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A GAzetA dos Municípios

Planejamento escolar
inicia ano letivo

Nestlé abre loja da fábrica 
de Caçapava ao público

Secretaria de Educação
divulga Calendário

Escolar 2019

Educação convoca para 
Emei Hípica Pinheiro

A poucos dias para o início 
das aulas, a Rede Munici-
pal de Ensino de Taubaté 
se prepara para receber 
mais de 40 mil alunos, nas 
127 unidades divididas 
entre Educação Infantil, 
Ensino Fundamental e En-
sino Médio.
As equipes escolares se 
reúnem entre os dias 1 e 6 
de fevereiro para o Plane-
jamento Escolar.
Ainda em fevereiro, os 
alunos vão receber o kit 
escolar, foi montado para 
atender as necessidades de 
cada nível de ensino. Os 
kits já foram entregues nas 
escolas e as mesmas farão 
a entrega aos alunos. To-

A Nestlé abriu ao público 
sua loja localizada na fá-
brica de Caçapava (SP). 
Para aqueles que privi-
legiam a comodidade, é 
possível comprar pelo site 
www.lojanestle.com.br e 
retirar na loja física duas 
horas após a confirmação 
do pedido. Tanto o site 
quanto a loja física trazem 
todo o portfólio da empre-
sa, como chocolates, culi-
nários, cafés - incluindo a 
linha Dolce Gusto - lácte-
os, cereais, bebidas, acho-
colatados, nutrição infan-
til, alimentos para pets, 

A Secretaria de Educação 
de Taubaté divulga o Ca-
lendário Escolar Oficial 
da Rede Municipal de En-
sino para o ano letivo de 
2019. O ano letivo nas es-
colas municipais começa 
no dia 7 de fevereiro para 
os mais de 40 mil alunos 
da rede. O Calendário Es-
colar está dividido entre a 
Educação Infantil e o En-
sino Fundamental, Médio 
e EJA (do 1º ao 5º ano do 
Ensino Fundamental) e 
respeita o mínimo de 200 
dias exigido pela Lei de 
Diretrizes e Bases da Edu-
cação Nacional (9394/96). 
Informações sobre os dias 
letivos e divisões por bi-
mestres, datas de avalia-
ção, revisão e recupera-
ção, bem como reuniões 
de pais e de conselhos 
podem ser consultadas no 
site da prefeitura por meio 

A Secretaria de Educa-
ção de Taubaté convoca 
pais ou responsáveis por 
crianças que estão na lista 
de espera da Educação In-
fantil para a Emei Hípica 
Pinheiro. A lista de convo-
cação esta disponível em 
www.taubate.sp.gov.br/in-
fantil na aba Matrículas e 
Transferências. O período 
de matrículas, para esses 
convocados, vai de 31 de 
janeiro a 15 de fevereiro 
na Secretaria de Educa-

dos os estudantes da Rede 
Municipal de Ensino se-
rão contemplados.
Matrículas e Transferên-
cias
O setor de Matrículas con-
tinua recebendo solicita-
ções de pais cujos filhos 
estejam fora da Rede Mu-
nicipal de Ensino.
As vagas para a Educação 
Infantil, para crianças de 
três anos e oito meses a 
cinco anos e sete meses, e 
para o Ensino Fundamen-
tal é imediata, na Secreta-
ria de Educação.  Já para as 
crianças de quatro meses a 
três anos e sete meses, os 
pais devem comparecer à 
Secretaria de Educação 

entre outros itens.
Com a iniciativa, a Nes-
tlé reforça a intenção de 
buscar novas formas de 
interagir com o consumi-
dor e conhecer suas prefe-
rências. A integração entre 
loja online e física nasceu 
de uma parceria com a 
scale-up Supermercado 
Now, uma das empresas 
aceleradas por meio do 
programa Scale-Up Ende-
avor Alimentos e Bebidas. 
O objetivo é apoiar em-
presas com produtos e ser-
viços que estão moldando 
o futuro da alimentação, 

do link http://www.tauba-
te.sp.gov.br/educacao/.
“A rede está se organizan-
do para receber os alunos. 
As equipes gestoras já 
participaram de forma-
ções e entre os dias 1 e 6 
de fevereiro, estarão em 
planejamento junto com 
os professores para o vol-
ta às aulas”, afirma o Prof. 
Claudio Teixeira Brazão 
(Macaé), Secretário de 
Educação.
Matrículas e Transferên-
cias
Para os pais cujos filhos 
estejam fora da Rede Mu-
nicipal de Ensino e que 
desejam matrículas, o Se-
tor de Matrículas continua 
recebendo as solicitações.
As vagas para a Educação 
Infantil, para crianças de 
três anos e oito meses a 
cinco anos e sete meses, e 
para o Ensino Fundamen-

ção.
São convocadas 74 crian-
ças para os níveis Berçá-
rio, Maternal I, Maternal 
II. Nessa convocação, fo-
ram considerados os ins-
critos para vagas na Emei 
Hípica Pinheiro em pri-
meira, segunda e terceira 
opção dos pais, bem como 
outras crianças que resi-
dem na zona de abrangên-
cia da nova escola.
Documentos necessários – 
Originais e Cópias

para inscrever seus filhos 
na lista de espera.
Em ambos os procedimen-
tos, é necessário:
Documentos – Originais e 
Cópias
– Certidão de nascimento 
do aluno;
– Cartão SIM da Criança;
– CPF do aluno e do Res-
ponsável;
– Comprovante de resi-
dência no nome do res-
ponsável;
– RG do responsável.
Dias e horários de atendi-
mento:
Segunda, Quarta e Sexta: 
das 8h às 11h
Terça e Quinta: das 14h às 
17h

seja criando a próxima 
geração de alimentos far-
m-to-table, ou ainda com 
a produção de alimentos 
orgânicos, refeições por 
assinatura e snacking.
Serviço
Loja Nestlé - Caçapava 
(SP)
www.lojanestle.com.br 
Local de retirada do pedi-
do: Avenida Henri Nestlé, 
1800 - Vila Galvão, Caça-
pava (SP).
Horário de funcionamen-
to: de 2ª à 6ª feira das 8h30 
às 17h30; aos sábados, das 
8h às 12h

tal é imediata na Secretaria 
de Educação.  Já para as 
crianças de quatro meses 
a três anos e sete meses, 
os pais devem comparecer 
à Secretaria de Educação 
para inscrever seus filhos 
na lista de espera.
Em ambos os procedimen-
tos, é necessário:
Documentos – Originais e 
Cópias
– Certidão de nascimento 
do aluno;
– Cartão SIM da Criança
– CPF do aluno e do Res-
ponsável
– Comprovante de resi-
dência no nome do res-
ponsável;
– RG do responsável.
Dias e horários de atendi-
mento:
Segunda, Quarta e Sexta: 
das 8h às 11h
Terça e Quinta: das 14h às 
17h

– Certidão de nascimento 
do aluno;
– Cartão SIM da Criança
– CPF do aluno e do Res-
ponsável
– Comprovante de resi-
dência no nome do res-
ponsável;
– RG do responsável.
Dias e horários de atendi-
mento
Segunda, Quarta e Sexta: 
das 8h às 11h
Terça e Quinta: das 14h às 
17h
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EXPEDIENTE DISTRIBUIDORES E REPRESENTANTES:

CAÇAPAVA: Na banca da Praça das Bandeiras e outras da 
cidade.
CAMPOS DO JORDÃO: Bancas de Jornais da Avenida 
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 Fer-
reira,65.
MONTEIRO LOBATO: Banca do Lu - Praça Com. Freire.
NATIVIDADE DA SERRA: Banca Nossa Senhora de Nati-
vidade e Panificadora Pão Zico - Rua Lírio da Serra. 
PARAIBUNA: Prança Antonio Carvalho, 100 - Banca canto 
das Letras.
POTIM: Nas bancas de jornais e repartições públicas
PINDAMONHANGABA: Distribuidora de Jornais e Rev. 
Rua Dep. César Claro 218.
REDENÇÃO DA SERRA:Banca de Redenção Av. 7 de Se-
tembro, 258 e Supermercado Resende
SANTA BRANCA: Banca da Roberta - Rua José Joaquim 
Nogueira. Tel.: (12) 3972-0622 
SANTO ANTÔNIO DO PINHAL: Na banca de jornal da 
cidade  (Estação rodoviária).
SÃO BENTO DO SAPUCAÍ: Na Distribuidora local de Jor-
nais, São Bento do Sapucaí - SP
SÃO LUIS DO PARAITINGA:  Banca da Cidade e comér-
cio local.
TAUBATÉ: Banca da Praça. Praça Dom Epaminondas - Tel.: 
(12)3632-1808
TREMEMBÉ: Nas bancas de jornais da cidade e repartições 
públicas
UBATUBA: Nas bancas de jornais:Av Iperoigue e no Itaguá.

Miscelânea
Curiosidades

Por que a fechadura é símbolo da sorte

Há registros desse objeto já ser considerado um amuleto poderoso desde a 
Grécia Antiga. Primeiro porque era feito de ferro, elemento que os gregos 
acreditavam proteger contra todo mal. Além disso, seu formato lembran-
do a Lua Crescente, símbolo da fertilidade e da prosperidade. Os cristãos 
europeus, por sua vez, creditam sua origem a São Dunstan de Canterbury 
(924/988), monge e arcebispo inglês conhecido como grande estudioso 
da metalurgia. Segundo a lenda, Dunstan teria colocado uma ferradura no 
próprio demônio e só depois de ouvir a promessa de que ele, o tinhoso, 
nunca mais se aproximaria do objeto.
***
Por que o navio flutua

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 deslo-
cada 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, impulsionará o navio para a superfície 
e contrabalança seu peso, evitando que ele afunde.

Humor

Procuro emprego urgente: Sou formado em Engenharia, pós-graduado em 
Administração, mestrado em Direito, tenho curso de especialização em 
Economia, escrevi cinco livros de Informática, desenvolvi três teses de 
Sociologia, falo corretamente cinco idiomas, entre eles o Latim e o Man-
darim e agora quero prender um jeito de arrumar um emprego.
***
Príncipe encantado: loiro, olhos azuis, bonito, corpo atlético, excelente 
companheiro, dócil, carinhoso, inteligente, bem sucedido e mentiroso 
compulsivo, procuro viúva rica e ingênua para fins matrimoniais. Tratar 
com Severino Barba de Bode, na barraca 21, no acampamento do DER-
SA.
***
Alugo uma árvore de Natal, com bolas coloridas e neve que parece de 
verdade, por um preço super especial: 100 reais por mês. Observação: 
Alugamos no período de janeiro a novembro de todos os anos.

Mensagens

Não desanime. Persista mais um pouco. Não cultive o pessimismo. Cen-
tralize-se ao bem estar. Esqueça as sugestões do medo destrutivo. Segue 
adiante, mesmo vagando a sombra dos próprios erros. Avança ainda que 
seja por entre lágrimas. Trabalhe constantemente. Edifique sempre. Não 
consinta que o gelo do desencanto te entorpeça o coração. Não te impres-
siones nas dificuldades. Convence-te de que a vitória espiritual é constru-
ção para o dia-a-dia. Não desista da paciência. Não creias em realizações 
sem esforços. Silencie para a injúria. Olvide para o mal. Perdão para as 
ofensas. Recorda que os argumentos são doentes. Não permita que os 
irmãos desequilibrados te destruam o trabalho ou te apague a esperança. 
Não menospreze o dever que a consciência te impõe. Se te enganastes 
em algum trecho do caminho, reajusta a própria visão e procura o rumo 
certo. Não conte vantagens nem fracassos. Não dramatize provocações 
ou problemas. Conserve o hábito da oração para que se te faça a luz na 
vida íntima. Resguarda-te em Deus e persevera no trabalho que Deus te 
confiou. Ama sempre, fazendo pelos outros o melhor que possa realizar. 
Aja auxiliando. Sirva sem apego e, assim vencerás.
***
Muito do que lhe foi ensinado já foi um dia visão radical de indivíduos 
que tiveram a coragem de acreditar o que sua mente e seu coração diziam 
era verdadeiro, ao invés de aceitar as crenças comuns da sua época. Isso 
é de forma básica a única coragem exigida por nós, ter coragem para o 
mais estranho, mais singular e mais inesquecível que possamos encontrar.

Pensamentos, provérbios e citações

Quem já esteve na Lua não tem mais metas na Terra.
Pensar é discordar.
Deve-se ler para se fazer perguntas.
Ninguém consegue usar máscaras por muito tempo.
Cada cabeça uma sentença.
Os miseráveis não têm outro remédio a não ser ter paciência.
O tempo é um oceano, mas termina na praia.
Cada macaco no seu galho.
Lembre-se sempre: Cada dia nasce de um novo amanhecer.
A fé é instinto da ação.
A experiência aumenta a nossa sabedoria, mas não as loucuras.
O fracasso é uma excelente oportunidade para o sucesso.
Só amanhece o dia para quem está acordado.

AVISO DE LICITAÇÃO - PROCESSO ADMINSITRATIVO Nº 007/2019 – 
Tomada de preços Nº 001/2019 - A comissão de licitações da Prefeitura 
Municipal de Potim/SP, comunica aos interessados a abertura da Licitação 
para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONTINUAÇÃO DE OBRA DE 
AMPLIAÇÃO DO PSF C NO BAIRRO JARDIM CIDADE NOVA, CONTINU-
AÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UBS NO BAIRRO JARDIM ALVORADA E 
CONTINUAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE UBS D NO BAIRRO CENTRO, 
CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO EDITAL E SEUS 
ANEXOS. Entrega dos Envelopes: até as 14h45min do dia 18/02/2019. 
Abertura dos Envelopes: 15h00min do dia 18/02/2019. Local da realização: 
Prédio da Prefeitura Municipal. O Edital completo poderá ser retirado gra-
tuitamente na Prefeitura Municipal de Potim, ou através do site: www.potim.
sp.gov.br.

AVISO DE LICITAÇÃO - A Prefeitura Municipal de Potim torna pública a 
abertura de licitação na modalidade Pregão N° 027/2018. Objeto: Contra-
tação de Empresa para Prestação de Serviços Profissionais de Assessoria 
e Consultoria Técnica Administrativa nas Áreas de Licitações e Contratos, 
conforme as especificações e quantidades constantes do Termo de Refe-
rência. Data da realização: 18/02/2019 às 10h00min - Início do credencia-
mento. Local da realização: Prefeitura Municipal, Praça Miguel Corrêa dos 
Ouros, nº 101, Centro, Potim/SP. Edital na íntegra poderá ser consultado 
no Setor de Licitações ou retirado gratuitamente no site: www.potim.sp.gov.
br.

CONVOCAÇÃO PARA NEGOCIAÇÃO - PREGÃO Nº056/2018 – Objeto: 
Registro de Preços para Aquisição Futura e Parcelada de Brinquedos e Jo-
gos Educativos para Divisão de Educação. A Prefeitura Municipal de Potim 
convoca todos os fornecedores do Pregão em epígrafe, NOEMIA SILVA 
DOS SANTOS DE ASSIS ME, RF TEIXEIRA EIRELI ME, MERCANTIL TO-
MASETTO LTDA ME, COMERCIAL GAGI EIRELI ME, à apresentarem as 
notas fiscais referente aos itens informados nos atestados de capacidade 
técnica, no prazo de cinco dias úteis. Além disso, convoca as empresas 
vencedoras dos seguintes itens: 002, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 011, 
012, 018, 028, 029, 030, 031, 038, 039, 040, 041, 042, 043, 044, 045, 050, 
051, 052, 053, 054, 055, 056, e 057 para renegociação dos valores finais 
dos itens, em sessão a realizar-se em 11/02/2019 às 10h00min. – Local: 
Prefeitura Municipal, Praça Miguel Corrêa dos Ouros, nº 101, Centro, Po-
tim/SP. Potim, 01 de fevereiro de 2019. Júlia Pereira Melo de Moura – Pre-
goeiro.

Termo de Retificação Chamada Pública Nº 002/2019 - Objeto: Permissão 
de uso a pessoas jurídicas, de espaços físicos destinados à exploração de 
pontos de venda de bebidas (cerveja, água, refrigerante, suco, energético, 
destilados e coquetéis de frutas), Alimentação, e Estacionamento durante 
o evento de Carnaval 2019 na Cidade de Potim - Na publicação à página 
de nº 175 do Diário Oficial do Estado, do dia 30/01/2019, com referência 
ao Objeto do Pregão em epígrafe, onde se lê: Permissão de uso a pessoas 
jurídicas, de espaços físicos destinados à exploração de pontos de ven-
da de bebidas (cerveja, água, refrigerante, suco, energético, destilados e 
coquetéis de frutas), Alimentação, e Estacionamento durante o evento de 
Carnaval 2019 na Cidade de Potim, leia-se: Permissão de uso a pessoas 
jurídicas, de espaços físicos destinados à exploração de pontos de ven-
da de bebidas (cerveja, água, refrigerante, suco, energético, destilados e 
coquetéis de frutas) e Alimentação durante o evento de Carnaval 2019 na 
Cidade de Potim. Publique-se. Potim, 01 de fevereiro de 2019. Erica Soler 
Santos de Oliveira - Prefeita Municipal.
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Pindamonhangaba realiza 
Festa do Ciclismo,

no Parque da Cidade

Tarifas dos Correios
têm novos valores

a partir desta quinta-feira

O Fundo Social de Soli-
dariedade promove uma 
grande festa do ciclismo 
de Pindamonhangaba para 
comemorar o retorno da 
equipe de alto rendimento 
da modalidade para a Se-
melp - Secretaria Munici-
pal de Esportes e Lazer da 
Prefeitura. O evento será 
no Parque da Cidade, no 
domingo, dia 10 de feve-
reiro, a partir das 8 horas, 
e será realizado em parce-
ria com diversas secreta-
rias da Prefeitura.
As crianças e suas famí-
lias são as convidadas de 
honra dessa festa. A pro-
gramação é variada. Às 8 
horas, será a largada do 1º 
GP Funvic de Ciclismo, 
marcando a abertura do 
Campeonato Vale Parai-
bano de Ciclismo, com a 
participação dos atletas de 
Pinda e de toda a região, 
no anel viário, onde ocor-
rerá a prova por catego-
rias.
Na sequência, às 8h45, a 
largada da Maratona Mou-
ntain Bike Ultra MTB, 
também no anel viário, em 
direção à área rural de Pin-
da. Na ocasião será dispu-

A partir desta quinta-feira 
(1), alguns serviços pres-
tados pelos Correios têm 
novos valores. A tabela 
com os novos preços está 
publicada no Diário Ofi-
cial da União, e está de 
acordo com a Portaria nº 
349/2019, do Ministério 
da Ciência, Tecnologia, 
Inovações e Comunica-
ções. O reajuste aprovado 

tada a modalidade Contra 
o Relógio, com percurso 
de 25km, nas categorias 
solo e duplas. O evento 
marca a abertura do Cam-
peonato Ultra MTB.
Às 10 horas, será realiza-
da a apresentação oficial 
da equipe Team Cycling 
Funvic/Pindamonhangaba 
(Gelog/Semelp), que está 
representando a cidade 
nas principais competi-
ções nacionais e interna-
cionais, já com excelentes 
resultados. Após a apre-
sentação oficial, a equipe 
vai liderar o Passeio Ci-
clístico Solidário, organi-
zado pelo Fundo Social 
de Solidariedade para a 
arrecadação de alimentos 
para as famílias mais ne-
cessitadas.
Às 10h30, tem início o 
Passeio Ciclístico Solidá-
rio, que vai passar por um 
trecho do anel viário e tem 
seu maior percurso dentro 
do Parque da Cidade. Para 
participar, basta doar 1 
kg de alimento não pere-
cível para o Fundo Social 
de Solidariedade. Haverá, 
ainda, em parceria com 
a equipe de competição, 

hoje é válido para servi-
ços nacionais e interna-
cionais e tem por base o 
Índice Nacional de Preços 
ao Consumidor Amplo 
(IPCA) acumulado de ou-
tubro a dezembro de 2018.
O telegrama nacional re-
digido pela internet, por 
exemplo, passou de R$ 
8,15 por página, para R$ 
8,19. O preço dos pri-

sorteio de bicicletas para 
os participantes que esti-
verem presentes.
O sorteio das bicicletas do 
passeio ciclístico e as pre-
miações das equipes do 
circuito vale paraibano e 
do Ultra MTB serão reali-
zadas a partir do meio-dia. 
Durante a manhã toda, 
haverá show e recreação 
para as crianças. Tudo 
com entrada gratuita.
“Vamos comemorar o re-
torno do ciclismo de alto 
rendimento para Pinda 
com uma grande festa para 
a família, dando oportuni-
dade para as pessoas se-
rem solidárias e doarem 1 
kg de alimento”, contou a 
primeira-dama e presiden-
te do Fundo Social de So-
lidariedade, Cláudia Do-
mingues, que está à frente 
da organização do evento. 
“Queremos mostrar para 
as crianças esse esporte, 
que é o ciclismo, em suas 
diversas variações, além 
de apresentar a bicicleta 
como uma das maneiras 
da criançada ter uma vida 
mais saudável, por meio 
da atividade física unida 
ao lazer”, destacou.

meiros portes da carta co-
mercial e a carta não co-
mercial permanecerão os 
mesmos, de R$ 1,95 e R$ 
1,30, respectivamente. 
De acordo com o IPCA, a 
correção média deste ano, 
de 0,3893%, também não 
incide sobre os segmentos 
de encomendas e marke-
ting, que são concorren-
ciais.
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Santa Casa de Cruzeiro instala 
tanque de oxigênio líquido

Conheça cinco alimentos
feitos à base de soja

A Santa Casa de Miseri-
córdia de Cruzeiro acaba 
de receber um tanque para 
armazenamento de oxigê-
nio líquido. 
Essa aquisição é uma das 
várias mudanças que o 
hospital vem passando 
para melhorar a qualidade 
do serviço e atendimento. 
Com a nova administra-
ção que reabriu a unidade 
sob intervenção, a Santa 
Casa vai se adequando às 
necessidades da popula-
ção que precisa receber 

Apesar de ser vista com 
receio por muitos carnívo-
ros, a soja é um alimento 
de altíssima versatilidade 
e até o maior fã do chur-
rasco deve ingerir alguma 
receita com o ingrediente 
em algum dia da sua se-
mana.
A soja pode servir de ali-
mento após ser assada 
ou cozida, sem nenhum 
acompanhamento, porém 
seu potencial está na com-
posição de uma diversida-
de enorme de pratos que 
contenham a planta ou seu 
óleo. Alguns alimentos 
mais conhecidos, como 
Tofu, molho de soja, fari-
nha e óleo, são fáceis de 
encontrar pelas cidades 
brasileiras mas se a busca 
for por algo menos habi-
tual, procure por lojas de 
produtos naturais, esta-
belecimentos focados em 
mercadorias asiáticas. Po-
rém, se o caso for algum 
produto bem especializa-
do como o Isosource Soya 
a melhor opção é o e-com-
merce.
Para os novatos no mun-
do da soja e também ve-
teranos que queiram mais 
detalhes, listamos abaixo 
cinco alimentos que po-
dem abrir a cabeça. Aos 
adeptos da culinária asi-
ática, vale lembrar que a 

atendimento de qualida-
de e prova disso é o novo 
reservatório de oxigênio 
instalado na instituição na 
terça-feira, com capacida-
de de armazenar 10 mil 
metros cúbicos do produ-
to.
Até então, o hospital utili-
zava vários cilindros, que 
geravam um alto custo e 
eram precários. 
Com o tanque e material 
mais econômicos, a redu-
ção de gastos será em mé-
dia de R$11 mil reais ao 

China consome o alimen-
to há pelo menos cinco 
mil anos!
*Tofu
O Tofu é uma comida pre-
parada através de um pro-
cesso de refrigeração da 
soja. É usado, em muitos 
casos, para substituir o 
queijo dada sua semelhan-
ça ao laticínio. O ingre-
diente é suave e absorve 
muito bem os sabores de 
outros alimentos que pas-
sem pelo cozimento jun-
tos. Rico em proteínas e 
vitamina B. 
Para comer, o tofu pode 
ser picado e consumido 
grelhados, fritos, em so-
pas ? fica muito gostoso 
no Lámen.
*Edamame
Atualmente peça funda-
mental no cardápio dos 
restaurantes japoneses 
paulistanos, o Edamame é 
colhido ainda verde e, para 
servir, deve ser fervido em 
água com sal entre 15 e 
20 minutos. O alimento 
é versátil, pode servir de 
entrada, lanche e também 
prato principal. O Eda-
mame é uma ótima opção 
para quem tem problema 
de colesterol, ainda é rico 
em fibras e proteínas
*Molho de soja
Apesar do molho Shoyu 
ser a receita mais conhe-

mês. De acordo com a di-
reção da instituição, a usi-
na será reformada e pos-
teriormente usada como 
backup. 
Os serviços não foram in-
terrompidos e até sexta-
feira, 01, o tanque estará 
disponível para utilização.
A intervenção da prefei-
tura permanece junto à 
Santa Casa para promo-
ver melhorias nos serviços 
oferecidos à população e 
pacientes de Cruzeiro e 
região.

cida de molhos derivados 
da soja, existem algumas 
possibilidades de opções 
oriundas do processo de 
fermentação que produz o 
molho de soja ? salgado e 
com menor índice de soja 
que o sal de mesa. Além 
do molho Shoyu que mis-
tura soja e trigo, existe o 
tamari que é feito apenas 
com a soja, o teriyaki que 
é cozinhado com açúcar e 
vinagre, entre outras op-
ções.
*Missô
Feito a base de soja com 
temperos e grãos como o 
arroz, o Missô é uma pas-
ta fermentada utilizada na 
produção de uma grandís-
sima diversidade de ali-
mentos no Japão. 
É um ingrediente mais que 
tradicional dos japoneses, 
pode ser usado para fazer 
uma grande diversidade 
de marinadas, molhos, pa-
tês e sopa.
*Amendoim de Soja
O grão integral de soja 
pode ser molhado em água 
e cozido até dourar que 
vai se tornar um amen-
doim. Atualmente, há uma 
grande diversidade de sa-
bores que são facilmente 
encontrados em lojas de 
produtos naturais. 
O amendoim é rico em 
isoflavonas e proteína.


