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Jornal Regional

POSTOS DE DISTRIBUIÇÃO
CAÇAPAVA: Na banca da Praça das Bandeiras
e outras da cidade.
CAMPOS DO JORDÃO: Livraria J. B. Pires -
Rua Dr. Djalma Forjaz, 211 - Capivari.
CARAGUATATUBA: Salles Jornais e Revistas -
Rua Aluno Arantes.
CUNHA: Banca da Várzea  - Rua Augusta Galvao de França ( Ao lado do campo de
futebol)
JAMBEIRO: Praça Almeida Gil, 19 - Centro - Papelatia Bangalo
LAGOINHA: Parada Obrigatória - Praça Pedro Alves Ferreira,65
MONTEIRO LOBATO: Banca do Lu -
Praça Com. Freire.
NATIVIDADE DA SERRA: Banca de Natividade e Panificadora Pão Zico -
Rua Lírio da Serra.
Banca Nossa Senhora de Natividade
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 - Claudia e Goreti
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 Praça - Praça Oswaldo Cruz, 18
TAUBATÉ: Irmãos Pascheta Ltda. -
Rua XV de Novembro, 504.
TREMEMBÉ: Nas bancas de jornais da cidade.
UBATUBA: D.D.P. Distribuidora de Publicidade Costa Verde - Praça Exaltação à Santa
Cruz, 75
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.

Curiosidades

Como parar de soluçar Uma crise de soluços é algo bem desagradável,
principalmente quando se está em meio ao trabalho e não há nada
que interrompa esse espasmo repetido. Talvez, em virtude disso é
que existem as crendices populares. Acompanhe algumas das
simpatias mais usadas para interromper esta incômoda tarefa de nosso
corpo:
Objeto na testa: Você coloca um pedaço de linha enrolado no centro
da testa da pessoa que está soluçando. Ela vai parar de soluçar? Pode
até ser que sim, se a fé falar mais alto! Não há nenhum embasamento
científico relacionado ao ato de fixar algo na testa como sendo um
procedimento eficaz no sentido de eliminar o soluço.

Prender a respiração: Você prende a respiração até quando suportar e
desta forma, seus soluços terão fim. Resultado: Momentaneamente
você fica com uma enorme falta de ar e seus soluços continuam
insistentes. É evidente que esta ação não passa de mais uma tentativa
frustrada de solucionar o problema.

Humor
O sujeito era tão exagerado que dizia que seu are de terra era uma
fazenda. Sua vaca deitada e o rabo sobrava para o quintal do vizinho.
Uma manhã ele me falou que havia perdido uma vaca na noite anterior.
Eu perguntei como foi que aconteceu e ele me respondeu:
- Caiu uma goiaba na cabeça dela e a morte foi instantânea.
Aí eu perguntei:
- Por que você não me chamou pra aproveitarmos a carne?
E ele respondeu:
- E o bicho da goiaba deixou?
Dois alentejanos andavam à caça no meio dos montes. De repente,
avistam um jovem que fazia Asa Delta. Um dos alentejanos levanta a
espingarda e dá um tiro e outro caçador pergunta:
- Compadre, que pássaro era aquele?
- Não sei compadre, mas que ele largou o homem que levava, largou.
 novo. Então, continue andando e fazendo. Não desperdice a base
que você já construiu. Existe alguma coisa que você pode fazer agora
mesmo, hoje, neste exato instante. Pode não ser muito, mas vai mantê-
lo no jogo. Vá rápido quando puder. Vá devagar quando for obrigado.
Mas, seja lá o que for, continue. O importante é não parar!

Miscelânea
Programas como o
AMETRA (Atendimento
Múltiplo na Educação), PEEJ
(Programa Ensino, Esporte e
Juventude), Integrarte e
Quadra Viva, que buscam
proteger, capacitar e gerar
oportunidades, oferecendo
formação profissional,
projetos esportivos, culturais
e ambientais, entre outras
ações de inclusão sócio-
econômica, são políticas
públicas voltadas a crianças,
jovens e adolescentes de
Taubaté. Atualmente, mais de
69 mil crianças e jovens são
beneficiados por meio das
atividades esportivas e
culturais, educativas, oficinas
e cursos oferecidos pela
prefeitura de Taubaté, através
das Secretárias de
Desenvolvimento e Inclusão
Social, Esporte e Lazer e
Educação. Crianças e
adolescentes que passam
mais tempo envolvidas com
atividades que sejam
prazerosas e que despertem
seu interesse, como
atividades esportivas,
recreativas e culturais,
acabam, consequentemente,
tendo menos tempo para
entrar em contato com o
mundo da criminalidade e das
drogas. É pensando nisso que
a Prefeitura Municipal de
Taubaté vem apostando cada
dia mais em atividades para
orientar, educar e oferecer
novas oportunidades às
crianças e jovens da cidade.
“O que leva à violência é a
ociosidade, por isso, é
preciso dar oportunidades
para que nossos jovens
participem de capacitações e
atividades esportivas e
culturais. Estamos investindo
para oferecer um futuro
melhor para nossas crianças”,
afirma o prefeito Roberto
Peixoto. Conheça alguns dos
projetos oferecidos pela
prefeitura às crianças e
jovens da cidade: AMETRA

- oferece atendimento integral
e 26 oficinas de iniciação
social, em parceria com o
SENAI, direcionadas a
adolescentes, com atividades
múltiplas educativas,
culturais, recreativas,
esportivas e de lazer. Atende
faixa etária de 7 a 17 anos.
Oferece quatro refeições
diárias, atendimento bio-
psico-social. PEEJ – Visa à
promoção sócio-educativa
de crianças e adolescentes
entre 7 e 14 anos, durante 4
horas diárias (fora do horário
escolar), desenvolvendo
atividades diversificadas
(educativas, culturais,
artísticas, esportivas e
recreativas). Oferece duas
refeições diárias,
acompanhamento pediátrico
e odontológico.
INTEGRARTE – Oferece
aos alunos da Rede Municipal
de Ensino a oportunidade de
experimentar diversas formas
de arte. O Integrarte é
formado por profissionais
especializados nas áreas de
Artes Cênicas, Dança e
Ginástica Rítmica, Artes
Plásticas e Música, além do
Integrarte Recreação que
atua nas escolas de tempo
integral com atividades
esportivas, gincanas,
brincadeiras e intercâmbios,
sendo uma forma de
preparação pré-dirigida para
a vida adulta, contribuindo
para a formação da
cidadania. AÇÂO SEMEAR
– Consiste em palestras de
prevenção às drogas,
trabalhando a motivação e
auto estima, abrange 57 mil
alunos da rede municipal,
além de entidades,
comunidades e outras
instituições solicitantes.
ASTE Itaim (Ação Social,
Turismo e Ecologia),
oferecendo atendimento de
aprendizagem lúdica,
iniciação musical, educação
física, jardinagem, artes,

hotelaria e gastronomia em
parceria com o SENAC,
através de cursos
profissionalizantes para a
faixa etária de 7 a 14 anos.
EDUCARTE: Em parceria
com a SOAPRO, visa
despertar na criança, cujas
mães trabalham fora, a
importância de sua
participação social,
desenvolvendo a cidadania,
criatividade e o pensamento
crítico, através de uma
programação de atividades
variadas, adequadas as faixas
etárias. QUADRA VIVA:
Projeto de inclusão com
atividade de iniciação
esportiva de 7 a 14 anos que
atende nas modalidades:
futsal, vôlei, basquete e
handball. Cada criança é
obrigada a fazer 2
modalidades. Atende aos
bairros do Cecap,
Gurilândia, Vila Aparecida,
Jardim Maria Augusta e
Baronesa. CENTRO
COMUNITÁRIO SANTA
HELENA (Bairro Água
Quente): Oferece cursos de
dança, ginástica, capoeira,
além de atividades esportivas
como futsal, basquete,
handebol e vôlei.
ESCOLINHAS de
ESPORTES de
COMPETIÇÃO E
INICIAÇÃO: Oferece
atividades de iniciação em
várias modalidades e para
equipes de treinamento com
nível de competição.
Modalidades: Atletismo
Basquete Futebol Ginástica
Artística e Rítmica Handball
Natação Tênis Voleibol.
Acontece em núcleos
localizados na CTI,
Vila São Geraldo, Belém,
Vila Marli, Jaraguá,
CECAP III, Parque São
Luiz, Jardim Mourisco,
Esporte Clube Taubaté,
Emecal, Vila São José, ADC
Ford, Associação de Taubaté
e TCC.

Prefeitura de Taubaté mantém políticas públicas

atingindo mais de 69 mil crianças e jovens

A Frente Parlamentar em
Defesa do Vale do
Paraíba, Serra da
Mantiqueira e Litoral
Norte vão levar ao
governador Geraldo
Alckmin, a proposta de
ampliar o atendimento
pelo Sistema Único de
Saúde (SUS), na Santa
Casa de São José dos
Campos. A proposta é
aproveitar toda a
infraestrutura daquela
instituição de saúde, cuja
capacidade de
atendimento vem sendo
subutilizada pelo Estado.
Dos 178 leitos, 60% são
reservados para o SUS,
mas não são totalmente
utilizados, inclusive em
procedimentos de média
e alta complexidade, que
podem ser oferecidos
pelo hospital. A Santa
Casa é referência, por
exemplo, em cirurgias
bariátricas e reparadoras,
atendendo um grupo de
140 pacientes e
realizando oito cirurgias
por mês. “Somente o
Hospital Regional de
Taubaté não dá conta”,
disse Padre Afonso. “O
governador prometeu na
sua campanha, um hospital
regional para São José
dos Campos, mas quem

sabe se aproveitarmos
melhor essa estrutura, a
proposta seja
contemplada”, disse o
deputado estadual Padre
Afonso Lobato (PV), após
reunião da Frente
Parlamentar com a
diretora do DRS 17,
Sandra Tutihashi,
realizada no dia 27,
quinta-feira, na Santa
Casa. Padre Afonso
acredita que dessa forma,
parte da demanda
reprimida da região pode
ser absorvida. “A Santa
Casa tem serviços de
qualidade e uma ótima
capacidade instalada”,
afirmou, depois de visitar
as instalações locais. Na
mesma reunião, também
foi debatida a
possibilidade de incluir na
proposta a ser levada ao
governador, a
possibilidade de também
utilizar a estrutura do
Grupo de Assistência à
Criança com Câncer
(Gaac) para atendimento
SUS.  “É um hospital de
primeiro mundo, que tem
duas salas cirúrgicas
sendo sub-utilizadas”,
destacou Padre Afonso. O
parlamentar afirma que o
maior problema dos dois
hospitais é a falta de

recursos de custeio, o que
poderia ser solucionado
numa parceria com o
Governo do Estado. Um
terceiro ponto da pauta da
reunião se referiu à
destinação de verbas de
emendas parlamentares
para apoiar
financeiramente aqueles
projetos com maior
abrangência regional.
“Vamos tentar continuar o
trabalho conjunto feito na
legislatura anterior,
quando destinamos verbas
para a implantação de
leitos de UTI em várias
cidades e para outras
prioridades.” Região
Metropolitana Uma
discussão mais
aprofundada sobre as
estratégias para
negociação com o
governador para a
implantação da região
metropolitana do
 Vale do Paraíba de
verá ser realizada
 no início de fevereiro.
Ontem o assunto foi
discutido na reunião
realizada logo após a
visita à Santa Casa, mas
Padre Afonso, que é
presidente da Frente
Parlamentar, que a
participação de todos os
deputados.

Frente Parlamentar vai
levar a Alckimin

proposta de
aproveitamento da Santa

Casa de São José dos
Campos para

atendimento SUS

Investimento é destinado
ao aditamento dos
convênios entre a
Secretaria de Estado da
Educação e duas
instituições assistenciais
que juntas atendem 373
estudantes com
n e c e s s i d a d e s
educacionais especiais na
região Na última quinta-
feira, dia 27, o
Governador do Estado de
São Paulo, Geraldo
Alckmin e o Secretário da
Educação, Herman
Voorwald, assinaram o
aditamento dos convênios
firmados em 2010 entre
a Secretaria de Estado da
Educação e 301
instituições assistenciais
responsáveis por educar
crianças e adolescentes
com deficiências graves e
que não podem ser
incluídas na rede regular
de ensino. A iniciativa
permitirá a continuidade
da ação no exercício

2011 em todo o Estado de
São Paulo e envolve
investimentos de quase
R$ 92,3 milhões. Os
convênios prevêem
repasse de verba às
instituições para o
atendimento de 33 mil
alunos. Só para a região
da Diretoria de Ensino de
Taubaté serão repassados
cerca de R$ 985 mil,
destinados às APAEs de
Caçapava e Taubaté, que
juntas atendem
373 estudantes. “Desde
1995, o Estado de São
Paulo trabalha em
parceria com as APAEs e
demais instituições
f i l a n t r ó p i c a s .
Começamos atendendo
133 unidades
e 13 mil alunos.
 Hoje, temos a grande
satisfação de atingir a
marca de 33 mil
beneficiados, em 301
instituições”, disse o
Secretário Herman

Voorwald. Os recursos
vão auxiliar no pagamento
de professores, diretores
e coordenadores
pedagógicos, além da
manutenção das classes.
Do total de instituições
conveniadas, 260 são
unidades da APAE
(Associação dos Pais e
Amigos dos
Excepcionais) e outras 41
são entidades
assistenciais que também
trabalham com alunos
deficientes. Todas
oferecem atendimento
pedagógico e educacional
em situações de
deficiência motora,
visual, mental ou auditiva,
e também para alunos com
autismo. Convênios de
Taubaté Instituição/
município/ alunos
atendidos/ repasse APAE/
Caçapava/ 171/ R$
451.611,00 APAE/
Taubaté/ 202/ R$
533.482,00

Governo do Estado libera R$
985 mil para atendimento a
estudantes de Apaes em

Taubaté

Como resposta ao
alarmante índice de
violência, registrado nos
primeiros dias deste ano
na cidade, a Polícia
Militar está colocando
em andamento a
Operação Cone Leste
Paulista, a fim de
combater os delitos na
região do Vale do Paraíba.
A operação deve
permanecer com cerca de
50 soldados da PM de
Taubaté, São José dos
Campos, Jacareí e Lorena
em blitz visando coibir
vários crimes em Taubaté,
principalmente. A
comandante da 4º Cia do
BPMI, responsável tanto
pelo policiamento da
parte central do
município, quanto pela
execução dessa ação
especial, a Capitã Paula
Hamad, acredita que já
está garantindo bons
resultados nessa ofensiva.
Segundo ela, a Polícia
Militar fechou na última
quinta-feira, dia 27, um
desmanche de carros
roubados, na Mal. Arthur
Costa Silva, 1381, no
bairro de Santa Luzia,
onde foram recuperados
cerca de quatro veículos
e cujas peças já estavam à

venda numa loja situada na
av. Humaitá onde ocorreu
recentemente um
tiroteio. Durante o
fragrante do desmanche,
no 1º DP, na Av. JK, o
soldado, Sulivan Silva
Souza de 23 anos, que
trabalha na corporação há
três, revelou que os
suspeitos instalaram o
desmanche há menos de
um ano, no local, bem ao
lado da Polícia
Ambiental, numa atitude
desafiadora. “Ainda bem
que a Polícia Militar,
mantém os olhos e
ouvidos bem abertos e
sabe agir na hora certa”,
relatou. Para a Capitã
Paula, a Polícia Militar
não está imóvel. “Nós
estamos também agindo
em bares e locais
suspeitos de ser ponto de
tráfego drogas,
conseguimos fechar/
autuar pelo menos cinco
bares na parte baixa da
cidade só no início de
noite. A operação Cone
Leste Paulista vai durar
até a 1hora da manhã desta
sexta-feira (sendo
repetida sempre que
necessário), e estamos
conseguindo êxito nessa
força-tarefa, por que

contamos com a ajuda/
parceria tanto da
Prefeitura Municipal de
Taubaté, através do Depto
de Postura, quanto da
população, que liga e
denuncia atividades
suspeitas, através do 190
ou do 191 e 181 da
Polícia Civil. Temos de
unir forças para termos
segurança em todos os
níveis, já que, as Polícias
não podem estar em todos
os lugares em todos os
momentos, daí a
importância da
participação da
comunidade nessa
verdadeira luta por
cidadania, afirmou
categoricamente” , a
oficial.Como parte desssa
ofensiva conjunta, a
Polícia Civil também
efetuou esta semana,
várias blitz relâmpago
com objetivo de
intensificar o combate ao
tráfego de drogas em
vários bairros da cidade,
efetuando apreensões de
entorpecentes e
recolhimento de
menores. Um sinal de que
Taubaté começa a reagir
nessa guerra contra a
violência urbana e no
caminho da segurança

Polícia Militar coloca a
Operação Cone Leste
Paulista em Ação em

Taubaté

O Sindicato do Comércio
Varejista e o Procon de
Taubaté realizaram no dia
27, a palestra “Orientação
aos lojistas – direitos
básicos dos
consumidores”. O
treinamento teve como
principal objetivo fazer
um alerta aos empresários
sobre a fiscalização que o
Procon vem realizando, e
tirar as dúvidas dos
lojistas para evitar
autuações de
irregularidades nos
estabelecimentos da
região. O Coordenador do
Procon de Taubaté, Fábio
Câmara, explicou
questões polêmicas
relacionadas ao dia-a-dia
do comércio varejista.
Ele esclareceu, por
exemplo, que não é

permitido a loja instituir
valor mínimo para aceitar
o pagamento no cartão de
crédito. Outra questão foi
a do preço à vista, que
deve ter desconto no
pagamento em dinheiro,
no cheque à vista, débito
e no cartão de crédito em
uma vez. Ele ressaltou
também que o
comerciante pode ter
problemas em recusar
cheques de terceiros, e a
orientação é que a loja
tenha um cartaz visível
avisando o cliente. Além
disso, é preciso cautela ao
se deparar com cheques
com restrições, e o ideal
é que o funcionário trate
com cordialidade o
cliente, para não correr o
risco da empresa ser
processada por danos

morais, caso a pessoa
sinta-se descriminada. A
palestra tratou ainda sobre
a lei da entrega, que
determina que o
comerciante deve
cumprir o prazo
combinado com o cliente,
caso contrário estará
sujeito a multa. Com
relação a cobrança de
garantia estendida é
preciso informar o
cliente de que ele está
pagando pelo serviço, e
não tornar isso uma
condição para a venda ser
efetuada. Outras dúvidas
podem ser esclarecidas
pelo site
www.procon.sp.gov.br, ou
pelo número do Procon
de Taubaté (12) 3625-
5115 ou (12) 3624-6610.

Procon faz alerta sobre
fiscalização nas lojas
durante palestra no

Sincovat
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A rede municipal de
educação de Taubaté,
composta por 66 unidades
de educação infantil e 53
de ensino fundamental,
recebe no dia
03 de fevereiro, cerca de
43 mil alunos que
estarão retornando às
aulas para o ano
letivo de 2011. No dia 02
retornam os professores
para formação
pedagógica, se
preparando para chegada

dos alunos. De acordo
com a Secretaria
Municipal de Educação, o
ano letivo das escolas
municipais terá 201 dias
de aulas. Todos os alunos
já iniciarão as
 aulas com o material
apostilado, que será
entregue durante a
primeira semana. Apenas
duas escolas, a Profº José
Sant´Ana de Souza na
Chácara Flórida e
Amadeo Piccini no

Quiririm, recomeçam o
período letivo no dia 07
de fevereiro, devido a
obras que sofreram
pequeno atraso. Várias
escolas da rede passaram
por obras de ampliação,
reformas e manutenção
para receber bem os
alunos e professores,
entre elas as EMEFs Santa
Luzia, Quinta dos
Eucaliptos, Chácaras
Floridas, Evaristo e Novo
Horizonte.

Volta às aulas acontece
no dia 3 na rede

municipal de Taubaté

A prefeitura municipal de
Taubaté abre inscrições
para cursos
p r o f i s s i o n a l i z a n t e s
gratuitos no AMETRA
(Atendimento Múltiplo
na Educação e no
Trabalho), para jovens de
12 a 17 anos e 11 meses,
oferecendo gratuitamente
diversos cursos
p r o f i s s i o n a l i z a n t e s ,
conveniados com o
SENAI, através dos quais
o adolescente estará apto
a iniciar em sua própria
residência, com recursos
básicos, geração de renda
em apoio à família. Os
interessados devem
comparecer em uma das
unidades do Ametra entre
os dias 01 e 18 de
fevereiro, das 8h às 11h e
das 14h às 17h.
Documentos necessários
para matrícula: 1 foto
3x4, cópia do
comprovante de endereço
(com CEP), do RG e CPF

do aluno ou responsável,
declaração escolar e
telefone para contato. Os
cursos são de segunda a
sexta-feira, no período da
manhã e tarde. Mais
informações pelos
telefones (12) 3625-
5060 / 3631-3199.
Confira as Unidades do
AMETRA e os cursos
oferecidos O AMETRA I
situa-se na Avenida
Armando Salles de
Oliveira, 284, próximo a
CTI, e oferece os cursos
de Elétrica, Eletrônica,
Serigrafia, Cabeleireira,
Informática, Manutenção
e configuração de micro-
comutadores, Moda-
costura e Artes e
D e c o r a ç ã o ,
 com 4 turmas diárias de
2ª a 6ª feira, em período
não escolar. O AMETRA
II situa-se na Avenida
Santa Luiza do Marillac,
1375, Jardim do Sol,
próximo ao Horto

Municipal, e oferece
cursos de Marcenaria,
Serralheria Artística,
Serigrafia, Informática,
Mecânica de Autos,
Perfumaria, Tapeçaria,
Culinária, Computação
Gráfica e Elétrica de
Autos. O AMETRA III
situa-se na Avenida Santa
Cruz do Areão, 1735
bairro do Areão e oferece
cursos de Ajustador
Mecânico, Serralheria,
Informática, Eletricista
Enrolador, Desenho
técnico mecânico,
Mecânico de motocicleta,
Marcenaria de pequeno
móveis e Tapeçaria. O
ASTE – AMETRA situa-se
na Avenida
Professor Gentil de
Camargo S/N Parque Três
Marias e oferece cursos
de Artes, Informática,
Inglês, Marchetaria,
Projeto e produto,
Gastronomia e
Serigrafia..

Prefeitura de Taubaté
abre inscrições para
cursos gratuitos do

AMETRA

Neste final de semana,
acontece na capital
catarinense o Floripa
Sevens, competição
internacional que abriga a
3ª Etapa do Circuito
Brasileiro de Rugby
Sevens. As equipes
masculina adulta,
feminina e juvenil do São
José Rugby Clube,
parceiro da CCR
NovaDutra em projeto de
inclusão pelo esporte,
embarcaram na quinta, dia
27, para Florianópolis
(SC). Os atletas de São
José dos Campos (SP)
disputam neste final de
semana o Floripa Sevens,
competição internacional
que inclui a 3ª Etapa do
Circuito Brasileiro de
Rugby Sevens. As
formações do São José
Rugby masculino e do
SPAC feminino venceram
as duas primeiras etapas
do Circuito, realizadas
respectivamente em São

José dos Campos e em
São Paulo. Entre os
juvenis, a equipe
joseense, integrada por
atletas do Projeto Rugby
Social, patrocinado pela
CCR NovaDutra, venceu a
primeira etapa. A segunda
etapa foi vencida pelos
juvenis do UniBrasil/
Curitiba. O Campeonato
tem início no sábado pela
categoria Juvenil (sub-
19). O São José estreia às
9h00 contra o paulistano
Bandeirantes. Às 10h20
volta a jogar, desta vez
contra os donos da casa, a
equipe catarinense do
Desterro. No início da
tarde será a vez do
feminino com as meninas
do São José enfrentando
as vizinhas do Jacareí, às
13h20, voltando ao campo
às 14h20. O time
masculino adulto do São
José inicia sua escalada na
competição contra o
paulistano Pasteur, às

15h00. Volta ao campo às
16h20 contra o FTC/
Bahia e encerra os seus
jogos de sábado contra o
paulistano Rio Branco, às
17h40.O presidente do
São José Rugby Clube,
Christiano Fonseca, está
confiante em um bom
desempenho na
competição. “Acredito
muito nos atletas que
disputam o Seven de
Florianópolis, mesmo
com o Masculino
desfalcado de 7 atletas
que estão servindo a
seleção brasileira no Sul-
Americano. No Feminino,
estamos com uma equipe
renovada e que está
treinando forte todos os
dias, com o objetivo de
ficar entre as três
principais equipes do
Brasil. Já a equipe juvenil
treina constantemente
com a equipe adulta, o que
com certeza ajuda a subir
o nível dos garotos” diz.

São José Rugby defende a
liderança no Brasileiro de
Sevens em Florianópolis

Na tarde do dia 29 o
programa esportivo da
Record apresentado por
Mylena Ciribelli e
Cláudia Reis exibiu uma
entrevista exclusiva com
o jogador do Santos que
disputou o Mundial na
África do Sul, em 2010.
Com a camisa do Brasil,
o meia conquistou a Copa
América de 2004 e a
Copa das Confederações
de 2005. Mas o fato mais
marcante foi a eliminação
da Copa. Em entrevista ao
repórter Alex Mendes, ele
fez revelações inéditas
sobre os bastidores da
derrota para a Holanda no
Mundial. “A imagem que
eu tenho na minha cabeça
é a mesa dos jogadores, a
mesa da comissão
técnica. Nós ficamos
aproximadamente duas
horas, duas horas e meia
na mesa. Ninguém falava
nada. Um jogador olhava
pro outro e era só tristeza.
Choravam muito”,
revelou. Ainda no
vestiário, uma visita
também surpreendeu
Elano. “Os jogadores da
Holanda, o Snejder e o
Van der Vaart, vieram para
o nosso vestiário. Os
caras abraçavam a gente e

diziam: “A gente não
acredita que isto está
acontecendo. Nós
passamos e vocês estão
desclassificados. Não
fica assim não. Vocês têm
o melhor futebol do
mundo”. Depois de ser
um dos destaques da
geração de jovens do time
do Santos que encantou o
Brasil e conquistou os
títulos brasileiros de
2002 e 2004, Elano está
de volta à Vila Belmiro,
desta vez para ser um dos
mais experientes do
elenco. Ainda assim, ele
não quer saber de ser babá
de Neymar, Ganso e cia.
“Eu sou novo. Estou
experiente, não velho. E
cuidar dos meninos não
tem jeito. Se bobear, eles
driblam até eu”, brinca. O
Esporte Fantástico exibe
ainda uma matéria
especial sobre a volta da
geração do
penta ao futebol
brasileiro. A chegada de
Rivaldo ao São Paulo
completa o
grupo dos heróis que
conquistaram a
Copa de 2002. Prestes a
completar 39 anos, o
jogador foi contratado
como estrela e a torcida

espera que ele resolva os
problemas do time.
Ronaldo e Roberto
Carlos têm a mesma
missão no Corinthians e
Ronaldinho Gaúcho
também é visto como o
salvador do Flamengo.
Mas por que será que
jogadores que já deixaram
o auge há muito tempo
ainda mantêm o status e
ainda conseguem receber
quantias vultosas nos
principais times
brasileiros? Por que o
Brasil não consegue se
despedir da última
geração vencedora do
nosso futebol? Falta
reposição? Por que
nenhum brasileiro
apareceu entre os dez
melhores do mundo na
última eleição da FIFA? O
programa esportivo da
Record responde a essas
perguntas. E mais: o
segundo capítulo da
aventura de Lu Marini
“Rastreando o Pantanal”,
a preparação esportiva da
atriz Joana Balaguer para
a minissérie “Sansão e
Dalila” e os melhores
vídeos da internet na nova
versão do “Pingou na
Rede”, com apresentação
de Bruno Piccinato.

Elano revela com
exclusividade Os

jogadores da Holanda
visitaram o nosso

vestiário após a partida

O prefeito João Castelo assinou,
na manhã do dia 28, contrato com
a Caixa Econômica Federal (CEF)
para ampliar a abrangência do
Programa Bolsa Família em São
Luís. Durante a solenidade,
realizada no auditório Reis
Perdigão, na sede da Prefeitura,
Castelo disse que cerca de 80 mil
famílias vão ser beneficiadas
com o contrato celebrado com a

Caixa. “A assistência às famílias

carentes é um compromisso
indeclinável da nossa
administração. Como eu tenho
dito sempre, a prioridade de todo
o nosso trabalho é a criatura
humana. Vamos ampliar e
aperfeiçoar o Bolsa Família,
vamos continuar dando toda
assistência ao social porque -
volto a repetir – a criatura
humana sempre foi e continuará
sendo o principal foco de todos
os nossos trabalhos”, ressaltou

João Castelo. Além do prefeito,

o contrato foi assinado pelo
gerente regional de Canais da
CEF, Kadmo Ariston Costa
Moura, que na cerimônia
representou a Superintendência
da Caixa Econômica Federal no
Maranhão. Em breve discurso,
Kadmo Moura destacou a
importância do contrato,
acentuando que “a Caixa

Econômica, como um banco
social, continuará à disposição
da Prefeitura de São Luís para a
celebração de futuras e novas

parcerias”. A secretária

municipal da Criança e
Assistência Social, Roseli
Ramos, explicou que este
contrato com a Caixa é fruto de
um primeiro Termo de Acordo de
Cooperação para a integração do
Programa Bolsa Família Federal
com o Ministério de
Desenvolvimento Social e

Combate à Fome (MDS).

Vulnerabilidade Por meio deste
termo, o município de São Luís
se responsabiliza em incluir
famílias em situação de
vulnerabilidade, que ainda não
tiveram acesso ao Programa
Bolsa Família Federal. Roseli
Ramos salientou que cerca de 80
mil famílias vão ser beneficiadas
com o Termo de Acordo de
Cooperação e irão
receber uma parte do benefício
do governo federal. O município
de São Luís ficará
encarregado de completar
 a bolsa até atingir o teto de R$

100,00. “Para que o

benefício possa chegar às
famílias é necessária a
participação da Caixa Econômica
Federal, a partir do contrato que

está sendo firmado agora”,
declarou Roseli Ramos. Ela
lembrou que o desafio de
operacionalizar a proteção social
às famílias mais vulneráveis, com
dificuldades em prover o
sustento dos filhos, tem
provocado diversas estratégias
das políticas sociais do país e do
município de São Luís e, entre
elas, as dos programas de

transferência de renda. A

secretária Roseli Ramos
enfatizou que a assinatura do
contrato representa mais uma
importante etapa do trabalho da
Semcas, que será implementado
por conta desse Termo de
Acordo de Cooperação
celebrado com o MDS, visando
à integração do Programa Bolsa

Família Federal. Para que este

benefício possa chegar às mãos
das famílias necessitadas, faz
necessária a efetiva participação
da CEF, que atua como agente

pagador do benefício. Além de

diversas lideranças de
movimentos comunitários e de
entidades da sociedade civil, a
solenidade contou também com
a presença de diversos políticos,
entre os quais os vereadores
José Joaquim, Vieira Lima, Josué
Pinheiro, Chaguinha e Barbosa
Lages.

Castelo assina contrato que amplia Bolsa

Família para 80 mil famílias em São Luís


