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Uma nova trilha para
observação de pássaros
no bairro Itamambuca, em
Ubatuba, foi inaugurada
no último sábado, 7. A
trilha conta com placas de
identificação, quatro
painéis com fotos e
nomes das principais
espécies da região, além
de comedouros ao longo
da Avenida
Itamambuca.Ubatuba já
faz parte dos roteiros que
os amantes da atividade
elegeram. Em função da
enorme diversidade de
espécies que são
encontradas no
município, a proposta
agora é oficializar os
pontos de observação
entre os roteiros oficiais
que serão oferecidos
durante a Copa do Mundo,
em 2014.Ubatuba faz
parte de uma das regiões
mais íntegras da Mata
Atlântica, onde a floresta
está mais próxima do mar.
Essa configuração torna a
região muito privilegiada
para a atividade.
Itamambuca faz parte
desse cenário,
concentrando mais de
220 espécies, das 565 que
existem em Ubatuba, o
que representa cerca de
5% das espécies de todo
o mundo, que tem 9.700.
No Brasil foram
identificadas 1980,
portanto esta região
presenteia seus visitantes
com quase 30% das

espécies presentes em
todo o país.Importância
de Ubatuba entre os
roteiros de visitação
Ubatuba é hoje um dos
municípios do Brasil que
recebe mais visitantes
com o intuito exclusivo de
observar pássaros.
Considerando que 90%
de seu território está em
área de Mata Atlântica,
estima-se que abrigue
30% de todas as espécies
de aves brasileiras e cerca
de 5% de aves de todo o
mundo. Desde 2004 o
tangará foi eleito ave
símbolo de Ubatuba.O
ornitólogo amador Carlos
Rizzo falou sobre o
trabalho que vem sendo
desenvolvido, graças a
diversas parcerias, e a
importância da
recuperação de áreas
degradadas que estão
sendo enriquecidas com
diversas espécies de
árvores frutíferas nativas,
no loteamento
Itamambuca, como uma
ferramenta importante
para o aumento do
número de aves no bairro.
“O objetivo maior desse
trabalho é a valorização da
beleza. Transformar
caçadores em
observadores é um dos
resultados que já podem
ser contabilizados”,
comentou Carlos
Rizzo.Capacitação de
jovens O projeto prevê
ainda a capacitação de

jovens para trabalharem
como guias nas trilhas de
Ubatuba, sendo formados
um ou dois para a trilha de
Itamambuca. O roteiro
inaugurado reúne os
parceiros SAI
(Associação Amigos de
Itamambuca), SAMITA
(Sociedade Amigos e
Moradores de
Itamambuca), Escola de
Surf do Zecão, PGA –
Plano de Gestão
Ambiental de
Itamambuca, Secretaria
Municipal do Meio
Ambiente, Agência
Ambiental e empresários
locais. Faz parte do
objetivo da educação
ambiental junto às
crianças da escola
municipal Honor
Figueira, envolvendo
também proprietários,
turistas e comunidade.
Prevê ainda a capacitação
de jovens da comunidade
como guias locais. Para
mais informações ligue
para a SAI: (12) 3845-
3156. E para saber um
pouco mais sobre as
espécies de pássaros de
Ubatuba, veja o Caderno 2,
do Projeto EDUCOM,
iniciativa da SAI com
financiamento do
FEHIDRO (Fundo
estadual de Recursos
Hídricos), em http://
www.youblisher.com/p/
2 2 9 9 7 8 - C a d e r n o -
Educom-2 e http://
www.ubatubabirds.com.br.

Nova trilha para
observação de pássaros

é inaugurada na
Itamambuca, em

Ubatuba
A Prefeitura de Ubatuba,
através da Secretaria de
Esporte e Lazer,
juntamente com a Yesk8
Produções e AM
Produções, vai realizar no
dia 13 de maio um grande
evento na Praça Olavo
Bilac, no Itaguá.A
principal atração será a
competição de skate,
sendo a primeira deste
tipo a ser realizada em
uma praça de Ubatuba. O
principal objetivo, de
acordo com o idealizador
do evento, Elton
Herrerias Júnior, é a
difusão do esporte, da
cultura e da arte.
“Queremos valorizar
também a história desta

praça e chamar a atenção
para melhorias nas áreas
de lazer”, conta Elton.O
evento “Skate na Praça”
vai acontecer durante todo
o dia, com início às 9h,
com apresentação de
atletas profissionais de
skate, shows de hip hop,
freestyle de MCs de
Ubatuba e encerramento
com bandas de rock
locais. Ainda haverá
oficinas de arte, tendas
educacionais, exposição
de obras de arte, palestras
sobre sustentabilidade e
responsabilidade social e
blitz ambientais.O evento
também pretende
valorizar a história de uma
importante figura, que

marcou a história da
cidade, o advogado e
empreendedor Lycurgo
Barbosa Querido,
responsável pela
construção do
monumento ao Cristo
Redentor existente na
Praça Olavo Bilac.Na
última semana foi
realizada uma
reunião entre os
organizadores do evento,
o secretário de Esporte e
Lazer, Fábio Medeiros, o
assessor de Assuntos
Comunitários, Luiz
Roberto Sant’anna de
Paula e representantes da
Secretaria de Obraspara
discutir detalhes da
programação.

Grande evento de skate
acontece em maio, em

praça de Ubatuba

A Prefeitura de Ubatuba,
através da Secretaria de
Turismo e Cultura, realiza
até 22 de abril a I Semana
Ciccillo Matarazzo. O
objetivo é valorizar e
homenagear esta
importante figura da
história ubatubense.A
semana contará com
apresentações musicais,
exposições, oficinas
gastronômicas e um
amistoso de futebol no
estádio que leva o nome

de Ciccillo Matarazzo,
que foi prefeito de
Ubatuba de 1964 a 1969.
No Espaço Cultural
Agrício Néri Barbosa, no
antigo prédio da Câmara
Municipal, será montada
uma exposição
que irá retratar a vida de
Ciccillo Matarazzo. 
Confira a
programação:  20/04 –
sexta-feira 14h- Oficina
Gastronômica – Cozinha
Campagna - Chef Fabio

Chiappetta Local:
Laboratório A&B da
UNITAU – Campus
Ubatuba 21/04 – sábado
15h – Amistoso de
Futebol Local:
 Estádio Municipal
Ciccillo Matarazzo 22/04
– domingo Das 10h às
13h – Exposição de
Carros Antigos
 Local: Avenida Iperoig,
214, em frente a
Secretaria de Turismo e
Cultura

Prefeitura de Ubatuba
homenageia ex-prefeito,

Ciccillo Matarazzo

Hoje dia 20 de abril, a
cidade de Caraguatatuba
completa 155 anos de
emancipação político-
administrativa e
comemora com uma
grande festa durante os
dias 20, 21 e 22.Além das
apresentações musicais
na Praça de Eventos, as
atrações programadas
pela Fundação
Educacional e Cultural de
Caraguá (Fundacc)
também prometem agitar
a cidade. São exposições,
encontros de bandas  e
espetáculos de dança
gratuitos no Teatro Mario
Covas, com destaque para
a São Paulo Companhia de
Dança, nos dias 20 e 21
de abril.No esporte
haverá corrida de rua,
caminhada, passeio
ciclístico, recreação, voo
livre. jogos de tabuleiro,
streetball e circuito de
águas abertas.
Veja a programação
oficial de aniversário de

C a r a g u á : F e s t i v a l
Encontro na FéDia 20
(sexta) 19h – Missa
Campal com Bispo D.
Altieri – Praça de
Eventos21h – Show
Padre Zézinho – Praça de
EventosDia 21
(sábado)16h – Marcha
para Jesus – concentração
Praça JK19h – Shows
Evangélicos com Bandas
Locais – Praça de
Eventos21h – Show Jota
“A” – show evangélico –
Praça de EventosCultura
Dia 20 (sexta)10h –
Lançamento Exposição
Cores do Xingu no
MACC (Museu de Arte
eCultura de
Caraguatatuba) – Entrada
franca21h – São Paulo
Companhia de Dança –
Teatro Mario Covas –
Classificação: livre.
Entrada francaDia 21
(sábado)15h às 18h - 1º
Encontro de Bandas do
Litoral Norte (Praça Dr.
Cândido Motta)21h – São

Paulo Companhia de
Dança – Teatro Mario
Covas (Classificação:
livre. Entrada
franca)EsporteDia 20
(sexta)  10h – Recreação,
Praia do Indaiá (entre os
quiosques 36 e 37)14h30
– Finais do Torneio de
Aniversário da Cidade –
Futebol Amador (adulto),
Campo do 15Dia 21
(sábado)9h – Torneio de
Aniversário da Cidade –
Categoria de Base
(finais), Campo do
Poiares9h – Voo Livre,
Arena de Voo Livre10h –
Recreação, Praia do
Indaiá (entre os quiosques
36 e 37)Dia 22
(domingo) 7h – Festival
Mudando o Ton da Praça
–ginástica, caminhada,
jogos de tabuleiro, beach
tênis, streetball, parede de
escalada, skate e muito
mais, na Praça Ton
Ferreira (Avenida da
Praia) 9h – Voo Livre,
Arena de Voo Livre

Caraguatatuba
comemora 155 anos
com muitas atrações

para a população

As provas do concurso
público da prefeitura de
Caraguá serão aplicadas
no domingo (22/04/
2012), no período da
manhã, pela Fadems
(Fundação de Apoio ao
Desenvolvimento da
Educação de Mato Grosso
do Sul).   Ao todo, 4.814
pessoas se inscreveram
para as 302 vagas.  A
função mais procurada foi
a de auxiliar de
desenvolvimento infantil
(ADI) com 4.721
inscritos. O objetivo é
preencher as funções
com baixo índice de
aprovação nos processos
seleção realizados em

2010 e 2011, como os de
ADI, por exemplo.  Os
salários variam de R$
978,02 a R$ 1.843,51
conforme o nível de
escolaridade exigido para
os cargos. Os candidatos
com ensino médio ou
técnico concorrem às
vagas de auxiliar de
desenvolvimento infantil
(295), técnico contábil
(1), topógrafo (1) e
instrutor de fanfarra (1).
 As funções que exigem
nível superior são
bibliotecário, contador,
fonoaudiólogo e terapeuta
ocupacional, com uma
vaga cada.  A prova terá 50
questões objetivas sobre

Língua Portuguesa,
Matemática e Legislação
Municipal, para ADI; e
Língua Portuguesa,
Legislação Municipal e
C o n h e c i m e n t o s
Específicos, para as
demais funções. Para o
cargo de instrutor de
fanfarra haverá prova
prática. O horário e os
locais das provas estão
n o s
sites www.fadems.org.br e
www.caraguatatuba.sp.gov.br,
no suplemento do jornal
Expressão Caiçara e
fixados no Paço
Municipal, localizado na
Rua Luiz Passos Junior,
50, no Centro de Caraguá. 

Provas do Concurso
público de Caraguá para

302 vagas serão no
domingo

A END TreinamentUS
inicia em abril, a gestão de
cursos de ultrassom
industrial voltado para
profissionais do setor de
petróleo, gás, mineração,
ferroviário e outros,
visando uma preparação
rápida e fortalecida pelos
ótimos resultados
obtidos através de
trabalhos realizados com
a Tenaris Confab,
Petrobrás e outras
empresas.A END
TreinamentUS tem sede
em Pindamonhangaba e
trabalha com treinamento
e capacitação em
ultrassom industrial
realizando treinamento
prático e
específico.”Atualmente
estamos oferecendo
trabalhos voltados para a
área de gestão de
treinamento e capacitação
em ensaio por ultrassom
industrial e os resultados
obtidos tem sido
satisfatórios, tendo em
vista o alto índice de
aprovação na qualificação
final. Tudo isso sob
supervisão de um
profissional Nível 3 em
Ultrassom, Manuel
Víctor de Campos
Melo.”, (SNQC 01797),
disse o proprietário da
END TreinamentUS, Luiz
F e r n a n d e s
P r o l u n g a t i . L u i z
Fernandes comemora o
sucesso obtido com

profissionais que se
preparam para ingressar
em grandes empresas.
“Na verdade, há tempos
estamos recebendo
pedidos pra que a gente,
além da capacitação,
possamos oferecer
cursos. Há muitos
interessados e acredito eu
que o sistema inicial já vai
nascer forte porque
temos ótimos
profissionais, capacitados
e qualificados que estarão
fazendo parte do nosso
quadro educacional.”O
proprietário da END
TreinamentUS ressalta os
resultados positivos
desse processo de
capacitação oferecido por
sua empresa, a nível
nacional, inclusive com
repercussão no exterior.
“Temos um profissional
que está hoje trabalhando
na China e veio pra
receber esse
treinamento. Então
pensamos: por que
também não fornecer os
cursos?”Segundo Luiz
Fernandes, o processo de
curso de ultrassom
Industrial de acordo com
a ABENDI (Associação
Brasileira de Ensaio Não
Destrutivos e Inspeção) e
norma NA 001, aprovada
pelo profissional nível 3.
Com foco no conteúdo a
END TreinamentUS visa
entrar no mercado com
cursos de qualidade.  As

aulas serão ministradas
nos períodos matinal,
vespertino, noturno e
ainda uma turma
especifica para o final de
semana.”Queremos que
os resultados deixem os
alunos mais capacitados,
que eles saiam da END
T r e i n a m e n t U S
preparadíssimos! O
objetivo do curso é
focado e orientado para o
desenvolvimento técnico
dos profissionais,
buscando suprir as
necessidades de
qualificação da mão de
obra especializada e a
busca pela redução
significativa dos
custos.As inscrições para
as primeiras turmas já
estão abertas e terão carga
horária de 120 horas, com
todo o material
necessário, em condições
de pagamento bem
satisfatórios. “O aluno
que irá ingressar no
sistema está procurando
um objetivo na vida. Por
isso respeitaremos os
interessados e iremos
procurar oferecer o
melhor custo-
benefício!”.A meta da
END TreinamentUS é
clara: Construir futuros
profissionais voltados pra
gestão de ultrassom
industrial para atuação na
área de petróleo e gás,
para atuação no mercado
nacional e internacional.

END TreinamentUS inicia
cursos na área de ultrassom

industrial em
Pindamonhangaba

DATA DO
ANOVERSARIO: 20 de
Abril ORIGEM DO
NOME: Presume- se que
seja derivado de uma das
famílias que aqui
estiveram , os Cunha
M e n e z e s . A n t i g a
povoação sob a invocação
de N.S.ª DA Conceição,
no município de
Guaratinguetá. Foi
elevada a freguesia, em
data que não se sabe ao
certo, sob a denominação
de Falcão.Foi elevada a
vila, por ordem do
capitão-general Francisco
da Cunha Menezes, de 15
de setembro de 1785,
recebendo então, o nome
de Vila N.S ª da
Conceição de Cunha,
como homenagem ao dito
capitão- general. Foi
elevada a cidade pela lei
n°30, 20 de abril de
1858.Com o decorrer do
tempo, ficou o nome de
N.Sª da Conceição de
Cunha  reduzido apenas

para Cunha.Como
município, instalado a 28
de outubro de 1785.
F O R A M
INCORPORADOS OS
DISTRIDOS DE :
Campos  de Cunha, ex-
Campos Novos de Cunha,
pela lei n°5, 8 de março
de 1872; Lagoinha, pelo
Decreto- lei n 14.334, de
30 d novembro de 1944
.Consta atualmente dos
seguintes distritos de paz:
Cunha e Campos de
Cunha.FUNDADORES:
Capitão General
Francisco da Cunha
Menezes e Família
Falcão.DATA DA
FUNDAÇÃO : 8 de
dezembro de 1784.VILA:
Cunha foi elevada à
categoria de vila a 15 de
setembro de
1785.MUNICÍPIO: O
município foi criado em
20 de abril de
1858.TOPOGRAFIA:
Montanhosa, com um
mínimo de vargens.

Terreno quase todo
acidentado.LIMITES:
Parati (E.do Rio de
Janeiro), Ubatuba,São
Luis do Paraitinga ,
Guaratinguetá, Lorena,
Areias, Barreiro e
Lagoinha.CLIMA: Seco,
considerado por
especialista uma dos
melhores climas do
Estado de São Paulo, com
estações de cura e
restabelecimento. Sua
temperatura  média  no
verão varia entre 18 e 25
graus e no inverno de 2 a
12 graus.  ÁREA:
 1.339 km.² ALTITUDE:
967 m. POPULAÇÃO:
21.884- URBANA –
4.224- EM 1970
A T I V I D A D E
E C O N Ô M I C A S :
Pecuária, produção de
leite e cultura agrícola
RODOVIA:287 km da
Capital PREFEITO:
Osmar Felipe. VICE:José
Ludgero de Almeida
Siqueira

Parabéns Cunha pela passagem de
mais um aniversário
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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

O Sesc Taubaté recebe até
o dia 06 de junho a
exposição interativa Penso
Lógico Existo. Esta mostra
tema tica, concebida
originalmente pela equipe
técnica do SESC Rio Preto,
apresenta, por meio de
jogos e situações-
problema, os princi pios lo
gicos, ora lidando com a lo
gica filoso fica, ora com a
lógica matema tica. O
visitante sera convidado a
encarar os desafios de
forma lu dica e divertida. A
concepção, o projeto e a
cenografia são de Wander
Ferreira Junnior. A entrada
é franca.A exposição
propõe a busca pelas
formas de pensar, caminhos
do racioci nio e suas
possibilidades pela
associaça o de ideias,
soluça o de problemas, uso
de argumentos, descoberta

de padro es e co digos que
o exerci cio dos princi pios
lo gicos engendra na mente
e no pensamento humano.A
proposta e apresentar uma
variedade de jogos e situaço
esproblema, onde
diferentes conceitos lo gicos
aparecem em quantidade e
variedade. Assim, os
desafios cla ssicos da lo gica
e a busca de padro es sa o
apresentados, de maneira
revisitada, como em um
ingrediente de receita para
preparar sopa ou em
charadas propostas numa
conversa em torno de uma
mesa de cha . Aparecem
ainda em histo ria cujas
situaço es sa o possi veis de
serem montadas com as
peças do tangram, em
criptogramas usados para
escrever mensagens
virtuais e para
publicar opinio

 es dos visitantes sobre a
mostra, que sera o
apresentadas na forma de
QR code.Durante os meses
da exposição, já está
agendada a visita de
aproximadamente 3000
alunos da Rede Pública de
Ensino do município de
Taubaté que terão a
oportunidade de para
interagir com as diversas
a t i v i d a d e s
propostas.ServiçoVisitação
de 17 de abril a 6 de
junhoDe terça a sexta das
8h às 21h; sábados,
domingos e feriados, das
10h às 17h.
GrátisAgendamento de
grupos: (12) 3634.4016 ou
email@taubate.sescsp.org.br
.Sesc Taubaté. Avenida
Milton de Alvarenga
Peixoto, 1264, Esplanada
Santa Terezinha.
Informações 3634-4000.

Exposição “Penso lógico existo” no

Sesc


