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A menor cidade do Brasil tem a maior
participação do mundo no Facebook
93% dos 805 habitantes de Borá (SP) já estão cadastrados na rede social – proporcionalmente, a maior porcentagem de um município
ED DOURADO/AE –17/2/2011

Edison Veiga

Se os entardeceres com as cadeiras nas calçadas, os bate-papos
pela janela e os rolês pela pracinhanasnoitesdesábadovãocontinuar, só o tempo vai dizer. Mas
uma pequena revolução vem
acontecendo em Borá, município paulista que detém o título
de menor do Brasil, com 805 habitantes. Desde dezembro, toda
a sua população vem sendo cadastrada na rede social Facebook – com 93% já integrada ao
site, é, proporcionalmente, a cidade com maior penetração do
Facebook em todo o mundo.
“Fui recenseador do IBGE
aqui,entãouseiamesmarotapara ir de casa em casa”, conta Igor
Henrique Favato Bregolato, de
21 anos, um dos 15 “cadastradores de Facebook” da cidade. Ele
mesmo não participava da rede
social antes do projeto – agora a
utiliza para trocar fotos com os
amigos, combinar festas e “rever” parentes que moram longe.
Segundo ele, é muito difícil o boraense não aderir à novidade.
“Somente alguns mais idosos,
que têm resistência mesmo a
usar o computador”, diz.
Além de ser uma cidade muito
pequena, a ideia de inseri-la totalmente no Facebook foi facilitada por um fator: há cinco anos,
a prefeitura disponibiliza conexão gratuita à internet para toda
a população. “É o nosso projeto
de inclusão digital”, comenta o
responsável pela área de informática da prefeitura, Anadelson
Pedro da Silva. Resultado: em
70% dos lares boraenses, há pelo
menos um computador. E quem
não tem? Há uma espécie de lan
house comunitária, com seis
computadores à disposição.
Masquembancouessainiciativa tão, digamos, exótica? Bom, a
ideiapartiudemarqueteiroscontratados por uma marca de dropes.“Paralançarumprodutonovo, um dropezinho pequenininho,resolvemos basearacampanha na menor cidade do Brasil”,
conta Gustavo Fortes, sócio-diretor de planejamento da agên-

PEQUENOS HERÓIS
●

Os dois ligeirinhos

Homem e mulher que venceram
micromaratona de 1 km de Borá
●

O incrível homem-purê

Impediu assalto ao arremessar
batatas contra o ladrão
●

Herói-lupa

Ajudou garota a achar dropes
no meio de show em BH
●

Sem crise

Rapaz que ficou com a garota
mais feia da balada
●

Somos penta!

Em viagem a Buenos Aires, garota gritou no ônibus que Pelé
foi melhor que Maradona
●

Exterminadora de barata

Matou, com meia lata de inseticida, “pássaro negro do esgoto”
●

Assim dá pé

Homem deu seus chinelos a um
sujeito que teve os seus roubados e teria de caminhar 15 km
●

Defensor de criancinhas

Praticamente se jogou na frente
de um ônibus para que um menino não fosse atropelado

Mudanças. Jovens deixaram de brincar na praça para ficar na internet; 12,5% da população usa lan house diariamente
cia contratada.
Os marqueteiros pensaram
em uma ação para homenagear
pequenos heróis – gente que faz
coisas simples, quase despercebidas, mas que mudam a vida
dos outros. A eleição dos 12 melhores feitos, representados em
monumento inaugurado em Borá na sexta-feira, ocorreu toda
noFacebook(vejaalgunsvencedores acima). “Por isso resolvemos cadastrar a cidade toda na
rede social”, completa Fortes.

que a ação foi muito boa, porque
divulga a cidade, né?”
Os políticos, aliás, já pretendem aproveitar o fato de todo
mundo estar na rede. “Vai ser
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Online. Os boraenses recebe-
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ram bem a iniciativa. “Eu sou do
Orkut,nunca tinhausadooFacebook”, afirma o vice-prefeito,
Bruno Alves da Silva. “Mas acho
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umaformade ajudar aprefeitura
emtodososasaspectos”,comenta o vice-prefeito. “De repente,
as pessoas podem contribuir, via
Facebook, criticando a administração, pedindo melhorias...”
Eleito vereador com 32 votos,
Robson Donley é outro que está
animadocomaferramenta.“Pretendo divulgar no Facebook os
meus atos na Câmara”, adianta.
“Aqui,apolíticaaindaéfeitamuitonocorpo acorpo,mas nãodescarto usar o Facebook também
nas próximas campanhas eleitorais. Pode ser um canal.”
Hábitos. E vão mudar os hábi-

tos da população? “Acredito que
não os dos mais velhos. Mas a

molecadajá prefereficarnafrente do computador a brincar na
rua ou subir em árvore”, diz o
vereador. “Um dos meus filhos
chega da escola e, se deixar, fica
na internet até a madrugada.”
A estudante de enfermagem
Gislaine Pedro da Silva, de 20
anos, é um exemplo de quem se
rendeu ao Facebook. “Isso está
revolucionando a cidade”, diz,
empolgada. “Uso para combinar
de sair para comer um lanche na
praça e até para desejar bom dia
aos amigos, já que nem sempre
os encontro na rua.”
Moradores mais antigos, entretanto, garantem que os hábitos da pequena cidade não serão
alterados pela internet. “O pes-

soal está todo empolgado, mas
continuamos conversando com
osvizinhosnafrentedecasamesmo”, conta a pensionista Doraci
Favato, de 69 anos. “De qualquer
jeito, também estou aprendendo a usar o Facebook para falar
com os parentes que moram em
outras cidades e saber o que vai
passar na novela.”
Mudança maior é observada
no centro comunitário onde ficam os seis computadores. “O
movimento aumentou 20%”,
conta a funcionária da prefeitura Isabela Neves de Carvalho,
uma das que cuidam do espaço.
Todos os dias, cerca de 100 boraenses – 12,5% da população –
utilizam o serviço gratuito.

Fonte: O Estado de S.Paulo, São Paulo, 21 fev. 2011, Metrópole, p. C8.

Sítio do Picapau Amarelo
vai ser municipalizado
Prefeitura de Taubaté –
que já custeia parte das
despesas – promete mais
investimentos, sem
cobrança de ingressos
João Carlos de Faria
ESPECIAL PARA O ESTADO
TAUBATÉ

O Sítio do Picapau Amarelo, onde nasceu o escritor Monteiro
Lobato, em Taubaté, a 130 km de
São Paulo, será municipalizado
nesteano.Atransferênciadagestão deve ocorrer tão logo a obra

Paulistices

de revitalização – de R$ 1,7 milhão, liberados pelo Estado – seja encerrada. A medida foi aprovada pela Câmara Municipal na
quarta-feiraedeverá serreferendada no dia 23.
Atualmenteaprefeiturajácusteiadespesasdosítiocom manutençãoepessoal.Agora, querampliaratividades monitoradas, investir em programa de educação
ambiental e fomentar o turismo.
“Vamosdar umacarade sítio,como já foi outrora, e promover
maior interação com a população”, promete o prefeito Roberto Pereira Peixoto (PMDB).
Overeador peemedebistaAle-

REPRODUÇÃO

As mulheres da
feirinha do Masp
Foi na feirinha do Masp que o fotógrafo e advogado Eduardo Muylaert – assíduo garimpeiro de antiguidades – encontrou, há cinco anos, uma caixinha
com 24 fotos de nus femininos. “Paguei R$ 100”, recorda-se. Bastante de-

QUEM FOI
Monteiro
Lobato
ESCRITOR E ADVOGADO

Encenação. Atores caracterizados recebem os visitantes
Visitas. Cerca de 10 mil pes-

soasvisitammensalmenteoMuseu Histórico Pedagógico Monteiro Lobato, que funciona no sítio. Entre as atrações, há uma
apresentação teatral com personagens de Monteiro Lobato. São
os atores caracterizados que re-

Curiosidades da metrópole

NA GALERIA

ROGERIO MARQUES/OVALEPARAIBANO–18/2/2011

xandre Vilela encaminhou à prefeitura,comavaldeoutrosvereadores, proposta de cobrança de
R$5poringresso.Pelodocumento, moradores da cidade seriam
cadastrados para não pagarem
ingresso. Mas, um dia depois, o
prefeito negou a informação.
“Não é meu pensamento fazer
isso. Não vamos cobrar.”
OSítio doPicapauAmareloestá em obras desde março. Foram
reformados o telhado e as instalações elétricas e uma jaqueira
centenária foi tratada.
cebem os visitantes. As apresentações ocorrem principalmente
aos sábados e domingos, das 9 às
17horas.Háainda exposiçãopermanente sobre a vida e a obra do
escritor, além de biblioteca com
suas obras completas.

Serviço
SÍTIO DO PICAPAU AMARELO. AV. CAMPINAS, S/Nº, TAUBATÉ. (12) 3625-5062.
DE 3ª A DOMINGO, 9H ÀS 17H. GRÁTIS.

estadão.com.br

Edison Veiga

terioradas por fungos, as imagens ficaram guardadas em sua casa até 2009,
quando ele resolveu transformá-las
em arte. “Usei um software de restauração para recuperar as cores e realçar as
marcas de deterioração”, conta.
Com estética peculiar, o material
virou exposição – gratuita, até 19 de
março, na Fauna Galeria (Alameda Gabriel Monteiro da Silva, 470, telefone
(11) 3668–6572). As fotos, devidamente ampliadas, estão à venda por valores
que variam de R$ 1,5 mil a R$ 5 mil.
“O interessante é que as imagens
são dos anos 1950. E, na época, eram
pornografia”, comenta o Muylaert.
“São mulheres anônimas e mal pagas
que foram retratadas por fotógrafos
anônimos e mal pagos.” Quem diria
que, seis décadas mais tarde, depois de
mofarem em uma caixinha na feira do
Masp, adquiririam status de arte e acabariam enfeitando a sala de alguém?

✽ Nascido em 1882, Monteiro
Lobato foi um dos maiores
escritores brasileiros do século 20. Ficou mais famoso
pela literatura infantil, imortalizada em obras como Reinações de Narizinho. Mas se
destacou também por livros
para adultos e
pela participação na campanha ‘O Petróleo é Nosso’.

blogs.estadao.com.br/edison-veiga

ARQUIVO DO ESTADO DE SÃO PAULO

Há 89
anos, a
semana
eterna
Fevereiro de
1922: o Teatro
Municipal sediava o evento
que colocou a
arte paulistana
na vanguarda.
A charge, de
Belmonte
(1896-1947),
aparece no
livro Semana
de 22: Entre
Vaias e Aplausos, de Marcia
Camargos

OLHA SÓ...
Pebolim humano. Com times de
seis jogadores, o Sesc Pinheiros teve, no fim de semana, inusitados jogos de pebolim humano – em que os
jogadores, fixados a barras, são as
peças do brinquedo. Para quem perdeu, a entidade promete repeteco no
próximo fim de semana. Informações pelo telefone (11) 3095-9400.

Contra a pirataria. Na semana
passada, 510 mil CDs e DVDs piratas apreendidos recentemente de
ambulantes pela Guarda Civil Metropolitana e pela Polícia Militar foram
destruídos. Ao longo do ano passado, essa operação tirou de circulação 11 milhões de CDs e DVDs piratas – 930 toneladas de produtos.

