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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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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

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

O programa Educação
pala Paz nas Escolas foi
implantado como
experiência piloto na rede
municipal de ensino de
São Luís pela Secretaria
Municipal de Educação
(Semed) e posto em
prática na Unidade de
Ensino Básico (UEB)
Darcy Ribeiro. Segundo a
secretária municipal de
Educação, Sueli Tonial, o
projeto será estendido a
toda a rede para os alunos
dos primeiros anos
escolares. “O objetivo é
fazer um trabalho
preventivo para reduzir as
dores psicológicas”,
disse o fundador e
orientador do Educação
para a Paz nas Escolas,
professor João Roberto
Araújo. O programa é uma
proposta pioneira e está
presente em 16 capitais,
atendendo mais de 100
mil alunos, e se propõe a
educar as emoções em
crianças a partir dos três

anos de idade, partindo de
três focos que resumem a
ética maior que deve
sustentar os conteúdos do
currículo de cultura e de
paz e não-violência:
respeito pelo outro com
todas as suas diferenças;
solidariedade com o
outro na satisfação de
necessidades de
sobrevivência e
transcendência; e
cooperação com o outro
na preservação do
patrimônio natural e
cultural comum. O
Educação para a Paz nas
Escolas está sustentado
em três grandes eixos: o
aperfeiçoamento da
repressão legítima, o
aperfeiçoamento das
políticas sociais e
educação para a paz. Os
educadores municipais
receberão, através de
seminários, a capacitação
que os tornará aptos a
trabalharem a pedagogia
da convivência de que

trata o programa. O
programa oferece
material didático com
livros digitais. A duração
dos seminários de
sensibilização é de oito a
quatro horas, conforme a
disponibilidade da escola.
Em visita ocorrida nesta
segunda-feira (17) na
Semed, os professores
João Roberto Araújo e
Cynthia Junqueira
ouviram os relatos bem-
sucedidos da experiência
piloto de implantação do
programa UEB Darcy
Ribeiro. Também
estiveram presentes à
visita a secretaria-adjunta
interina de Ensino,
Elizabete Maia, o
psicólogo da rede
municipal, Luís Meireles,
e as estagiárias Tainara
Coelho e Wilkellane
Sampaio. Para saber mais
sobre o programa
Educação para a Paz
a c e s s e
www.ligapelapaz.com.br.

Programa de prevenção
à violência é implantado

no ensino público de
 São Luís

A Unitau participa neste
ano de mais uma edição
do Projeto Rondon,
batizada de Rio dos Siris.
Dessa vez, a equipe da
Universidade atuará no
município de Nossa
Senhora da Glória, no
Sergipe, juntamente com
o Instituto Federal de
Educação, Ciência e
Tecnologia de Minas
Gerais (IF Sul de Minas).
O grupo da Unitau
embarca no próximo dia
21 e tem retorno previsto
para o dia 7 de fevereiro.
O grupo será responsável
pelas ações ligadas ao
“Eixo A” do Projeto, que
compreende atividades
nas áreas de Saúde,
Educação, Cultura,
Direitos Humanos e
Justiça. Ontem, terça-
feira, dia 18, a equipe
composta por oito alunos
dos cursos de
Enfermagem, de
Educação Física, de
Odontologia, de Relações
Públicas e de Biologia e
dois professores,
apresentaram ao Reitor
da Universidade, Prof. Dr.
José Rui Camargo, os
projetos que irão
desenvolver no município

sergipano. Entre as ações
previstas estão oficinas
de artesanato e de teatro
– que serão desenvolvidas
com o auxílio de um grupo
de atores profissionais e
que darão origem a dois
espetáculos teatrais sobre
o Sítio do Pica-pau
Amarelo, numa versão
adaptada ao sertão
nordestino. Também
serão realizados fóruns
com temas ligados à
saúde e à educação. Os
alunos farão a
organização de
bibliotecas, terão um
espaço de vinte minutos
diários na rádio local e
promoverão palestras
sobre cuidados com
idosos, doenças
s e x u a l m e n t e
transmissíveis, drogas,
prostituição, entre outros
temas. “O nosso objetivo
é o de multiplicar o
aprendizado”, afirma a
Profa. Ms. Paula Sampaio
de Oliveira que,
juntamente com o
professor Luiz Antonio
Alcântara Cembraneli
Junior, coordenam a
equipe. Todas as
atividades desenvolvidas
pela Unitau no projeto

Rondon serão divulgadas
no blog http://
Unitaurondon2011.blogspot.com.
Experiência A Unitau está
em sua quinta
participação no Projeto.
Em julho de 2010, uma
equipe foi para o
Maranhão desenvolver
ações na cidade de São
Benedito do Rio Preto e,
nas edições anteriores, a
Instituição já esteve em
Goiás e em Tocantins. As
diversas atividades
desenvolvidas nos
municípios tiveram
caráter socioeducativo
nas áreas de Saúde, de
Educação e de Direitos
Humanos e enfocaram na
capacitação dos
moradores para
continuidade dos
projetos. O Projeto
Rondon é coordenado
pelo Ministério da
Defesa, com o
apoio da Secretaria da
Educação Superior do
Ministério da Educação
(MEC), e tem como
objetivo promover a
aproximação de
estudantes universitários
e docentes das diversas
realidades sócio-culturais
existentes no Brasil.

Equipe Rondon da
Unitau desenvolve

atividades em Sergipe
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O Sindicato dos
Metalúrgicos de Taubaté e
Região realiza a
Campanha SOS Rio de
Janeiro com a
arrecadação de donativos
que serão entregues para
as vítimas da tragédia que
atingiu a Região Serrana
do Rio de Janeiro na
semana passada. As
arrecadações de
donativos dos
trabalhadores serão feitas
nas empresas que
possuem CSEs (Comitês
Sindicais de Empresa) e a
população também pode
colaborar entregando suas
doações na sede do
Sindicato dos
Metalúrgicos de Taubaté e
Região até sexta-feira, dia
21. Seguindo orientação
da Defesa Civil do Estado
do Rio de Janeiro, o
Sindicato solicita a
doação de gêneros como
água mineral, alimentos
não-perecíveis (leite em

pó, arroz, feijão e óleo,
por exemplo), fósforos,
velas, isqueiros, e
produtos de higiene
pessoal (creme dental,
sabonete, absorventes
íntimos e fraldas). As
doações serão entregues
pelo Sindicato nas cidades
atingidas pelas chuvas na
Região Serrana do Rio de
Janeiro como
Teresópolis, Petrópolis e
Nova Friburgo entre
outras. Segundo o
presidente do Sindicato,
Isaac do Carmo, a
mobilização da categoria
metalúrgica e da
população de Taubaté é
necessária para socorrer a
população fluminense que
foi atingida por esta
tragédia. “Este é o maior
desastre natural da
história do Brasil e não
podemos ficar alheios ao
sofrimento desta
população que perdeu
além dos bens materiais,

os bens mais importantes
e irreparáveis que foram
as vidas de mais de 600
pessoas”, disse Isaac. O
presidente do Sindicato
também destaca o caráter
solidário da categoria
metalúrgica e do povo de
Taubaté em momentos de
mobilização como este.
“Em janeiro de 2010, os
metalúrgicos de Taubaté
fizeram uma grande
mobilização pelas vítimas
da enchente em São Luiz
do Paraitinga, e agora
estaremos trabalhando
pelo bem estar dos
moradores da Região
Serrana do Rio de
Janeiro”, afirma Isaac. O
Sindicato dos
Metalúrgicos de Taubaté e
Região fica na Rua
Urupês, 98, no bairro
Chácara do Visconde. As
doações podem ser
entregues até sexta-feira,
dia 21. Informações pelo
telefone (12) 2123-4314.

Metalúrgicos
de Taubaté e Região

fazem Campanha
SOS

 Rio de Janeiro

Pesquisa foi feita entre os
dias 4 e 6 deste mês em
dez papelarias e 185 itens,
mas só foi possível
comparar preços de 137,
porque os demais estavam
em falta Comprar
material escolar para o
retorno às aulas na cidade
de São Paulo exige
cautela e muita
disposição por parte dos
pais. Pesquisa feita pelo
Procon de São Paulo
verificou diferença de até
163,16% nos preços
cobrados nas papelarias da
cidade. O levantamento
foi feito entre os dias 4 e
6 de janeiro e envolveu
dez estabelecimentos e
185 itens, dos quais só foi
possível comparar os
preços de 137 porque os
demais estavam em falta

no mercado. O lápis preto
nº2 (Evolution com
Borracha HB2 da marca
BIC) foi o produto com a
maior diferença de preço:
R$ 0,38 em uma papelaria
da zona norte da cidade e
R$ 1, na zona sul.
Já o lápis preto nº 2
redondo HB2 da
 BIC, por exemplo, foi
encontrado a R$ 0,70, na
zona sul da cidade, e a R$
0,28 em um
estabelecimento da zona
norte. Ainda na zona
norte, a caneta
esferográfica custava R$
0,20, valor que passou
para R$ 0,50 no Centro.
Entre os 137 produtos
comparados, 15 tinham
preços com diferenças de
100% ou mais; 71
apresentavam diferença

abaixo de 50% e 51
produtos entre 50% e
100%. Os técnicos da
Fundação Procon
recomendam que o
consumidor pesquise os
preços em vários
estabelecimentos e
negocie descontos e
prazos de pagamento. O
Procon alerta ainda que a
compra conjunta
pode facilitar as
negociações. Outras
dicas são
 utilizar materiais do ano
anterior em bom estado e
a troca de livros didáticos
entre alunos que cursam
séries diferentes. Mais
informações sobre a
pesquisa podem ser
obtidas no site do Procon
( h t t p : / /
www.procon.sp.gov.br/).

Diferença de preço no
material escolar chega a
163% alerta Procon-SP

A Prefeitura de
Pindamonhangaba está
realizando melhorias em
escolas da rede municipal
para que os alunos e
professores encontrem
os prédios em perfeitas
condições na volta às
aulas – o que ocorrerá na
segunda quinzena de
fevereiro. Como
acontece todos os anos
desde 2005, a Prefeitura
sempre reforma escolas e
creches durante as férias.
No momento os trabalhos
são realizados nas
escolas: Governador
Franco Montoro
(Crispim), Nova
Esperança e Elias Bargis
Mathias (Araretama),
além de unidades no
bairro das Campinas e
Mombaça. No Nova
esperança, os trabalhos
incluem melhorias no
acesso, serviços de

limpeza e telhado; a Elias
Bargis Mathias está
ganhando parque infantil e
nova pintura; a
Governador Franco
Montoro recebe novo
telhado, nova e ampla rede
de esgoto, banheiro para
pessoa com deficiência e
pintura. Em relação às
obras nas escolas do
Mombaça e Campinas, a
Prefeitura informa que os
trabalhos estão em fase
final e que a maioria dos
serviços é relacionada
com sanitários e
 parte hidráulica. A
secretária de
 Educação e Cultura,
Bárbara Zenita França
Macedo (Babi)
disse que as obras são
realizadas todos
os anos durante as férias
do meio e fim do ano.
“Temos mais de 50
prédios da educação e

todos os anos nós
escolhemos alguns deles
para realizarmos as
melhorias. Deste modo
sempre fazemos as
adequações necessárias
para que ao aluno,
professor e funcionários
tenham um local
adequado para trabalhar,
lecionar e estudar”. A
secretária lembrou que os
investimentos em
i n f r a e s t r u t u r a
educacional são
constantes. “O prefeito
João Ribeiro prioriza o
ensino de qualidade para
todos. Além destas
reformas e outras
reformas e ampliações
que já efetuamos, nós
construímos escolas,
creches e bibliotecas, e
atualmente estamos
fazendo uma nova creche
para mais 200 crianças no
Alto Cardoso”, finalizou.

Prefeitura de
Pindamonhangaba

reforma escolas durante
férias

A Prefeitura de São
Luís, por meio da
Defesa Civil e da
Guarda Municipal,
órgãos ligados à
Secretaria Municipal de
Segurança com
Cidadania (Semusc),
participa da força-tarefa
criada no Estado com a
Cruz Vermelha
Brasileira, filial do
Maranhão (CVB-MA),
sob o comando do
Corpo de Bombeiros
Militar do Maranhão
(CBM-MA) e outros
órgãos. O propósito é
de arrecadar alimentos
e outros produtos
essenciais em
solidariedade às vítimas
das enchentes que
causaram mortes e
perdas materiais na
região serrana do Rio
de Janeiro. Segundo o
titular da Semusc, Luiz
Carlos Magalhães, a
Prefeitura vai abrir
quatro postos de
arrecadação na capital
maranhense, que vão
funcionar na sede da
Defesa Civil, no bairro
da Alemanha; na
coordenação do Parque
do Bom Menino, no
Centro; e nos postos

Salva-Vidas da Guarda
Municipal nas praias da
Ponta da Areia e do
Olho D’Água. “O
brasileiro já é solidário
por natureza e o
maranhense também
tem essa característica,
por isso esperamos
fazer uma arrecadação
expressiva de alimentos
não-perecíveis e
produtos essenciais
como água mineral,
material de higiene
pessoal e até roupas”,
explicou Luis Carlos
Magalhães. Além dos
postos de arrecadação,
o secretário afirmou
que o telefone 153 da
Defesa Civil funcionará
24 horas para atender
à população
maranhense e tirar
dúvidas sobre a coleta
de produtos na cidade.
A finalidade é conseguir
coletar alimentos,
produtos de higiene
pessoal e de limpeza,
colchões, colchonetes,
água mineral, fósforos,
velas, entre outros
mantimentos, para que,
junto com a Cruz
Vermelha, a Prefeitura
possa fazer uma
arrecadação expressiva

e ajudar a população
das cidades de
Petrópolis, Teresópolis e
Nova Friburgo, no
estado do Rio de
Janeiro. Colaboração O
secretário lembrou,
também, que durante as
fortes chuvas que
caíram em São Luís em
2009, atingindo
centenas de famílias e
causando a morte de
duas pessoas, o
prefeito determinou
ação imediata de
emergência e a
população colaborou
prontamente. “Naquela
ocasião, as pessoas se
solidarizaram e fizemos
uma arrecadação
significativa de roupas e
alimentos que
ajudaram todas as
famílias que
ficaram desalojadas e
desabrigadas em
 São Luís”, afirmou
 Luiz Carlos
Magalhães. Para abrir
os postos de coleta e
receber a
contribuição da
população de São Luís,
a Prefeitura está
mobilizando todas as
equipes da Defesa Civil
e da Guarda Municipal.

Prefeitura de São Luis
participa de força-tarefa

em solidariedade às
vítimas do Rio de

Janeiro

A atuação dos vereadores
de Taubaté junto à
comunidade, em sessões
legislativas, audiências
públicas, mesas redondas
e prestações de contas
gerou 343 programas,
veiculados pela TV
Câmara em 2010. Os
dados são do relatório
anual gerado pela
gerência de Comunicação
da Casa. “Valorizamos
muito o trabalho da TV
Câmara para democratizar
as informações sobre o
trabalho do Legislativo.
Os números demonstram
o intenso trabalho
desenvolvido por nossos
profissionais”, afirmou o
vereador Henrique Nunes
(PV), que presidiu a Casa
no ano passado. Entre
sessões ordinárias,
extraordinárias e
solenidades, foram 127
edições, ao vivo ou
gravadas para posterior
exibição. As visitas dos
vereadores às

comunidades foram
matéria-prima de 120
reportagens veiculadas
durante as sessões
ordinárias. Audiências
públicas geraram 15
programas, incluído duas
realizadas em bairros da
área rural. O jornal TV
Câmara Informa teve 37
edições em 2010 e o
programa Conexão
Popular, que promove
debates sobre temas
atuais com a participação
de vereadores, somou 27.
O programa Fiscalização
Pública, em que o
vereador presta contas de
sua atuação, contabilizou
16 edições. Para finalizar
o ano, um resumo das
atividades legislativas foi
elaborado pela equipe da
TV Câmara e exibido na
retrospectiva de 2010.
Além dos programas que
divulgam o trabalho dos
vereadores, a TV também
incluiu na programação o
TV Câmara Entrevista,

que apresentou
personalidades locais em
13 edições, e o Seção
Saúde, que prestou
esclarecimentos sobre
temas variados em 15
programas. A emissora
legislativa prestou
serviços nas eleições para
Reitoria da Unitau, com a
realização de entrevistas
com os candidatos. O
gerente de Comunicação
Miguel Kater ressalta a
importância da atuação da
sociedade civil na
programação da TV
Câmara, “seja de
especialistas que
participam de
debates ou de cidadãos
que ligam, fazem
perguntas e dão
sugestões”, e afirma que,
em 2011, a programação
continua “seguindo a linha
da imparcialidade e
fomento à cidadania,
procurando interagir cada
vez mais com a
comunidade”.

Atuação dos vereadores
gera mais de 340
programas na TV

Câmara
Por meio de ofício
enviado ao secretário de
Obras da Prefeitura de
Taubaté, o vereador
Luizinho da Farmácia
(PR) indicou a
necessidade de execução
de terraplenagem no local
paralelo à rua Luiz Iede
Guimarães Santos, no
conjunto habitacional
Humberto Passarelli.
Segundo Luizinho, a
região é constituída de
casas populares, cujo
local “está um verdadeiro
lamaçal, tornando-se o
mesmo com aspecto
visual horrível e de
abandono” O vereador
ressalta que a área pode
ser melhor aproveitada
pelas crianças e

moradores para lazer se o
poder público tornar o
local transitável. Outro
pedido de Luizinho é a
limpeza do córrego e
margens na mesma via do
conjunto Humberto
Passarelli, para evitar a
propagação de
pernilongos e outros
bichos peçonhentos. A
região é constituída de
casas populares e o
córrego corre a céu
aberto, com a existência
de grandes matagais nas
redondezas. O vereador
justifica a limpeza do
córrego “por medida de
segurança”, já que o local
serve de passagem para
crianças ir à escola e à
creche que ficam entre os

bairros Hércules Augusto
Masson e Água Quente.
Boca-de-lobo Em outro
documento encaminhado
à Prefeitura, Luizinho da
Farmácia pede
“providências urgentes”
na limpeza das bocas-de-
lobo localizadas na rua
Luiz Iede Guimarães
Santos, no mesmo
conjunto. As
 bocas-de-lobo estão com
muito lixo,
conforme demonstram
fotografias que o
vereador anexou ao
ofício, o que tem
servindo de criadouros de
animais peçonhentos,
como aranhas ,
escorpiões, ratos e
cobras.

Luizinho da Farmácia
pede terraplenagem no

conjunto Humberto
Passarelli

A Unitau volta a oferecer,
a partir deste mês, o
serviço de análise de
solos, sementes e plantas.
Direcionado a produtores
rurais de toda a região, o
serviço os auxilia a
conhecerem a fundo o
tipo de solo com o qual
trabalham e a melhorarem
a qualidade de sua
produção. O Laboratório
da Universidade – única
Instituição da região a
oferecer o serviço – é
considerado pelo IAC
(Instituto Agronômico de
Campinas), órgão
referência na área
agrícola, como um dos
melhores da América
Latina. Ao longo de 2010,
analisou a cerca de duas
mil amostras de solo. Na
Unitau, o serviço é
oferecido a preço de
custo, com análises que
variam de R$ 5 a R$ 30,
dependendo de sua
complexidade. A análise
de solos mede os níveis de
PH, enxofre, sódio e
alumínio e descobre a real
necessidade de adubação

do solo. Já a de sementes
testa a germinação do
solo e orienta o produtor
sobre quantas sementes
devem ser lançadas no
solo para a germinação do
número de plantas por ele
desejado. A análise de
plantas, por sua vez, revela
que tipo de nutrientes a
planta necessita e em qual
quantidade, observando
também o solo no qual ela
se encontra. “O serviço é
a base para que o produtor
possa planejar a sua
lavoura, uma vez que, por
exemplo, o solo para
cultivo de arroz não é o
mesmo para a produção
de milho, e funciona
como um exame de
sangue”, explica o Prof.
Dr. Julio Cesar Raposo de
Almeida, coordenador do
Laboratório. José
Osvaldo Junqueira, de
Taubaté, utiliza os
serviços do Laboratório
da Unitau há cerca de seis
anos. Produtor de leite,
ele afirma que o serviço
contribuiu para a
melhoria da sua produção.

“Por meio do
Laboratório, eu descobri
qual era a necessidade de
adubação do meu solo e
hoje produzo um melhor
capim, os animais se
alimentam melhor e
fornecem uma maior
quantidade de leite”,
afirma. Os interessados
podem agendar o serviço
pelo telefone (12) 3625-
4116, das 7h30 às 10h50
e das 13h30 às 16h50.
Para a realização das
análises, os produtores
não precisam ir até o
laboratório de solos.
Basta enviar pelos
Correios as amostras,
observando as
o r i e n t a ç õ e s
fornecidas pelos
pesquisadores da Unitau.
S E R V I Ç O
 Análise de solos Unitau
Valores: de R$ 5 a R$ 30
Agendamento: pelo
telefone da secretaria do
Departamento de
Ciências Agrárias da
Unitau: 3625-4116, das
7h30 às 10h50 e das
13h30 às 16h50.

Unitau oferece serviço
de análise de solos a
produtores do Vale

TVStar , iniciativa da área de
Inovação da Telefônica, é
uma rede social baseada no
Facebook que permite
compartilhar e comentar
programas e filmes de TV A
Telefônica apresentou hoje,
durante a Campus Party
Brasil 2011 - maior
acontecimento de inovação,
criatividade, entretenimento
digital e tecnologia do mundo
-, o projeto-piloto da
TVStar, um novo modelo de
rede social para conectar
brasileiros de acordo com a
sua programação favorita de
TV, cinema e internet. A TV
Star (www.tvstar.com.br) é
um site baseado na
plataforma do Facebook, que
permite a usuários do site de
relacionamento comentarem
sobre canais, séries e filmes,
além de poderem
compartilhar sobre o que
estão assistindo no momento.
A TVStar é uma iniciativa da
área de Inovação da
Telefônica e será
demonstrada na Campus
Party Brasil 2011, em
palestra de David Ruiz,
coordenador do projeto, no
palco da área de Social
Media. A proposta do
serviço está em linha com a

tendência de os usuários em
compartilhar, cada vez mais,
informações sobre o que
estão vendo na TV, seja pelo
Twitter, Facebook, Orkut,
blogs e comunidades na web
em geral. No Twitter
brasileiro, a cada minuto, são
enviados 40 tweets por
minuto com essa temática. A
integração do Facebook é
feita através da utilização da
funcionalidade API Graph,
lançada recentemente pelo
Facebook, permitindo com
que outros sites/serviços
sejam criados utilizando as
informações que o usuário já
possui (amigos, perfil,
favoritos, grupos, etc.). O
modelo da TV Star prevê
parcerias com os
programadores de conteúdo
para TV, pelas quais os
usuários da rede serão
premiados de acordo com a
disseminação do que de
melhor acontece na
programação. “A Telefônica
tem atuado de forma cada vez
mais intensa no mundo digital,
tanto pela massificação do
acesso à internet via banda
larga, como pelos
investimentos que viabilizam
a oferta de produtos
inovadores. O projeto da

TVStar é um exemplo de
como estamos atento aos
conceitos de inovação de
desenvolvimento de
tecnologia”, afirma Benedito
Fayan, diretor de Inovação
da Telefônica. O usuário vai
poder entrar na página do
seriado “Glee”, por exemplo,
e comentar sobre o último
episódio e dizer que vai
assistir sua próxima exibição,
marcada para às 21h do
mesmo dia. No horário
marcado, o status dele é
atualizado e outros
telespectadores da mesma
série aparecerão na timeline
de sua página, com a
possibilidade de interação em
tempo real. O acesso à
TVStar pode ser feito tanto
via web, quanto web móvel
– sendo compatível com
centenas de modelos de
celular, incluindo
smartphones. Para se
cadastrar, é preciso ter perfil
no Facebook e, nesse
primeiro momento, só os que
receberem convite poderão
ter acesso. Associados ao
TVantagens, programa de
fidelidade para clientes TVA
e Telefônica, poderão
convidar até três amigos para
fazerem parte da rede.

Telefônica faz teste de rede social
que permite compartilhar com

amigos experiências de quem vê TV


