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Dentro das ações de
combate à dengue no
município, a Prefeitura de
Taubaté, através da
Secretaria de Serviços
Municipais, vem
intensificando os
trabalhos de limpeza em
diversos bairros. O
objetivo desta ação que
agrega serviços de corte
de grama, poda de árvores
e de arbustos, retirada de
entulho, entre outros
trabalhos, seguem em
ritmo acelerado pelas
equipes da Secretaria de

Serviços. Os locais já
atendidos nesta etapa
foram: avenida Juscelino
Kubitscheck de Oliveira,
avenida John Kennedy,
avenida Tiradentes, rua
Juca Esteves, rua vereador
Rafael Braga, região
próxima ao viaduto do
Belém, bairros da Cecap,
Alto do Cristo, Bonfim,
Novo Horizonte, Jardim
Jaraguá, Gurilândia, Vila
São José, Jardim Ana
Rosa, vias próximas ao
Taubaté Shopping, entre
outras. De acordo com o

secretário da pasta,
Roberti Costa, a
determinação do prefeito
Peixoto é promover ação
desta natureza por toda a
cidade. “Sabemos que
neste período do ano
devido às chuvas
constantes aumentam o
trabalho do nosso setor,
mas através de um
trabalho de equipe
estamos preparados para
oferecer um serviço de
qualidade para a nossa
população”, aborda ainda
Roberti Costa.

Prefeitura de Taubaté
intensifica trabalho de
limpeza pela cidade

A Secretária da Juventude,
Esporte e Lazer realizará
ate o dia  30 de janeiro, a
Colônia de Férias e Rua
de Lazer. As atividades de
lazer e entretenimento
oferecidas gratuitamente
à população local, já  se
tornaram  tradição no mês
de janeiro. A ideia da
Prefeitura é levar lazer
para a população no
período que antecede ao
início do ano letivo, a fim
de possibilitar que as
pessoas possam se
divertir na própria cidade,
sem precisar gastar um
único centavo. Ano a ano,
o programa vem dando
certo, atraindo um público
expressivo e 
diversificado.  Para 2011,
a expectativa  é seguir
com o sucesso obtido
junto à população de
Pindamonhangaba nos
últimos anos.É

importante ressaltar que o
programa funciona das 9
às 13 horas, e é gratuito,
com atividades de caráter
educativo como, por
exemplo, oficinas de arte,
oficinas de pipas,
brinquedos infláveis,
cantinho da criança,
futebol, vôlei e gincanas
para as crianças. Para os
adultos e melhor idade as
atividade programadas
são: aulas de
alongamento, bingo,
oficinas de artes e unhas
artísticas.Os monitores de
recreação são
capacitados, buscando
sempre interagir com as
crianças e adultos que
buscam diversão nas
férias. Fique atento para
os dias e locais das
atividades e participe.
Nos dias 17,18 e 19 /1 -
Escola Elias Bargis -
Araretama; 20 e 21 /1 -

Escola Mª Elena R.Vilela
- Jardim Regina; 24 e  25
/1 - Escola Julieta Reale
- Castolira; 26,27 e 28/1
– Escola Lauro Vicente -
Ipê (CDHU).Outras
atividades serão
realizadas, como os
passeios ao Parque Itaim
(com atividades
monitoradas e trilha
ecológica) e ao Parque
Monteiro Lobato, com
teatro e muitas atividades.
Ambos os parques ficam
em Taubaté e o passeio é
para as crianças de 7 a 11
anos. As inscrições
poderão ser feitas na
própria escola onde
estiver acontecendo a
colônia de fériasPara
fechar a programação de
férias, a Prefeitura vai
realizar o evento Rua de
Lazer no Bosque dia 30 de
janeiro, das 14 às 18
horas.

Pindamonhangaba
promove colônia de

férias gratuitas

População também pode se
imunizar contra Meningite e
doenças respiratórias.A
secretaria de Saúde de
Caraguá, por meio da
Vigilância Epidemiológica,
iniciou os trabalhos de
imunização contra a H1N1,
Hepatite B, e as vacinas
Pneumocócicas e
Meningocócicas. As vacinas
podem ser aplicadas em todas
as UBS, das 7h30 às
15h30.Anteriormente, a
imunização contra a Hepatite
B era feita apenas em jovens
com até 19 anos, agora ela
pode ser aplicada em adultos
de até 24 anos. São três doses
que garantem a defesa, sendo
que a segunda só pode ser
aplicada após 30 dias da
primeira, e a terceira e a
última após seis meses. As

vacinas contra a H1N1 estão
disponíveis para pessoas que
ainda não tomaram a vacina
como gestantes, pacientes
com doenças crônicas e
crianças menores de nove
anos com direito à segunda
dose. A vacina
Pneumocócica 10-valente,
que combate 10 tipos de
bactérias conhecidas como
pneumococo,
age contra doenças
respiratórias como Otite,
Pneumonia e Bronquite. A
aplicação é feita somente em
crianças a partir de três meses
até dois anos. A vacina
Meningocócica imuniza contra
a bactéria meningococo C,
responsável pela Meningite A
e C, e é aplicada em crianças
a partir de três meses até dois
anos. Confira o quadro de

idade das vacinas
Pneumocócica e
M e n i n g o c ó c i c a :
PneumocócicaDe três a nove
meses: Três doses com
intervalo de dois meses, e um
reforço aos 15 meses;De sete
a 11 meses: Duas doses com
intervalo de dois meses, e um
reforço aos 15 meses;De 10
a 11 meses: Uma dose e um
reforço aos 15 meses;
De um a dois anos: Dose
única Meningocócica. A partir
de três meses: Duas doses
com intervalo de dois meses
e um reforço aos 12
meses;De 10 a 11 meses:
Duas doses com intervalo de
dois meses e o reforço não é
necessário, pois a criança já
recebeu a segunda vacina;De
um a dois anos e 29 dias: Dose
única

Em Caraguá Vacinas contra H1N1 e
Hepatite B estão disponíveis nas UBS

A Secretaria de Assuntos
Jurídicos da Prefeitura de
Ubatuba participou de uma
reunião nesta semana para
que, em uma ação conjunta
com a União, através da
Justiça Federal,
Advocacia Geral da União,
Procuradoria Geral da
República, e
Gerência de Patrimônio da
União, fosse viabilizado um
ajuste de condutas para a
utilização dos terrenos de
Marinha em Ubatuba.O

objetivo do ajuste de condutas
seria o de atender os
interesses dos cidadãos que
utilizam ou visitam as praias
de Ubatuba, além dos que
exploram comercialmente
estes locais. “As áreas de
Marinha são regulamentadas
pela União e apesar do
município ter uma legislação
específica, não pode interferir
nas leis superiores.
Por isso estamos
 buscando um ajuste de
interesses”, explica o

procurador Emerson Vilela,
que representa a Prefeitura de
Ubatuba neste processo.De
acordo com o procurador
Emerson Vilela, “havendo
este ajuste, ações como o uso
de banheiros, paisagismo,
limpeza das praias, emissão
de música e acomodação dos
turistas poderiam ser
regulamentadas de acordo
com os interesses em comum
dos poderes executivos
municipal e federal, em prol
de toda uma sociedade”.

Prefeitura de Ubatuba e União
buscam acordo para uso de áreas de

Marinha no município
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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
p r o p r i e t á r i o ,
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
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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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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
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A Câmara Municipal, a OAB
(Ordem dos Advogados do
Brasil), subseção de Taubaté,
o Ministério Público, as
polícias Civil, Militar e
Rodoviária Federal, o Corpo
de Bombeiros e o Conseg
(Conselho Municipal de
Segurança) se reuniram na
manhã de terça-feira, 25, para
pontuar os projetos que
poderão contribuir para
melhorar a segurança no
município. As propostas serão
pauta de debates temáticos,
envolvendo profissionais das
áreas de direito, segurança,
sociologia e psicologia, que
deverão ser promovidos no
último final de semana de
fevereiro. Presidente da
Câmara, Jeferson Campos
(PV) avaliou que o Legislativo
está ajudando a combater a
criminalidade, em particular
quando estabeleceu, em 2010,
a Comissão de Segurança que,
em suas reuniões, determinou
a criação do Fórum
Permanente de Segurança. “A
Comissão continua a existir,
como um órgão executivo, e
o Fórum discutirá formas
permanentes de se combater
a violência. Entendo que é a
sequência desse trabalho, e a
tendência é fortalecê-lo”, disse
Jeferson. A proposta da
nomeação de um secretário-
executivo, a quem caberia
contatar os chefes de
Executivo (prefeito,
governado e presidente), foi
descartada pelo promotor
Paulo de Palma, que atribuiu
essa função aos membros da
Comissão de Segurança. “O
Fórum irá estudar o assunto
sob a ótica científica, e o
cumprimento das ações
[propostas pelo Fórum]
continuará a critério da
Comissão de Segurança. As
políticas foram estabelecidas,
agora, demanda tempo para
implantá-las”, disse. Propostas
Fim da impunidade,
fiscalização em bares,
ocupação de crianças e jovens
por meio de atividades
esportivas e de lazer,
instalação de bases
comunitárias de segurança e
aumento e valorização do
efetivo policial são algumas
das propostas apresentadas
pelos participantes da reunião.
Presidente da OAB, órgão que
incentivou a reunião, Aloysio
Nunes lembrou que
impunidade resulta num
“combustível inflamável” para
aumentar a criminalidade. “A
sociedade demanda hoje
disso (do Fórum) com muita
razão, infelizmente. É com
essa proposta que me
apresento como mais um
soldado.” O promotor Ozório
Nunes citou que “em qualquer
lugar do mundo a violência é
um fenômeno multicausal, e as
soluções são complexas e
múltiplas”. Segundo ele, as
drogas ainda são as grandes
causadoras da criminalidade,
e a dificuldade para se
combater esse problema é

nacional. Para o vereador
Luizinho da Farmácia (PR),
não houve políticas públicas
sociais quando foram
instalados os presídios entre
Taubaté e cidades vizinhas, o
que acarretou na migração de
familiares dos presidiários
para a região. Além disso, ele
falou sobre a falta de
fiscalização no camelódromo
e na Feira da Breganha, o que
permite o comércio de
produtos ilegais e a instalação
de comerciantes sem
permissão da Prefeitura. O
vereador Chico Saad
(PMDB) disse que a
Prefeitura deve fiscalizar
esses comerciantes, mas
antes a promotoria e o Poder
Judiciário devem cobrar essa
atitude do prefeito, que,
segundo ele, “não sabe dizer
não aos munícipes”. O
delegado Ivahir Freitas
Garcia Filho informou que,
entre 2008 e 2010, houve
redução de 6% no efetivo
policial, mas, comparada a
outras cidades como Jacareí
e Guaratinguetá, “Taubaté
não é tão violenta”. Ele
ressaltou a necessidade de se
ocupar as quadras, que
acabaram virando foco de
usuários de drogas.
Presidente do Conseg, Valmir
Marques disse que desde
1985, data da fundação do
órgão, essas propostas têm
sido apresentadas aos
governantes, porém o apoio
é pouco, devido à
insuficiência de verba do
conselho. Para o vereador
Alexandre Villela (PMDB), a
criação de bases
comunitárias de segurança
poderá contribuir para a
redução de criminalidade. Ele
acredita que a violência seja
fruto do tráfico de drogas e
que faltam efetivos e viaturas.
Segundo ele, a Prefeitura
deve promover a fiscalização
em bares, pois há indicativos
de que 80% deles trabalham
na informalidade. Vereador
em exercício, José Antonio de
Angelis “Bilili” (PSDB)
concordou que a
criminalidade em Taubaté é
menor se comparada a São
José dos Campos ou Jacareí,
mas pediu empenho da
polícia na fiscalização
antidrogas na rodovia
Oswaldo Cruz e no
policiamento da zona rural. A
Polícia Militar foi
representada pelo major José
Giffoni Fonseca e pelo
capitão Vanderlei Pereira.
Giffoni defendeu que a
produtividade da PM é alta,
disse que há soldados em
formação que logo serão
incorporados ao efetivo, mas
negou que haja poucos
policiais – a distribuição é feita
em todo o Estado em função
de 16 indicadores objetivos,
como população, poder
aquisitivo, índice de
criminalidade, entre outros,
segundo ele.Capitão Pereira
destacou que a “educação é

a base de tudo”, cobrando a
ocupação de crianças e
adolescentes em atividades
culturais e sociais e a retirada
dos reincidentes das ruas.
“Taubaté não está neste caos
todo que se tenta colocar”,
concluiu. Delegado da Dise
(Delegacia de Investigações
Sobre Entorpecentes),
Marcos Rogério Machado
compartilhou a opinião,
acrescentou que é preciso
aumentar o efetivo, mas
lembrou ser necessário
prevenir o ingresso de
crianças e adolescentes no
crime, por meio da escola em
tempo integral e amparo
social às famílias. Assessor do
vereador Ary Kara Filho
(PTB), Marco Antonio Abou
Hala de Paiva Ayres disse
que é necessário o aumento
do efetivo e acrescentou: “A
família, uma das instituições
mais importantes, está
degradada”. O capitão
Ulisses Antônio da Cunha
Oliveira, do Corpo de
Bombeiros, destacou a
atividade de apoio oferecido
pela corporação às vítimas
das enchentes, ressaltando a
necessidade do trabalho em
conjunto até mesmo para o
combate à violência em
Taubaté, e considerou que a
educação pública é um dos
focos principais dentro da
estratégia da PM. Vice-
presidente da OAB, José
Antonio Carvalho Chicarino
pediu “tolerância zero” à
criminalidade, avaliou
positivamente a reunião e
propôs um trabalho a “passos
largos”. Ele apresentou a
proposta de palestras e
debates que deverão ser
promovidos durante o Fórum
de Segurança no final de
fevereiro. O secretário de
Segurança do município,
tenente Orlando Lima,
enfatizou que a Prefeitura
estuda implantar sistema de
monitoramento por câmeras
no município, além da
aquisição de viaturas e armas
não letais, o que deverá
custar R$ 8 milhões. Os
recursos, segundo ele, serão
obtidos em parceria com o
Governo Federal. O
vereador Rodrigo Luis Silva
“Digão” (PSDB) ressaltou a
responsabilidade da
Prefeitura no
desenvolvimento de ações
imediatas de combate ao
crime, como limpeza e
iluminação de espaços
públicos, além de fiscalização
de bares, como mecanismos
simples de combate à
violência. O inspetor da
Polícia Rodoviária Federal,
Luiz Ernani Guedes, ressaltou
a importância de
todas as propostas
apresentadas e destacou a
apreensão de drogas nas
estradas, o que é bem-visto,
segundo ele, pelo fato de as
drogas desencadearem
grande parte da
criminalidade.

Fórum apresenta projetos para
melhorar segurança em Taubaté

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
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