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Miscelânea
Curiosidades

O Sol é uma estrela de 5ª. categoria, cujo volume supera em 1.300.000 vezes o da
Terra. Esta que depende do Sol para obter luz e calor, constitui um dos planetas que
giram em seu redor, não muito afastados em comparação a distância imensa que
existe entre eles. Estamos a cerca de 149.500.000 quilômetros do Sol. O astro-rei
constitui-se de uma enorme massa de gases inflamados, tão quente que se acredita
que a temperatura interna alcance a 20 milhões de graus centígrados e a externa a
6.000 graus. Chamas gigantes e línguas de fogo, conhecidas como protuberâncias
ou coroa solar, saltam da massa principal, atingindo a milhares de quilômetros de
distância. De tempo em tempo, manchas escuras aparecem na face do Sol, as
manchas solares, provavelmente por imensas explosões, as quais, segundo os
cientistas, provocam em nossa atmosfera modificações elétricas.

Ainda hoje, muitos confundem a utilidade dos produtos diet e light. Os nutricionistas
explicam que ambos devem possuir quantidades menores de alguns componentes
do alimento. Os classificados como light são aqueles adequados para as pessoas
que procuram consumir menos calorias e manter a forma física, já que eles devem
ter no mínimo 25% a menos de alguns de seus ingredientes. Na sua maioria, a
gordura e o açúcar são eliminados da tabela de valor nutricional, mas vale lembrar
que seu consumo deve ser moderado, já que o fato de terem menos calorias não
justifica o excesso de ingestão. Já a linha diet foi elaborada para os diabéticos, que
precisam controlar o metabolismo cortando o açúcar da dieta alimentar.

Humor

O sujeito estava no fundo do bar, triste e arrasado, com um copo de bebida, quando
entra um cara revoltado, quebrando tudo, gritando com todo mundo. O cara chega
até a mesa, tira o copo da sua mão, bebe a metade e ainda joga o resto no sujeito e
diz:
- Fala alguma coisa, cachorro. Fala logo, antes que eu te arrebente!
O sujeito responde, triste:
- Hoje é mesmo o meu dia de azar. Logo de manha perdi a hora porque acabou a
energia e tive que descer vinte andares de escada. Fui sair da garagem, o pneu do
carro estava furado. Perdi meia hora pra trocar o pneu, saí com muita pressa e
acabei batendo o carro. Cheguei muito atrasado no trabalho, discuti com o chefe e
fui mandado embora. Por causa disso, cheguei bem mais cedo em casa e peguei
minha mulher na cama com o amante. E pra acabar de vez com meu dia, eu estou
aqui na minha, me preparando pra me suicidar e chega um idiota feito você e ainda
toma todo o meu copo de veneno! Assim não dá!

Seu Pancrácio, um velhinho de 80 anos, volta de viagem de lua-de-mel e encontra
um amigo que pergunta:
- Então Pancrácio, como foi a lua-de-mel?
- Ótima Olegário, respondeu o velho.
E o amigo insiste:
- E o sexo, como foi?
- Maravilhoso, fizemos amor quase todos os dias!
- Como assim, quase todos os dias?
- É isso mesmo, quase fizemos no sábado, quase fizemos no domingo, quase fizemos
na segunda, quase fixemos na terça...

Anúncio publicado no jornal da minha cidade: “Homem branco, viúvo, na casa dos
sessenta, procura mulher branca, na casa dos cinqüenta, incoerente, inculta e
péssima cozinheira com personalidade difícil e situação financeira razoável. Estou
precisando de novos problemas”.

Mensagens

Às vezes ficamos com preguiça e passamos semanas sem meditar. Somos tragados
pelas rotinas e tumultos da vida e desviados do caminho por orgulho, inveja ou
insegurança. Somos todos humanos e a vida é difícil. A frustração torna-se uma
reação comum e normal. Não somos seres pacientes. A direção é o que importa e
não a velocidade. Se você está se tornando uma pessoa mais amorosa, menos
passional e violenta, encontra-se na direção certa. Podemos ser perturbados,
tomamos trilhas erradas e mesmo nos perdemos, mas encontraremos o caminho
de volta. Pois parece que estejamos dando dois passos pra frente e um passo pra
trás, mas é assim mesmo. O progresso é um processo lento e árduo, que requer
disciplina e dedicação. É mais natural que queiramos parar de vez em quando. Isso
não significa que estejamos regredindo, estamos consolidando, descansando. O
progresso não é linear. Podemos ter avançado muito no que diz respeito à caridade
e à compreensão, mas somos principiantes em relação à raiva e à paciência. É
importante não se exigir demais. Se não ficarmos nos julgando nem permitindo
que outros nos julguem, não nos sentiremos frustrados.

Pensamentos

Chicote se não for usado vira pedaço de couro.

Visão sem ação é sonho e ação sem visão é pesadelo.
Antes de falar do meu presente, lembre-se do teu passado.

Para elevar-se, as pessoas precisam ajoelhar-se.
Sou uma das poucas pessoas honestas que encontrei pela vida.

O casamento começa no motel e termina na pensão.
Todas as máximas já foram escritas só resta colocá-las em prática.

Conserve em teu rosto somente as linhas do sorriso.
Quem não vive para servir, não serve para viver.

Há coisas que só os olhos que choram podem ver.
Talvez o amor seja apenas o reconhecimento do prazer.
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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.

Para comemorar esta
data, os nove clubes de
São José dos Campos se
uniram para realizar uma
semana de atividades de
21 a 25 de fevereiro O
primeiro clube de
prestação de serviços do
mundo, o Rotary Club de
Chicago, foi formado em
23 de fevereiro de 1905
por Paul P. Harris, um
advogado que queria
reproduzir em um grupo
profissional o mesmo
espírito de amizade que
caracterizava as cidades
pequenas de sua
juventude. O nome
“Rotary” surgiu devido ao
sistema inicial de rodízio
das reuniões, que eram
alternadas entre os
escritórios dos
integrantes do grupo. O
Rotary tornou-se cada vez
mais popular, e em uma
década clubes foram
fundados em diversas
cidades dos Estados
Unidos, Em 1932, o
rotariano Herbert J.
Taylor criou a Prova

Quádrupla, um código de
ética adotado pelo Rotary
11 anos mais tarde. A
Prova, traduzida em mais
de 100 idiomas, consiste
nas seguintes perguntas:
Do que nós pensamos,
dizemos ou fazemos 1. É
a verdade? 2. É justo para
todos os interessados? 3.
Criará boa vontade e
melhores amizades? 4.
Será benéfico para todos
os interessados? Hoje,
mais de 1,2 milhão de
voluntários sócios dos
Rotary Clubs emprestam
seu tempo e talentos em
consonância com a
máxima rotária de
Dar de Si Antes de
Pensar em Si. No Brasil
A oficialização da
admissão do Rotary Club
do Rio de Janeiro em
Rotary International
somente foi registrada
em 28 de fevereiro de
1923, data esta que
passou a ser a data de
aniversário da
organização no Brasil. A
semente plantada em

1923 pelo RC do Rio de
Janeiro, germinou e deu
frutos: hoje, são 38
distritos no Brasil, com
mais de 2.300 unidades
rotárias, das quais fazem
parte mais de 53.000
rotarianos. No mundo
rotário, o Brasil encontra-
se em terceiro lugar em
número de clubes e quinto
em número de sócios.
Além disso, duas
c o n v e n ç õ e s
internacionais já foram
realizadas no Brasil: uma
em 1948, na cidade do
Rio de Janeiro, com 7.511
participantes, e outra na
cidade de São Paulo, em
1981, com 15.222
participantes. Três
ilustres rotarianos
brasileiros também já
ocuparam a posição de
Presidentes de Rotary
International: Armando de
Arruda Pereira (1940-
41), Ernesto Imbassahy
de Mello (1975-76) e
Paulo Viriato Correa da
Costa (1990-91), todos já
falecidos.

Rotary International comemora 106

anos de dedicação a ações sociais

O vereador Chico Saad
(PMDB) informou que
esteve reunido com o
prefeito Roberto Peixoto,
ocasião em que tratou
sobre os investidores que
iniciarão obras em
Taubaté para gerar mais de
dois mil empregos na área
da construção civil.
“Fiquei muito satisfeito
em saber que o novo
shopping possui muitos
investidores de Taubaté e,
principalmente, pelo
início das obras, que irá
contratar 2.400
funcionários na área da
construção civil”, afirma
o vereador. Chico Saad
comentou a instalação da
empresa Sala Limpa em
Taubaté, após a
prorrogação do prazo
inicialmente concedido
no termo de doação de
área. “A Prefeitura queria
tomar a área da empresa,
e dono pediu à Câmara um
novo prazo. Fui até a
Prefeitura e pedi que
esperassem um pouco

mais, pois não temos o
direito de tomar a área de
ninguém. Queria anunciar
aqui que eles começaram
[as obras] hoje, são 2.000
m² de galpão para a
contratação inicial de 80
funcionários.” O
parlamentar destacou
ainda o início das obras da
empresa de transportes
Granvale, que também
pretende fazer
contratações. “A empresa
ganhou uma área que, na
projeção de trabalho, já
está pequena, diante do
volume de contratos que
estão surgindo. Isso é
muito importante, porque
é uma empresa
taubateana.” Ele lembrou
a situação da avenida onde
foi construída a fábrica
Hydrostec. “Para iniciar a
produção na empresa, é
necessário que a avenida
seja arrumada. Fui falar
com o prefeito, e ele
prometeu que a licitação
sairá rapidamente, para
que a rede de esgotos e

toda a parte de capitação
de água pluvial na avenida
sejam arrumados, para
depois asfaltar.” Chico
Saad ressaltou a
importância da
manutenção desses locais
para que as empresas
possam funcionar
normalmente, gerando
cada vez mais empregos.
“Há uma fábrica em
Taubaté que pretende
trazer uma empresa da
França, que irá gerar mais
de 120 empregos
especializados, com o
salário de R$ 4 mil. Com
essas empresas, que
receberam áreas doadas
por nós, dando certo, o
cidadão terá mais
oportunidades de
emprego, pois
não adianta a população
ficar somente
pedindo auxílio da
administração, é
importante que o cidadão
tenha seu próprio
emprego e permaneça
com a dignidade elevada.”

Chico Saad destaca
importância de novas
empresas na cidade

A participação dos pais no
início das aulas pode fazer
a diferença do
desempenho do aluno ao
longo do ano letivo.
Dúvidas de como fazer o
filho estudar, como ajudá-
lo a tirar boas notas e
entregar os trabalhos no
prazo, entre outras,
podem ser esclarecidas
junto aos professores e
coordenadores da escola.
De acordo com a diretora
do Colégio Tableau de
Taubaté, Francinete dos
Santos, quando um casal
tem filhos na escola,
vivencia novamente o
ambiente escolar,
principalmente no início
do ano, período em que
acompanham os filhos
mais efetivamente.
“Poucos pais sabem, mas
eles têm papel
fundamental no
desempenho dos seus
filhos, na motivação, na
organização dos materiais

que serão usados no dia
seguinte, por exemplo, na
auto-estima. Tudo isso
ajuda e muito no
desempenho da criança
dentro da sala de aula”,
explica. Para a
coordenadora do colégio,
Claudete Bitencourt,
quando os pais, na casa
deles, estipulam tempo
para todas as atividades,
como descanso,
videogame, estudar,
assistir televisão, praticar
esportes entre outras, está
promovendo a disciplina
da criança, que
mais tarde se tornará um
adulto organizado e
responsável. “Na escola,
o aluno terá que ser
organizado, responsável e
terá prazos a cumprir,
como dia certo para
entregar trabalho,
determinados minutos
para fazer uma prova, etc.
Isso, já vindo de casa,
ajuda muito o aluno a se

sair bem”, conclui a
coordenadora. Outra dica
é, caso as primeiras notas
sejam boas, deixar
explícito quanto você
ficou contente. Cultivar a
auto-estima para que ele
continue com vontade de
se esforçar. Já se o
desempenho nas
primeiras avaliações
deixar a desejar, haja
rápido e descubra quais
são as dificuldades de
seus filhos. Se for o caso,
peça ajuda ao
professor. No Colégio
Tableau, os pais dos
alunos possuem um canal
direto com os
professores, tanto em
reuniões coletivas, quanto
em reuniões individuais
que tratam do
desempenho de cada
aluno. O importante é
estabelecer parceria, pois
escola e família trabalham
juntas em prol do
crescimento do aluno.

Pais recebem dicas para
criança estudar e tirar

boas notas
Unidade de Pronto
Atendimento de
Samambaia desafoga
demanda hospitalar da
região. Ministério da
Saúde investiu R$ 2,6
milhões na construção
da UPA O Ministro da
Saúde, Alexandre Padilha,
inaugurou nesta terça-
feira (15) junto ao
governador Agnelo
Queiroz, a primeira
Unidade de Pronto
Atendimento (UPA 24h)
do Distrito Federal. A
unidade localizada na
cidade satélite de
Samambaia amplia a
assistência em saúde e
reforça a rede de
urgências e emergências
na região, diminuindo a
demanda na porta do
Hospital Regional de
Samambaia. O Ministério
da Saúde investiu R$ 2,6
milhões na construção da
UPA e ainda irá repassar
R$ 250 mil mensais - R$3
milhões por ano - para a
manutenção da unidade.
“Sabemos que a maior
parte dos problemas
podem ser resolvidos nas
Unidades Básicas de
Saúde e nas Unidades de
Pronto Atendimento. E a
melhor forma de acabar
com as filas nos pronto-
socorros é organizar o
sistema de saúde, com a
implantação de UPAs e
ampliação da Atenção
Básica”, disse Alexandre
Padilha. O ministro da
Saúde quer trazer
inovação ao tratamento
dado às pessoas da região
e pretende implantar, na
UPA de Samambaia, o
projeto-piloto com um
ponto de Telessaúde. Esse
projeto, que atualmente
funciona em UBS de nove
Estados brasileiros para

apoio às Equipes de Saúde
da Família, proporciona a
conexão do médico à
outros profissionais, via
internet, facilitando o
diagnóstico através de
uma segunda
opinião.atendimento à
distância.DISTRITO
FEDERAL - A UPA de
Samambaia é a 104ª
unidade a ser inaugurada
no país. Classificada
como de porte III, ela tem
capacidade de
atendimento de até 450
pacientes durante o
período de 24 horas, com
uma cobertura de até 300
mil habitantes. Esta será a
primeira unidade a ser
inaugurada no Distrito
Federal, que conta com
outras sete UPA’s
habilitadas – com projeto
aprovado e orçamento
assegurado para a
construção. Quando
entrarem em
funcionamento, as oito
unidades do DF terão
recebido R$ 20,8 milhões
em investimento – todas
classificadas como de
porte III. Além de ampliar
a assistência, o objetivo
das UPA’s também é o de
diminuir as filas nos
prontos-socorros dos
hospitais, evitando que
casos de menor
complexidade sejam
encaminhados para as
unidades hospitalares.
Quando uma ambulância
do Serviço de
Atendimento Móvel de
Urgência (SAMU/192) é
enviada para o
atendimento, os
profissionais de saúde já
têm a UPA como
referência. No Distrito
Federal, a cobertura do
SAMU/192 é de 100%.
A T E N D I M E N T O

INTEGRADO – Os
programas UPA 24h e
SAMU/192 são serviços
integrados que cumprem
papel fundamental nos
atendimentos de urgência
e emergência. As UPA’s
inovam ao oferecer
estrutura simplificada -
com Raio X,
e l e t r o c a r d i o g r a f i a ,
pediatria, laboratório de
exames e leitos de
observação - para
atendimentos em até 24h.
Esse modelo começou a
ser implantado
nacionalmente em 2009.
O governo federal
destinou R$ 898,8
milhões para as obras das
462 unidades autorizadas
em todo o país. As UPAs
de Porte III apresentam
estruturas de até 20 leitos
e capacidade para atender
até 450 pessoas por dia.
As do tipo II, com até 12
leitos, recebem até 300
pessoas diariamente,
enquanto a do tipo I, com
oito leitos, possui
potencial para atender até
150 pacientes por dia. O
valor repassado pelo
Ministério da Saúde para
construção e compra de
equipamentos varia
conforme o porte da UPA.
Para tipo III, são
repassados R$ 2,6
milhões; para tipo II, R$
2 milhões e para tipo I, R$
1,4 milhões.
O governo
federal compromete-se
ainda com o repasse de
recursos para a
manutenção das
atividades, após a
inauguração do serviço.
Os valores anuais de
custeio variam de R$ 3
milhões e R$ 1,2 milhão
ao ano por unidade,
conforme o porte.

Ministro da Saúde
inaugura primeira UPA

24h
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O secretário municipal de
Agricultura, Pesca e
Abastecimento, Júlio
França, visitou, no dia 15
de fevereiro, as
instalações industriais do
abatedouro de suínos,
caprinos e ovinos
pertencente à empresa
D.A Vital, no Km 10 da
BR-135, na entrada do
povoado Rio Grande,
Zona Rural de São Luís. O
prédio está em fase final
de acabamento e os
técnicos já estão
trabalhando na montagem
dos equipamentos de
processamento de cada
tipo animal. A
inauguração está marcada
para o final de março
deste ano. A entrada em
operação do novo
empreendimento vai
e x t i n g u i r ,
definitivamente, o abate
clandestino desses
animais que ainda
persiste na Zona
Metropolitana de São
Luís, inclusive em pleno
Centro Histórico. Ações
positivas e permanentes
da Prefeitura de São Luís,
através do Serviço de
Inspeção Sanitária da
Secretaria Municipal de
Agricultura, Pesca e
Abastecimento (Semapa),
reduziram, no ano
passado, de 100% para
26% a venda de carne
suína na capital.
Atualmente, 74% da carne
consumida nas feiras e

mercados públicos são
inspecionados pelo
serviço veterinário da
Secretaria, que assim
garante a regularização da
cadeia produtiva e
defende a saúde dos
consumidores. Emprego
e renda Para o titular da
Semapa, Júlio França, a
inauguração da nova
unidade industrial será um
ponto positivo para a
cidade. “Esse
investimento contribuirá,
de forma concreta, para a
geração de novos
empregos e renda,
ampliando e fortalecendo,
ainda mais, o mercado de
alimentos na capital e
região metropolitana. O
objetivo é aumentar o
consumo deste tipo de
carne entre a população,
melhorando o valor
comercial do produto”,
ressaltou. Ainda segundo
Júlio França, a Prefeitura
pretende incentivar o
beneficiamento de carne
de pequenos animais,
com produção de
derivados como
conservas, salsichas,
calabresas, linguiças e
hambúrgueres. Para o
secretário, o
funcionamento do
abatedouro vai ampliar a
possibilidade de
comercialização e
beneficiamento de
produtos desse gênero,
aumentando a renda dos
pequenos produtores e

incentivando a geração de
novos postos de trabalho.
Estrutura A empresa DA
Vital é o primeiro
e s t a b e l e c i m e n t o
especializado em abate de
caprinos e ovinos e o
segundo de abate
industrial de suínos em
São Luís, onde estão
sendo investidos mais de
300 mil reais. O moderno
prédio do abatedouro vai
contar com salas para
administração e
veterinários, banheiros
individuais e coletivos,
duas câmaras frigoríficas,
salas de desossa,
separação de vísceras,
couro e salga de miúdos.
Também fazem parte da
estrutura oito currais
destinados à separação,
engorda e matança dos
animais. A exemplo dos
modernos frigoríficos
industriais que atendem
todas as normas  de
controle e respeito ao
meio ambiente, o
abatedouro do DA Vital
terá, ainda, lagoa de
estabilização de resíduos
e área de armazenamento
de esterco recolhido. De
acordo com o
proprietário do
abatedouro, Demostenes
Vital, em sua primeira
fase  serão abatidos 100
suínos e 30 caprinos e
ovinos por dia, com
capacidade ampliada na
segunda fase, dependendo
da demanda do consumo.

São Luís ganhará
novo abatedouro de

suínos caprinos
e ovinos

A Secretaria Municipal da
Criança e Assistência
Social (Semcas) e o
Conselho Municipal dos
Direitos da Criança e do
Adolescente de São Luís
(CMDCA) realizaram o
Seminário de
Monitoramento dos
Projetos Apoiados pelo
Fundo Municipal dos
Direitos da Criança e do
Adolescente (FMDCA).
O objetivo é monitorar os
resultados, permitir a
troca de experiências e
dar visibilidade às ações.
Dessa forma, o evento
também permite a
sensibilização de outros
parceiros, tanto para
apresentar projetos como
para doar recursos ao
Fundo. Os projetos
financiados pelo FMDCA
incluem desde
capacitação de
Conselheiros Tutelares e
outros operadores de
direitos infanto-juvenis
até projetos de prevenção
ao uso de drogas e à
violência, de esporte, de
enfrentamento à violência
doméstica e à exploração
sexual de crianças e
adolescentes, de
erradicação do trabalho
infantil, de reabilitação na
comunidade de crianças e
adolescentes com
deficiência, de proteção,
de acolhimento e de
restabelecimento de
vínculos, sempre
buscando garantir a
convivência familiar e
comunitária. A secretária
municipal da Criança e
Assistência Social,
Roseli Ramos,
parabenizou o CMDCA e
as entidades participantes
pelo compromisso de

assegurar direitos às
crianças e aos
adolescentes de São Luís,
afirmando que “cada
projeto pode ser como
uma ‘máquina do tempo’,
permitindo trazer para o
presente uma realidade
desejada a partir das ações
de intervenção que
envolvam as políticas
sociais, como de
assistência social,
educação, esporte,
cultura, saúde.” Ainda
segundo Roseli, a Semcas
tem buscado apoio no
FMDCA para os serviços
Vincular e Família
Acolhedora, que se
incluem na diretriz
prioritária do Estatuto da
Criança e do Adolescente
(ECA). A secretaria
também obteve aprovação
para um projeto que
fortalece a habilitação e
reabilitação na
comunidade de crianças e
adolescentes com
deficiência, em
execução, e dois outros a
serem implementados a
partir de 2011: um que
envolve oficinas no Circo
Estrela da Vida, em
implantação, e outro que
envolve crianças e
adolescentes retirados do
trabalho infantil com a
música. Os serviços
promovem a
reinserção familiar e
comunitária de crianças,
adolescentes e jovens.
Resultados Para a
presidente do CMDCA,
Quésia Barros Madeira,
que também integra a
Pastoral do Menor
(Pamen) da área Itaqui-
Bacanga, o objetivo do
seminário foi expor aos
parceiros financiadores,

às famílias e à
comunidade os resultados
dos projetos
desenvolvidos a partir de
2009 com os recursos do
Fundo. Segundo Quésia,
“tivemos uma mostra de
como esses trabalhos
incidiram na melhoria de
vida de muitas crianças e
adolescentes em situação
de vulnerabilidade social.
Crianças carentes, com
deficiências, em situação
de rua ou de drogadição
que, hoje, tem uma
realidade diferente,
graças a essas ações”.
Para 2011, a presidente
do CMDCA ressaltou que
já foram aprovados 22
projetos em convênio
com a Semcas, o que
sinaliza que essa parceria
tem dado muito certo. O
Seminário de
Monitoramento dos
Projetos Apoiados pelo
FMDCA foi realizado dia
11 de fevereiro, no Teatro
Alcione Nazaré, no
Centro de Criatividade
Odylo Costa, filho.
Durante o evento, houve
apresentação de crianças
e adolescentes em
oficinas de dança, música
e de capoeira, inclusive de
crianças e adolescentes
com deficiência, de
vídeos e de estatísticas de
ações e resultados. Na
oportunidade, também foi
lançado o Manual sobre
as Normas e
Procedimentos de
Utilização dos Recursos
do FMDCA. Foi uma
tarde de muitas atividades
socioeducativas, uma
verdadeira demonstração
de habilidades e
exemplos de superação.

Semcas e CMDCA realizam
seminário para monitorar

resultado de ações

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
www.Unitau.br/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,
engenheiro Roberto Peixoto,
determinou à Secretaria de
Serviços Públicos
Municipais, intensificação nos
serviços de limpeza em
diversos pontos da cidade. As
ações constam de: corte de
grama, poda de árvores,
limpeza das margens de
córrego e de canteiros em
várias localidades. Esses
serviços visam uma melhor
apresentação dos
logradouros públicos no
período de chuvas intensas.

Os locais atendidos nesta
etapa foram Chácara
Silvestre, Avenida Charles
Schneider, Avenida do Povo,
Avenida Inglaterra, Avenida
Independência, Avenida Vila
Rica, Rua dos Operários,
Estrada do Pinhão (região da
Santa Fé), entre outros.
Segundo o secretário de
Serviços Municipais, Roberti
Costa, o prefeito Peixoto,
tem acompanhado os
trabalhos das equipes da
secretaria envolvidas nesta
ação pessoalmente e

registrado o seu
contentamento com os
servidores municipais, que
estão empenhados em deixar
o município de Taubaté mais
bonito e
urbanizado. “Estamos
trabalhando em diversas
frentes como limpeza,
operação cata treco,
melhorias no visual de nossa
cidade, tendo sempre como
objetivo elevar a qualidade
de vida da comunidade
taubateana”, ressalta ainda, o
secretário Roberti Costa.

Prefeito determina
intensificação nos

serviços de limpeza na
cidadeDepois de 38 dias

trabalhando em ritmo só
previsível em grandes
competições um grupo de
jovens brasileiros dos cursos
técnicos da ETEP (Escola
Técnica Professor Everardo
Passos) que optou por unir o
espírito esportivo ao
desenvolvimento tecnológico
finalizou os dois robôs que
serão embarcados nesta
sexta-feira para os EUA,
para disputar o campeonato
internacional FIRST (For
Inspiration and Recognition
of Science and TechnologY).
No dia 8 de janeiro o time
recebeu as regras da
competição e passou a atuar
de 8hàs22h, inclusive
sábados e domingos, pois a
equipe da ETEP irá participar
na regional de New Jersey,
entre os dias 3 a 5 de março.
Os jovens seguem no dia 27
de fevereiro para New
Jersey e lá darão os últimos
ajustes nos robôs para
enfrentar equipes de grandes
empresas como a NASA e
General Motors. A Judy, um
robô humanóide, que não irá
viajar, já está pronta e com
características cada vez mais
humanas. Ela faz parte de um
dos prêmios mais importantes
da competição que é o

Charman’s Award, e é uma
personagem em peça teatral
que vai às escolas e entidades
assistenciais para mostrar às
crianças e jovens que a
tecnologia está mais próxima
do que qualquer um possa
imaginar. O objetivo principal
desta peça é difundir a ciência
e tecnologia Os jovens
estudantes, numa batalha
contra o tempo, como manda
uma boa disputa esportiva,
conseguiram elaborar
mecanismos e estratégias e
vibram com entusiasmo de
alcançar bons resultados
nesta competição. Para este
ano, eles desenvolvem dois
robôs: o principal com peso
limite de até 54 quilos, que
formará a equipe para
enfrentar adversários em
campo e o “minibot” um
robô de até 6 quilos que terá
a missão de escalar uma
barra. Formação Esta será a
oitava participação do time
da ETEP nesta disputa
internacional, na qual já
acumularam troféus de
conquistas nas diferentes
áreas da competição. Para
este ano, mais de 60% da
equipe foi renovada com
alunos selecionados pelo
GERA (Grupo de Estudos de
Robótica Autônoma) criado

em 2004 com o intuito de
formar na escola uma
comunidade de estudos
sobre robótica composta por
alunos dos cursos técnicos da
ETEP. A idéia surgiu com um
grupo de professores,
colaboradores (engenheiros
da Johnson & Johnson) e ex-
alunos que visavam estudar
conceitos da robótica móvel
aplicados ao FIRST
disputado anualmente no
EUA. Dedicação A disputa
FIRST tem como princípio a
formação do espírito de
equipe no campo
profissional, assim, a primeira
iniciativa foi formar os quatro
grupos que compõe o time
da ETEP: imagem, eletrônica,
mecânica e programação de
robótica. Os principais ideais
que estimularam o americano
Dean Kamen, em 1989, a
criar o FIRST foram
promover valores como
autoconfiança, trabalho em
equipe, determinação e
inspirar o interesse e a
liderança nas áreas de
Ciência e Tecnologia. Isto é
alcançado em uma forma de
competição que é disputada
com equipes de 10 países o
que representa cerca de 3 mil
times de todos os
continentes.

Equipe da ETEP faz
últimos ajustes para
enviar Robôs para os

EUA

Dá para dizer que a BMG
Racing fez uma temporada
impecável em 2010. Ganhou
por equipes e venceu o
campeonato de pilotos na
Itaipava GT3. Não teria
nenhum motivo para mudar a
receita para 2011. E não
mudou: o time confirmou
nesta semana que vai
permanecer com a dupla
campeã do ano passado,
formada pelo paraibano
Valdeno Brito e pelo gaúcho
Matheus Stumpf, e renovou
também o acordo com os
outros dois pilotos, o gaúcho
Juliano Moro e o paulista
Paulo Bonifácio. As duas
duplas estarão mais uma vez
ao volante dos modelos Ford
GT. “Acho que o Valdeno e
o Matheus tiveram um
desempenho excepcional no
ano passado, hoje temos uma
equipe muito bem entrosada
e optamos por manter todos
os membros, inclusive com a
outra dupla sendo formada
pelo Boni e pelo Juliano.
Claro, estamos trazendo
novos profissionais para este
time, mas fizemos questão de
manter a estrutura que se
mostrou vencedora”, afirma
o chefe de equipe, Antonio
Hermann. Na temporada

passada, Valdeno Brito e
Matheus Stumpf ganharam
mais corridas do que
qualquer outra dupla: foram
cinco, no total. Subiram no
pódio em absolutamente
todas as corridas que
terminaram e conquistaram o
título com uma etapa de
antecedência. Tudo isso
contando com um carro que
nem sempre começava o fim
de semana como o mais
rápido, mas sem dúvida
alguma mostrou-se um dos
mais confiáveis - foram só
dois abandonos ao longo do
ano.  “Foi um ano vitorioso,
o entrosamento de toda a
equipe foi excelente e estou
muito feliz pela oportunidade
de continuar na BMG
Racing, especialmente
mantendo a parceria com o
Matheus. Nós conseguimos
um acerto de carro que
agrada dois estilos de
pilotagem e isso é um
diferencial importante
considerando que o
campeonato fica cada vez
mais difícil. Repetir a receita
que deu certo sempre foi o
nosso discurso e agora
teremos esta oportunidade”,
revela Valdeno Brito. Se
conquistar o bicampeonato,
a dupla pode igualar a marca

de Andreas Mattheis e
Xandy Negrão, os maiores
vencedores da história do
Itaipava GT Brasil, que
ganharam os campeonatos de
2007 e 2008. Conhecer bem
o carro é um fator que deve
ajudar nesta caminhada por
mais um título - quando a
temporada do ano anterior
começou, a BMG Racing
ainda fazia suas primeiras
corridas com o Ford GT.
“Não há dúvidas de que essa
experiência é positiva”,
comenta Antonio Hermann.
“Conhecemos muito bem o
e q u i p a m e n t o
que temos e vamos abrir a
temporada com tudo
absolutamente revisado,
motor, câmbio, tudo novo,
para que o carro
possa entregar um
desempenho tão bom quanto
em 2010”, acrescenta
Antonio Hermann. O time já
começou os testes
particulares de pré-
temporada, preparando-se
para a primeira etapa do
campeonato, marcada para o
dia 10 de abril, no
Autódromo de Interlagos -
José Carlos Pace, em São
Paulo .

BMG Racing confirma
Valdeno Brito e Matheus

Stumpf para temporada 2011


