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Os jordanenses já podem
ver, em grande parte das
praças da Vila Abernéssia,
que grande parte das obras
de reforma das praças e
do gazebo já estão em
fase bem adiantada.Uma
das primeiras a entrar na
fase final foi a Praça
Monsenhor José Vita, que
está atualmente na etapa
de acabamento dos
quiosques (2), que serão
utilizados para prestação
de atendimento ao

público. Em um quiosque
funcionará “A Saúde Mais
Próximo de Você”, e no
outro “A Administração
Mais Próxima
de Você”, com o objetivo
de manter a
população informada dos
atos da
A d m i n i s t r a ç ã o . U m a
 outra que também já
ganhou cara nova foi a
Praça da Bandeira, que
além de ganhar
calçamento também

ganhará uma nova
iluminação. Junto à esta
praça, as obras para o
Gazebo de Vila
Abernéssia já estão em
fase adiantada. No local,
será feita uma nova
estrutura, contendo
diversas modificações,
que vão desde o formato
do telhado à até camarins
embaixo do palco para
que os artistas possam se
preparar para
apresentações.  

Obras das praças e
Gazebo seguem a todo o

vapor

O Secretário de Atenção
à Saúde do Ministério da
Saúde, Helvécio
Magalhães, assinou nesta
sexta-feira (23), em Belo
Horizonte, autorização de
transferência de R$ 8,4
milhões para a
Universidade Federal de
Minas Gerais (UFMG). O
repasse, previsto em
termo de cooperação
entre as duas instituições,
será investido, até 2014,
na reformulação do
Programa Nacional de
Triagem Neonatal
(PNTN), com melhorias
no teste do pezinho.
Também participaram da
solenidade de assinatura
do termo o reitor da
UFMG, Clélio Campolina
Diniz, e autoridades
locais.”Vamos fazer um
diagnóstico da situação e
um plano de ação para
cada um dos estados de
tal forma que, até 2014,
todo o país tenha um nível
de excelência em triagem
neonatal para seis doenças
e ambulatórios e serviços
de referência”, explica

Helvécio Magalhães.
“Vamos investir em
treinamento de pessoal,
protocolos, avaliação e
replanejamento do
sistema”, completa o
secretário.O teste do
pezinho, obrigatório no
país, é a primeira etapa da
triagem neonatal. Com o
exame, é possível
detectar precocemente
pelo menos quatro
doenças -
h i p o t i r e o i d i s m o
congênito, fenilcetonúria,
fibrose cística e doença
falciforme. O PNTN
abrange, além da
realização dos
exames e detecção de
doenças, o
acompanhamento e o
tratamento dos pacientes,
muitas vezes,
durante toda a vida.Como
a maior parte das
doenças diagnosticadas
pelo teste do pezinho
não apresenta
sintomas logo após o
nascimento, é
fundamental que a família
busque atendimento

médico nos casos
suspeitos. “O risco é gerar
sequelas graves e
irreversíveis no
desenvolvimento da
criança, que só serão
perceptíveis tardiamente.
Dependendo da doença
detectada, pode-se obter
adequada orientação
sobre o tratamento”,
explica Helvécio
Magalhães. EXCELÊNCIA–
O Núcleo de Ações e
Pesquisa em Apoio
Diagnóstico (Nupad) da
Faculdade de Medicina da
UFMG é reconhecido por
sua excelência na triagem
neonatal. Ele atuará em
todas as etapas da
reformulação do
programa – desde a
montagem de sistema de
informações até a
capacitação e o
treinamento de
profissionais. O objetivo
do Ministério da Saúde é
chegar à cobertura
universal dos
n a s c i m e n t o s ,
possibilitando o início
precoce do tratamento.

Ampliado investimento
para triagem neonatal

pelo SUS

O prefeito Roberto
Peixoto esteve ontem, a
convite do governador
Geraldo Alckmin, na
posse do Conselho de
Desenvolvimento da
Região Metropolitana do
Vale do Paraíba e Litoral
Norte. Peixoto fez
questão de cumprimentar
o governador “por essa
iniciativa de agregar ainda
mais as prioridades dos
39 municípios”.Peixoto

recebeu do governador
boas notícias para
Taubaté. Alckmin disse ao
prefeito que levará a
duplicação da rodovia
Carvalho Pinto até a
rodovia Oswaldo Cruz,
atendendo uma
reivindicação do prefeito,
e destacou que o projeto
apresentado por Peixoto,
tecnicamente é o mais
viável. Peixoto deverá, na
próxima semana, estar

em São Paulo para
discutir com os técnicos
do Estado a viabilização
deste projeto.Geraldo
Alckmin lembrou ainda,
que a Faculdade de
Tecnologia (FATEC),
construída pela
administração do prefeito
Peixoto, já está
funcionando, numa
parceria onde o Estado
entrou com o mobiliário
e o corpo docente.

Alckmin deu boas
notícias a Peixoto

Alckmin diz que sai já
integração HU / Hospital

Regional
O governador Geraldo
Alckmin anunciou ontem em
São Luiz do Paraitinga, que a
integração dos dois
 hospitais de Taubaté, o
Universitário e o
Regional, virará

realidade no início do próximo
mês. Alckmin deu a
informação ontem, ao
empossar o Conselho de
Desenvolvimento da nova
Região Metropolitana
do Vale do Paraíba

e Litoral Norte. Antes de ir a
São Luiz do Paraitinga,
Alckmin já havia passado por
São José dos Campos,onde
anunciou que “as máquinas já
estarão trabalhando na
Tamoios no mês de abril”.

Iniciativa da Florestas
Inteligentes em parceria
com a Escola Estadual
Manuel Cabral, em
Tremembé, prevê a
capacitação de 360
jovens do ensino médio,
entre 14 e 18 anosDesde
janeiro a Escola Estadual
Manuel Cabral,
localizada na cidade de
Tremembé, se prepara
para um novo ciclo.
Cerca de 360 estudantes
do ensino médio
participarão do Programa
Equipe Floresteens,
recebendo qualificação
profissional, a partir de
março de 2012. Uma
cerimônia marcando o
início dos trabalhos
acontece neste sábado,
dia 24 na própria escola,
às 8h.Iniciativa da
empresa Florestas
Inteligentes desenvolvida
em parceria com a
Escola Superior de
Agricultura “Luiz de
Queiroz”, da USP, a
Secretaria de Agricultura
e Meio Ambiente de
Tremembé e a própria
Escola Estadual Manuel
Cabral, o Programa se
desenvolve em três fases:
intervenções mensais
com o objetivo de
introduzir o tema “Meio
Ambiente” para os alunos
dos 1º e 2º anos do
Ensino Médio; cursos de
aprofundamento em
temas relacionados ao
meio ambiente para
aqueles que se
destacarem na primeira
fase e forem cursar o 3º
ano, com duração de 16
horas/mês durante oito
meses no ano; e inserção
daqueles que se
mostrarem interessados
no ensino técnico ou

superior em cursos
voltados à área
ambiental.A Escola
Estadual Manuel Cabral
já desenvolve desde 2011
um projeto cujo tema é a
s u s t e n t a b i l i d a d e ,
incluindo plantios em
Áreas de Proteção
Permanente, visita a
estação de tratamento de
água, a assentamentos
rurais e realização de
feira de ciências. Todo
este trabalho será
complementado e
ampliado pelo Programa
Floresteens. Foi
preparada na escola uma
sala especificamente para
a capacitação, que
acontece sempre às
sextas e sábados a partir
do dia 24 de março.O
objetivo do Programa é
suprir a necessidade que
a região apresenta em
relação à disponibilidade
de mão de obra
qualificada em
profissões voltadas ao
meio ambiente, já que a
região do Vale do Paraíba
apresenta forte presença
de viveiros
florestais.Objetivando
gerar oportunidades e
incentivo de estudo a
jovens estudantes da rede
pública de ensino e
aumentar a oferta de
m ã o - d e - o b r a
especializada na área
ambiental na região do
Vale do Paraíba, a
Florestas Inteligentes
trabalha com inclusão
social e educação para a
q u a l i f i c a ç ã o ,
atuando em comunidades
de baixa renda,
tanto rurais quanto
u r b a n a s . C o m o
resultado de
toda esta cadeia, a

empresa oferece como
produtos finais mudas
adultas (a partir de 1m)
cultivadas dentro do
Pemano pelos
reeducandos, vasos
biodegradáveis de palha
de arroz e substrato para
as plantas. Os
reeducandos recebem a
qualificação da Esalq/
USP, um salário mínimo
e 10% do valor do salário
recolhido na chamada
poupança liberdade. Os
viveiros de produção
estão localizados dentro
do Pemano e as
atividades são
desenvolvidas em
parceria com a Secretaria
de Administração
Penitenciária (SAP) do
Estado de São Paulo.As
mudas são destinadas a
c o m p e n s a ç õ e s
a m b i e n t a i s ,
recomposição florestal e
grandes projetos de
paisagismo. A cadeia
produtiva, no entanto,
importa mais do que os
produtos, no sentido de
promover uma economia
inclusiva e verde. A
empresa oferece
s o l u ç õ e s
socioambientais que
trazem agregados
capacitação e
investimento em
comunidades carentes
envolvidas direta ou
indiretamente nas ações
de plantio. Serviço:
Início do Programa
Equipe Floresteens Data:
24 de março de 2012
(sábado) Horário: 8h
Local: Escola Estadual
Manuel Cabral – Praça da
República s/n – Centro
Tremembé Informações:
Mônica Ribeiro - 11
9821 7459.

Equipe floresteens
capacita jovens na área

ambiental

Programa amplia o
atendimento de crianças
residentes em localidades
com maior vulnerabilidade
socialO governador Geraldo
Alckmin e os secretários de
Desenvolvimento Social,
Rodrigo Garcia, e de
Educação, Herman
Voorwald, estiveram em São
Luiz do Paraitinga na sexta-
feira, dia 23, e concluíram as
assinaturas dos termos de
adesão ao programa Creche
Escola do Vale do
Paraíba.Assim, a região é a
primeira do Estado de São
Paulo 100% atendida pelo
programa. Os oito
municípios contemplados
são: Campos do
Jordão, Caraguatatuba,
G u a r a t i n g u e t á ,
Ilhabela, Jambeiro,
Paraibuna, São Sebastião e

Taubaté.Lançado em
setembro de 2011, o
programa foi desenvolvido
em parceria entre as duas
Secretarias. O programa tem
por objetivo ampliar o
atendimento de crianças na
educação infantil, residentes,
prioritariamente, em
localidades com maior
vulnerabilidade social.Para
isso, o Estado implantará até
2014, o total de mil creches
completas. Cada unidade
(obras e equipamento) custa
em média R$ 1 milhão , com
capacidade de atendimento
de 70 a 150 crianças. A
contrapartida do
 município é oferecer terreno
plano de sua propriedade,
com 2 mil metros
 quadrados, abastecido de
rede de água, esgoto,
energia, telefonia e divisas

muradas.Outros 31
municípios da região já
assinaram os termos de
adesão até agora. Em 2011,
foram 20 cidades: Arapeí,
Areias, Bananal, Cachoeira
Paulista, Canas, Cunha,
Igaratá, Lagoinha, Lavrinhas,
Lorena, Monteiro Lobato,
Natividade da Serra, Piquete,
Potim, Queluz, Redenção da
Serra, Roseira, Santa
Branca, São Bento do
Sapucaí e São José do
Barreiro.No último dia 16 de
março, aderiram ao Creche
Escola os seguintes
municípios: Aparecida,
Caçapava, Cruzeiro,
Jacareí, Pindamonhangaba,
Santo Antônio do Pinhal,
São José dos Campos,
 São Luís do Paraitinga,
Silveiras, Tremembé e
Ubatuba.

Vale do Paraíba é a primeira região 100%
atendida no programa Creche Escola

No dia 31 de março
acontecerá no Auditório
do Departamento de
Ciências Sociais e Letras
da Universidade de
Taubaté, o Curso de
Capacitação em História
Oral, coordenado pelo
Prof. Ms. Armindo BollO
evento é gratuito e aberto
a todos interessados,
tanto universitários de
outras faculdades, escolas
de ensino médio,
professores como
comunidade não
academica de toda a
região.O curso terá a
duração de cinco horas
presenciais, das 13h às 18
horas, e quatro horas de
trabalho de campo, com a
entrega dos certificados
de participação no dia 5
de maio, após a avalição
dos trabalhos
apresentados.O programa
terá, entre outras
atividades, os seguintes
temas: História oral: uma
nova forma de pesquisa;
projeto piloto de

pesquisa participativa; a
importância do gravador
e a transcrição do
depoimento; o
patrimônio material e
imaterial; história oral e
os desafios do século
XXI.”Buscamos mostrar
a importância da
memória como forma de
conhecimento da
experiência dos sujeitos
e as possibilidades
metodológicas para se
registrar as histórias por
eles narradas.” Afirma o
prof. Boll, e completa:
“conhecer a partir dos
relatos orais as práticas
sociais, profissionais,
artísticas - experiências
dos sujeitos em relação
a uma determinada
temática e tradição oral,
com destaque ao
patrimonio material e
imaterial.”O professor,
que é também
coordenador do Projeto
Taubaté Tempo e
Memória: História,
Tradições Culturais e

Comunidade, da Pró-
Reitoria de Extensão e
Relações Comunitárias
da Unitau, que já aplica
esta metodologia nas
disciplinas de História
Regional há dez anos,
destaca a importancia de
sua aplicação: “Com a
criação da Região
Metropolitana do Vale do
Paraíba precisamos
entender a história e a
cultura regional de uma
forma unificada. As
manifestações ocorrem
com semelhanças
indeléveis nas diversas
cidades do Vale, a história
oral dá voz aos
protagonistas que, na sua
memória, registraram
acontecimentos e
narrativas que corre o
risco de se perder
com o passsar dos
anos”As inscrições
podem ser feitas através
dos e-mails
cartataubate@bol.com.br
e
armindo.boll@bol.com.br.

Professor promove
Curso de Capacitação

em História Oral

O diretor da escola
Senai de
P i n d a m o n h a n g a b a ,
Paulo Torino, esteve
presente na terça-feira,
dia 13, na inauguração de
c u r s o s
p ro f i s s iona l i zan t e s
gratuitos nas
Penitenciárias Potim I E
II, no município de
Potim. Recentemente, o
Senai e a Funap,
assinaram um convênio
que prevê a qualificação
profissional dos pré
egressos, ou seja,
detentos que em breve
irão ganhar a liberdade,

Senai de Pinda realiza
cursos para detentos da
oficina de produção nas
Penitenciárias Potim I e II

e que precisam ter
p r i n c i p a l m e n t e ,
condições de ter uma
nova vida fora dos
p r e s í d i o s . N a
oportunidade, estiveram
presentes cerca de 60
alunos, que a partir desta
semana terão a chance
de se tornarem
profissionais, e portanto
terem outras
perspectivas no
futuro.Será realizado o
curso de Tapeçaria, nos
períodos da manhã e da
tarde. “Cada vez
mais se faz necessário
que as pessoas

 tenham uma
profissionalização, e
esse projeto tem um
alcance ainda maior, o de
dar uma segunda chance
para aqueles que um dia
erraram, e hoje tem a
oportunidade de mostrar
que tudo pode ser
diferente em suas vidas,
tendo como base o
trabalho”, afirma
Torino.Existe ainda a
previsão de novos
 cursos para a
entidade nos próximos
meses, e o beneficio
deve ser ampliado para
outros detentos.
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Jornal Regional

POSTOS DE DISTRIBUIÇÃO
CAÇAPAVA: Na banca da Praça das Bandeiras
e outras da cidade.
CAMPOS DO JORDÃO: Bancas de Jornais da Av. Abernessia
CARAGUATATUBA: Salles Jornais e Revistas -
Rua Aluno Arantes.
CUNHA: Banca da Várzea  - Rua Augusta Galvao de França ( Ao lado do
campo de futebol)
JAMBEIRO: Papelaria Bangalo - Praça Almeida Gil, 19 - Centro
LAGOINHA: Parada Obrigatória - Praça Pedro Alves Ferreira,65
MONTEIRO LOBATO: Banca do Lu -
Praça Com. Freire.
NATIVIDADE DA SERRA: Banca Nossa Senhora de Natividade e
Panificadora Pão Zico -
Rua Lírio da Serra.
PARAIBUNA: Prança Antonio Carvakho, 100 - Banca canto das Letras
PINDAMONHANGABA: Distribuidora de Jornais e Rev.
Rua Dep. César Claro 218.
REDENÇÃO DA SERRA:Banca de Redenção Av. 7 de setembro, 258
SANTO ANTÔNIO DO PINHAL:
Na banca de jornal da cidade (Estação rodoviária).
SÃO BENTO DO SAPUCAÍ:
Na banca de jornal da cidade (Estação rodoviária).
SÃO LUIS DO PARAITINGA:
Banca da Cidade e comércio local.
TAUBATÉ: Banca da Praça
Praça Dom Epaminondas  -  3632-18-08
TREMEMBÉ: Nas bancas de jornais da cidade.
UBATUBA: Nas bancas de jornais:
Av Iperoigue e no Itaguá
Este jornal é distribuído à todas as Prefeituras e Câmaras Municipais do
Vale do Paraíba, Litoral Norte e Região Serrana, além de vários órgãos
Federais, Estaduais e Municipais.

Miscelânea
27 de Março 2012

27 de Março 2012

Culinária

Batata doce assada

Ingredientes:
Batata doce
4 colheres de sopa de manteiga.

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

Macarrão cremoso

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

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

Curiosidades

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

No feriado da Páscoa,
o Auditório Cláudio
S a n t o r o  r e c e b e
apresentações dos
consagrados espetáculos
de teatro-musical da Cia.
Filarmônica.O espetáculo
Beatles Segundo Cia
Filarmônica abre a
agenda, na sexta feira (06/
04), trazendo ao palco os
consagrados hits do
quarteto de Liverpool
com Yesterday, I hard
day’s night, I wanna hold
your Hand, Something e
outras não tanto
executadas como Golden
S l u m b e r s . C o m
interpretação de Daniel
Malozzi nos vocais, a Cia
Filarmônica conta o
brilhantismo de um
quarteto de cordas,
trompa, trombone,
trompete, oboé, clarinete,
flauta, violão, guitarra,
teclado, bateria, guitarra e
contrabaixo, que dão ao
repertório uma
i n t e r p r e t a ç ã o
nova.Beatles Segundo Cia
Filarmônica há oito anos
na estrada e com total de
público de 300 mil
pessoas, busca trazer aos
palcos não mais um show
de covers, mas um
espetáculo que une
homenagem a essa banda,
com a irreverência da
dupla Jica e Turcão que
além de roadies, que
invadem o palco com
bolas de sabão e artefatos
cênicos como um
submarino amarelo,
bonecos caricaturados
dos Beatles e o famoso
gerador de caracteres
com a bolinha dançante,

que leva toda a plateia a
cantar.Já no sábado (07/
04), a Cia Filarmônica
leva o público para uma
viagem pela memória da
cinematografia mundial
através das inesquecíveis
trilhas sonoras como
Cinema Paradiso,
Perfume de Mulher,
Golpe de Mestre, Hair,
Perdidos na Noite, além
do pout-pourri de
suspense (Psicose,
Tubarão e Missão
Impossível) e faroeste
(Da terra nascem homens/
Sete homens e um
destino).Cinema Segundo
Cia Filarmônica, os
músicos outrora também
agem como atores e
dançarinos, que contam,
mais uma vez, com a
irreverência da dupla Jica
Y Turcão que dão um
toque de humor ao
espetáculo que é
completado por projeção
de cenas no telão, efeitos
especiais e encenação de
teatro de sombras.Outras
trilhas sonoras que
abrilhantam a noites estão
as dos filmes A Ponte do
Rio Kwai, Luzes da
ribalta, Cantando na
chuva, Casablanca, O
Mágico de Oz, A noviça
rebelde, E o vento levou,
Moon River, Em algum
lugar do passado, A
primeira noite de um
homem, Butch Cassid
and Sandance Kid,
Uma mulher para dois e
Diários de
motocicleta.Cinema  e
Beatles Segundo Cia
Filarmônica são criação,
produção e direção geral

de Marcos Fentanes, com
realização da IT
Produções.Fentanes, que
durante 08 anos foi
responsável pela
programação do Teatro
Mambembe, por onde
passou grandes nomes da
MPB e cia teatrais, nas
décadas de 80 e 90,
seguindo a tradição
buscou unir num mesmo
palco novas
possibilidades musicais e
cênicas que trouxesse
toda a representatividade
dos filmes que marcaram
a história do cinema
n a c i o n a l . N e s t a
apresentação sobem ao
palco Daniel Malozzi
(voz), Osmar Murad
(baixo elétrico), Bibo
Bueno (guitarra), Turcão
(violão), Jica (percussão),
Gel Fernandes (bateria),
Flávio Fernandes (piano),
Dan Tolomony (primeiro
violino), Eryck Giacon
(segundo violino), Rafael
Martinez (viola), Renato
Sá (violoncelo).As
apresentações de Beatles
Segundo Cia Filarmônica
e Cinema Segundo Cia
Filarmônica acontecem
sempre às 21h, com
ingressos a R$ 40,00
(meia) e R$ 60,00
(doadores de 1 kg de
alimento não perecível) e
estão à venda na bilheteria
do Auditório Cláudio
Santoro e no Posto Shell
do Capivari. Informações
pelos telefones (12)
3662-2334/ 3663-
3 3 6 9 . A u d i t ó r i o
Cláudio Santoro fica na
Rua Luis Arroba Martins,
1800 – Alto da Boa Vista

Páscoa na Montanha
terá duas atrações

Começa no dia 31 de
março, a 6ª edição da
Temporada Gastronômica
de Pinhão, que acontecerá
em 21 restaurantes
associados ao Grupo
Cozinha da Montanha até
06 de maio.Durante os 37
dias, a semente da árvore
símbolo de Campos do
Jordão torna-se o
ingrediente que servirá de
base ou dará o toque
especial aos pratos
elaborados pelos chefs de
cozinha, que a cada edição
buscam aperfeiçoar suas
técnicas e trazer novas
receitas, num constante
desafio de
superação.Nesta edição,
os apreciadores da
gastronomia da montanha
saborearão pratos como o

Fettuccine fresco de
pinhão com shitake na
manteiga composta de
ervas frescas (Ludwig), Pé
de moleque de pinhão
congelado com calde da
capim cidreira
(Matterhorn), Ravióli de
pinhão recheado de
chocolate com
pinhão ao creme de
laranja (EcoParque
Pesca na Montanha),
Torrone de pinhão e
chocolate com
frutas secas coberto
 com chocolate
marmorizado (Café du
Noel), entre outros.
Além de saborear um
delicioso prato, os
clientes que
harmonizarem o prato
com cerveja Baden Baden

e pagar com cartão
patrocinador, ganha o
livro “ O Sabor da
Montanha”, editado pelo
Grupo Cozinha da
Montanha, em 2011.A
Temporada Gastronômica
é uma realização da
Cozinha da Montanha que
vem promovendo a
culinária local através
deste festival de sabores,
valorizando os sabores e
ingredientes de Campos
do Jordão e região, como
a cerveja artesanal
(Verão), pinhão (Outono),
chocolate e founde
(Inverno), truta
(Primavera), frutas
vermelhas e castanhas
portuguesas da
Mantiqueira (Final do
Ano).

Pinhão é o sabor do
Outono em Campos do

Jordão

Departamento do Sistema
Viário (DSV) de Campos
do Jordão, começará a
realizar a fiscalização do
trânsito da cidade
utilizando também as
câmeras de
vídeomonitoramento.Através
de uma parceria que a
Polícia Militar está
fazendo com a Prefeitura,
agentes do DSV farão
revezamento 24 horas na
central de monitoramento
que fica na base da PM,
f i s c a l i z a n d o
principalmente as
principais vias do
município, que em
horários de pico, chega a
ter mais de 2.500 carros
trafegando ao mesmo
tempo pelas avenidas
Januário Miráglia e Frei
Orestes.Segundo o Sr.
Antônio Marcos de Jesus,
Secretário Municipal de

Informação e Defesa do
Cidadão (SIDEC), tal
medida é necessária e
amparada por lei, do CTB
– Código de Trânsito
Brasileiro. “A frota de
veículos em Campos do
Jordão, atualmente chega
aproximadamente à 30
mil (frota fixa), sendo que
daqui para frente, nos
finais de semana
prolongados e temporada,
este número pode
ultrapassar os 80 mil.
Apesar de termos
esquemas especiais,
utilizando nossos agentes
de trânsito, o número
seria insuficiente para
fiscalizar corretamente as
vias nos casos acima
citados. explica o Sr. 
Antônio Marcos,
conhecido como Toninho
do Pico  ”A nova
fiscalização começará no

dia 19 de abril, para que
possamos fazer uma
ampla divulgação através
do rádio, mídia impressa
e faixas com mais de 30
dias de antecedência, para
que tanto os motoristas da
cidade, quanto os turistas
que vierem à Campos do
Jordão, já no Feriado da
Semana Santa, possam
tomar ciência desta nova
ação. “, diz o
Diretor de Trânsito de
Campos do Jordão, João
Carlos Pereira .Segundo o
Secretário, um dos
exemplos em que
 se faz necessário
o uso deste tipo de
fiscalização, é em uma das
infrações que mais vêm
ocorrendo, e gera
r e c l a m a ç õ e s
através do SIDEC, que
são os cruzamentos de
vias em áreas proibidas.

DSV fará fiscalização de
trânsito através de

vídeomonitoramento em
Campos do Jordão


