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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.
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Uma pesquisa realizada
pelo Núcleo de Pesquisas
E c o n ô m i c o - S o c i a i s
(NUPES), da Unitau,
mostra que os materiais
escolares estão 12%
neste primeiro mês de
2011, se comparados aos
preços praticados em
janeiro de 2010. O
levantamento foi
realizado com o preço de
12 principais itens de
materiais escolar em 4
grandes lojas
especializadas que se
encontram estabelecidas
ao mesmo tempo em São
José dos Campos e
Taubaté. Foram
consultados os preços
dos seguintes itens:
apontador, régua,
borracha, canetas
hidrocor, lápis, lápis de
cor, caderno brochura, giz
de cera, mochila, tesoura,
cola e papel sulfite. O
item que mais apresentou

variação entre os preços
mínimo e máximo
praticados foi o
apontador, com 2.098%
de diferença. Isso deve-se
às diferenças de
especifacação do produto,
pois entraram na pesquisa
apontadores com
depósito (mais caro) e
sem depósito (mais
barato). O papel sulfite
apresentou a menor
variação, com diferença
de 15%, visto que não há
grandes diferenças entre
as marcas.
Dicas para economizar A
principal dica é sempre
pesquisar antes de
comprar a lista de
materiais. Aproveite para
consultar o lojista e saber
se ele oferece descontos
para quantidades (nesse
caso, organize um grupo
para fazer compras
maiores). Não deixe para
a última hora, pois a

pressa, geralmente,
impede você de fazer
bons negócios. Utilizar
sempre o material que
sobrou do ano passado e,
quando for fazer a compra
do material escolar, não
leve a criança junto, uma
vez que ela vai sempre
escolher artigos que têm
“motivos estampados” e
por isso são mais caros.
Compre certo Compras
em ambulantes e camelôs
devem ser evitadas.
Apesar do preço,
muitas vezes
favoráveis, este tipo de
vendedor não fornece
nota fiscal, o que pode
dificultar a troca ou
assistência do produto se
houver necessidade.
Cuidado, também com as
marcas que vendem
apenas produtos
importados, cuja
qualidade se apresenta
inferior aos nacionais.

Pesquisa Nupes aponta alta de 12%

no material escolar

Quinta-feira, 20, é a
última data para inscrição
pelo Para quem estipulou
metas em seu projeto de
vida e deseja investir em
uma carreira profissional,
a Anhanguera, a maior
instituição de ensino
superior do país, oferece
a chance de se inscrever
em seu vestibular. Com
cursos focados para o
mercado de trabalho e
toda uma estrutura que
auxilia o aluno a
conquistar seus objetivos,
as unidades da Faculdade
Anhanguera em Jacareí,
São José dos Campos,
Taubaté e o polo da
U n i v e r s i d a d e
Anhanguera-Uniderp –
P i n d a m o n h a n g a b a
realizam o seu primeiro
processo seletivo do ano
no dia 23 de janeiro
(domingo), às 9h30. As
inscrições podem ser
realizadas até quinta-feira
(20), pelo site
www.vestibulares.br e nos
dias 21 e 22 de janeiro
nas dependências das
unidades e polo. No site,
os interessados
encontram um guia
completo com a relação
dos cursos oferecidos,
edital do processo
seletivo e informações
sobre bolsas de estudo e
financiamentos, inclusive
o Novo Fies (confira
abaixo a relação de cursos
das unidades). A taxa de
inscrição é de R$ 25. O
processo seletivo terá
início às 9h30 e os
vestibulandos devem
comparecer à unidade
com 30 minutos de
antecedência, munidos de
cédula de identidade
original, comprovantes de
inscrição e do pagamento
da taxa, além de caneta
esferográfica com tinta
azul ou preta. Os
candidatos que não
puderem comparecer no
domingo podem optar
pelas provas agendadas,
marcadas as quartas,
sextas ou sábados. A prova
do Vestibular também
pode ser substituída pelas
notas do Exame Nacional
do Ensino Médio (Enem).
Neste caso, os pontos
obtidos na parte objetiva
e na redação do exame
serão considerados, de
acordo com os critérios
constantes no edital do

processo seletivo.
Vantagens de estudar na
Anhanguera Atualizada
com as melhores práticas
do mercado de trabalho, a
Anhanguera realiza
diversos investimentos
para inovar e garantir a
qualidade dos cursos
ofertados em todas as
suas unidades. Essas
ações fizeram com que a
Instituição fosse
reconhecida e
conquistasse o 1° lugar na
categoria Inovação e
Qualidade, no setor de
serviços diversos, em
pesquisa realizada em
2010 pela Revista Isto É
Dinheiro. Um de seus
principais diferenciais é o
Portal de Empregos,
lançado pela Anhanguera
com o objetivo de
aumentar as chances de
seus alunos de
conquistarem melhores
colocações no mercado
de trabalho. São mais de
50 mil vagas
disponibilizadas no site. A
ação foi desenvolvida em
parceria com o site
Trabalhando.com, a
comunidade de trabalho
líder da América Latina,
com escritórios em
Portugal, Espanha,
México, Argentina, Chile,
Peru, Colômbia e Brasil.
Quem estuda na
Anhanguera também
conta com outros
d i f e r e n c i a i s :
infraestrutura de suas
unidades, corpo docente
formado por professores
com experiência de
mercado e programas
institucionais exclusivos,
como o Programa do
Livro-Texto (PLT),
centrado na oferta de
livros com até 80% de
desconto. Considerado o
maior programa de livros
do Ensino Superior do
Brasil, incentiva a leitura
e combate a pirataria. A
instituição também
disponibiliza aos seus
alunos as principais
bolsas e financiamentos
disponíveis no Brasil,
como o Fundo de
Financiamento ao
Estudante do Ensino
Superior (FIES), e outros
créditos estudantis
privados, em parceria
com instituições
financeiras. A Anhanguera
realiza convênios com

empresas e órgãos
públicos, além de
oferecer programas de
bolsas de estudos em
todas as localidades em
que atua. Um dos
principais é o Programa
Universidade para Todos
(Prouni). Os alunos ainda
podem escolher as
melhores opções de
pagamento de sua
mensalidade: débito
automático no cartão de
crédito ou em conta
corrente, ou ainda o
tradicional pagamento do
boleto em rede bancária.
Cursos oferecidos em
2011 Faculdade
Anhanguera de Jacareí:
Administração, Ciências
Contábeis, Comunicação
Social – Hab. Publicidade
e Propaganda, Direito,
Gestão de Recursos
Humanos, Pedagogia.
Faculdade Anhanguera de
São José dos Campos:
Administração, Ciência
da Computação, Análise e
Desenvolvimento de
Sistemas, Ciências
Contábeis, Comunicação
Social – Hab. Publicidade
e Propaganda, Engenharia
de Controle e Automação
- Mecatrônica,
Engenharia Elétrica,
Fisioterapia, Gestão de
Recursos Humanos,
Logística, Marketing,
Gestão Hospitalar,
Pedagogia, Letras,
Serviço Social. Faculdade
Anhanguera de Taubaté:
Administração, Ciência
da Computação, Ciências
Contábeis, Comunicação
Social – Hab. Publicidade
e Propaganda,
Enfermagem, Engenharia
de Controle e Automação
– Mecatrônica,
Engenharia de Produção,
Engenharia de Produção
Mecânica, Pedagogia,
Engenharia Elétrica,
Fisioterapia, Gestão de
Recursos Humanos,
Licenciatura em Letras –
Português e Inglês,
Logística, Marketing,
Mecatrônica Industrial,
Serviço Social.
Universidade Anhanguera
- Uniderp – Centro de
Educação a Distância -
P i n d a m o n h a n g a b a :
Administração, Ciências
Contábeis, Gestão de
Recursos Humanos,
Pedagogia, Serviço
Social.

Anhanguera realiza
primeiro vestibular do

ano
O Ministério da Saúde
enviou 30 kits de
emergência, com
aproximadamente 400 mil
itens, para auxílio às
pessoas atingidas pelas
enchentes no Espírito
Santo.O Ministério da Saúde
iniciou na tarde do dia 14 o
cadastramento de
profissionais de saúde
voluntários para o atendimento
às pessoas vítimas das
enchentes. Em três horas,
foram 131 cadastros por meio
do Portal da Saúde
(www.saude.gov.br). Os
registros serão selecionados e
colocados à disposição da
Secretaria Estadual de Saúde
do Rio de Janeiro, que
avaliará como será utilizada
essa ajuda. “É bom quando a
solidariedade do povo
brasileiro se transforma em
ação”, disse o ministro da
Saúde, Alexandre Padilha. Ele
doou sangue pela manhã no
Hemorio, em campanha para
ampliar os estoques que serão
utilizados no atendimento à
população. “Nós do governo
federal temos buscado ajudar,
colocando à disposição os

profissionais dos hospitais
federais e antecipando o
repasse de recursos, além de
auxiliar o Governo do Estado
e a Marinha a montar dois
hospitais de campanha.” Os
hospitais federais do Rio de
Janeiro receberam 14
pacientes atingidos pelas
enchentes. Uma equipe do
departamento de gestão
participou de reunião na
Região Serrana com
representantes do estado e
municípios. A partir do
encontro será definida a
atuação dos 50 voluntários
dos hospitais federais que
estão disponíveis para
trabalhar na região. Outros
300 profissionais de saúde
estão de sobreaviso para
ampliar o atendimento
hospitais federais do Andaraí,
Bonsucesso, Cardoso Fontes,
Lagoa, Ipanema e dos
Servidores do Estado. O
Diário Oficial da União trouxe
na edição de hoje a
publicação da liberação de R$
8,9 milhões pelo Ministério da
Saúde para três municípios do
Rio de Janeiro: Nova Friburgo
(R$ 2,1 milhões); Petrópolis

(R$ 4,7 milhões) e Teresópolis
(R$ 1,9 milhão). O repasse
feito nesta tarde permitirá a
ampliação da assistência
hospitalar e poderá ser
utilizado para custear
atendimentos de média e alta
complexidade, como cirurgias,
por exemplo, e para a
aquisição de medicamentos e
insumos hospitalares.
Ainda, podem ser utilizados
na restauração de serviços de
saúde danificados pelas fortes
c h u v a s . E S P Í R I T O
SANTO - O Espírito Santo
também recebeu auxílio do
Ministério da Saúde. Ontem,
chegou ao estado sete
toneladas de medicamentos e
insumos para o auxílio às
pessoas atingidas pelas
enchentes. São 30 kits
suficientes para atender 45
mil pessoas por um período de
um mês. Eles são compostos
por antibióticos,
a n t i i n f l a m a t ó r i o s ,
antiparasitários, analgésicos,
antitérmicos, anti-
hipertensivos, ataduras,
esparadrapos, luvas,
máscaras, cateteres e
seringas, entre outros.

Em três horas 131 voluntários se
cadastram para ajudar o RJ

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
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A Prefeitura de Taubaté,
por intermédio da
V i g i l â n c i a
Epidemiológica (VE) da
Secretaria Municipal de
Saúde, realizou na manhã
de quinta-feira, 13 de
janeiro, treinamento de
profissionais de saúde da
cidade para reforçar o
combate à dengue. O
treinamento foi
direcionado a médicos,
enfermeiros e
representantes de
laboratórios, clínicas e
hospitais do município.
Também participaram
técnicos da Vigilância
Epidemiológica Estadual
e da Superintendência de
Controle de Endemias –
Sucen. O foco principal do
treinamento foi o manejo
clínico ambulatorial da
dengue, com o objetivo
de estabelecer um
procedimento padrão
entre as unidades de saúde
do município na

condução do atendimento
ao paciente de dengue.
Neste contexto, foi
destacada a necessidade
de se realizar a
notificação de novos
casos da deonça o mais
rápido possível. Para
tanto, segundo a
coordenadora da VE,
Stela Zöllner, a Prefeitura
de Taubaté oferecerá
meios eletrônicos para a
notificação, otimizando o
controle de dados sobre a
situação da doença.
Segundo ela, as
notificações poderão ser
realizadas pelos e-mails
p m t . e p i d e m i o l o g i c a
@ t a u b a t e . s p . g o v. b r ,
vetaubate@yahoo.com.br,
pelo site
www.taubate.sp.gov.br e
até mesmo pelos
telefones 3621-6600 e
3629-6232. Também
participou da ação o
secretário municipal de
saúde de Taubaté, Pedro

Henrique Silveira, que
ouviu sugestões para
aperfeiçoar os
procedimentos clínicos e
tirou dúvidas dos
representantes das várias
instituições de saúde,
juntamente com a equipe
da VE. O reforço do
combate à dengue no
município foi
determinado pelo
prefeito Roberto Peixoto.
O prefeito ressaltou que,
diariamente, equipes de
agentes da VE têm
realizado diversas ações
de combate ao mosquito
transmissor da doença,
por meio de visitas em
residências e orientação à
população. “A Prefeitura
de Taubaté está usando
todas as armas disponíveis
para vencer a guerra
contra a dengue e, para
isso, precisamos contar
com o apoio maciço da
população”, completou
Peixoto.

Prefeitura de Taubaté
promove treinamento de
profissionais de saúde

para reforçar combate à
dengue

O Senac Taubaté está com
as inscrições abertas para
os cursos de capacitação
na área gastronômica -
voltados para pessoas que
visam aprender e
aperfeiçoar as técnicas de
cozinha. A unidade
oferece três opções, em
horários diferentes:
Básico de Confeitaria,
Iniciação à Panificação e
Auxiliar de Cozinha. No
curso Básico de
Confeitaria, com início
previsto para o dia 31 de
janeiro, o participante irá
aprender a preparar
massas, cremes, caldas,
doces, bolos, tortas e
decoração. Já no curso de
Iniciação à Panificação,
as aulas terão início no dia
29 de janeiro, e os
participantes irão
aprender as técnicas e o
manuseio da matéria-
prima para o preparo e a

elaboração de produtos
específicos de
panificação. No curso de
Auxiliar de Cozinha, os
participantes irão
aprender a elaborar pratos
básicos utilizando
técnicas nas áreas de
legumeria, açougue e
cozinha quente, passando
também por conceitos de
logística, higiene e
manipulação de
alimentos, entre outras
habilidades. O início
desta atividade está
previsto para o dia
24 de janeiro. Os
interessados podem
efetuar as inscrições
pessoalmente no
 Senac Taubaté, que fica
na Rua Nelson Freire
Campello, 202 – Jardim
Eulália, ou pela internet,
no site www.sp.senac.br/
taubate. Mais
informações sobre os

cursos podem ser obtidas
pelo telefone (12) 2125-
6099. Sobre o Senac São
Paulo Instituição
e d u c a c i o n a l
comprometida com a
inclusão social, o Senac
São Paulo organiza uma
programação de cursos
livres, técnicos, de
graduação e pós-
graduação em diversas
áreas do conhecimento.
São 50 unidades
educacionais em todo o
Estado de São Paulo, além
de três campi do Centro
Universitário Senac, dois
hotéis-escola – Grande
Hotel São Pedro e Grande
Hotel Campos
do Jordão – e mais a
Editora Senac São Paulo.
A diversidade dessa
atuação possibilita a
oferta de atendimento
corporativo e de cursos a
distância.

Cursos de capacitação
gastronômica
têm inscrições

 abertas no Senac
Taubaté

Levantamento foi
baseado em 36 mil testes
rápidos da Campanha
Fique Sabendo Mais da
metade da população
paulista faz o primeiro
teste de HIV somente
após completar os 30
anos de idade. É o que
aponta levantamento da
Secretaria da Saúde com
base em 36 mil testes
rápidos realizados durante
a campanha Fique
Sabendo 2010, promovida
entre novembro e
dezembro de 2010. Do
total de pessoas que
fizeram o exame, 56,8%
tinham 30 anos ou mais.
Os dados apontam ainda
que uma em cada três
pessoas que procuraram o
teste pela primeira vez
tinha mais de 40 anos de
idade.Todas as pessoas

que fizerem o teste rápido
de HIV durante a
campanha responderam a
um questionário que
permitiu traçar um perfil
dos participantes da
campanha. As mulheres
tiveram participação
maior, com 53,6% dos
exames realizados. Apesar
disso, o levantamento
aponta que houve
aproximadamente 3 vezes
mais diagnóstico positivo
em homens. Entre os
homens com diagnóstico
positivo 53,3% possuem
idades entre 25 e 39 anos,
29,8% têm mais de 40
anos e 16,9% têm entre
14 e 24 anos. Entre as
mulheres com
diagnóstico positivo
56,2% estão com idades
entre 25 e 39 anos, 38,1%
tem mais de 40 anos,

13,3% têm entre 14 e 24
anos e 1,9% são menores
de 13 anos. “As pessoas
iniciam a vida
sexualmente ativa cada
vez mais cedo. É
importante que aquelas
pessoas que se expuseram
a algum risco façam o
teste o quanto antes. O
diagnóstico tardio da
doença prejudica o
tratamento e a qualidade
de vida dos pacientes,”
explica Maria Clara
Gianna, coordenadora do
Programa Estadual de
DST/Aids. Os exames de
HIV estão disponíveis
gratuitamente à população
pelo Sistema Único de
Saúde (SUS). Para saber
os locais que realizam o
teste basta ligar para o
Disque-DST/Aids: 0800-
16-25-50.

Mais da metade
dos paulistas

só fizeram
1º teste de HIV após os

30 anos
O Projeto da Nova Luz,
proposta da prefeitura de
São Paulo para revitalizar
a área conhecida como
Cracolândia, é mais uma
tentativa de expulsar a
população pobre do
centro da cidade, segundo
a arquiteta Diana Helene
Ramos. A pesquisadora
desenvolveu sua tese de
mestrado na Universidade
de São Paulo (USP) sobre
a luta por moradia no
centro da cidade. A
proposta, foi submetida a
uma consulta pública na
noite de sexta-feira, dia
14, prevê a remodelação
das ruas no entorno da
Estação da Luz, com um
número expressivo de
demolições em uma área
de 45 quarteirões. Muitos
dos imóveis da região
estão abandonados ou
deteriorados. A falta de
ocupação tem propiciado
o uso e tráfico do crack
na área. Na avaliação de

Diana, o projeto
urbanístico que foi
apresentado tem como
principal objetivo a
“ r e v a l o r i z a ç ã o
econômica” dos imóveis
e não a recuperação do
bairro. “Está mais voltado
para os proprietários e
i n v e s t i m e n t o s
econômicos de grande
porte”. Apesar de estarem
previstas 2.260 moradias
de interesse social entre
as 11 mil que devem ser
construídas com
implementação do Nova
Luz, o representante do
Movimento de Moradia
Região Centro (MMRC),
Nelson Cruz da Souza,
também é contrário ao
projeto. “Faz parte da
operação higienista de
acabar com os pobres no
centro”, afirma. Além de
dar espaço para os novos
investimentos, as
demolições são uma
forma, de acordo com

Diana, de apagar a
memória de uma região
central marcada pelas
desigualdades sociais. “[A
demolição] não é só
material, mas simbólica
de desconstrução desse
centro que foi tomado
pelas classes populares”.
A prefeitura, no entanto,
afirma que a maior parte
das intervenções previstas
visa a propiciar o aumento
do número de moradores
na área e potencializar o
incremento das atividades
econômicas com
 geração de empregos. De
acordo com a
administração municipal,
está prevista ainda a
recuperação de
patrimônios históricos,
culturais e artísticos
como forma de promover
o desenvolvimento social
e modificar a imagem
negativa, atraindo novos
frequentadores e
empreendedores.

Para especialistas
Projeto Nova Luz visa

retirar pobres do centro
de São Paulo

Os interessados em
concorrer a Rei Momo e
Rainha do carnaval 2011,
evento realizado pela
Prefeitura Municipal de
Taubaté, podem se
inscrever entre os dias 17/
01 à 04/02, na Secretária
de Turismo e Cultura,
localizada na Rodoviária
Nova, Rua Benedito
Silveira de Moraes, s/nº,
Jardim Ana Emília, de
segunda a sexta-feira, no
horário das 08h às 11h30
e das 14h às 17h30 horas.
No ato da inscrição, os
candidatos devem estar
munidos de cópia do RG
e CPF, comprovante de
residência e fotografia
3X4. Se o candidato
estiver representando
alguma agremiação,

deverá apresentar
declaração assinada pela
diretoria. De acordo com
o regulamento do
concurso, a idade mínima
para participar é 16 anos,
no entanto, entre 16 e 17
anos, os candidatos devem
apresentar autorização da
Vara da Infância. Não
existe limite máximo de
idade. O Rei Momo e a
Rainha eleitos receberão
como prêmio a
importância de R$
3.000,00 (três mil reais).
A 1ª princesa receberá R$
2.500,00 (Dois mil e
quinhentos reais) e a 2ª
princesa a importância de
R$ 2.000,00 (dois mil
reais). A escolha dos
representantes do
carnaval será realizada dia

doze de fevereiro de
2011, em local a ser
confirmado. O mandato da
Corte começará com a
coroação, terminando
logo após a premiação e
desfile das escolas de
samba campeãs do
carnaval 2011. A
Corte de Momo
representa a alegria do
carnaval. São
eles que abrem,
comandam e encerram a
folia de Momo. A escolha
do rei, da rainha e das
princesas marca o início
da grande festa que é o
carnaval de Taubaté, um
evento que tem se
firmado como um dos
mais importantes do
calendário cultural da
cidade.

Taubaté abre inscrições
para Rei Momo e Rainha

do Carnaval 2011

Teve início na última
sexta-feira, dia 14, a
exposição “Qhapaq Ñan,
o Caminho dos Incas”, que
reúne 80 fotografias e
mapas da Cordilheira dos
Andes, percorrida pelos
Incas. A cerimônia de
abertura teve a presença
do embaixador do Peru,
Jaime Stiglech, e da
consulesa, Ana Teresa
Lecaros, que foram
recebidos no Teatro
Mario Covas pelo vice-
prefeito de Caraguá,
Antonio Carlos da Silva
Júnior. O objetivo da
mostra é divulgar o
Quapaq Ñan, o principal
caminho nos Andes onde
os incas aproveitaram as
redes viárias construídas
por culturas anteriores e
desenvolveram uma nova
rota. Atualmente, vivem

nessas imediações
comunidades de
agricultores, mineiros,
pescadores e artesãos. A
consulesa Ana Teresa
Lecaros destacou que a
exposição retrata em
imagens curiosidades e
momentos do povo Inca.
“O desejo do governo do
Peru é que o Brasil
conheça os costumes de
nossa população, para que
essa arte seja divulgada e
alcance toda a America
Latina”, disse. O Quapaq
Ñan passa pelo Peru,
Bolívia, Equador, Chile,
Argentina e Colômbia,
que juntos tentam
inscrever o caminho na
Lista do Patrimônio
Mundial da Organização
para a Educação, a Ciência
e a Cultura das Nações
Unidas (Unesco). Com o

apoio do Banco
Interamericano de
D e s e n v o l v i m e n t o ,
iniciaram um projeto de
preservação dos valores
culturais e naturais da
região por onde passaram
os incas. A exposição é
uma realização do
Instituto Dom Romero e
da Embaixada e
Consulado do Peru, em
parceria com o Governo
Municipal, por meio da
Fundação Educacional e
Cultural de Caraguatatuba
(Fundacc). Serviço
Exposição Quapaq Ñan, o
Caminho dos Incas De 14
de janeiro a 5 de março
Visitação de terça a
domingo, das 14h às 18h
Entrada franca Teatro
Mario Covas Av. Goiás,
187 – bairro Indaiá Tel:
(12) 3881-2623

Caraguá abre exposição
fotográfica Qhapaq Ñan

o Caminho dos Incas

Os preparativos para o
carnaval de passarela de
2011 já estão em ritmo
acelerado. A Fundação
Municipal de Cultura (Func),
por meio da Coordenação de
Eventos Comunitários,
cumpriu uma agenda de
reuniões com todos os
segmentos envolvidos na folia
de Momo e concluiu as
pendências legais quanto ao
regulamento e ordem dos
desfiles. Os encontros, que
contaram com a presença das
entidades representativas e
responsáveis pelos grupos de
cada segmento, aconteceram
nos meses de outubro e
novembro do ano passado e
foram realizados na Casa do
Bloco Tradicional. Por meio
de sorteio, foi definida a
ordem dos desfiles dos
blocos tradicionais dos
grupos A e B, turmas de
samba, tribos de índios,
blocos afros e das escolas de
samba para o carnaval de
2011. Turmas de samba e
tribos de índios A abertura
oficial do carnaval na
passarela do samba deverá
acontecer no dia 03 de
março (quinta-feira), com o
desfile das turmas de samba
Ritmistas de São José,
Ritmistas da Madre Deus,
Fuzileiros da Fuzarca e
Vinagreira do Samba. Logo
em seguida, desfilarão os
blocos tradicionais (hour
concour) da Apae e
Boêmios do Ritmo. E,
encerrando os desfiles, as
tribos de índios Tapiaca Uhu,
Tupinambá (Iguaíba),
Tupiniquins, Kamayurá,
Sioux, Carajás, Curumim, Os
Tupinambás, Upaon Açu,
Guajajaras, Itapoã e Guarani.
Blocos tradicionais Do
sorteio para definir a ordem
de desfile dos blocos
tradicionais, só não
participaram os blocos que
subiram para o grupo A
(Dragões da Liberdade e
Pierrot) e os três que
desceram para o grupo B (La
Boêmios de Fátima,
Inacreditáveis e Os
Guerreiros do Ritmo). O
desfile dos 24 blocos do
grupo B acontecerá no dia 04
de março (sexta-feira) e será
aberto pelo novato
Especialistas do Ritmo. Logo
em seguida, desfilam:
Príncipe da Meia Noite, Os
Gaviões do Ritmo, La
Boêmios de Fátima, Os
Inacreditáveis, Os Guerreiros
do Ritmo, Os Malabaristas,
Geração do Ritmo, Os
Curumins, Bola de Prata, Os
Vigaristas do Ritmo,
Companhia do Ritmo,
Tradicionais do Ritmo, Os
Gladiadores, Os
Perfeccionistas, Os
Fenomenais, Falcão de Prata,
Os Tropicais do Ritmo,
Alegria do Ritmo, Os
Apaixonados, Renovação
do Ritmo, Os Lobos, Os
Vingadores e Fênix. Já o
desfile dos blocos

tradicionais do grupo A, que
compreende 22 blocos, ficará
assim: Dragões da
Liberdade, Pierrot, Os
Trapalhões, Príncipe de
Roma, Os Fanáticos,
Originais do Ritmo, Os
Indomáveis, Os Feras, Os
Foliões, Os Versáteis, Os
Magnatas, Os Vampiros,
Vinagreira Show, Os
Vigaristas, Kambalacho do
Ritmo, Mensageiros da Paz,
Os Tremendões, Reis da
Liberdade, Os Brasinhas, Os
Guardiões, Arlequim de
Ouro e Os Diplomáticos.
Escolas de samba e blocos
afros A ordem do desfile
para as escolas de samba foi
definida em assembléia geral
da União das Escolas de
Samba do Maranhão
(Uesma) e obedeceu à
ordem de classificação de
2010. Assim, as escolas
classificadas na ordem ímpar
desfilarão no domingo (06 de
março), na seguinte
sequência: Mocidade da
Cohab, Túnel do Sacavém,
Unidos de Ribamar, Turma
de Mangueira, Turma do
Quinto e Favela do Samba.
Já as colocadas na ordem par
irão desfilar na segunda-feira
gorda de carnaval (07 de
março) e iniciará com
Terrestre do Samba, seguida
pela Império Serrano,
Marambaia, Unidos de
Fátima e Flor do Samba. Os
blocos afros desfilarão,
divididos em dois grupos,
antes das escolas de samba,
no domingo, dia 06, com
Aruanda, Garotinhos Beleza,
Omnirá e Juremê, e na
segunda-feira, quando será a
vez de Abibimã, Didara,
Oficina Affro, Netos de
Nanã, Akomabu e Abiyêyê
Maylô. Blocos Organizados
Na segunda-feira (08 de
março), desfilam os blocos
organizados. A Func ainda
aguarda a ordem de desfile,
que foi definida através de
sorteio realizado em
assembléia com as entidades
representativas e os grupos.
Horário dos desfiles De
acordo com a Promotoria de
Justiça especializada na
proteção ao meio ambiente,
urbanismo e patrimônio
cultural, baseada na lei
delegada nº 200, de 24 de
setembro de 2009, em seu
artigo 177, o uso de som
mecânico é limitado até às 3
horas da manhã. Desta forma,
os desfiles na passarela do
samba deverão obedecer ao
tempo limite para as
apresentações dos blocos e
escolas de samba. “Com
toda a ordem de desfile da
passarela do samba definida,
estamos comprometidos
agora com a produção dos
bailes que abrem oficialmente
a temporada carnavalesca na
cidade e onde será eleita a
Corte Momesca para o
carnaval 2011”, anunciou o
coordenador de Eventos da
Func, Fernando Oliveira.

Bailes Os bailes da Corte,
dos Artistas e do Erê,
realizados pela Func,
deverão acontecer,
respectivamente, nos dias 4,
5 e 6 de fevereiro, no Circo
Cultural Nelson Brito. As
inscrições para o concurso
que elegerá a Corte
Momesca ficarão abertas até
o dia 21 de janeiro. Os
interessados deverão
comparecer à Coordenação
de Eventos Comunitários da
Func, na sede do órgão, em
frente à Fonte do Ribeirão,
de segunda à quinta, das 14h
às 18h, e na sexta das 8h às
12h, munidos de
documentação completa
(RG, CPF, comprovante de
residência e número de
inscrição no INSS ou PIS/
PASEP) e fotografia de
corpo inteiro. O Rei Momo
e a Rainha eleitos receberão
como prêmio a importância
de R$ 3.000,00 (três mil
reais) e mais o título, a coroa,
a fantasia e o cetro. As
Princesas receberão como
prêmio a importância de R$
2.000,00 (dois mil reais) e
mais os títulos, as faixas e as
tiaras de princesas. Parceiros
Como vem acontecendo nos
dois anos de gestão do
prefeito João Castelo, a Func
reúne-se com os parceiros
institucionais que somam
esforços para a realização da
grande festa na passarela do
samba. Este ano, o encontro
foi agendado para o dia 25
de janeiro (terça-feira), às 16
horas, na sala de reuniões da
Casa do Bloco Tradicional.
“A Fundação é organizadora
do evento, mas sem as
competências de cada órgão
seria impossível a realização
do carnaval. Na reunião,
serão tratados os acertos e
detalhes quanto ao aparato
logístico para garantir
diversão e segurança aos
foliões durante os três bailes
no Circo Cultural Nelson
Brito, e os dias de desfiles na
passarela do samba”,
destacou o presidente da
Func, Euclides Moreira
Neto. Foram convidadas
para o encontro do dia 25,
as secretarias municipais de
Turismo (Semtur), de Saúde
(Semus), de Comunicação
(Secom), de Obras e
Serviços Públicos (Semosp),
de Urbanismo e Habitação
(Semurh), de Trânsito e
Transporte (SMTT), da
Criança e Assistência Social,
(Semcas,) de Segurança
Alimentar (Semsa), de
Segurança (Semusc),
Instituto Municipal de
Paisagem Urbana (Impur),
além de representante da 1ª
Vara da Infância e Juventude,
Centrais Elétricas do
Maranhão (Cemar), Corpo
de Bombeiros, Polícia Militar,
Serviço de Emergência
(Samu), Corpo de
Bombeiro, Delegacia de
Costumes e Conselho
Regional de Engenharia
(Crea).

Bailes e desfiles na
passarela do samba já têm

data marcada para o
carnaval 2011 em São Luís


