padaria Pão Vale, Auto Posto Vitória, Hort-Frutti Yamasaki, Regina Helena Chiaradia,
Casa de Ração ‘’O pequeno Fazendeiro”, Cadu Net, Bateria e Extintor Tremembé,
Flama Modas, Auto Center e Lava Rápido Hot Car, Central Vídeo, Pizzaria do Vale,

Parada Obrigatória
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Produtos da roça - Lanches - Salgados - Mel - Frutas

Rodovia Vereador Júlio da Silva, KM 151 - Santo Antônio do Pinhal ( A caminho
de São Bento do Sapucaí

Tel.: (012) 9106 - 5971
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