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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.

25 de Janeiro  201125 de Janeiro  2011

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
O Governo Municipal de
Caraguá está arrecadando
produtos de higiene
pessoal e limpeza para
serem enviados aos
desabrigados do Rio de
Janeiro. Os moradores
podem fazer suas doações
na secretaria de
Assistência Social,
Centro de Referência de
Assistência Social da

Região Sul, igrejas
ligadas à Diocese de
Caraguatatuba e
 Polícia Militar.
Os itens de higiene e
limpeza foram
priorizados nesta
campanha do Governo
Municipal. Os
interessados podem doar
xampu, escova e pasta
dentais, sabonete,

desinfetante, cloro,
vassoura, entre outros.A
secretaria municipal de
Assistência Social
 reitera que os
moradores também
poderão doar outros
produtos às igrejas e
Polícia Militar, mas a
prioridade são itens de
higiene pessoal e
limpeza.

Caraguá arrecada produtos de
higiene e limpeza para Rio de

Janeiro

Nos dias 21, 22, 23 e 25, o
Sesc Taubaté promove o
Circuito Wii Sports, dentro
da programação do Sesc
Verão 2011, no espaço
Internet Livre, com
instrutores do Sesc
Explorando as possibilidades
do vídeo game Wii, que capta
movimentos usando
controles sem fio, os
instrutores mostrarão as
técnicas para os jogos
eletrônicos que atualmente
estão mais próximos da
realidade. [ sub]Sesc Verão
2011 Até 27 de fevereiro, o
Sesc Verão 2011 acontece
em todas as unidades do Sesc
do Estado de São Paulo,
oferecendo ao público uma
programação voltada ao

reconhecimento do Esporte
como atividade de convívio
social, de prazer, de
autoconhecimento, de
transformação individual e de
qualidade de vida. No Sesc
Taubaté o tema escolhido
para sua ação no Sesc Verão
foi o Esporte em todos os
sentidos. Um olhar para o
Esporte com mais
intensidade, refletindo sobre
como é possível ampliar o
desenvolvimento integral das
pessoas por meio da prática
esportiva. Em sua concepção
mais simples, pensamos no
esporte do campeão, do
recorde, do excepcional, do
sobre-humano. O que se
pretende no Sesc Verão
2011 é aprender e ensinar

com o esporte – e nele estão
a habilidade de conhecer, o
desenvolvimento de cada um
de nós, o jogo como espaço
pessoal e social. No esporte,
seu corpo fala, sente, ouve,
vê, se descobre e encontra os
caminhos do sentido. Circuito
Wii Sports Dia 21, das 16h
às 19h; Dias 22 e 23, das
14h às 17h; Dia 25, das 19h
às 21h. Inscrições no
 espaço Internet Livre, de
terça a sexta, das
 14h às 21h30. Sábados,
domingos e feriados, das 10h
às 18h. Vagas limitadas.
Grátis. Serviços O Sesc
Taubaté está localizado na
Avenida Milton de Alvarenga
Peixoto, 1264, Esplanada
Santa Terezinha.

Circuito Wii Sports no
Sesc Taubaté

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
O prefeito Roberto
Peixoto se reuniu no dia
20 de janeiro, em seu
gabinete, com os doze
novos secretários
municipais, empossados
no início de janeiro. O
destaque da reunião ficou
em torno das avaliações
dos projetos em
andamento, novos
projetos que serão
colocados em prática e as
prioridades de cada
secretaria para 2011.
Após a reunião, prefeito e
secretários receberam a
imprensa local e regional
para entrevistas. O
prefeito anunciou a
imprensa que todos os
projetos propostos serão
entregues, excluindo os
grandes projetos como a
transposição da linha
férrea e a drenagem do
Rio Una que, apesar dos
esforços empreendidos
pela administração
municipal, dependem de
outras esferas,

principalmente federal.
Entre os projetos em
andamento, que serão
entregues dentro do
prazo, o prefeito citou o
SEDES (Sistema
Educacional de
Desenvolvimento Social),
o Cadeião, o restante das
casas do Parque Ipanema,
a Escola do Marlene
Miranda e o PAMO do
Alto São Pedro. Peixoto
também falou sobre a
continuidade do
recapeamento nas ruas da
cidade com asfalto a
quente, que oferece maior
qualidade e durabilidade.
“O asfalto a frio só é
utilizado na área rural e
em ruas com pouco
movimento”, disse o
prefeito. Entre os novos
projetos citados pelo
prefeito estão a Casa do
Parto, o aluguel social,
dois PAs – Pronto
Atendimentos, no Jardim
Mourisco e Parque Três
Marias, o Portal das

Artes, a mudança do
Pronto Socorro de
adultos e idosos para o
Hospital Universitário, a
entrega do atual prédio do
PS para a instalação do
AME – Ambulatório
Médico de
Especialidades, PSI –
Pronto Socorro Infantil, a
criação da guarda
municipal, aumento de
câmeras de segurança na
cidade e instalação de
câmeras de
segurança na entrada de
escolas. Peixoto
considerou a reunião
satisfatória e importante,
e afirmou que
 todos estão empenhados
a realizarem um
 trabalho sério e
 eficiente. “A união e
empenho dessa equipe
trará muitas outras
grandes e importantes
conquistas para a
população de Taubaté”,
concluiu o prefeito
Roberto Peixoto

Peixoto fala sobre
resultados da primeira

reunião de trabalho com
novos secretários

O ministro da saúde
reuniu-se neste dia 19 em
Brasília, com os
secretários de Saúde de
15 dos 16 estados em
risco muito alto de
enfrentar epidemia de
dengue em 2011. O
encontro teve o objetivo
de reforçar as ações de
controle da doença e de
preparação da rede de
saúde para atendimento
aos pacientes, nos estados
e municípios. “Temos que
ter a plena convicção de
que a dengue, além dos
desafios locais, será o
primeiro grande desafio
comum a todos nós, nas
três esferas de governo”,
destacou o ministro.
Acompanhado dos
secretários de Vigilância
em Saúde, Jarbas
Barbosa, e de Gestão
Estratégica e
Participativa, Odorico
Monteiro, o ministro
Padilha reforçou a
importância de ações
integradas entre diversas
áreas para o
enfrentamento da doença,
incluindo setor público
(saúde, limpeza urbana,
saneamento e
abastecimento de água,
educação, meio ambiente,
etc.) e privado e

organizações da
sociedade civil. O Rio de
Janeiro não enviou
representante. Mas o
ministro já esteve no
estado no último dia 7 de
janeiro e fará nova visitou
no sábado (22).
MONITORAMENTO
ONLINE – No encontro,
foi anunciado que as
formas graves da doença
e os óbitos suspeitos por
dengue terão de ser
informados ao Ministério
da Saúde dentro de 24
horas. Uma portaria
regulamentando a
notificação deverá ser
publicada nos próximos
dias. Dengue já é uma das
44 doenças de notificação
compulsória em todo o
país. O monitoramento
dos casos será feito por
um sistema online, que
está em fase de testes e
deverá ser lançado nas
próximas semanas. O
sistema será alimentado
por estados e municípios
e poderá ser
acompanhado em tempo
real pelas três esferas de
gestão do Sistema Único
de Saúde – Ministérios e
Secretarias Estaduais e
Municipais. Serão
utilizados mapas virtuais
para mostrar a

distribuição geográfica,
indicando o município
onde ocorreu o caso
grave ou a morte por
dengue. A partir da
implantação do sistema, o
Ministério da Saúde fará
monitoramento diário dos
óbitos e semanal dos
casos graves, em 70
m u n i c í p i o s
c o n s i d e r a d o s
prioritários no
momento. “O
a c o m p a n h a m e n t o
minucioso nos permite
identificar se houve
problemas relacionados
ao atendimento do
paciente nas unidades de
saúde”, explica o
secretário Jarbas
Barbosa. Esses 70
municípios foram
definidos com a aplicação
do critério de densidade
populacional, previsto na
ferramenta Risco Dengue
– que identificou os 16
estados com risco muito
alto de epidemia. O
indicador de população
foi utilizado nas 178
cidades com alto índice
de infestação pelo
mosquito transmissor,
apontadas pelo
Levantamento do Índice
Rápido de Infestação pelo
Aedes aegypti (LIRAa).

Ministro se reúne com
secretários de Saúde

dos 16 estados em risco
muito alto de epidemia

de dengue
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Os programas
implantados pela
Prefeitura de
Pindamonhangaba na
agricultura beneficiam
centenas de produtores
em toda a cidade nos
últimos.As melhorias são
voltadas para todos os
setores agropecuários e
muitos dos produtores
são atendidos por mais de
um programa.Um
exemplo disto é o senhor
Joaquim Francisco da
Silva, 59 anos. Ele possui
um sítio no bairro do
Pinga, onde tem criação
de bovinos para extração
de leite e faz algumas
plantações.Ele começou
a receber os benefícios
dos projetos da Prefeitura
em 2005. Desde então,
seu Joaquim é um
exemplo da eficácia das
ações desenvolvidas por
meio do departamento de
Agricultura.Ele começou
sendo atendido pela
patrulha agrícola e depois
ainda recebeu o Balde
Cheio (que hoje é
chamado de Cati Leite);
conta ainda com o
transporte de calcário;
programa de sanidade
animal (com exames e
vacinas); reprodução
(centro de recria de
matrizes); e leite legal
(qualidade do
produto).”Fui me
interando de tudo que a
Prefeitura oferecia para
os produtores e fiz minha
inscrição. De lá para cá
minha produção

melhorou muito”,
comentou Joaquim
Francisco da
Silva.Segundo ele, antes
do auxílio da Prefeitura,
seu leite ficava parado. “O
leite era muito pouco e eu
não conseguia vender. Só
fazia vendas pequenas
para conhecidos”,
relatou.Ele lembrou que
era possível extrair, em
média, apenas 3,5 litros
de leite de cada animal por
dia. “Hoje cada uma das
minhas vacas produz em
torno de 15 litros por dia
e eu consigo vender
tudo”.O diretor de
Agricultura, Pedro Aldo
Amadei Junior – P.A.
Junior relatou que o
produto do seu Joaquim
passou a ter qualidade
após receber assistência
técnica da Prefeitura.
“Com o Cati/Leite;
acompanhamento da
produção; instrução;
programa de sanidade
animal e controle de
qualidade; conseguimos
viabilizar a entrada do seu
Joaquim como
fornecedor de
cooperativas de leite”.De
acordo com PA Junior,
essa entrada foi possível
porque o criador sempre
se mostrou interessado.
“Temos centenas de
produtores dedicados e o
seu Joaquim é um destes
exemplos. O empenho
dele e da família dele,
bem como nosso
acompanhamento técnico
foram responsáveis pela

viabilização do sucesso na
produção”.De todos os
programas oferecidos
pela Prefeitura, um em
especial é o favorito do
seu Joaquim. “O centro de
recria de matrizes
melhorou a genética dos
meus animais e isso,
junto com outras ações,
faz com que minha
propriedade caminhe para
o sucesso”.De uma
maneira geral, seu
Joaquim avaliou as ações
da Prefeitura como
‘excelentes’. “Estou
muito satisfeito com tudo
que fazem pelo produtor
rural. Com tantas
facilidades e projetos,
estou utilizando minha
receita com a venda de
leite para investir na
minha propriedade e
espero ter cada vez mais
sucesso. Está excelente”,
agradeceu.PA Junior
lembrou que uma das
metas do prefeito João
Ribeiro é proporcionar
condições para o produtor
rural. “Ele cobra nosso
empenho para criarmos
atividades e programas
que ajudem as
 pessoas que desenvolvem
negócios no campo ou
mesmo apenas
aproveitem a ‘terra’ como
lavoura de subsistência ou
até robby. A intenção é
oferecer beneficios e
estimular o setor
agropecuário da cidade –
que nos últimso anos tem
se tornado destaque em
todo o país”, finalizou.

Em Pinda produção de
leite cresce em 330% em

propriedade rural

Os municípios da região
serrana do Rio de Janeiro
atingidos pelas enchentes
vão contar com mais 20
ambulâncias do Serviço
de Atendimento Móvel de
Urgência (Samu/192)
para reforço na
assistência à população.
Os veículos chegam aos
municípios de Petrópolis,
Teresópolis e Nova
Friburgo na próxima
semana e ficarão
disponíveis às demais
cidades próximas
afetadas pelos temporais.
O secretário nacional de
Atenção à Saúde,
Helvécio Magalhães,
sobrevoou a região. Em
Nova Friburgo, ele visitou
o Hospital Raul Certã, na
companhia do secretário
de Estado de Saúde e
Defesa Civil, Sérgio
Côrtes, e do coordenador
nacional do Samu/192,
Clésio Castro. “O
Ministério da Saúde está
antecipando a implantação
do Samu nos municípios
da região atingida pelas
enchentes. Já foi
autorizado o
deslocamento das
ambulâncias, que
começam a operar na
próxima semana. Depois
que passar esse primeiro
momento em que a
situação é de emergência,
a seguinte etapa será a
estruturação e a
regionalização do Samu”,
explica o secretário. As
20 ambulâncias serão
transportadas do pátio da
montadora, em Tatuí (SP),
para as áreas afetadas no
Rio. Além disso, o
governo estadual articula
com os municípios o
remanejamento imediato
de profissionais alocados
em outros setores da
saúde para atuarem no
Samu/192, até que sejam
contratados novos

funcionários. Entre as 20
ambulâncias garantidas
para a região serrana do
Rio, serão entregues 14
Unidades de Suporte
Básico (USB) e outras
seis Unidades de Suporte
Avançado (USA). Elas vão
permitir a cobertura de 16
municípios pelo Samu/
192, que após o período
crítico terão bases
descentralizadas em
Carmo, Bom Jardim,
Cordeiro, Cantagalo,
Trajano de Moraes, Santa
Maria Madalena,
Sumidouro, São José do
Vale do Rio Preto, São
Sebastião do Alto,
Macuco, Cachoeiras de
Macacu, Duas Barras e
Guapimirim. O valor total
investido na compra dos
20 veículos foi de R$
2,75 milhões, enquanto o
repasse mensal de
custeio será de R$ 340
mil. O envio das
ambulâncias foi pactuado
entre os governos federal
e estadual para atender às
demandas emergenciais.
Cada USB conta com
oxímetro portátil,
desfibrilador externo
automático e aspirador.
As USA, também
conhecidas por UTI-
Móvel, possuem
oxímetro portátil,
desfibrilador externo
automático, aspirador,
ventilador pulmonar,
monitor/cardioversor e
detector fetal. A liberação
de ambulâncias do Samu
é mais uma ação do
Ministério da Saúde para
reforçar o atendimento às
vítimas das chuvas que
atingiram o estado.
Balanço de ações:
Disponibilização de R$
8,7 milhões para
assistência hospitalar;
Envio de 30 kits de
medicamentos e insumos
estratégicos para

atendimento a 45.000
desabrigados e
desalojados; Envio de 8
técnicos do Ministério da
Saúde para apoio a
Secretaria de Saúde do
Estado (saúde ambiental,
v i g i l â n c i a
epidemiológica, urgência
e emergência, e sangue e
hemoderivados); Envio de
30 mil frascos de
Hipoclorito de sódio;
Disponibilização de 250
mil doses de vacina dupla
contra difteria e tétano;
Envio de material de
orientação a população e
aos profissionais de saúde
(200.000 cartilhas “Saiba
como agir em caso de
Enchentes”, 50.000
cartilhas “Saiba como agir
em caso de Enchentes –
Abrigos”; e 45.000
folders que abordam
cuidados; Spots de rádio
para orientação a
população — veiculados
nas rádios dos municípios
atingidos no RJ desde o
último dia 13; Envio de 15
ambulâncias avançadas e
básicas; 44 pacientes
transferidos para a rede
hospitalar federal; A
Fiocruz disponibilizou o
campo de futebol como
base de apoio de resgate
aéreo;Disponibilização
de 6 pick-ups 4x4; INCA/
RJ está dando suporte a
mais de 200 pacientes da
região; Apoio ao Hospital
Municipal Raul
Sertã, de Nova Friburgo;
Envio de 40 voluntários –
entre enfermeiros e
técnicos de enfermagem
– dos hospitais federais
do Rio de Janeiro para a
região Serrana. Eles
atuarão em localidades
críticas de Nova Friburgo.
Por Gabriel Fialho e
Leandro Galvão, da
Agência Saúde – Ascom/
MS 61/3315-2509 e
3315-3987

Saúde garante mais 20
ambulâncias do Samu
para região serrana do

Rio

Acontece até o dia 13 de
fevereiro, sempre de
sexta a domingo, a 2.ª
Fuscunha, a Festa do
Fusca de Cunha. A
expectativa é reunir mais
de 300 Fuscas na praça
principal e a programação
prevê Fusqueata, a
carreata de Fusca,
gincanas e exposição de
carros. Cunha, é
conhecida como a Capital
do Fusca. Com 25 mil
habitantes, a maioria na
zona rural, a cidade tem
nada menos que 2.230
Fuscas emplacados na
cidade. Para Hermes
Tanajura, idealizador e
presidente da Fuscunha, o
carro na cidade não é alvo
de colecionadores, como

acontece com outros
clubes de apaixonados por
Fusca, ao contrário é
meio de transporte e,
muitas vezes, a única
forma de chegar a certas
regiões rurais. A 1.ª
Fuscunha aconteceu em
2008 e reuniu quase 400
proprietários de Fuscas ao
longo dos fins de semana.
No ano passado, a cidade
sofreu com as chuvas e o
evento não foi realizado.
A proposta agora é manter
a festa todos os anos e já
faz parte inclusive do
calendário da cidade,
dentro das atrações do
Festival de Verão, que está
na sexta edição, com
shows, exposições de
arte, como a de Felipe

Züniga, Mar de Morros,
grupos de dança, de
violeiros e uma completa
praça de alimentação
montada na Praça da
Matriz, onde também
acontecem os eventos. A
2.ª Fuscunha e o 6.º
Festival de Verão são
promovidos pela
P r e f e i t u r a
Municipal de Cunha,
através da Secretaria de
Turismo de Cunha. Mais
informações em
w w w . c u n h a . s p .
gov.br ou pelo telefone
(12) 3111 2630. Mais
informações sobre Cunha
e fotos em alta resolução
em nossa sala de imprensa
online em
www.egom.com.br

2.ª Fuscunha a Festa do
Fusca de Cunha vai até o

dia 13 de fevereiro
A Prefeitura de São
Luís iniciará mais uma
ação de valorização das
riquezas turísticas da
capital com o
lançamento da Aliança
pelo Centro Histórico,
que acontecerá durante
o workshop “Centro
Histórico de São Luís:
Desafios e
oportunidades”. O
evento, promovido pela
Prefeitura de São Luís,
em parceria com o
Banco Mundial (Bird),
acontecerá nas
próximas quinta (27) e
sexta-feira (28), a partir
das 9h, no Quality Grand
São Luís. Durante o
workshop, será firmado
o termo de parceria da
aliança pelo Centro
Histórico, entre
representantes da
Prefeitura de São Luís
e do Bird. O objetivo
principal será a
implantação de sistema
de gestão compartilhada
(poderes público,
privado e sociedade
civil) para monitorar e
realizar serviços
urbanísticos, culturais,
funcionais e sociais no
local. Empresários,
órgãos de preservação,
representantes de
empresas do ramo
turístico, profissionais
liberais e potenciais
investidores da
revitalização econômica
do Centro Histórico de
São Luís participarão
do evento. Idealizado
pelas secretarias
municipais de Projetos
Especiais (Sempe), de
Turismo (Setur) e de
Planejamento (Seplan)
e pela Fundação
Municipal de Patrimônio
Histórico (Fumph), o
workshop tem como
objetivo principal
contribuir para a
proposição e
fortalecimento de ideias
concretas e ações
práticas para a
revitalização econômica
do Centro Histórico da
capital do Maranhão. Na
pauta do encontro,
casos de sucesso e
desafios de cidades que
também se mobilizaram
e se destacam em
trabalhos envolvendo os
seus respectivos
centros históricos,
como Porto Alegre (RS),
Recife e Olinda (PE),
além da apresentação
de representantes de
Portugal e da Itália, que
falarão de experiências
com planejamento,
gestão e infraestrutura
de Centros Históricos

dos dois países.
“Queremos que esse
evento incentive a
iniciativa privada para
que, juntos, possamos
revitalizar o nosso
Centro Histórico. É
importante também
promover a troca de
experiências com outras
cidades, que se
destacam não só pela
revitalização cultural e
arquitetônica de seus
centros históricos, mas
também pela economia.
Esta iniciativa visa ao
bem-estar de toda a
população e de nossos
turistas”, disse o prefeito
de São Luís, João
Castelo. Programação
Separado por módulos
e mesas-redondas, o
workshop contará com
a participação de
nomes nacionais como
Kátia Bogéa (Instituto do
Patrimônio Histórico e
Artístico Nacional/
Iphan), Ricardo Piquet
(Fundação Roberto
M a r i n h o / R e c i f e ) ,
Marcelo Ferraz
(Escritório Brasil
Arquitetura), Ana Lúcia
Marcondes (Via
Cultural/SESC), entre
outros. Para falar sobre
as experiências
i n t e r n a c i o n a i s ,
ocuparão a mesa de
palestras os
profissionais André
Barbosa (Sociedade
Portuguesa de
Inovação/SPI), José
Hugo Machado (Grupo
Luzeiros), José
Catarino Tavares
(Diretoria Municipal de
Conservação e
Reabilitação Urbana de
Lisboa), José Aguiar e
José Pinto Duarte
(Faculdade de
Arquitetura da
Universidade Técnica
de Lisboa). Eles vão
contar as experiências
nos centros históricos
de Portugal. Já Luigi
Agostino, da KEYA
Italian Firm, falará sobre
desenvolvimento de
parcerias público-
privadas em projetos em
áreas históricas na
Itália. “O workshop vai
propiciar o intercâmbio
de ideias e informações
entre todos os agentes
interessados em
melhorar a implantação
dos serviços públicos,
provocar um efeito
multiplicador dos
i n v e s t i m e n t o s
econômicos e aumentar
a capacidade de gestão
da iniciativa privada
para alcançar objetivos
públicos”, afirmou o

secretário municipal de
Projetos Especiais,
Francisco Barros.
Etapas do projeto Nesta
primeira fase do projeto
de revitalização, serão
trabalhadas 24 ruas
onde há um fluxo maior
de turistas, mas a
tendência é que, com a
chegada de mais
parceiros, o número
siga aumentando até a
cobertura de todo o
perímetro. O Centro
Histórico tem 107 mil
metros quadrados de
área urbana tombada
pelo Patrimônio
Histórico Nacional,
envolvendo cerca de
1.200 edificações e
constituindo o mais
extenso e valioso
conjunto de arquitetura
colonial portuguesa do
século 19. Dentro do
projeto, serão
d e s e n v o l v i d a s
atividades de
estruturação da
Comissão da Aliança
pelo Centro Histórico,
que será a responsável
pela gestão do projeto;
intervenções na limpeza
urbana com uma equipe
capacitada e específica
para atuar no local;
requalificação dos
espaços e serviços
públicos; eventos
culturais no local e
mobilização social, que
receberá uma atenção
especial. “Buscamos
vários parceiros e eles
virão e batalharão junto
conosco. O trade
turístico deverá atuar
bastante como sempre
faz, mas a participação
da sociedade é
essencial. Os
moradores podem e
devem participar. A
comunidade, os
comerciantes, os
transeuntes têm que
saber que esse é um
tesouro nosso e que
devemos, todos, sem
exceção, zelar por isso”,
destacou o secretário
Municipal de Turismo,
Liviomar Macatrão.
Segundo o presidente
da Fundação Municipal
de Patrimônio
Histórico, Aquiles
Andrade, a Prefeitura
irá mostrar aos
p a r c e i r o s
vantagens como
l o c a l i z a ç ã o ,
i n f r a e s t r u t u r a ,
identidade cultural,
requalificação do solo
para proporcionar
novos postos de
trabalho e gerar
arrecadação tributária
ao município.

Prefeitura de São Luís firmará
aliança pela revitalização do

Centro Histórico

A Operação Bota Fora, para
combater os focos do
mosquito Aedes aegypti nos
bairros de São Luís, será
retomada na primeira semana
de fevereiro. A informação é do
Programa Municipal de
Combate à Dengue,
coordenado pela Secretaria
Municipal de Saúde (Semus).
Uma reunião entre Semus e
Secretaria Municipal de Obras
e Serviços Público (Semosp),
que são parceiras na ação,
acontece nesta segunda-feira,
24, para planejamento e
fechamento do calendário. A
ação está prevista para
acontecer nos sete distritos
sanitários da capital – Centro,
Itaqui-Bacanga, Coroadinho,
Bequimão, Cohab, Tirirical e
Vila Esperança. “No ano
passado, tivemos uma ótima
efetividade no combate aos
focos do mosquito com a
estratégia da Operação Bota
Fora. A população participou
ativamente, descartando
objetos, pneus e restos de
materiais que se encontravam
nos quintais de suas casas”,
destacou o coordenador do
Programa Municipal de
Combate à Dengue, Pedro

Tavares. O coordenador
ressalta que, neste início de
ano, quando o período chuvoso
começa a se intensificar, é
importante a retomada do
Bota Fora. “O mosquito
transmissor da dengue gosta
de calor e de umidade.
Portanto, se intensificarmos
essas ações, com a ajuda da
população da capital, vamos
reduzir drasticamente os
focos de proliferação do Aedes
aegypti, principalmente os que
se encontram bem próximos
às residências ou nos quintais
das mesmas”, informa
Tavares. Ao trabalhar na
redução dos focos do
mosquito com a Operação
Bota Fora, que se soma à
ação educativa dos agentes de
endemias, a Semus manterá
o índice de infestação predial
pelo Aedes aegypti em São
Luís abaixo de 1%. “Como
conseqüência, manteremos a
cidade fora de um risco de
epidemia”, enfatizou Pedro
Tavares. Centro Histórico A
Semus ainda aguarda o
posicionamento do Ministério
Público quanto a situação dos
imóveis do Centro Histórico
que estão fechados,

abandonados ou lacrados
pelos proprietários e que
dificultam o trabalho dos
agentes de endemias no
combate a dengue. Em
setembro do ano passado, a
Semus enviou documento
solicitando a ação do MP, por
meio da Promotoria
Especializada da Defesa da
Saúde, no sentido de intervir
junto aos proprietários para
que estes possam permitir o
acesso dos agentes de
endemias aos imóveis. “Nós
precisamos saber ao menos
o que tem dentro do
imóvel. A maioria está
 fechada pela própria
deterioração do
prédio. Alguns não exibem
mais nem telhado e o
proprietário, para evitar
vandalismo, lacrou as
entradas. Queremos saber se
nesses imóveis existem
criadouros do mosquito para
tomarmos as medidas
cabíveis”, esclareceu Pedro
Tavares. O coordenador do
Programa Municipal de
Combate à Dengue enfatizou
que a Semus precisa do apoio
do MP para legitimar as ações
junto aos imóveis.

Operação Bota Fora vai recomeçar
na primeira semana de fevereiro


