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Até 20 de fevereiro, a
sede da AME Campos
(Associação dos Amigos
de Campos do Jordão)
recebe a mostra do artista
português Turíbio Cabral
Cordeiro.As peças que
utilizam materiais
reciclados como madeira
e metal, ganham formas
inspiradas em sua vida,
trazendo como tema
homenagens, sátiras e
romantismo, que podem
ser envolvidas  em
esculturas em madeiras,
composições mistas e

móveis como a capela
construída pelo próprio
artista em sua
casa.As obras que estarão
expostas pertencem ao
acervo pessoal do
artistas, tendo algumas
que já estiveram expostas
pela Secretaria Municipal
de Cultura de Campos do
Jordão.O português que
chegou ao Brasil em
1951, com apenas 8 anos.
Foi funcionário da
General Motors, onde se
aposentou, porém a 33
anos freqüenta Campos

do Jordão e a há 7 decidiu
fazer da cidade sua mora.
Além das esculturas,
Turíbio Cabral ainda é
aluno da Faculdade da
Terceira Idade -
UNIVAP e integra o
Rotary Club da cidade.
Além das esculturas, o
artista ainda faz poesias
sobre os locais de sua
admiração.A exposição
fica aberta de 2ª a 6ª das
10h às 17h e no sábado
das 12h às 15h 30.
Informações pelo
telefone (12) 3663-2611.

Turíbio Cabral Cordeiro
faz exposição na AME

Campos

A natureza de Campos do
Jordão é deslumbrante e
convidativa a prática de
diversas modalidades de
esportes, que podem ir de
uma simples caminhada
por trilhas até a escalada
da formação rochosa da
Pedra do Baú.Preparamos
um guia para você
conhecer um pouco mais
das atividades mais
procuradas em Campos do
Jordão para que sua
viagem traga grandes
lembranças e fortes
emoções.Arborismo: Uma
das tradicionais de
ecoturismo e a primeira
para que visa desbravar
esse universo, o
arborismo consiste em
andar próxima a copa das
árvores, por meio de
cadeirinhas, pontes
indianas, de tocos entre
outras. Na cidade há
vários locais com
percursos que vão de
alguns minutos até duas
horas. Durante o percurso
é possível ver a fauna e
flora que se encontram
sobre a copa das árvores,
além de vivenciar uma das
sensações de andar a
alguns metros do
chão .Cicl i smo:  Para
quem gosta de dar umas

boas pedaladas, Campos
do Jordão possui cenários
ideais para quem gosta de
enfrentar diferentes
terrenos atrás de uma boa
paisagem ou apenas um
passeio pelas estradas da
cidade. Os percursos de
longas distâncias são
necessários o
acompanhamento de
guias que conheçam as
trilhas, além de usar e
levar equipamentos
necessários para a sua
segurança.Caminhada: Uma
atividade que vale a pena
aproveitar em Campos do
Jordão para fazer é uma
boa caminhada,
principalmente com os
primeiros raios da manhã
para sentir o ar fresco da
manhã e contemplar as
belezas locais, mas para
quem gosta de uma boa
dose de aventura, há
trilhas monitoradas que
valem a pena percorrer
para visualizar
verdadeiros cenários de
r a r a
beleza.Quadriciclo: Outra
atividade que vale a pena
curtir na cidade são os
passeios de quadriciclos,
que saem do centro da Vila
Capivari e, levam os
aventureiros para pontos

onde a adrenalina e um
pouco de coragem
levantam a poeira das
estradas e trilhas,
aumentando os
batimentos cardíacos. O
percurso conta com
acompanhamento de
guias que indicaram quais
os cuidados que se devem
tomar durante os
trajetos.Off-Road: Quem
quiser aventura maior,
pode também se aventurar
em off-road que
percorrem locais nas
proximidades de Campos
do Jordão, passando por
cidades do sul de minas,
por percursos que poucos
acessam e conhecendo
locais e pessoas que
fazem o passeio ainda
m a i s
impressionante.Rapel/
E s c a l a d a :  D u a s
atividades que levam os
aventureiros a tirarem o
pé do chão e
contemplarem toda a
adrenalina tanto na hora
de subir, quanto para
descer desbravando pelo
percursos matas
semivirgens, avistando
verdadeiros cenários de
rara beleza e colocando a
prova os batimentos
cardíacos.

Campos do Jordão une
esportes e aventura

Até 29 de fevereiro, o
Grupo Cozinha da
Montanha promove mais
uma edição da consagrada
Temporada Gastronômica
de Verão, que nessa
estação contempla as
cervejas artesanais.O
festival gastronômico
trará receitas elaboradas à
base de cerveja dando
sabores especiais aos
pratos principais e
sobremesas, que poderão
ser degustados
harmonizados com
cervejas artesanais Baden
Baden, no almoço e
jantar.Os apreciadores
poderão degustar entre os
pratos inéditos
Pfannkuchen Stout
(Baden Baden) e a Saint
Honoré de Nutella com
aroma de Baden Tripel
(Café Du Noel,) além das
especialidades da casa
com toque especial das
cerveja como o  Carré de

Cordeiro com crosta de
ervas finas ao molho de
Cerveja Stark Beer a moda
Gaulesa do (La Gália).A
Temporada Gastronômica
pode ser apreciada nos
r e s t a u r a n t e s B a d e n
Baden, Bar Mercearia
Campos, Charpentier
( H o t e l
Frontenac), Davos, La
Gália, Leão da Montanha
(Hotel Leão da
Montanha), Ludwig, Matterhorn,
Serra da Estrela (Hotel
Serra da Estrela) Spazio di
Paolo, Vila Chã, Café du
Noel, Capivari, 
Ecoparque Pesca na
Montanha, Itália, Nevada,
Osteria Peretti, Sabor
Chocolate,  Safári e
Tarundu.E para os clientes
que forem aos
r e s t a u r a n t e s
participantes, pedir o
prato da estação
harmonizado com a
cerveja artesanal da

cidade e pagar com o
cartão patrocinador, ganha
um Brinde Gourmet
super especial: o Livro
Sabor da Montanha,
lançamento do Grupo em
2011, com receitas que
reproduzem o conceito
de gastronomia da
montanha.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).Outras informações
p e l o
site www.cozinhadamontanha.com.br

Verão em Campos do
Jordão tem sabor de

cerveja
Segue até dia 17 de
fevereiro, a Biblioteca
Municipal “Professor
Harry Mauritz Lewin”
realiza o 1º
FestQuadrinhos – Festival
de quadrinhos, mangás e
dvd.Durante os 32 dias, o
público poderá conferir
grandes atrações como
oficinas de desenhos,
assistir a dvds e filmes de
animação inspirados nas
personagens dos
quadrinhos e conhecer
clássicos de literatura em
formato de quadrinhos
como “20.000 Léguas
S u b m a r i n a s ” ,
“Frankestein”, além de
personagens que se

consagraram nesse
formato como “TinTin”,
“Asterix”, “Menino
Maluquinho”, “Hulk”, “X-
Men” e “Quarteto
Fantástico”, num total de
70 publicações
selecionadas para atender
ao mais variado
público.As grandes
surpresas do Festival
ficam por conta da
biografia do Michael
Jackson em formato de
mangá, indo desde sua
infância até o videoclip
“Thriller” e a “linha do
tempo” com todos os
rostos do Superman,
desde sua criação em
1938 até hoje, do mesmo

modo as variações das
roupas do Batman e um
Super Guia com 493
Pokemons.Durante a
programação outras
novidades, publicações e
estarão sendo
incorporadas ao evento.O
1º FestQuadrinhos tem
entrada franca,
aberto no horário de
funcionamento da
Biblioteca Municipal, de
2ª a 6ª feira das 8h às 17h.
– Informações pelo
telefone (12) 3664-
2 9 9 2 . B i b l i o t e c a
Municipal “Professor
Harry Mauritz Lewin” fica
na Rua Dr. Altino Arantes,
80 - Abernéssia.

Biblioteca Municipal
promove 1º

FestQuadrinhos

A Secretaria de Educação
de Monteiro Lobato
adquiriu em janeiro o
terceiro ônibus escolar do
programa “Caminho da
Escola” do Governo do
Estado de São Paulo. O
veículo possui capacidade
para 48 lugares e
adequações para
portadores de

n e c e s s i d a d e s
especiais.”Com este
veículo conseguimos ter
toda a frota renovada de
acordo com as
exigências do Ministério
da Educação (MEC).
Nossos alunos ganharam
mais segurança e
conforto para chegar até
a escola, garantindo

motivação para os
estudos”, disse a
secretária de educação,
Mara Novello
Gerbelli.Em 2012, a
Prefeitura de Monteiro
Lobato pretende adquirir
um carro especial para
cadeirantes, deixando o
transporte escolar
totalmente acessível.

Em Monteiro Secretaria
de educação adquire
novo ônibus escolar

Fazendo parte do projeto

Lazer: O Melhor é Viver,

coordenado pelos

funcionários do PSF da Vila

Britânia, um grupo com cerca

de 15 pessoas da terceira

idade visitou no dia 18 de

janeiro o Gabinete da

Prefeita, Dra. Ana Cristina, no

Morro do Elefante.Segundo

os organizadores do passeio,

o mesmo acontece sempre na

última quarta-feira de cada

mês, onde são visitados

diversos pontos turísticos da

cidade. O do mês

de janeiro estava

 marcado para

o dia 25, mas

excepcionalmente, no dia 18

tivemos  a confirmação da

presença da Prefeita em seu

Gabinete, por isso foi

antecipada a data.Dra. Ana

recepcionou todos os

visitantes com um saboroso

café, e em seguida, dirigiu-se

à sua sala, onde conversou

com todos os visitantes. Além

do Gabinete da Prefeita,

nesse mesmo dia também foi

feito um passeio até a Ducha

de Prata.

Grupo da terceira idade
visita prefeita de
Campos em seu

gabinete

De 03 a 05 de fevereiro,

a cidade de Campos do

Jordão estará em ritmo de

JAZZ!!! É o primeiro

Campos Jazz Fest. A

Cidade conhecida

internacionalmente pelo

seu Festival de Inverno,

onde a maioria das

apresentações são de

músicas clássicas, será

invadida pelo o que há de

melhor deste ritmo

contagiante, com nomes

nacionais e

internacionais, como

Orleans Street Jazz Band

(SP), Big Time

Orchestra (PR),

 Bocato (SP), Kenny

Brown (USA),Donny

Nichilo (USA), Blues

Etílicos (RJ) entre

outros.Aos amantes do

estilo, segue a

programação oficial, com

um dia extra de

a p r e s e n t a ç õ e s ,

com dois grupos se

apresentando pelas ruas

de Campos do Jordão, em

uma bela prévia do que

serão os dias do festival.  

Vem ai o 1º campos jazz
fest em Campos
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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.

Miscelânea

Culinária

Quibe recheado

Ingredientes:
1.1/2 xícaras de chá de trigo para quibe
1 quilo de salsicha
1 maço de hortelã picada
1 maço de salsa picada
1 cebola picada
Margarina para untar
Sal e pimenta síria a gosto
1 colher de sopa de manteiga

Recheio:
1 colher de chá de coalhada seca

Modo de preparar:
Coloque o trigo em uma vasilha e cubra com água morna. Deixe descansar por 30 minutos.
Triture a salsicha no processador ou no liquidificador (um pouco de cada vez). Aperte bem o
trigo com as mãos para retirar o excesso de água e coloque em uma tigela. Adicione a
salsicha moída, a hortelã, a salsa, a cebola, o sal, a pimenta síria e misture. Espalhe metade
em um refratário grande untado, recheie com a coalhada e cubra com a massa restante.
Alise e corte em retângulos. Coloque uma porção de manteiga sobre cada pedaço e leve ao
forno alto, pré-aquecido, por 20 minutos. Sirva em seguida.

Culinária

Farofa completa

Ingredientes:
2 colheres de sopa de manteiga
1 xícara de chá de bacon em cubos
1 cenoura ralada
2 cebolas picadas
1 xícara de chá de sobras de carne seca cozida desfiada
2 xícaras de chá de farinha de milho
1 xícara de chá de azeitonas verdes fatiadas
Sal, pimenta do reino e salsa picada a gosto

Modo de preparar:
Derreta a manteiga em uma panela e refogue os cubos de bacon, mexendo até dourar,
acrescente a cenoura, a cebola e a carne seca desfiada e refogue por 3 minutos. Polvilhe
com a farinha de milho e mexa por 2 minutos ou até incorporar. Misture a azeitona, tempere
com sal, pimenta e salsa. Despeje em uma travessa e sirva.

Culinária

Quiche de gorgonzola e bacon

Ingredientes:
500 gramas de massa folhada
10 fatias de bacon fritas e esmigalhadas
100 gramas de queijo gorgonzola esmigalhadas
100 gramas de queijo mussarela raladas
2 ovos
1 xícara de chá de creme de leite
Sal e pimenta do reino a gosto

Modo de preparar:
Forre com a massa uma fôrma de 24 cm de diâmetro de aro removível. Espalhe o bacon e
os queijos na massa. Bata os ovos levemente, junte o creme de leite e tempere com sal e
pimenta. Despeje sobre o recheio. Leve ao forno médio, preaquecido, por 30 minutos ou até
que ao enfiar um palito, ele saia limpo. Deixe amornar, desenforme e sirva.

Curiosidades

Estranhas fobias

Ablutofobia: medo de tomar banho
Ambulofobia: medo de andar
Anuptafobia: medo de ficar solteiro
Biofobia: medo da vida
Corofobia: medo de dançar
Deipnofobia: medo de jantar
Dipsofobia: medo de beber
Dromofobia: medo de cruzar ruas
Eremofobia: medo de ficar só
Ergasiofobia: medo de trabalhar
Falacrofobia: medo de ficar careca
Filemafobia: medo de beijar
Fonofobia: medo da própria voz

A Biblioteca Municipal de

Campos do Jordão, através

da direção do professor

Sérgio Asquenazi, está

implantando diversos

projetos, visando a

ampliação dos horizontes e a

facilitação do contato da

cultura com o povo

jordanense. Entre eles,

podemos destacar a Inclusão

Cultural, fazendo com que a

biblioteca chegue até as

pessoas que nunca haviam

pisado no espaço dedicado

aos livros. Segundo o

professor Sérgio, como diz o

velho ditato “Se Maomé não

vai à montanha, a montanha

vai à Maomé”. “Nós estamos

levando aos postos de saúde

livros de diversos gêneros

como romances, livros de

auto-ajuda, infantis, e

também revistas de

conhecimento como

superinteressante, conhecer e

galileu. Todo mês, em cada

um dos 16 postos de saúde

são deixados kits com cerca

de 30 unidades entre livros e

revistas, que são

emprestados ou doados a

população”, explica o Diretor

da Biblioteca.Também existe

na Biblioteca o convênio

firmado com o Instituto

Dorina Nowill, que dispõe o

Audiolivro para Deficientes

Visuais. São diversos títulos

(20 até o momento) onde

artistas como Antônio

Fagundes, Thiago Lacerda e

Cid Moreira emprestam suas

vozes para a interpretação

dos textos, onde colocam

toda a emoção das palavras

à dispor dos deficientes, que

podem escolher entre ouvir

na própria biblioteca, ou

então em casa.A Cidade de

Campos do Jordão é a

primeira de todo o Vale do

Paraíba a oferecer ao usuário

da Biblioteca um catálogo

permanente de seu acervo via

internet. Com previsão de

início dos trabalhos a partir

de fevereiro, cerca de 20 mil

títulos estarão disponíveis

para a verificação na rede,

contando com a capa e

sinopse (resumo) do livro pra

que o leitor possa fazer a sua

escolha.Também em um

projeto pioneiro no Vale,

caso o leitor não possa ir

buscar o livro escolhido pela

internet pessoalmente na

biblioteca, basta que o

mesmo envie uma solicitação

via e-mail e o livro será

entregue pelos correios em

sua casa.”A Biblioteca de

Campos do Jordão está de

braços abertos esperando

pelo jordanense e turista.

Todo mês temos um

acontecimento diferente,

como o 1º Festquadrinhos –

Festival de Histórias em

Quadrinhos, que conta com

exposição gibis, livros e até

um “workshop” que será

feito com o desenhista

Manoel Conti, sobre como

fazer desenhos, histórias em

quadrinhos e mangás. Entre

os próximos eventos,

teremos o 1º Encontro com

Escritores Jordanenses” e

uma exposição sobre os “100

Anos de Naufrágio do

Titanic”. Além disso,

 temos mais de 200

 títulos diversos em DVD

para serem emprestados e a

sala de internet, tudo gratuito

para a população.

Esperamos por vocês”,

convida o Diretor da

Biblioteca, professor

Sérgio.Para maiores

informações, você pode ligar

para (12) 3664-2992, ou

através do e-mail :

bibliotecacamposdojordao

@bol.com.br

Biblioteca municipal de
campos do jordão

expandindo horizontes A companhia de Gás de
São Paulo – Comgás dá
continuidade á expansão
da sua rede de
distribuição de gás natural
canalizado em Taubaté. A
previsão é que a
companhia invista R$ 17
milhões para a
construção de 100 km
novos de tubulações, para
abastecer 3 mil novas
residências, em 2012.
Desde que iniciou as
obras em Taubaté, em
agosto de 2010, a
Comgás já instalou 115
km de redes pela cidade e
ligou mais de 2 mil novos
clientes.O método de
construção que a Comgás
utiliza em suas obras é o
não destrutivo, que
permite a instalação da
tubulação pelo subsolo,
com a abertura de
pequenas valas, de 1,5m x
1,5m, distantes cerca de
100 metros umas das
outras, causando menos
transtornos ao trânsito e
à população. Além disso,
a instalação da rede é feita
de modo com que os

clientes possam ser
ligados conforme a
tubulação é
construída.”Taubaté nos
surpreendeu de uma
maneira positiva. A
aceitação da Comgás
pelos moradores está
sendo acima da média e
por isso, a região se
tornou um dos principais
focos de expansão da
Comgás”, afirma Marco
Antônio Coutinho,
gerente de Expansão da
Comgás no Vale do
Paraíba. A Comgás
oferece diversos planos e
programas para os novos
clientes. Além do fogão,
o gás também pode ser
utilizado para
aquecimento da água, seja
na pia ou no chuveiro,
entre outros. “Pelo
programa de vendas para
casas da Comgás, a
instalação interna, ou
seja, as adaptações que
precisam ser realizadas no
imóvel são feitas de graça
pela Comgás e o morador
deverá pagar apenas o
equipamento, cujo preço

varia de R$ 300,00 a R$
550,00 e que pode ser
parcelado em até 36 vezes
na própria conta, explica
o Gerente Assistente de
Varejo, José Carlos da
Silva Júnior, responsável
pelo Projeto em
Taubaté.Já para os
condomínios de edifícios
residenciais que possuem
tubulações internas para
gás (Central de GLP) e
que querem aderir ao gás
natural, a Comgás oferece
pacotes desde a
conversão dos
equipamentos e
adequações internas sem
ônus. Há pacotes
específicos para edifícios
com botijões dentro do
apartamento onde todas
as instalações necessárias
são construídas até o
ponto de consumo com as
conversões dos
equipamentos sendo que
o cliente contribui com
uma taxa de ligação e
conversão em torno de R$
723,00 que pode ser
parcelada em 36 vezes
sem juros.

Comgás investe R$ 17
milhões em Taubaté

Taubaté se encontra numa
situação extremamente
vulnerável à epidemia de
Dengue. A informação é
da Secretaria de Saúde,
através do departamento
de Vigilância Sanitária, e
se baseia nos altos índices
de larvas do mosquito
Aedes Aeghipt apontados
em ADL (Avaliação de
Densidade Larvária)
realizada durante os dias
16 e 26 de janeiro.Ainda
de acordo com a Saúde
Municipal, os altos
índices são resultado da
falta de colaboração
popular, seja nas ações
simples, mas constantes,
para eliminar esses
criadouros de suas
residências, ou ainda
aqueles que apresentam
resistência à visita dos
Agentes de Saúde.A
prefeitura vem investindo
e mantendo ações
constantes na luta contra
a dengue, quatorze
veículos se encontram
disponíveis para atuação

de uma equipe com mais
de 95 profissionais que
visitam diariamente os
domicílios de Taubaté e a
operação cata treco que
vem sendo realizada, em
parceria com a Secretaria
de Serviços Públicos, em
diferentes bairros da
cidade, procurando
eliminar os focos de
criadouros de
mosquitos.O trabalho da
eliminação dos focos não
depende apenas da
prefeitura, mas sim, de
toda a população. A
Secretaria de Saúde faz
um alerta quanto à
gravidade da Dengue, que
é um tipo de doença que
pode levar a pessoa a
óbito.COMO A
POPULAÇÃO PODE
AJUDARPelo menos
uma vez por semana as
famílias devem fazer uma
limpeza rigorosa em
todos os depósitos que
acumulam água,
eliminar dos quintais
qualquer possibilidade de

acúmulo de água limpa e
parada, em poças ou
objetos, para dificultar o
surgimento do
mosquito.Os ovos do
mosquito ficam por mais
de 1 ano nas bordas das
caixas d‘água, tinas,
baldes, garrafas, latas. No
contato com a água,
eclodem e saem por aí
ameaçando a saúde da
população.A limpeza das
bordas dos depósitos que
acumulam água deve ser
feita com sabão e escova
para eliminar todos os
ovos depositados pelo
mosquito. Não basta só
renovar a água Até mesmo
em cascas de ovos de
galinha e tampinhas de
bebidas a fêmea coloca
os ovos. Em uma só
postura, uma única fêmea
coloca até 100 ovos. Se
os cuidados na
eliminação dos focos não
forem permanentes,
podem virar larvar, pulpas
e o mosquito e mosquito

adulto de sete a 10 dias.

Dengue: Prefeitura de
Taubaté pede o apoio da

população


