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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.

A Unitau está com
inscrições abertas para os
programas de pós-
graduação lato sensu
(especialização), com a
oferta de mais de 50
cursos, nas áreas de
Ciências Humanas,
Ciências Exatas e
Biociências. Com uma
diversidade de cursos, de
Engenharia Aeronáutica a
Biologia Marinha, de
Psicopedagogia a
Assessoria Gestão da
Comunicação e
Marketing, a Unitau
oferece uma gama de
possibilidades para quem
deseja atualizar-se e fazer
networking – hoje,
requisitos fundamentais
para uma carreira de
sucesso. Os interessados
em incrementar o
currículo profissional
devem, primeiramente,
preencher a ficha de
inscrição on-line no site
w w w . U n i t a u . b r /
voufazerpos – onde
também é divulgada a lista
completa dos cursos. Em
seguida, os candidatos
devem comparecer no
prédio da Pró-reitoria de
Pesquisa e Pós-graduação
(PRPPG) da Unitau,
portando currículo
pessoal, cópias do RG e
do CPF (ou do passaporte,
para estrangeiros), do

diploma de graduação
devidamente registrado
(autenticado ou
acompanhado do original)
e duas fotos 3x4. A Pró-
reitoria de Pesquisa e
Pós-Graduação fica
localizada na Rua
Visconde do Rio Branco,
210, Centro, Taubaté.
Entre os melhores do País
Pelo sétimo ano
consecutivo, os cursos de
MBA da Unitau figuraram
no ranking dos melhores
cursos do País no Guia
Os Melhores MBAs no
Brasil da revista Você S/
A, considerada referência
em publicações do
gênero empresarial no
País. A Revista
avaliou 144 MBA’s
Executivos e
Especializações de 50
instituições em 11
estados brasileiros. Os
cursos da Unitau em
destaque no ranking foram
o MBA Gerência em
Recursos Humanos, que
se classificou na quarta
colocação na categoria
Especialização em
Recursos Humanos,
considerada a mais
exigente; o MBA
Gerência de Tecnologia
de Informação, que subiu
da nona para a quarta
posição, em comparação
à lista de 2009, na

categoria de
Especialização em
Tecnologia da
Informação, e os MBAs
de Gerência Empresarial,
de Gerência Financeira e
Controladoria, de
Administração de
Recursos Humanos e de
Administração Financeira
e Auditoria, os dois
últimos oferecidos em
convênio com o Instituto
Nacional de Pós-
graduação (INPG).
Stricto Sensu A Unitau
também está com
inscrições abertas para os
programas de pós-
graduação stricto sensu.
No total, são sete cursos
de mestrados, sendo
quatro acadêmicos e três
profissionais – o
Mestrado profissional em
Gestão e
D e s e n v o l v i m e n t o
Regional, por exemplo,
ficou em terceiro
lugar na categoria
Mestrado Profissional no
ranking dos melhores
cursos elaborado pela
revista Você SA –, um
doutorado e um pós-
doutorado em
Odontologia. Todos os
cursos são recomendados
pela Capes, órgão do
Governo Federal que
certifica os cursos de
pós-graduação no Brasil.

Unitau abre inscrições
para cursos de
pós-graduação

O prefeito de Taubaté,
Roberto Peixoto,
apresentou no dia 2 de
fevereiro os projetos dos
novos Pronto Socorro
Infantil (PSI) e Pronto
Socorro Municipal
(PSM). As novas unidades
serão construídas junto às
dependências do Hospital
Universitário (HU), que é
mantido pela Fundação
Universitária de Saúde
(FUST) Unitau. Peixoto
apresentou os projetos
após ter assinado com o
reitor da Unitau, José Rui
Camargo, convênio para a
aquisição de 15 leitos do
HU, que serão destinados
aos pacientes atendidos no
atual Pronto Socorro.
Pelo convênio, a
Prefeitura repassará à
FUST cerca de R$ 112,5
mil por mês – chegando a
R$ 1,35 milhão por ano
Durante o evento, o
prefeito Roberto Peixoto
destacou que a
administração municipal
está se empenhando
 “para que ainda neste ano
o PSI já esteja

funcionando”. “Estamos
promovendo melhorias
significativas na área da
saúde de nosso
município”, salientou.
Com a implantação do PSI
e do PSM junto ao HU,
destacou Peixoto, os
pacientes passarão a
contar com uma
importante retaguarda
para os casos que
necessitem de internação,
“sem a necessidade de
deslocamentos e com a
estrutura necessária para
o adequado atendimento”.
Também participaram do
evento o diretor-
presidente da
 Fundação Universitária
de Saúde (FUST),
Isnard de Albuquerque
Câmara Neto, o
secretário municipal de
Saúde de Taubaté,
Pedro Henrique
Silveira, o secretário
municipal de Governo,
Adair Loredo
Santos, a diretora regional
de Saúde, Sandra
Tutihashi, o pró-reitor de
Administração da Unitau,

Francisco José
Grandinetti, e o diretor do
PSM, Mario Iemini. Casa
do Parto Presente ao
evento de assinatura de
convênio, a secretária
municipal de
Desenvolvimento e
Inclusão Social de
Taubaté, professora Lú
Peixoto, destacou que a
administração municipal
já conta com o projeto da
Casa do Parto. Segundo
ela, a unidade foi
planejada para a
realização de partos
naturais de casos de
gravidez sem risco.”A
Casa do Parto será
um local em que as
gestantes terão um
atendimento muito
humanizado podendo,
inclusive, contar com
acompanhamento de
familiares”, completou a
secretária. Lú Peixoto
lembrou que atualmente,
a cidade já conta com a
Casa da Mãe Taubateana,
que é voltada para o
atendimento de casos de
gravidez de risco.

Peixoto apresenta os
projetos dos novos PSI e

PSM

A Câmara de Taubaté
aprovou, na primeira
sessão ordinária do ano,
realizada  no dia 2,
propostas que visam à
segurança e à implantação
de serviço social nas
escolas. O
estabelecimento de área
escolar de segurança
como espaço de
prioridade especial do
poder público é de autoria
do presidente da Casa,
Jeferson Campos (PV), e
a instituição de serviço
social nas escolas
municipais é do vereador
Carlos Peixoto (PMDB).
A área escolar de
segurança corresponde ao
raio de 100 metros a
partir dos portões de
entrada e saída das
escolas e deverá ser
indicada com placas.
Nesta área, a Prefeitura,
com apoio da
comunidade, deve
intensificar fiscalização
de comércio, proibindo
venda de bebidas
alcoólicas e cigarro,
manter condições de
i l u m i n a ç ã o ,
pavimentação, limpeza,
controlar e eliminar
terrenos e prédios vazios,
reprimir jogos de azar e
tomar medidas de
controle de velocidade de
veículos. “A proposta é de
grande importância,

principalmente neste
momento negativo que
Taubaté vive, apontada
como entre as dez cidades
mais violentas do Estado.
No que depender da
Câmara para apresentar
leis para ajudar a diminuir
a violência, estaremos
presentes”, afirmou
Jeferson Campos. Mário
Ortiz (DEM) defendeu a
proposta, ressaltando a
importância da
mobilização dos vários
setores da sociedade no
combate ao crime.
“Segurança não é
simplesmente ato da
polícia. É uma atividade
multidisciplinar que
envolve diretamente a
Prefeitura. O projeto
proporciona, ao
Executivo, instrumentos
para fazer sua parte.” A
instituição do serviço
social nas escolas foi
aprovada com uma
emenda da vereadora
Pollyana Gama (PPS),
alterando a expressão
escolas de 1º e 2º graus
para escolas de ensino
fundamental e médio.
Caberá ao assistente
social realizar
levantamento de natureza
socioeconômica e
familiar, desenvolver e
executar programas de
orientação, de combate à
violência, drogas e de

esclarecimento sobre
doenças. “A família,
célula-mãe da sociedade,
infelizmente, carece de
cuidados. A criança leva
muitos problemas de casa
para a escola, e por isso é
necessária a avaliação
social”, argumentou
Pollyana. “Esses
problemas que vêm de
casa, com o aluno, para a
escola, muitas vezes
sobrecarregam a diretora.
Tenho certeza que o
prefeito vai se sensibilizar
com essa causa, e teremos
assistente social para dar
apoio para as crianças e
jovens”, afirmou Carlos
Peixoto, referindo-se aos
pareceres das comissões
de Finanças e de
Educação, contrários ao
projeto sob alegação de
que, por gerar custos ao
Executivo, deveria ser de
iniciativa deste, o que
pode impedir a sanção do
projeto pelo prefeito.
Mário Ortiz se
manifestou a favor do
projeto. “Mas acho que
não vai ser viável pelo
vício de iniciativa, porque
cria cargos e, portanto,
deveria ser de
competência do
Executivo, e porque a
verba de pessoal da
Prefeitura está estourada.
Vale a tentativa pelo
mérito da proposta.”

Vereadores aprovam
projetos por segurança e

serviço social em
escolas
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A Prefeitura de Caçapava,
por meio da Secretaria de
Cultura, Esportes e Lazer
– Divisão de Esportes,
promove a partir do dia 14
de fevereiro peneiras de
voleibol para selecionar
atletas que integrarão as
equipes que
representarão Caçapava
em competições
regionais e estaduais
neste ano. Podem
participar atletas com
idade entre 10 e 16 anos.
As peneiras serão
realizadas em cinco
bairros de Caçapava. Para

se inscrever, basta ir ao
local e procurar os
professores no horário da
seletiva. A primeira será
realizada dia 14, na quadra
de Nova Caçapava, às
14h. No dia 15, a seletiva
será realizada na Vila
Paraíso, na quadra da
Escola Daphne César
Ghidella, também a partir
das 14h. No dia 16, os
professores farão a
seletiva na quadra do
Jardim São José, a partir
das 14h. Na Vila Menino
Jesus, a seletiva será
realizada no dia 17 de

fevereiro, na quadra do
bairro, às 14h. A última
etapa será no Ginásio
Municipal de Esportes,
no dia 19, às 9h, na Vila
Centenário. Os atletas
s e l e c i o n a d o s
 passarão a fazer
parte das equipes
que vão disputar
competições como os
Jogos da Juventude, Liga
do Vale e Jogos
Regionais. Mais
informações podem ser
obtidas na Divisão de
Esportes, pelo telefone
(12) 3652-9241.

Divisão de Esportes
realiza peneiras de

voleibol a partir do dia 14

O Palácio Boa Vista, em
Campos do Jordão,
apresenta a mostra
“Panorama das Coleções
– Acervo Artístico do
Governo do Estado de
São Paulo”, promovida
pelo Acervo dos Palácios,
órgão vinculado à
Secretaria da Casa Civil.
Entre as obras exibidas no
Palácio está “Operários”,
de Tarsila do Amaral,
eleita por personalidades
do mundo da arte como a
pintura ícone da Cidade de
São Paulo, em votação
promovida pela Veja São
Paulo, na comemoração
dos 457 anos da Capital.
A mostra aberta ao público
reúne algumas das 3,5 mil
obras do Acervo, entre
elas trabalhos de Djanira,
Mário Zanini, Alfredo
Volpi, Tomie Ohtake, Di

Cavalcanti, além de
mobiliário, peças de arte
sacra e louçaria.
“Panorama das Coleções”
pode ser vista até 29 de
maio, de quarta-feira a
domingo e feriados, das
10h às 12h e das 14h às
17h. A entrada é gratuita
para alunos de escolas
públicas e entidades
assistenciais (com
autorização prévia) e para
crianças até 10 anos. O
Acervo Em 1969, com a
intenção de formar uma
coleção de obras de arte
que não fossem apenas
decorativas, mas que
pudessem ser apreciadas
pelos visitantes dos
Palácios como museus,
foi criado o Geapac
(Grupo Executivo de
Aproveitamento do
Palácio do Governo de

Campos do Jordão), com
especialistas que
e s c o l h e r a m ,
especialmente, pinturas e
esculturas do período do
Modernismo brasileiro e
peças de mobiliário
artístico português e
brasileiro dos séculos
XVII, XVIII e XIX.  “Foi
essa intenção de
constituir um
acervo de obras para
fruição pública que
justifica a seleção de
coleções tão importantes,
que representam quase
todos os principais
movimentos da História
da Arte”, afirma Ana
Cristina Carvalho,
curadora do Acervo dos
Palácios.  “Operários”,
obra de 1933, integra o
Acervo dos Palácios
desde 1971.

Obra de Tarsila do
Amaral eleita ícone de

São Paulo está em
exposição em Campos

do Jordão

Viaduto localizado no km
109,4 receberá reforço
na estrutura e nova pintura
das grades metálicas nas
laterais. A CCR
NovaDutra iniciará neste
dia 8, as obras de
modernização e
readequação da estrutura
do viaduto São Pedro, que
passa sobre a Via Dutra, na
altura do km 109,4, em
Taubaté. Para a realização
das obras, os acessos ao
viaduto serão
interditados. Os
motoristas que desejarem
transpor a rodovia em
direção aos bairros Alto
São Pedro, Imaculada e

Jardim América deverão
utilizar o túnel do bairro
Campos Elíseos, na altura
do km 110,3, ou o túnel
da Rodoviária de Taubaté,
na altura do km 107 da
Via Dutra. A expectativa
da CCR NovaDutra é de
que a obra seja concluída
em dois meses. Com 40
metros de extensão, o
viaduto receberá reforço
na sua estrutura,
implantação de barreira
rígida entre as faixas de
rolamento e a calçada,
além de nova pintura das
grades metálicas. Trinta
operários estarão
empenhados na execução

dos serviços. A
Concessionária, em
conjunto com a Prefeitura
Municipal de Taubaté,
implantará sinalização
especial, além de
instalação de faixas nas
proximidades do viaduto,
para alertar os usuários
sobre a realização das
obras. As obras de
melhorias do viaduto São
Pedro fazem parte do
Programa de Reforma e
Alargamento de Pontes e
Viadutos, que vem sendo
empreendido pela CCR
NovaDutra desde 1996
em vários pontos da
rodovia.

Viaduto São Pedro na
Dutra irá receber obras

de modernização

O presidente da Câmara
de Taubaté, Jeferson
Campos (PV), oficiou ao
TRE (Tribunal Regional
Eleitoral), de São Paulo,
solicitando parecer sobre
o número de vereadores a
partir da próxima
legislatura, em 2013. A
Mesa deve apresentar
projeto para ser aprovado
até um ano antes da
eleição, prevista para 7 de
outubro de 2012.
Segundo a exposição de
Jeferson Campos, a
Constituição Federal
dispõe sobre o “limite
máximo” de vereadores,
sendo que o inciso IV,
alínea “g”, delimita as
cidades que estão entre

160 mil e 300 mil
habitantes, caso de
Taubaté – o último censo
somou 275 mil
habitantes. “A discussão
se reporta quanto ao
número a ser fixado, uma
vez que a interpretação
não fica clara, pois se
considerarmos a
expressão ‘limite
máximo’, no caso de
Taubaté seria até 21
vereadores. Por outro
lado, há uma linha de
interpretação que diz: se
a alínea “f” delimita entre
120 mil e 160 mil
habitantes, e o limite
máximo aqui é 19
vereadores, logo Taubaté
teria que fixar seu número

de vereadores entre 19 e
21", diz o presidente da
Câmara. Jeferson
Campos diz ainda que uma
terceira linha de
p e n s a m e n t o
“simplesmente” diz que,
se o artigo fala que o
limite máximo é 21, este
seria o número de
cadeiras do Legislativo
taubateano. A consulta foi
feita também ao Conam
(Consultoria em
A d m i n i s t r a ç ã o
Municipal), de São Paulo.
Anteriormente, a consulta
foi feita ao juiz da 141ª
Zona Eleitoral de Taubaté,
mas este informou que a
consulta deveria ser feita
diretamente ao TRE.

Câmara de Taubaté
consulta TRE sobre

número de vereadores
Evento de apresentação
teve presença do prefeito
Roberto Lunelli, Sami
Arap, presidente da
CBRu, entre outros.
Seleção masculina
recebe visita de crianças
no treinamento A edição
de 2011 do Campeonato
Sul-Americano de Rugby
será realizada neste fim
de semana, na cidade de
Bento Gonçalves (RS).
Brasil, Argentina,
Uruguai, Chile, Paraguai,
Colômbia, Peru e
Venezuela jogarão um
total de 40 partidas nos
dois dias, entre homens e
mulheres. O campeonato
terá oito jogos
transmitidos ao vivo pelo
Sportv.  Nesta quinta-
feira, o evento foi lançado
em apresentação para a
imprensa e contou com a
presença de Roberto
Lunelli, prefeito da
cidade, além do
presidente da
Confederação Brasileira
de Rugby (CBRu), Sami
Arap, do capitão
brasileiro Fernando
Portugal, do treinador da
seleção feminina João
Nogueira, de Hernan
Rouca Oliva, gerente
geral da Confederação
Sul-Americana de Rugby
(CONSUR) e Delarci
Martins, da Secretaria de
Esportes. “Escolhemos
com amor Bento
Gonçalves. É muita honra
realizar um campeonato
do porte do Sul-
Americano e isso irá
alavancar o rugby não só
na região, mas como no
Brasil inteiro”, contou
Sami. O prefeito do
município ressaltou a
importância de receber o
evento na cidade. “Bento
Gonçalves já tem uma
tradição do esporte, com
o Farrapos, campeão da
Copa do Brasil 2010.
Estamos satisfeitos e
contentes com a
realização do torneio.
Temos metas para o
esporte, como por
exemplo, implementar a
prática nas escolas
municipais”, afirmou.
Seleção masculina
recebe visita de crianças
A seleção brasileira
masculina recebeu a visita
de nove crianças, do
projeto Sementes do
Rugby, comandado por
Samuel “Nata”, no
treinamento da última
quinta-feira. Os visitantes
aproveitaram para bater

bola com os atletas
brasileiros por
aproximadamente 30
minutos. “É uma alegria
enorme ver a criançada
jogando rugby desde
cedo. Fico muito
orgulhoso”, disse
Samuel. Uruguai x Chile,
no feminino, abrirá o
evento, no sábado, ás
13h20. Brasil e Argentina
farão o clássico
masculino, que encerrará
as atividades do primeiro
dia, às 21 horas. No
domingo, os jogos
começarão 10 horas, com
destaque para as duas
finais, que serão
realizadas a partir de 15
horas. O Sul-Americano
será disputado na Arena
do SESI, com capacidade
para 5 mil espectadores e
que conta com área de
descanso para os atletas,
sala de hidratação, área
VIP, campo de
aquecimento e sala de
imprensa. Brasileiras
lutam pelo
heptacampeonato Na
temporada passada, as
mulheres ficaram com o
6º lugar no Mundial
Universitário, em
Portugal, e com o vice-
campeonato da Taça de
Prata no Torneio de
Dubai, nos Emirados
Árabes. Além disso,
venceram as seis edições
do Sul-Americano,
inclusive em 2010, na
cidade de Mar del Plata,
na Argentina. A seleção
feminina, atualmente
comandada por João
Nogueira, nunca perdeu
uma partida para seleções
s u l - a m e r i c a n a s .
“Sabemos que todos os
países trabalharam e
evoluíram muito desde o
Sul-Americano passado.
Temos de jogar o melhor
possível e, para isso,
precisamos de foco,
dedicação e respeito
pelos nossos oponentes”,
comentou o técnico
brasileiro. Brasil quer
vaga no Pan, entre os
homens No masculino,
além da disputa pelo
título continental, está em
jogo uma vaga
 para os Jogos Pan-
Americanos, em outubro,
no México. O Brasil
disputou torneios pela
América do Sul e
conquistou ótimos
resultados, como o
terceiro lugar no Sevens
de Punta del Este, no
Uruguai. Na mesma

competição, o time
dirigido por Maurício
Coelho derrotou os donos
da casa pela segunda vez
na história. “Estamos no
caminho certo e os
últimos campeonatos
comprovam isso. Mas
precisamos ter pé no chão
e trabalhar muito para
subir degraus. Os
torneios e treinamentos
foram importantes e
nossas seleções
colocarão isso em prática
dentro de campo”,
explicou Antonio
Martoni, diretor esportivo
da CBRu. A melhor
seleção colocada entre
Brasil, Paraguai, Peru,
Colômbia e Venezuela
garantirá vaga nos Jogos
Pan-Americanos, em
outubro, no México.
Argentina, Uruguai e
Chile, respectivamente os
três melhores da edição
passada, já estão com
passaporte garantido para
a competição
i n t e r c o n t i n e n t a l .
Argentina é a maior
favorita Os argentinos são
os bichos-papões do
rugby sul-americano e
defenderão seu
favoritismo em Bento
Gonçalves. Os “Pumas”
têm muita tradição no
esporte, venceram todas
as edições do torneio e
são os atuais vice-
campeões da Copa do
Mundo de Sevens. Tabela
de jogos Chave feminina
Primeira fase Grupo A
(Brasil, Argentina,
Venezuela e Paraguai)
Argentina x Venezuela
Brasil x Paraguai
Argentina x Paraguai
Brasil x Venezuela
Venezuela x Paraguai
Brasil x Argentina Grupo
B (Uruguai, Chile,
Colômbia e Peru) Uruguai
x Chile Colômbia x Peru
Uruguai x Peru Colômbia
x Chile Chile x Peru
Colômbia x Uruguai
Chave masculina Primeira
fase Grupo A
 (Argentina, Brasil,
Paraguai e Peru) Brasil x
Paraguai Argentina x
 Peru Brasil x Peru
Argentina x Paraguai
Paraguai x Peru Argentina
x Brasil Grupo
B (Chile, Colômbia,
Uruguai e Venezuela)
Chile x Colômbia
Uruguai x Venezuela
Chile x Venezuela
Uruguai x Colômbia
Colômbia x Venezuela
Uruguai x Chile

Sul-Americano de Rugby
com oito países e
diversas atrações

A prefeitura de São Luís,
por meio da Secretaria
Municipal de Agricultura,
Pesca e Abastecimento
(Semapa), em parceria
com o Ministério da
Agricultura, vai incentivar
a produção de alimentos
orgânicos, entre os
agricultores familiares da
zona rural do município.
Atualmente, os produtos
de origem orgânica, além
de agregar valor à
produção familiar, disputa
a preferência dos
consumidores mais
conscientes, nas feiras e
supermercados, por
serem produzidos de
forma natural, sem o uso
de adubo químico,
fertilizantes e
agrotóxicos. A produção
de alimentos orgânicos
vem crescendo no mundo
todo e já apresenta
números significativos
no mercado consumidor
brasileiro. Já podemos
encontrar, nas prateleiras
dos supermercados,
produtos ostentando o
selo de orgânico,
competindo com os
produtos produzidos de
forma convencional,
apresentando diferenças
no preço final. Para dar
uma partida oficial ao
programa de produção de
alimentos de origem
orgânica no município de
São Luís, através da
agricultura familiar, a
Semapa vai realizar, no
mês de junho, a I Semana
de Alimentos Orgânicos.
Nessa oportunidade, a
Secretaria vai apresentar
aos fiscais do Ministério
da Agricultura um
levantamento recente de

toda área rural de São
Luís, que apresente
condições de iniciar e
manter uma produção de
alimentos orgânicos, de
maneira sistemática. O
levantamento levará em
considerando o nível de
capacitação e 
organização  dos
agricultores familiares
orientados pelos técnicos
da Semapa, para
p r o d u z i r e m
hortifrutigranjeiros com
alta produtividade, no
sistema  convencional. Os
fiscais do Ministério da
Agricultura vão fazer um
planejamento dos meios
necessários para realizar
palestras e promover
orientações sobre as
vantagens de produzir
a l i m e n t o s
h o r t i f r u t i g r a n j e i r o s
orgânicos, técnicas de
produção e
comercialização e
mercado consumidor.
Produção Segundo o
titular da Semapa, Júlio
França, não é mais
admissível  que nós
continuemos a produzir
alimentos na ilha de São
Luís, sem observar,
rigorosamente, as
características naturais do
nosso ecossistema.
“São Luís é uma ilha, e
como tal, possui
características naturais
especiais e próprias que
devem ser respeitadas e
preservadas  na hora de
exercermos qualquer
atividade que altere as
características do meio
ambiente, como é o caso
da produção
hortifrutigranjeira. A
produção deve estar em

harmonia com a nossa
natureza,” disse. Júlio
França reforçou a
intenção da Secretaria e
disse que o objetivo não
é somente preparar o
agricultor familiar para
uma produção de
qualidade, sem
agrotóxico, e sim
prepará-lo para a venda do
produto final, nas feiras e
mercados, com maior
rentabilidade possível.
Para completar, afirmou
ainda que  “a I Semana dos
Alimentos Orgânicos
pretende ser um marco
dentro de uma campanha
ininterrupta voltada ao
esclarecimento da
sociedade, mais
especificamente, o
consumidor urbano sobre
o que é de fato é um
alimento orgânico, seus
benefícios e vantagens.
Para Walber Silva, fiscal
federal agropecuário da
divisão de política,
produção e
desenvolvimento do
Ministério da Agricultura,
promover o produto
orgânico é uma maneira
de incentivar também
boas práticas no campo.
“A nossa campanha
procura clarear
algumas dúvidas que a
população possa ter sobre
os orgânicos e
transformar o consumidor
urbano num aliado dos
produtores”. Durante a I
Semana dos Alimentos
Orgânicos, serão
distribuídos folders,
adesivos e materiais
publicitários com o
objetivo de aproximar o
consumidor do produto
orgânico.

Prefeitura de São Luís vai estimular a
produção de alimentos orgânicos


