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Olimpíada de Língua Portuguesa
agita estudantes do ensino médio
Inscrições já estão abertas
e os vencedores terão
como prêmio uma viagem
a Portugal, na companhia
dos professores 

A recém-lançada Olimpíada da
Língua Portuguesa vai abrir a
oportunidade para que alunos do

ensino médio das redes pública e parti-
cular do Estado mostrem seus conheci-
mentos sobre mestres da literatura, como
Cora Coralina, Cecília Meireles, Machado
de Assis e Eça de Queirós. A competição
visa a valorizar o domínio do idioma e
dos escritos de língua portuguesa para
estimular a produção literária entre os
estudantes paulistas. 

O governador do Estado participou
da videoconferência de lançamento da
Olimpíada, no dia 12, e comentou que a
iniciativa é um incentivo à leitura e ao
estudo. A solenidade foi transmitida para
cinco mil escolas estaduais, 12 mil edu-
cadores e 800 mil alunos.

O lançamento da Olimpíada é parte
das atividades que culminarão, no dia 25
de janeiro de 2006, na Estação Luz do
Metrô, com a inauguração do Centro de
Referência da Língua Portuguesa. O
espaço cultural será um museu especial e
abrigará obras de oito países onde o por-
tuguês é o idioma predominante. A lín-

gua é falada atualmente por 200 milhões
de pessoas em todo o mundo, 80% das
quais, estão no Brasil. 

Competição – A Olimpíada é realizada

em parceria entre as secretarias da
Educação e da Cultura, Fundação
Roberto Marinho, Academia Brasileira de
Letras e Academia Paulista de Letras. Será
disputada como um torneio, dividido em

Inscrição para vestibulinho de escolas
técnicas estaduais começa no dia 26

As 108 escolas técnicas estaduais
(ETEs) do Centro Paula Souza vão ofere-
cer 33.301 vagas no primeiro semestre
de 2006. Serão 7.766 para o ensino
médio e 25.535 para o técnico, distribuí-
das em 58 cursos gratuitos. O período de
inscrição para o vestibulinho será do dia
26 deste mês a 11 de outubro.

O candidato deve se inscrever na
secretaria da escola escolhida, das 14 às
21 horas, munido da carteira de identi-
dade. A inscrição custa R$ 20,00 e o
manual sairá por R$ 5,00. Para concorrer
a uma das vagas, o interessado deverá,
no mínimo, concluir a 1ª série do ensino
médio (antigo 2º grau) em 2005. Quem
está cursando a 2ª ou 3ª séries ou já com-
pletou o ensino médio pode igualmente
se inscrever. O exame será em 20 de
novembro, das 13h30 às 17 horas, com
50 questões de múltipla escolha com
conteúdos de português, matemática,
história, geografia, física, química e bio-
logia.

As escolas técnicas do Centro Paula
Souza estão localizadas nos seguintes
municípios: Adamantina, Americana,
Amparo, Andradina, Araraquara, Araras,
Assis, Barra Bonita, Barretos, Batatais,
Birigui, Botucatu, Cabrália Paulista,
Caçapava, Cachoeira Paulista, Cafe-
lândia, Campinas, Capão Bonito, Cân-
dido Mota, Casa Branca, Catanduva,
Cerqueira César, Cruzeiro, Dracena,
Espírito Santo do Pinhal, Franca, Garça,

Guaratinguetá, Hortolândia, Igarapava,
Iguape, Ilha Solteira, Ipaussu, Itape-
tininga, Itapeva, Itatiba, Itu, Jacareí, Jales,
Jaú, Jundiaí, Leme, Limeira, Marília,
Matão, Miguelópolis, Mirassol, Mococa,
Mogi das Cruzes, Mogi Mirim, Mon-
gaguá, Monte Aprazível, Orlândia,
Oswaldo Cruz, Ourinhos, Paraguaçu
Paulista, Penápolis, Piracicaba, Presidente
Prudente, Presidente Venceslau, Quatá,
Rancharia, Ribeirão Preto, Rio Claro, Rio
das Pedras, Santa Bárbara D’Oeste, Santa
Cruz do Rio Pardo, Santa Rita do Passa
Quatro, Santo André, Santos, São

Bernardo do Campo, São Caetano do
Sul, São Carlos, São Joaquim da Barra,
São José do Rio Preto, São Manuel, São
Paulo, São Simão, São Roque, Sorocaba,
Taquaritinga, Taquarivaí, Tatuí, Taubaté,
Vera Cruz e Votuporanga.

Da Assessoria de Imprensa 

do Centro Paula Souza

SERVIÇO
Outras informações, pelo telefone 
(11) 2171-5071 ou pelo site
www.centropaulasouza.com.br

duas categorias que homenageiam gran-
des nomes da literatura brasileira: Cora
Coralina e Cecília Meireles. 

Da categoria Cora Coralina, partici-
pam alunos das primeiras e segundas
séries. Eles competirão na modalidade
Jogos, numa disputa que envolve conhe-
cimentos de leitura e compreensão de
texto, domínio vocabular e vida e obra de
autores como Fernando Sabino, Cora
Coralina, Manuel Bandeira, Fernando
Pessoa, Gil Vicente e José Saramago. 

Da categoria Cecília Meireles, partici-
pam alunos das terceiras séries, que pro-
duzirão crônicas sobre temas como
Língua e Auto-estima, Língua e
Cidadania. Segundo o secretário da
Educação, Gabriel Chalita, as duas moda-
lidades visam à motivação dos estudan-
tes, que vão trabalhar com livros e ter
oportunidades de demonstrar na prática,
e de maneira lúdica, o que aprenderam. 

A Olimpíada será realizada em fase
local, nas escolas; regional, nas diretorias
de ensino e inter-regional, abrangendo
todo o Estado. A etapa final será disputa-
da em dezembro, na capital. As inscrições
já estão abertas e se encerram no dia 30.
Cada escola deverá selecionar um aluno
da primeira série e outro da segunda. Eles
disputarão uma das seis vagas na equipe
que representará a diretoria de ensino nos
torneios inter-regionais e na fase final. Os
alunos da terceira série produzirão crôni-
cas, que também serão selecionadas.

Prêmios – Os seis alunos da equipe ven-
cedora da categoria Cecília Meireles e o
vencedor da categoria Cora Coralina
serão premiados com uma viagem a
Portugal, acompanhados pelos professo-
res orientadores. O regulamento da
prova, a ficha de inscrição e o calendário
da Olimpíada estão disponíveis para con-
sulta no site do Centro de Referência em
Educação Mário Covas (www.crmarioco-
vas.sp.gov.br).

Rogério Silveira

Da Agência Imprensa Oficial

Unicamp terá radar meteorológico
para detectar chegada de temporais
Raio de abrangência do
equipamento permitirá 
a previsão de chuvas não
apenas da região de
Campinas, mas também 
da capital

Campinas e região vão dispor de
radar meteorológico para detectar a
aproximação de chuvas, temporais,

ventos e tornados. O aparelho, que será
instalado na Universidade Estadual de
Campinas (Unicamp) nos próximos meses,
funciona atualmente em Presidente
Prudente, de onde é operado remotamen-
te pelo Instituto de Pesquisas Meteo-
rológicas da Universidade Estadual Paulista
(Unesp), em Bauru. A mudança ocorre em
virtude da maior densidade populacional
da Grande Campinas. Além disso, o raio
de abrangência do radar, de mais de 200
quilômetros, permitirá que seja útil tam-
bém para a prevenção de chuvas na capi-
tal e cidades vizinhas.

O equipamento será montado em
local alto no câmpus da universidade.
Continuará a ser operado pelos técnicos
de Bauru, mas a serviço do Centro de
Pesquisas Meteorológicas e Climáticas
Aplicadas à Agricultura (Cepagri) da
Unicamp. A intenção é escalar profissio-
nais da área para trabalhar em Campinas,
em tempo integral, na interpretação das
informações enviadas por computador de
Bauru.

O Cepagri já utiliza as informações de
Bauru para emitir alertas à Defesa Civil de
Campinas. No entanto, recebe as ima-
gens geradas pelo radar com demora de
quase meia hora. Com o equipamento
no terreno da Unicamp, terá condições
de interpretar mapas climáticos a cada 10
segundos. O aparelho tem 20 metros de
altura e diâmetro de 4,5 metros.

Maiores tornados – A Grande
Campinas é atingida em média por 17
temporais entre dezembro e janeiro. O
maior tornado (fenômeno causado pelo
encontro de uma massa de ar quente
com outra fria) registrado no Brasil
ocorreu em Indaiatuba, em maio deste
ano, com ventos de 250 quilômetros
por hora. Foram atingidas 445 casas e

47 indústrias, resultando num prejuízo
de R$ 30 milhões.

No dia 30 de dezembro de 1991,
outro tornado havia causado estragos
ainda maiores, só que não chegou a ser
documentado. Atingindo a região entre
Itu e Jundiaí, provocou danos numa faixa
de mais ou menos 200 metros de largura

por 20 quilômetros de extensão, cobrin-
do área desde a Rodovia do Açúcar até
a Serra do Japi. Houve 16 mortes, além
da destruição de casas, queda de árvo-
res e até de torres de transmissão de
energia.

Da Agência Imprensa Oficial

A Companhia Paulista de Trens
Metropolitanos (CPTM) obteve em agosto
a melhor marca mensal de passageiros
transportados em sua história: 34.850.706
usuários. Esse número é 2,9% superior ao
registrado em dezembro de 2004, quando
atingiu seu recorde de 33.871.072 pessoas
que utilizaram as linhas do sistema.

A média de passageiros transportados
nos dias úteis (MDU) do mês passado foi
também a maior já alcançada pela com-
panhia: 1.296.241 usuários, 1,9% a mais
do que o total de maio (1.271.555 pas-
sageiros), até então o melhor desempe-
nho da empresa nesse aspecto.

A Linha E (Luz–Estudantes) continua a
ser a de maior demanda da rede, tendo

Esgotos: projetos 
da Unesp ganham 
dois prêmios 

O engenheiro mecânico Ederaldo
Godoy Júnior, da Unesp de Guaratinguetá,
conquistou primeiro e segundo lugares no
12º Concurso Falcão Bauer, categoria Novas
Ferramentas, promovido pela Câmara
Brasileira da Industria da Construção Civil. A
premiação foi divulgada no mês passado,
durante o 77º Encontro Nacional do Setor
de Construção, ocorrido em Gramado (RS).

Os trabalhos vencedores, foram, respec-
tivamente, Kit biodigestor para tratamento
residencial de esgoto sanitário e Caixa mul-
tifuncional para retenção de gorduras e sóli-
dos grosseiros de uso coletivo e industrial.

O kit biodigestor propõe o tratamento
anaeróbio (sem ar) do esgoto residencial no
próprio local de origem. O pesquisador diz
que é possível reduzir cerca de 80% da
carga orgânica do dejeto descartado no
ambiente. O lodo resultante do processo
fica retido numa espécie de fossa, para pos-
terior utilização como composto orgânico.
"Este procedimento quadruplica a capaci-
dade do tratamento público", destaca
Godoy. O sistema funciona experimental-
mente na Universidade de Taubaté (Unitau).

A caixa multifuncional, já instalada na
Engenharia de Guará, além do tratamento
inicial do esgoto, também promove a sepa-
ração da gordura dos demais sólidos.
Posteriormente a gordura pode ser utiliza-
da para a fabricação de sabão, massa de
vidreiro ou biodiesel. Os dois sistemas com-
põem uma miniestação de tratamento de
esgoto e reutilização de água, construída
com PVC e concreto armado. "Esses méto-
dos podem colaborar para a despoluição
dos rios brasileiros", diz o engenheiro.

Para realizar seus projetos vencedores,
Godoy Júnior recebeu apoio também da
empresa Tigre S.A., Fundação para o De-
senvolvimento da Unesp (Fundunesp), Con-
selho Nacional de Desenvolvimento Científico
e Tecnológico(CNPq), Comitê da Bacia
Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul e do Fundo
Estadual de Recursos Hídricos (Fehidro).

Genira Chagas 

Do Portal Unesp

CPTM bate recorde de passageiros transportados
transportado, no mês
passado, 8.591.810 usu-
ários. Em segundo lugar
está a Linha A (Luz-
Francisco Morato), com
7.668.184 passageiros.

Crescimento – Compa-
rando-se o número de
agosto de 2004
(32.160.808 usuários
transportados) com o de
agosto deste ano, as
estatísticas revelam cres-
cimento de 8,3%. Com relação à MDU, o
aumento é de 5,5%, pois no mesmo mês
do ano passado foi registrada a média de

1.228.509 passageiros. Se for mantida
essa tendência de incremento da demanda
no sistema, a CPTM deverá superar, nos

próximos meses, o índice de 1,3 milhão de
usuários transportados diariamente.

Entre as principais medidas que con-
tribuíram para esse crescimento, estão o
investimento na modernização da malha
ferroviária, o novo modelo de gestão vol-
tado para a prestação de serviços e
melhorias na manutenção dos trens, sis-
temas e equipamentos, bem como as
ações de controle das ocorrências de
segurança pública.

Os trens da CPTM realizam mais
1.600 viagens por dia, totalizando cerca
de 40,6 mil quilômetros rodados, o que
equivale a uma volta ao mundo.

Da Assessoria de Imprensa da CPTM
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Teleconferência reunindo alunos e professores marcou a abertura da Olimpíada de Língua Portuguesa

Sala de informática da Escola Técnica Estadual de São Paulo: ensino de qualidade
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O radar meteorológico instalado em Presidente Prudente será transferido para Campinas
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CPTM: melhores trens, mais passageiros transportados


