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Casa da primeira edição
do Xterra no Brasil, em
2005, o município-
arquipélago de Ilhabela
receberá, mais uma vez,
a principal competição
de cross country do país.
Serão mais de dois mil
atletas, que nos dias 21
e 22 de abril, se
dividirão em corridas de
diferentes distâncias,
maratonas aquáticas e o
tradicional triathlon.Foi
com a prova de triathlon,
em 1996, na ilha de Maui
(Havaí), que nasceu o
Xterra, um divisor de
águas na história dos
esportes ao ar livre.
Pouco menos de uma
década depois, no ano de
2005, o evento aportaria
em Ilhabela e começaria
a ganhar o coração dos
brasileiros. Que o diga o
triatleta itapirense
Rodrigo Altafini,
presente em todas as
edições da competição
desde então.”Já havia
participado de
competições ao ar livre
no exterior, mas a
chegada do Xterra ao
Brasil foi especial, pois
me deu mais energia e
disposição para os
treinos”, disse Rodrigo,
37 anos e técnico em
óptica, que completou:
“é muito gratificante
conhecer os mais
diferentes lugares do
país durante as
viagens”.Além do
Triathlon, Ilhabela
receberá maratonas
aquáticas de 1,5 km e 3
km (Swim Challenge),
provas do Endurance de
50 e 80 km, corridas
noturnas (Night Run) de
9 e 18 km e a Kids Mini
Corrida, para crianças.O
Xterra Brazil Tour 2012
conta ainda com etapas
em Natal (já realizada),
Minas Gerais, Rio de
Janeiro, Ceará e Manaus

(válida para o Xterra
Global Tour). O Xterra
Ilha tem patrocínio da
Prefeitura Municipal de
Ilhabela e The North
Face e apoio Speedo,
Suunto, Maças e Pêras
Turma da Mônica, Red
Bull, Go Outside,
Sabesp, American
Airlines, Gatorade, Santa
Constancia e apoio da
revista Swim
C h a n n e l . [ P R O VA S
Xterra BRASIL TOUR
2012 – ILHABELA
Xterra Endurance –
80km A largará será na
praia do Perequê passará
pela Cocaia, estrada de
Castelhanos e Morro dos
Camarões. Segue pela
trilha do Portinho até
entrar na trilha do
Bonete. De lá passa
pelas Cachoeiras da
Laje, Areado e
Saquinho.Após a Vila do
Bonete o percurso passa
por mata fechada e pelas
praias de Anchovas,
Indaiaúba, Vermelha,
Mansa e Castelhanos. O
percurso cruza o Parque
Estadual e segue para a
linha de chegada. Com
saída programada para as
13h15 o tempo limite
para realização da prova
é 12 horas. O limite de
chegada é 01h15 da
manhã. Xterra Endurance
– 50km O percurso
levará a Praia de
Castelhanos. Em uma
prova com muitas
subidas e descidas nas
trilhas, travessia de rios
e muitas surpresas como
passagem por mata
centenária com
cachoeira e comunidade
CaiçaraO Percurso
passará pelo Engenho
d´agua, Cocaia e tem seu
ponto forte na subida
para praia de
Castelhanos, passando
pelo parque Estadual. A
subida chega até 700

metros. Triathlon Com
largada prevista para 8h
do dia 21 de abril a a
prova de triathlon cross
country pode ser
d i s p u t a d a
individualmente ou em
equipe de revezamento.
Com de 1,5 km de
natação, 25 km de MTB
e 8 km de corrida em
trilha. É uma das provas
mais disputadas do
Xterra. Night Run  Prova
de corrida noturna de
9km e 18km, os
competidores vão
enfrentar um percurso
composto de trilhas e
terrenos mistos,
passando por trechos de
areia, terra e pedras. É
sem dúvidas uma das
provas mais esperadas
pelos participantes.
Swim Challenge
Competição de natação
no estilo maratona
aquática, os nadadores
poderão optar entre as
distâncias de1,5km e
3km. Com largada na
Praia do Perequê os
atletas da prova de 1,5k
realizam uma volta e os
atletas da prova de 3k
realizam duas voltas. No
percurso, um pulo do
pier, o que deixa a prova
ainda mais emocionante.
Kids Mini Corrida É
onde os mais novinhos
podem dar passadas
rápidas rumo
ao esporte e à saúde. É
diversão garantida para a
criançada de 1 a
12 anos. Idealizada
como uma corrida de
confraternização na
natureza, a
disputa é simbólica e
todos ganham
 medalha. Uma ótima
forma de entretenimento
ecológico e
i n t e g r a ç ã o
esportiva para as
crianças no Xterra
Ilhabela.

Ilhabela recebe mais
uma edição do Xterra

Brazil

Acompanhado da
primeira-dama do
município, professora
Lu Peixoto, o prefeito
de Taubaté, Roberto
Peixoto, abriu na manhã
de terça-feira, dia 17, no
Sítio do Picapau
Amarelo, a 60ª edição da
Semana Monteiro
Lobato.O evento
organizado pela
Prefeitura de Taubaté,
através da Secretaria de
Cultura e Turismo, se
estenderá até o dia 22 de
abril, com atividades
gratuitas voltadas para o
público infantil e adulto
em quatro locais da
cidade: Sítio do Picapau
Amarelo, Parque
Municipal Monteiro
Lobato, Parque
Municipal Vale do Itaim
e Horto Municipal
“Renato Corrêa
Pena”.Ao fazer uso da
palavra a primeira-dama

de Taubaté, professora
Lu Peixoto, destacou a
importância das obras de
Monteiro Lobato para a
Literatura do Pais, seus
personagens que
retratam o Sítio,
lembrando ainda que
graças a visão
empreendedora do
prefeito Peixoto,
Taubaté respira
Monteiro Lobato com
atividades em quatro
parques municipais.O
prefeito Roberto
Peixoto agradeceu a
presença de todos
saudando a dra. Patrícia
Querido Guisard, filha
de Oswaldo Barbosa
Guisard, idealizador da
Semana Monteiro
Lobato na
década de 1950,
ressaltando que essa
homenagem ao escritor
taubateano permanece
viva até os dias de hoje.

“Nossa cidade é
considerada Capital
Nacional da Literatura
Infantil por meio da Lei
de número 12.388,
sancionada no dia 03 de
março de 2011, pela
presidente Dilma
Rousseff, em
reconhecimento ao
trabalho de José Bento
Monteiro Lobato, um
dos filhos ilustres de
nosso município. É
muito gratificante como
prefeito fazer novamente
a abertura desta semana
comemorativa, tendo
nesta edição como
destaque o personagem
imortalizado do Jeca
Tatu”, salientou
Peixoto.O prefeito de
Taubaté enfatizou que
além de escritor, Lobato
“ foi um grande homem
público, voltado para as
principais causas do
Brasil em seu tempo”.

Peixoto abre
oficialmente mais uma

edição da Semana
Monteiro Lobato

Intervenções não
autorizadas podem
causar prejuízos a toda
população, como falta de
luz nas residências e
complicações nas vias
públicasA EDP
B a n d e i r a n t e ,
distribuidora de energia
elétrica do Grupo EDP
no Brasil, alerta sobre os
riscos de intervenções
nas instalações da rede
elétrica por pessoas não
autorizadas. Os
acidentes podem causar
desde queimaduras por
aproximação ou contato
direto com a rede, até
acidentes fatais. Além
disso, intervenções não
autorizadas e feitas por
terceiros não
capacitados podem
provocar o desligamento
da rede elétrica, com
prejuízo a outras
residências e vias
públicas.”A intervenção
irregular na rede de
energia pode ocasionar
curto-circuito e,
c o n s e q u e n t e m e n t e ,
provocar a queima de
aparelhos elétricos, falta
de luz nas residências,
além do risco de óbito”,

alerta o diretor Técnico
da EDP Bandeirante,
Agostinho Barreira.A
EDP Bandeirante
informa que todas as
instalações da rede
elétrica, que
c o m p r e e n d e
equipamentos como
t r a n s f o r m a d o r e s ,
estruturas e meios de
transmissão de energia,
como cabos e demais
componentes da rede,
energizados ou não,
constituem patrimônio
da Distribuidora.
Somente profissionais
autorizados pela
Empresa podem intervir
na rede elétrica.Outro
ponto de atenção é
quando a EDP
Bandeirante programa e
interrompe o
fornecimento de energia
elétrica para a realização
de serviço de
manutenção ou expansão
da rede elétrica com o
objetivo de melhorar a
qualidade do serviço
oferecido. Para este
serviço programado, e a
fim de evitar qualquer
transtorno durante o
desligamento, a

Concessionária notifica
antecipadamente a
população, seja por meio
de comunicados, avisos
à imprensa ou
informação disponível
no site da Distribuidora
(www.edpbandeirante.com.br).
Mas a Empresa alerta
mais uma vez, que nesse
período de desligamento
programado, os
consumidores não
devem realizar qualquer
tipo de intervenção na
rede elétrica, pois a
mesma pode voltar a ser
energizada antes do
prazo previsto nos avisos
de desligamentos
programados, caso os
serviços se encerrem
antes do horário
previsto.A EDP
Bandeirante orienta os
consumidores que, para
qualquer necessidade
relacionada a rede
elétrica, seja ocorrência
em transformadores ou
distúrbios na rede
elétrica, entre em
contato o mais rápido
possível por meio do
0800 721 01 23, com
atendimento 24 horas e
ligação gratuita.

EDP Bandeirante alerta
sobre os riscos de

intervenções na rede
elétrica

Você entra em várias
lojas para comprar uma
roupa e volta para casa
desanimada, porque não
encontrou o modelo e
cor que você queria ou
não tinha o seu tamanho
ou ainda, o caimento da
peça não foi o
esperado.Nem sempre é
fácil encontrar a roupa
que você procura e não
é raro se deparar com
alguém usando o mesmo
modelo.Uma boa
solução para que sua
roupa seja do jeitinho e
da cor que você deseja,
bem ajustada ao seu
corpo e melhor, com
exclusividade, é fazê-la
sob medida. Muitas são
as vantagens de se fazer
uma roupa sob medida
que, além de ser uma
peça exclusiva, muitas
vezes se torna mais
barata. Vestir roupas sob
medida é ter uma roupa
que respeita seu biótipo,
muito mais confortável,
já que encontrar roupas
que fiquem com um bom
caimento está cada dia
mais complicado. Essa
dificuldade em se
encontrar roupas que

satisfaçam o
consumidor está
trazendo de volta um
velho hábito, a procura
pelos serviços de uma
costureira.Esse tipo de
trabalho está sendo cada
vez mais procurado,
principalmente pelas
mulheres.Não é raro
encontrar alguém em
busca de uma costureira,
batendo de porta em
porta e ouvindo a mesma
resposta “já estou lotada,
não dá pra pegar mais
uma encomenda”. Na
verdade, encontrar uma
costureira que não esteja
superlotada de
encomendas é algo
difícil.Muitas mulheres
não abrem mão de
adequar os modelos aos
seus gostos, fazendo
pequenas modificações
até que a roupa fique
com sua cara. Muitos são
os motivos que levam as
mulheres a optarem por
encomendar roupas em
costureiras, mas dois
deles prevalecem nas
respostas delas: baixo
custo e exclusividade.
Mas será que realmente
sai mais barato?

Conforme a costureira
Lúcia Flávio, que exerce
a profissão há mais de
30 anos, o custo vai
depender do tipo de
roupa encomendado. De
acordo com Lúcia, uma
roupa de festa, como
c a s a m e n t o ,
confeccionada com
tecidos finos, pode sair
mais cara. “É preciso
observar que o vestido e
o tecido são exatamente
como a cliente escolheu,
o acabamento é
detalhado, além do
caimento perfeito no
corpo”, ressalta a
costureira. Quem faz a
opção por vestir roupas
personalizadas está
preocupada com
detalhes como formato
de gola e recorte das
mangas, por
exemplo.Roupa sob
medida ainda continua
sendo a melhor opção
em matéria de elegância,
pois não há nada melhor
do que vestir uma roupa
feita exclusivamente
para você.Lúcia Flávio
mantém sua oficina de
costura no bairro da
Independência.

Nas mãos de uma costureira, uma
roupa para chamar de sua

No mês de abril, o Centro
de Referência de
Assistência Social
(CRAS) de Tremembé
celebrou a páscoa com os
grupos de convivência que
fazem parte de suas
atividades: os grupos
Vovô Feliz (grupo de
idosos), Renovação e Vida
(mulheres) e Meu Espaço
(crianças e jovens). Com
cada grupo houve uma
c o m e m o r a ç ã o
específica.Com o grupo
de mulheres foi realizada
uma dinâmica em que
cada participante
confeccionou um cartão
de páscoa e o presenteou
para alguma colega do
grupo.  O grupo de idosos
seguiu a mesma atividade.
O grupo de crianças e

adolescentes fez uma
roda de conversa para
relembrar o verdadeiro
significado da páscoa. Ao
final de todas as atividades
cada participante recebeu
um coelhinho feito de
garrafa pettie material
reciclado com bombons,
montado pela equipe
técnica do CRAS.O “Vovô
Feliz” atende hoje um
grupo de oito idosos na
cidade. Uma vez por mês,
o grupo se reúne em
encontros em
que são ministradas
palestras com médicos,
nutricionistas e outros
profissionais da área da
saúde que procuram
manter diálogos sobre
temas variados, como
alimentação. O lazer

também é um dos
aspectos fundamentais
mantidos pelo projeto,
por meio de bingos,
passeios, piqueniques,
caminhadas, etc.O grupo
de convivência
“Renovação e Vida” faz,
juntamente com uma
psicóloga, reuniões que
abordam temas diversos.
Atende mulheres entre 25
a 58 anos por meio de
palestras educativas,
passeios culturais e
lazer.A equipe técnica do
CRAS afirma que a
instituição conseguiu,
mais uma vez, atingir um
de seus vários objetivos;
o de proporcionar
respeito, carinho, atenção
e bem estar às famílias
atendidas.

CRAS realiza atividades
para comemorar a

páscoa

Dia 22 de abril, a partir das
15h, Tremembé recebe na
Praça Geraldo Costa, as
atividades do Circuito
SESC de Artes 2012. O
projeto que cria novas
formas de difusão e
democratização da
cultura no Estado de São
Paulo, chega à Estância
Turística realizando
atividades artísticas e
culturais em um espaço
público, propiciando às
c o m u n i d a d e s
acessoeinteração na arte
em todas as suas
vertentes.De 17 de abril
até o dia 6 de maio, o
Circuito SESC de Artes
percorrerá 88 cidades
(divididas em sete
roteiros distribuídos pelo
Estado), mobilizando 18
unidades do SESC em

toda São Paulo. Serão
cerca de 50atividades
gratuitas, que reunirão
aproximadamente cerca
de 200 artistas brasileiros
e estrangeiros, nas áreas
de música, teatro, artes
visuais, circo, dança,
literatura, artemídia e
vídeo.Além de quebra da
rotina habitual das
cidades, o SESC São
Paulo, por meio do
Circuito, pretende deixar
rastros no cenário urbano
com sua passagem,
apresentando a arte de
forma singular, a fim de
proporcionar a
construção de uma
verdadeira educação que
passa também pelos
sentidos.Tremembé faz
parte do Roteiro 1 do
Circuito SESC de Artes,

ou seja, receberá na Praça
Geraldo Costa atrações
como curtas de animação,
a cantora Mariana Aydar, o
Circo Cambalache entre
outras.Em 2011, o
município também
recebeu o Circuito. Para
o Secretário de Turismo,
Cultura e Esportes da
cidade, Arlindo Augusto
Tosti, o evento representa
uma oportunidade para a
população entrar em
contato com várias faces
da cultura. “Você entra em
contato com teatro,
dança, música, literatura e
outros na Praça. Isso é
mais que um incentivo. É
prova de que a cultura e a
arte podem estar
presentes em todos os
lugares e ser de todos”,
comenta o Secretário.

Circuito SESC
de Artes chega a

Tremembé

A Prefeitura Municipal da
Estância Turística de
Tremembé informa que está
aberto o Processo Seletivo
para preenchimento de vagas
de estagiários e formação de
cadastro de reserva. As
inscrições acontecem nos
dias 19 e 20 de abril, das 9h
às 16h, no Centro de
Integração Empresa Escola
(CIEE), localizado à Rua Dr.
Pedro Costa, 270, Centro
Taubaté.O processo seletivo
destina-se ao preenchimento

de vagas de Estágio por
alunos regularmente
matriculados nos cursos de
Administração, Arquitetura e
Urbanismo, Ciências
Contábeis, Educação Física,
Engenharia Civil, Informática,
Pedagogia e nos cursos
técnicos de Administração,
Contabilidade e Informática.
A inscrição deverá ser feita
pessoalmente pelo
candidato, munido de RG,
CPF e dos comprovantes de
residência e escolaridade. A

prova para a seleção dos
estagiários acontece dia 25
de Abril de 2012, no
Departamento de
Comunicação Social da
Universidade de Taubaté,
situada na Av. Walter
Thaumaturgo, 700, (Ponto
de referência Av. do
P o v o ) . O u t r a s
informações encontram-se
disponíveis no edital
publicado no site oficial da
Prefeitura de Tremembé,
www.tremembe.sp.gov.br. 

Prefeitura de Tremembé
abre vagas para estágio
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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.
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Curiosidades

Quando os conquistadores ingleses chegaram à Austrália, se assustaram ao ver
estranhos animais que davam saltos incríveis. Imediatamente chamaram um nativo (os
aborígenes australianos eram extremamente pacíficos) e perguntaram qual o nome do
animal. O indígena sempre repetia “Kan Ghu Ru”, e, portanto o adaptaram ao inglês
“kanguroo” (canguru). Depois, os linguistas determinaram o significado, que era muito
claro: os indígenas queriam dizer “não te entendo”.

Crendices

Agosto é o mês de desgosto.
Assobiar à noite chama cobra.
A pessoa que é pulada não cresce mais.
Apontar uma estrela com o dedo faz nascer verruga.
Comer manga com leite faz mal.
Colocar a bolsa no chão faz o dinheiro acabar.
Cortar cabelo na Sexta-feira Santa não cresce mais.
Cruzar com gato preto na rua dá azar.
Chinelo ou sapato com a sola pra cima, o pai ou a mãe morrem.
Jogar sabão para Santa Clara faz parar de chover.
Jogar sal no fogo espanta o azar.
O número 7 é o número da mentira.
Passar debaixo de escada dá má sorte.
Quebrar um espelho dá sete anos de azar.
Quem passa debaixo do arco-íris vira mula sem cabeça.
Quem come banana à noite, passa mal.
Quem canta na quaresma vira mula de padre.
Quem comer muito à noite terá pesadelos.
Sol e chuva, casamento de viúva.
Sexta-feira 13 é dia de azar.
Vassoura atrás da porta espanta visitas.

Humor

Uma loira se formou em Direito, mas estando com algumas dúvidas resolveu formular
um questionário para a OAB:
01 – Qual é a capital do estado civil?
02 – Dizer que gato preto dá azar é preconceito racial?
03 – Pessoas de má fé são aquelas que não acreditam em Deus?
04 – Quem é canhoto pode prestar vestibular para Direito?
05 – Tem algum direito a mulher em trabalho de parto sem carteira assinada?
06 – Seria patrocínio o assassinato de um patrão?
07 – Cabe relaxamento de prisão nos casos de prisão de ventre?
08 – A marcha processual tem câmbio manual ou automático?
09 – Provocar o Judiciário é xingar o juiz?
10 – Para tiro à queima roupa é preciso que a vítima esteja vestida?

Uma loira havia comprado uma caixa com 12 garrafas de azeite, mas chegando em
casa ela fica indignada e joga tudo pela janela. Perguntada por que fez isso, ela
respondeu:
- Porque no rótulo das garrafas estava escrito: Desde 1935.

Pergunta: Sabe por que a loira jogou a lâmpada pela janela?
Resposta: Para ver como era a velocidade da luz.

Duas loiras estavam conversando quando começam a falar sobre filhos (já que as duas
tinham filhos pequenos) e uma delas falou:
- Sabe amiga, meu filho já tá andando faz 6 meses.
E a outra responde:
- Nooossaaaaaa! Então ele já deve tá bem longe eim...

Mensagens

Toda vez que praticar um ato, mesmo pequenino, com um bom pensamento, você o
preenche de uma energia que beneficiará você, de uma forma ou de outra, mais adiante.
Mas se o fizer no sentido do mal, esse mal, por ele retido, se voltará contra você, mais
cedo ou mais tarde. Tenha equilíbrio e orientação. Faça tudo com sentido nobre,
bondade, esperança, beleza, alegria a fim de receber estas mesmas coisas de volta na
vida, o que ocorrerá no momento que delas mais necessitar. No chão, como na vida,
colhe-se o que se planta. Todo bem ou todo mal que você faz para os outros, acredite,
você estará fazendo para você mesmo.

A felicidade vem do íntimo, não depende de fatores externos ou de outras pessoas, nós
nos tornamos vulneráveis e poderemos ser facilmente ferido quando os nossos
sentimentos, segurança e felicidade dependem de comportamentos e ações de outras
pessoas. Nunca transfira seu poder para ninguém. Tente não se apegar a coisas porque
no mundo aprendemos por meio de relacionamentos, não de coisas. Todos nós
sabemos que não podemos levar nada conosco quando deixarmos este mundo.

A sorte pode ser atraída pelo astral da pessoa. Aquele que acredita que merece algo
tem muito mais chances de atingi-los do que qualquer outro. Ao se levantar, agradeça a
presença de Deus em seu corpo e lembre-se de que, com manifestação da essência
divina, você merece tudo de bom que está por vir.

Pensamentos

A imaginação é a mãe das paixões, das artes e do talento.

A paciência nas adversidades é o sinal de um coração sensível.

Amo aquele que sonha com o impossível.

O verdadeiro amor começa quando nada se espera em troca.

A linguagem do amor está nos olhos.

Uma festa de sabores e
combinações e o pinhão
como ingrediente
principal. A semente da
Araucária angustifolia,
tem cerca de 4
centímetros, forma
alongada e cor de
marfim. Nos campos e
serras de Cunha, no
caminho entre
Guaratinguetá e Paraty,
essa semente é
abundante nessa época,
chegando a atingir quase
mil toneladas nas safras
anuais.Com a Festa do
Pinhão – cuja 12ª edição
acontece entre 21 de
abril e 6 de maio
próximos - essas
sementes, que
praticamente não tinham
valor, passaram a ser
utilizadas como
ingrediente importante
de receitas que, pela sua
versatilidade, agradam a
todos os
p a l a d a r e s . A l g u m a s
dessas receitas poderão
ser conferidas durante o
Festival Gastronômico
do Pinhão programado
por 17
estabelecimentos, entre
restaurantes, pousadas e
cafés da cidade, que
ocorre no mesmo
período da Festa do
Pinhão, com pratos
específicos, a R$ 25 por
pessoa.A combinação
pode ser com peixe,
como a truta com
pinhão, apresentado pelo
Hotel Fazenda São
Francisco (3119-6135),
a truta da montanha, da
Pousada e Restaurante

dos Girassóis (3111-
1426) ou a traíra sem
espinha, do restaurante
Toca do Peixe (9731-
0650).Há opções para
quem prefere o pinhão
com carne bovina ou
suína, como o contra filé
ao molho de pinhão,
arroz branco e batata
sautê com pinhão, do
Baco Restaurante
(3111–1417); o filé
frango ou bovino com
molho cremoso de
pinhão, do Restaurante
Lazer na Serra é outra
delícia a ser
degustada.Também o filé
de frango, só que
grelhado em cama de
abóbora ao molho de
pinhões, é a receita
apresentada pelo
Restaurante Quebra –
Cangalha (31112391/
9745-1902).A carne de
porco aparece nas
receitas da Pousada
Barra do Bíé (3111-
1477), onde a atração é
o filet mignon de suíno
com pesto de hortelã
acompanhado de farofa
de pinhão e arroz
integral; a costelinha de
porco com pinhão no
restaurante Melhor Hora
(3111-1413) e o lombo
de porco com pinhão, no
Antigo Caminho do
Ouro (9702-4280).No
Espaço Drão (3111-
1326) serão servidas
costelinhas assadas com
pinhão e rodelas de
batatas doces, arroz
branco e salada, e o
escondidinho de pinhão,
com carne seca

temperada, purê de batata
e saladinha da horta
orgânica. A carne seca
também será a
combinação com o
pinhão, na receita da
Pousada Terra Viva
(3111-8000).As massas
também ficam bem com
o pinhão, como o
capeletti de pinhão ao
molho cremoso de
queijos, de O Gnomo
Restaurante (97590532/
9734-8869), o Penne ao
pesto de pinhão, da
Pousada e Restaurante
Dona Felicidade (3111-
1878) ou o tagliatelle ou
pappardelle ao molho de
manteiga, ervas finas e
pinhão, servido pelo
Villa Favorita – Cozinha
Artesanal Italiana (9773-
8688).O caldo de
mandioca com pinhão do
Café & Arte (3111-
2521) será uma boa
pedida, principalmente
se as noites estiverem
frias como de costume
na serra.Para quem
aprecia um belo café
colonial, a Pousada da
Oma (3111–8025/
9733–9676) oferece o
bolo de pinhão com capa
de açúcar. O bolo de
pinhão combinado com a
castanha do Pará e
acompanhado de um
delicioso leite ao creme
de café também é a
atração do Café Capril
( 3 1 1 1 - 1 6 7 9 / 9 7 1 6 -
1920). O bolo e a farofa
de pinhão poderão ser
saboreados também no
Restaurante Melhor
Hora ((3111-1413).

Uma festa de

sabores com o

Pinhão
Hoje a Embraer,
c o n g l o m e r a d o
brasileiro fabricante de
aviões comerciais,
executivos, agrícolas e
militares irá leiloar
m o b i l i á r i o s ,
condicionadores de ar,
veículos e equipamentos
diversos para venda de
ativos de sem uso.São
121 lotes localizados em
São José dos Campos,
entre os quais podemos
destacar: 80 lotes de
mesas e cadeiras para
refeitórios (com 15
peças cada), balcões,
porta talheres,
caldeirões e fogões a
gás, 18 lotes de
condicionares de ar
(com 8 peças cada),
armários metálicos,
estantes em aço carbono,
2 Ford Fusion ano 2008
e Vectra Sedan Elite ano
2007.O encerramento
acontecerá no dia 19 a
partir das 16h. A
utilização da internet no

processo proporciona
que interessados possam
participar de imediato,
oferecendo os lances
através do site da
S u p e r b i d
(www.superbid.net)Como
ParticiparAs fotos e
descrições completas
dos ativos estão
disponíveis no site
www.superbid.net para
ofertar lances, é
necessário se
cadastrar e solicitar
habilitação – todo o
processo pode ser
online. Quem quiser ir
ao pregão
presencial, deverá se
dirigir na data e hora do
encerramento à Al.
Lorena, 800 – São
Paulo/SP. Os
interessados em visitar
os ativos antes do leilão
devem entrar em contato
com a Central de
Atendimento da
Superbid, através do
Telefone: (11) 2163-

7800 ou via e-mail:
cac@superbid.netSobre
a SuperbidA Superbid é
especializada na gestão
da venda de ativos através
de leilão eletrônico e
presencial simultâneo.
Os serviços oferecidos
pela Superbid vão desde
a avaliação dos bens,
identificação do
mercado comprador,
gestão da venda e a
liquidação financeira. É
a empresa líder em seu
segmento, com
escritórios no Brasil,
Argentina, Chile,
Colômbia, Peru e
Estados Unidos. Possui
entre seus clientes
algumas das maiores
empresas nacionais e
multinacionais como
Vale, Grupo Votorantim,
Walmart, Klabin,
Volkswagen, Rhodia,
Embraer, Braskem,
Louis Dreyfus, White
Martins, Schincariol e
Duratex entre outras.

Embraer realiza leilão de mobiliários

e equipamentos


