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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.

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
w w w . U n i t a u . b r /
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

A Câmara de Taubaté
aprovou, na primeira
sessão ordinária do ano,
realizada  no dia 2,
propostas que visam à
segurança e à implantação
de serviço social nas
escolas. O
estabelecimento de área
escolar de segurança
como espaço de
prioridade especial do
poder público é de autoria
do presidente da Casa,
Jeferson Campos (PV), e
a instituição de serviço
social nas escolas
municipais é do vereador
Carlos Peixoto (PMDB).
A área escolar de
segurança corresponde ao
raio de 100 metros a
partir dos portões de
entrada e saída das
escolas e deverá ser
indicada com placas.
Nesta área, a Prefeitura,
com apoio da
comunidade, deve
intensificar fiscalização
de comércio, proibindo
venda de bebidas
alcoólicas e cigarro,
manter condições de
i l u m i n a ç ã o ,
pavimentação, limpeza,
controlar e eliminar
terrenos e prédios vazios,
reprimir jogos de azar e
tomar medidas de
controle de velocidade de
veículos. “A proposta é de
grande importância,

principalmente neste
momento negativo que
Taubaté vive, apontada
como entre as dez cidades
mais violentas do Estado.
No que depender da
Câmara para apresentar
leis para ajudar a diminuir
a violência, estaremos
presentes”, afirmou
Jeferson Campos. Mário
Ortiz (DEM) defendeu a
proposta, ressaltando a
importância da
mobilização dos vários
setores da sociedade no
combate ao crime.
“Segurança não é
simplesmente ato da
polícia. É uma atividade
multidisciplinar que
envolve diretamente a
Prefeitura. O projeto
proporciona, ao
Executivo, instrumentos
para fazer sua parte.” A
instituição do serviço
social nas escolas foi
aprovada com uma
emenda da vereadora
Pollyana Gama (PPS),
alterando a expressão
escolas de 1º e 2º graus
para escolas de ensino
fundamental e médio.
Caberá ao assistente
social realizar
levantamento de natureza
socioeconômica e
familiar, desenvolver e
executar programas de
orientação, de combate à
violência, drogas e de

esclarecimento sobre
doenças. “A família,
célula-mãe da sociedade,
infelizmente, carece de
cuidados. A criança leva
muitos problemas de casa
para a escola, e por isso é
necessária a avaliação
social”, argumentou
Pollyana. “Esses
problemas que vêm de
casa, com o aluno, para a
escola, muitas vezes
sobrecarregam a diretora.
Tenho certeza que o
prefeito vai se sensibilizar
com essa causa, e teremos
assistente social para dar
apoio para as crianças e
jovens”, afirmou Carlos
Peixoto, referindo-se aos
pareceres das comissões
de Finanças e de
Educação, contrários ao
projeto sob alegação de
que, por gerar custos ao
Executivo, deveria ser de
iniciativa deste, o que
pode impedir a sanção do
projeto pelo prefeito.
Mário Ortiz se
manifestou a favor do
projeto. “Mas acho que
não vai ser viável pelo
vício de iniciativa, porque
cria cargos e, portanto,
deveria ser de
competência do
Executivo, e porque a
verba de pessoal da
Prefeitura está estourada.
Vale a tentativa pelo
mérito da proposta.”

Vereadores aprovam
projetos por segurança e

serviço social em
escolas

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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Evento de apresentação
teve presença do prefeito
Roberto Lunelli, Sami
Arap, presidente da
CBRu, entre outros.
Seleção masculina
recebe visita de crianças
no treinamento A edição
de 2011 do Campeonato
Sul-Americano de Rugby
será realizada neste fim
de semana, na cidade de
Bento Gonçalves (RS).
Brasil, Argentina,
Uruguai, Chile, Paraguai,
Colômbia, Peru e
Venezuela jogarão um
total de 40 partidas nos
dois dias, entre homens e
mulheres. O campeonato
terá oito jogos
transmitidos ao vivo pelo
Sportv.  Nesta quinta-
feira, o evento foi lançado
em apresentação para a
imprensa e contou com a
presença de Roberto
Lunelli, prefeito da
cidade, além do
presidente da
Confederação Brasileira
de Rugby (CBRu), Sami
Arap, do capitão
brasileiro Fernando
Portugal, do treinador da
seleção feminina João
Nogueira, de Hernan
Rouca Oliva, gerente
geral da Confederação
Sul-Americana de Rugby
(CONSUR) e Delarci
Martins, da Secretaria de
Esportes. “Escolhemos
com amor Bento
Gonçalves. É muita honra
realizar um campeonato
do porte do Sul-
Americano e isso irá
alavancar o rugby não só
na região, mas como no
Brasil inteiro”, contou
Sami. O prefeito do
município ressaltou a
importância de receber o
evento na cidade. “Bento
Gonçalves já tem uma
tradição do esporte, com
o Farrapos, campeão da
Copa do Brasil 2010.
Estamos satisfeitos e
contentes com a
realização do torneio.
Temos metas para o
esporte, como por
exemplo, implementar a
prática nas escolas
municipais”, afirmou.
Seleção masculina
recebe visita de crianças
A seleção brasileira
masculina recebeu a visita
de nove crianças, do
projeto Sementes do
Rugby, comandado por
Samuel “Nata”, no
treinamento da última
quinta-feira. Os visitantes
aproveitaram para bater

bola com os atletas
brasileiros por
aproximadamente 30
minutos. “É uma alegria
enorme ver a criançada
jogando rugby desde
cedo. Fico muito
orgulhoso”, disse
Samuel. Uruguai x Chile,
no feminino, abrirá o
evento, no sábado, ás
13h20. Brasil e Argentina
farão o clássico
masculino, que encerrará
as atividades do primeiro
dia, às 21 horas. No
domingo, os jogos
começarão 10 horas, com
destaque para as duas
finais, que serão
realizadas a partir de 15
horas. O Sul-Americano
será disputado na Arena
do SESI, com capacidade
para 5 mil espectadores e
que conta com área de
descanso para os atletas,
sala de hidratação, área
VIP, campo de
aquecimento e sala de
imprensa. Brasileiras
lutam pelo
heptacampeonato Na
temporada passada, as
mulheres ficaram com o
6º lugar no Mundial
Universitário, em
Portugal, e com o vice-
campeonato da Taça de
Prata no Torneio de
Dubai, nos Emirados
Árabes. Além disso,
venceram as seis edições
do Sul-Americano,
inclusive em 2010, na
cidade de Mar del Plata,
na Argentina. A seleção
feminina, atualmente
comandada por João
Nogueira, nunca perdeu
uma partida para seleções
s u l - a m e r i c a n a s .
“Sabemos que todos os
países trabalharam e
evoluíram muito desde o
Sul-Americano passado.
Temos de jogar o melhor
possível e, para isso,
precisamos de foco,
dedicação e respeito
pelos nossos oponentes”,
comentou o técnico
brasileiro. Brasil quer
vaga no Pan, entre os
homens No masculino,
além da disputa pelo
título continental, está em
jogo uma vaga
 para os Jogos Pan-
Americanos, em outubro,
no México. O Brasil
disputou torneios pela
América do Sul e
conquistou ótimos
resultados, como o
terceiro lugar no Sevens
de Punta del Este, no
Uruguai. Na mesma

competição, o time
dirigido por Maurício
Coelho derrotou os donos
da casa pela segunda vez
na história. “Estamos no
caminho certo e os
últimos campeonatos
comprovam isso. Mas
precisamos ter pé no chão
e trabalhar muito para
subir degraus. Os
torneios e treinamentos
foram importantes e
nossas seleções
colocarão isso em prática
dentro de campo”,
explicou Antonio
Martoni, diretor esportivo
da CBRu. A melhor
seleção colocada entre
Brasil, Paraguai, Peru,
Colômbia e Venezuela
garantirá vaga nos Jogos
Pan-Americanos, em
outubro, no México.
Argentina, Uruguai e
Chile, respectivamente os
três melhores da edição
passada, já estão com
passaporte garantido para
a competição
i n t e r c o n t i n e n t a l .
Argentina é a maior
favorita Os argentinos são
os bichos-papões do
rugby sul-americano e
defenderão seu
favoritismo em Bento
Gonçalves. Os “Pumas”
têm muita tradição no
esporte, venceram todas
as edições do torneio e
são os atuais vice-
campeões da Copa do
Mundo de Sevens. Tabela
de jogos Chave feminina
Primeira fase Grupo A
(Brasil, Argentina,
Venezuela e Paraguai)
Argentina x Venezuela
Brasil x Paraguai
Argentina x Paraguai
Brasil x Venezuela
Venezuela x Paraguai
Brasil x Argentina Grupo
B (Uruguai, Chile,
Colômbia e Peru) Uruguai
x Chile Colômbia x Peru
Uruguai x Peru Colômbia
x Chile Chile x Peru
Colômbia x Uruguai
Chave masculina Primeira
fase Grupo A
 (Argentina, Brasil,
Paraguai e Peru) Brasil x
Paraguai Argentina x
 Peru Brasil x Peru
Argentina x Paraguai
Paraguai x Peru Argentina
x Brasil Grupo
B (Chile, Colômbia,
Uruguai e Venezuela)
Chile x Colômbia
Uruguai x Venezuela
Chile x Venezuela
Uruguai x Colômbia
Colômbia x Venezuela
Uruguai x Chile

Sul-Americano de Rugby
com oito países e
diversas atrações Vem aí a Temporada

Gastronômica de Verão
em Campos do Jordão

Entre os dias 18/02 e 20/
03, o Grupo Cozinha da
Montanha promove mais
uma edição da Temporada
Gastronômica de
Verão.Durante os 30 dias,
os 26 restaurantes
associados ao Grupo
apresentam receitas
inovadoras e inéditas, na
qual a cerveja irá desde
base dos pratos, como
molho e até na sobremesa
e, harmonizando esses
sabores a presença
inconfundível cerveja
artesanal.Entre os sabores
que poderão ser
apreciados está o
Bockbier Kroketten e
Chutney de Cebola, do

Baden Baden, elaborado
pela chef Carolina Vitória,
que adapta a tradicional
receita alemã, vinda do
livro da sua avó, para dar a
esse cremoso croquete,,
além notas marcantes da
Baden Baden Bock,
divertido pelo gelado e
picante chutney de cebola
convida a
 harmonização com a
mesma cerveja. Uma
gostosa brincadeira com a
cozinha da baixa
gastronomia, que ganha a
sofisticação dos sabores
elaborados para esse
festival.Os clientes que
forem aos 26 restaurantes
associados e pedir o prato

da Temporada e pagarem
com o cartão
patrocinador, ganharão
um Brinde GourmetA
Temporada Gastronômica
é uma realização da
Cozinha da Montanha que
vem promovendo a
culinária local através
deste festival de sabores,
valorizando os sabores e
ingredientes da cidade
como a cerveja artesanal
(Verão), pinhão (Outono),
chocolate e founde
(Inverno), truta
(Primavera), frutas
vermelhas e castanhas
portuguesas da
Mantiqueira (Final do
Ano).

Desde o dia 17 de janeiro,
a AME Campos está com
a Exposição de Obras em
Lápis de Cor, da
professora, escritora e
artista plástica, Maria
José Ávila, mais
conhecida como Zezé.A
Mostra traz 18 obras da
artista, com destaque para
as premiadas “Bosque
Encantado”, “Sonho em
Cores”, além dos
desenhos “Cerejeiras em
Flor” e “A Magia do
Outono”A exposição
homenageia um dos
expoentes nomes da arte
jordanense, apesar de
Zezé ser nascida em
Agudo (SP), em 1930,
onde começou os seus
primeiros traços para as
artes, como a pintura e a
literatura, dedicando-se
as poesias. Mas foi em
1997, que a professora
começou apresentar o seu
talento para as pinturas,
expondo seus trabalhos. E

de lá para cá foram
participações em eventos
como expositora e como
júri em mostras de
trabalhos. Em 1997,
ganhou o prêmio “Artista
Revelação do Ano”, do
Espaço Cultural do Banco
do Brasil, onde admirados
adquiriram obras
suas.Duas obras suas
“Roberta e Pastor
Alemão” e “Pastor
Alemão” foram
selecionadas para a
Exposição Internacional –
I Salão Oficial de Artes
Plástica de Campos do
Jordão (2000) e IX Salão
Brasileiro de Belas Artes,
em Ribeirão Preto,
r e spec t ivamen te .Em
2002, a paisagem de “Dia
de Outono” lhe rendeu
uma Menção Honrosa na
modalidade acadêmicos,
no 1º Salão de Belas Artes
“Camargo Freire”. No ano
seguinte participou do III
Salão de Artes da ACM

(Associação Cristã de
Moços) de Campos do
Jordão, onde ganhou a
medalha de ouro com o
quadro “Sonho em
Cores”. Já em 2004, foi
agraciada mais uma vez
com a medalha de ouro,
no IV Salão de Artes da
ACM de Campos do
Jordão, pelo conjunto das
obras “Fofinho”, “Este
seu olhar” e “Floresta
Encantada”. Zezé ainda
participou do júri de obras
de exposição de artes
plásticas, em
 Taubaté (SP).
Obras em Lápis de Cor
fica exposta até final de
fevereiro, com entrada
franca, aberta no horário
de funcionamento da
AME Campos, de 2ªa 6ª
das 09h às 18h.
Informações pelo
telefone (12) 3662-
2611.AME Campos fica
na Rua Dr. Reid, 68 – Vila
Abernéssia.

AME Campos do Jordão
é palco das Obras em

Lápis de Cor

Companhias de limpeza
urbanas de sete cidades
separaram e pesaram o lixo
recolhido em um
quilômetro de praia em um
único dia do fim de
semana.Verão, férias, o azul
do mar. Qual é a primeira
coisa que vem à cabeça
quando se vê uma praia
linda? A) Que vontade de
mergulhar! B) Como é bom
ser brasileiro e ter mais de 8
mil quilômetros de litoral C)
Quero mais é estragar tudo
isso e encher a areia de
lixo Por incrível que pareça,
milhares e milhares de
pessoas Brasil afora andam
escolhendo a letra C. A
turista portuguesa Aurélia
Martins sobe nas tamancas:
“Acho que é uma vergonha
para o Brasil, uma vergonha
para Salvador e é um
atentado à natureza”. Atrás
da pilha de lixo existe uma
praia. É a famosa Praia de
Boa Viagem, no Recife. Em
Fortaleza, o problema é o
mesmo da capital
pernambucana. O calor da
capital cearense dá uma pista
sobre o tipo de lixo que é
mais produzido: 70% são
cocos que, depois de
consumidos, vão parar na
areia da praia. ”Eu me revolto
com a própria população que
não colabora. Em vez de
pegar o lixo e colocar dentro
da cesta, joga no chão, na
frente da gente mesmo”,
reclama o gari José Marques
da Silva. A pedido do
Fantástico, as companhias de
limpeza urbanas de sete
cidades separaram e
pesaram o lixo recolhido em
um trecho de um quilômetro

de praia em um único dia de
fim de semana. A campeã foi
Salvador: os lixeiros
recolheram 7,5 toneladas em
Piatã. Em segundo, ficou
Fortaleza, mais de seis
toneladas na Praia do Futuro.
Só de cascas de coco foram
quase cinco toneladas. ”A
imagem da praia em um dia
de segunda-feira é horrível, é
um deserto, parece um aterro
sanitário. Muito lixo e muita
casca de caranguejo, os
próprios barraqueiros não
zelam pelo ambiente”,
lamenta o fiscal de limpeza
Manuel Bomfim Alves. Em
terceiro lugar ficou Guarujá.
Foram cinco toneladas de
lixo em Pitangueiras. Em
quarto, Recife, na Praia de
Boa Viagem, com pouco
mais de duas toneladas,
seguida por Natal, com uma
tonelada na praia de
Redinha. É tanto lixo que o
ambientalista Adriano Artoni
chega a retirar sozinho 300
quilos nos fins de semana das
praias do Recife. “Eu tenho
um pequeno museu, que tem
dentadura, fogão, geladeira,
capacete, ossos humanos.
Tudo o que e recolhido nos
rios e nos mares”, conta o
ambientalista. Só de sofás,
Adriano já recolheu 85. Duas
cidades das regiões Sudeste
e Sul se saíram um pouco
melhor. A Praia de
Canasvieiras é uma das mais
movimentadas de
Florianópolis. Tem pouco
mais do que dois quilômetros
de extensão e, ao longo de
toda a faixa de areia, há
lixeiras a cada 20, 30 metros.
Quer dizer: o banhista não
tem desculpa para deixar

sujeira na areia. Coincidência
ou não, fato é que
Florianópolis teve o melhor
resultado no teste do lixo do
Fantástico. No quilômetro de
praia pesquisado, os garis
recolheram apenas 125
quilos nas areias. No Rio de
Janeiro, a praia pesquisada
foi Copacabana. A
quantidade recolhida foi 870
quilos. O que muita gente não
se dá conta é que sujeira atrai
sujeira. O lixo deixado pelos
banhistas atrai ratos e
pombos. Isso para não falar
nos animais de estimação,
que não deveriam vir à
praia. ”As pessoas não
cumprem a legislação,
principalmente cedo, e
trazem os animais para cá”,
destaca a secretária de meio
ambiente do Rio de Janeiro
Vera Lúcia de Oliveira. Diego
Costa é veterinário. Mas ele
não quer nem saber:
“Cachorro não pode passar
muita doença porque meu
cachorro é vacinado. Sabia
que é proibido”. ”Seria fácil
trazer saco, acumular o que
consome na praia e levar até
um container. A cidade ia
agradecer muito”, sugere o
diretor da Comlurb Luiz
Guilherme Gomes. Some-se
a isso tudo o velho problema
das águas poluídas pela falta
de tratamento, e o resultado
é que banho de mar em
algumas cidades brasileiras
pode ser uma roubada: das
praias pesquisadas em
Florianópolis e Rio de
Janeiro, o banho de mar só é
liberado com restrições. Nas
outras cidades, os trechos
visitados pelo Fantástico
estão liberados.

Lixo e poluição tomam
conta de praias no litoral

brasileiro

Um dos objetivos da
secretaria municipal de
Educação para o ano letivo
de 2011 é alfabetizar
todos os alunos com idade
até oito anos. Nesta terça-
feira (08/02/2011), a
partir das 8h, acontece na
secretaria um encontro
entre supervisoras de
ensino e professoras
alfabetizadoras para traçar
os primeiros passos.Este
ano, 51 educadoras da
rede municipal de ensino
serão capacitadas em
alfabetização. Até o ano
passado, elas cumpriam
uma jornada de trabalho
semanal de 30 horas, o
que permitia que
assumissem uma turma de
alunos de manhã e outra à
tarde. Com a nova
proposta, elas farão 40
horas semanais em
regime de dedicação
exclusiva, isso quer dizer
que elas não poderão

assumir outra sala de aula
em período diferente. As
educadoras já assinaram
um termo de ciência e
responsabilidade pelo
novo regime, que será
compensado com uma
gratificação salarial de
10% pela exclusividade.O
aumento na jornada de
trabalho também se deve
aos encontros em grupos
entre educadoras e
supervisoras de ensino,
que acontecerão duas
vezes por semana na
secretaria de Educação,
com trocas de
experiências, preparação
de materiais e oficinas.
Além disso, serão
exigidas 120 horas
certificadas de estudo
pedagógicos e 30 horas
equivalentes à produção
de um trabalho de
conclusão de curso. A
frequência e a
participação nos

encontros poderão
interferir na gratificação
recebida.A supervisora de
ensino da rede, Gilceli de
Oliveira Ubiña, explica
que a jornada dupla de
trabalhos dos
professores é uma
discussão nacional, por
interferir no rendimento
em sala de aula. O
excesso de trabalho e
poucas horas de
 estudo e trocas de
experiências podem
interferir no rendimento
dos alunos.
Além disso, a
alfabetização até os oito
anos é importante para
inserir as crianças na
sociedade. “Estudos
comprovam que o aluno
que chega até essa idade
alfabetizado terá mais
sucesso na continuidade e
no rendimento dos
estudos posteriores”,
disse Gilceli.

Caraguá tem meta de
100% de alfabetização


