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Vista lateral do antigo complexo do EC Elvira no Jardim Independência

A

Prefeitura Municipal confirmou que o antigo complexo
do Esporte Clube Elvira, no
Jardim Independência (região oes-
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Editorial

Conhecimento

ADIADO

A Câmara Municipal adiou para 5 de junho a votação
do projeto que normatiza a remoção de carros abandonados
em Jacareí. A decisão aconteceu na sessão de quarta-feira
(17). Conforme o vereador Juarez Araújo (PSD), autor da proposta, a intenção é provocar o Executivo para que algo seja
feito, enquanto se mantém o tema em discussão. O presidente da Casa, Abner de Madureira (PR), explicou que o projeto
está evoluindo em consonância com a prefeitura.

P

SDB

Representantes do PSDB das macrorregiões de
São José e Litoral Norte se reuniram na noite do último dia 15
para a escolha de membros em futuras convenções do partido. Os indicados comporão a chapa do diretório estadual e
de delegados da Convenção Nacional e seus respectivos suplentes. A Convenção Estadual acontece no dia 5 de maio, em
São Paulo, e a Nacional no dia 31 do mesmo mês, em Brasília.

I

NDICADOS

divulgação

20 a 26 de abril de 2019

Durante o evento, o vereador de Jacareí, Dr. Rodrigo
Salomon, foi escolhido como membro titular do Diretório
Estadual e Júlia Amorim, que já foi presidente da juventude tucana, como
delegada
nacional
suplente.
O encontro
reuniu
cerca de
70 filiados
na sede do
diretório
do PSDB,
em São
José, e contou com o presidente da sigla naquele município,
o vereador Juvenil Silvério, o presidente da PSDB em Jacareí,
Adir Rossi Júnior, além dos secretários municipais Patrícia
Juliani e Júlio Pires.

P

ARTIDO NOVO

O Partido Novo, que elegeu um representante da região em 2018 para a Assembleia Legislativa, promove evento
em Jacareí nesta segunda-feira (22), às 18h30, no Hotel Sleep
Inn. O objetivo é falar sobre novas filiações e atividades da legenda no parlamento. O evento segue o modelo de encontro
realizado em fevereiro. Estarão presentes o deputado estadual Sérgio Victor, de Taubaté, e o deputado federal Alexis
Fonteyne, de Campinas. A entrada é franca!

PSL

No feriado do próximo dia 1º de maio, o PSL (Partido Social Liberal), realizará evento oficial de apresentação de
sua nova diretoria, em Jacareí. De acordo com Sérgio Coutinho, presidente da sigla no município, o evento contará com a
presença de nomes como a deputada estadual Leticia Aguiar,
de São José dos Campos. A festa será no Casa Branca Eventos, no bairro São João, a partir das 18h.

SCHWARZENEGGER

S

e você tiver de pesquisar na
internet solução para problema de saúde, mesmo que
seja uma simples orientação alimentar, cuidado. As informações
são quase tão controvertidas
quanto as ‘análises do sistema
político brasileiro’ encontradas
na mesma fonte. É um assunto
que passa batido a todos nós.
Assistimos a uma discussão
surrealista sobre medidas tomadas por ministros do Superior
Tribunal Federal (STF) contra
essas notícias falsas da internet.
Desanima-nos que as providências de agora devem-se ao fato
ter sido contra a suprema corte.
Há crimes tão ou mais graves
praticados aos milhares contra a
vida brasileira na desinformação
exposta na rede sobre providências básicas à manutenção
da própria saúde. A vereadora,
Doutora Márcia (PV) de Jacareí,
comentou certa vez que incentiva um programa preventivo

desse tipo. Mas, apesar dos
esforços louváveis, as adesões
dos próprios interessados são
baixas. Questão de cultura. Candidato nenhum faz propaganda
política prometendo trabalho
na prevenção. Provavelmente,
desconhecem que esgoto a céu

Há crimes tão ou mais
graves praticados aos
milhares contra a vida
brasileira na desinformação
exposta na rede
aberto, alimentação mal conservada, barulho em excesso em
momentos de descanso e tantos outros, são tão prejudiciais
à saúde, tal como os vírus que
nos ameaçam anualmente. Legislativos, executivos e – vemos
agora – judiciário, têm outras

preocupações quanto a medidas
que beneficiem diretamente o
cidadão comum.
Médicos reclamam que cada
vez mais pacientes chegam
ao consultório com a receita
prescrita ‘tirada da internet’ –
isto quando vão ao consultório.
Assim, combater falsas informações sobre a saúde física e mental precisa entrar urgentemente
na pauta dos legisladores sérios,
de todas as esferas enquanto os
temos sérios.
Se cortes de despesas ajudam
no equilíbrio financeiro do país,
cortes ou omissões na saúde
com a mesma perspectiva são
fatais. Quem sabe agora, com
as supremas autoridades atingidas, possamos ter esperança
de uma reversão nesse quadro.
Pelo menos com o aumento
da velocidade das tomadas de
decisões dos legisladores e dos
que julgam.
É a nossa opinião.

*Weller Gonçalves

J

air Bol sonaro (PSL)
completou 100 dias de
governo com a pior avaliação entre os presidentes
eleitos desde 1990 em
seus primeiros mandatos.
Os dados do Instituto Datafolha sinalizam que as inúmeras ‘caneladas’ praticadas
pelo ex-capitão do Exército
e sua equipe não passaram
despercebidas por uma população que vê as condições
de vida tornarem-se cada
vez mais difíceis.
Neste período, as polêmicas se amontoaram com
declarações desastrosas
de ministros, filhos de
Bolsonaro e do próprio
presidente. Já o desemprego, chaga que atinge 13 milhões de pessoas, parece
ter sido simplesmente esquecido pelo novo comandante, que até o momento

100 dias de desgoverno
não apresentou nenhuma
proposta para solucionar
o problema.
A reforma da Previdência, se aprovada pelo Congresso Nacional, representará um dos maiores
ataques já feitos contra os
direitos dos trabalhadores.
Teremos de contribuir por
muito mais tempo e receberemos benefícios muito
menores.
O salário mínimo também está na mira de Bolsonaro e sofrerá reajuste apenas pela inflação,
caso o projeto de lei seja
aprovado pelo Congresso
Nacional.

O governo também já
mostrou todo seu descaso
em relação aos serviços
públicos. O Ministério da
Educação, área que deveria ser prioritária, sofreu
um corte de quase R$ 6
bilhões. A pasta, aliás,
tem sido vítima da incompetência. Após três meses
de uma gestão desastrada,
o ministro Ricardo Ve lez deu lugar à Abraham
Weintraub, que não tem
qualquer experiência ou
proximidade com a área.
A saúde segue o mesmo
caminho. Até agora nenhuma medida que melhore o
atendimento e valorize os

profissionais. Pelo contrário, o que se viu foi o
governo liberando o uso
de mais de uma centena de
agrotóxicos que são proibidos em diversos países
do mundo.
Não é à toa que Bolsonaro tem sua popularidade
em queda livre. Passada a
ilusão do período pré-posse, os cidadãos estão à
espera de que o presidente
desça do palanque. A frase
proferida por Bolsonaro
“não nasci para ser presidente” vai, a cada dia,
tornando -se também a
certeza de muitos brasileiros.
É hora da classe trabalhadora construir uma
Greve Geral para derrotar
todos esses ataques.
*Weller Gonçalves é presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos.

Governo de SP

O Governador de São Paulo,
João Doria (PSDB),
recebeu o ator e
ex-governador da
Califórnia, Arnold
Schwarzenegger,
para discutir ações
de sustentabilidade
e economia verde.
Schwarzenegger é o idealizador de uma organização ambientalista sem fins lucrativos, fundada em 2011 que, em São
Paulo, está estudando parcerias com a Secretaria de Estado
de Infraestrutura e Meio Ambiente.
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*Paulo de Tarso
Castro Carvalho
A ordem emanada do
STF para mandar retirar
do ar matéria jornalística
que citava o presidente
daquela Corte de Justiça
e intimar jornal ist as a
prestar esclarecimentos,
é causa de dano à Constituição. A liberdade de
imprensa é fundamento
da Repúbl ic a, in seri do
no capítulo dos Direitos
Individuais e Coletivos,
por isso, inalterável até
mesmo por emenda constitucional.
Não é por acaso que a
imprensa é conhecida e
reconhecida como o quarto
poder republicano. No Brasil, é livre a manifestação
do pensamento, e, para
evitar e punir excessos ou
ilícitos, é assegurado ao
ofendido o direito de resposta e a indenização ma-

Censura Suprema
terial, moral ou à imagem,
jamais a censura. O acesso
à informação e o sigilo da
fonte do jornalista estão
garantidos e afiançam a
liberdade de imprensa.
O direito de publicar
matéria nos meios de comunicação, sem qualquer
interferência do Estado,
é garantia. A liberdade
de imprensa é intocável
pelos poderes constituídos, independentemente do quilate político ou
judicial da autoridade. A
liberdade de expressão é
fundamento da democracia e desmerece ataques
ou medida judiciais de
q u al q u e r o r d e m . Tu d o

adquire cores ainda mais
for tes quando a ordem
provém do Supremo, demonstrando um ativismo
jamais visto. Suplantar o
Ministério Público, que é
o legítimo titular da ação
penal e tem competência
exclusiva como parte e,
principalmente, como fiscal do cumprimento da lei,
é no mínimo questionável.
Ao Poder Judiciário a
Constituição não atribuiu
função de acusador, mas
de julgador imparcial, que
impede qualquer proximidade com o autoritarismo. Não foi por acaso, o
legislador constituinte de
1988 inseriu o Ministério

Público como essencial
às funções da Justiça, incumbido-lhe a defesa da
ordem pública, do regime
democrático e dos interesses sociais e individuais
indisponíveis, sobretudo,
promover, privativamente,
a ação penal, requisitar diligências investigatórias, a
instauração e fiscalização
de inquérito policial.
Enfim, o sábio legislador entregou ao MP as
medidas típicas de investigação, acusação e fiscalização, cabendo ao Poder
Judiciário o julgamento.
Como afirmou o ex-ministro do STF, Ayres Britto,
ao comentar o episódio
recente “quem investiga,
não julga e quem julga, não
investiga”.
*Dr. Paulo de Tarso Castro
Carvalho é advogado, mestre
em direito e professor universitário.
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Coronel Nikoluk assumirá Segurança
em Jacareí após demissão de secretário
Ex-comandante da PM aceitou o convite do prefeito Izaias, após o pedido de demissão do titular da pasta

A Prefeitura anunciou a retomada das
obras de construção
da EMEIF do Santo
Antônio da Boa Vista
(região sul). A obra
estava parada desde
2016, último ano de
governo do ex-prefeito Hamilton Mota
(PT). Foi preciso encerrar o contrato com
a antiga empresa para
retomar o processo
de licitação. O valor
estimado dos serviços
é de pouco mais de
R$ 5,731 milhões. A
atual administração
não informou quando as obras estarão
concluídas.

Três bairros
da região oeste
receberão o
Cata-Treco
O caminhão do ‘CataTreco’ percorrerá, neste sábado (20), os bairros Jd. Emília, Terras
de Conceição e Vila Ita.
A Secretaria de Meio
Ambiente pede que os
moradores coloquem
os descartes na frente
de suas casas até às
7h30, antes de o caminhão passar. O serviço
não inclui remoção de
entulho de construção
civil e restos de poda
ou capina. O munícipe
que precisar do serviço
pode ligar (12) 39613040 e agendar o
‘Cata-Treco’ avulso.

A Coronel da reserva
da Polícia Militar do Estado de São Paulo, Eliane
Nikoluk, de 49 anos,
assumirá a Secretaria
Municipal de Segurança
e Defesa do Cidadão em
Jacareí. Ela aceitou o
convite feito pelo prefeito
Izaias Santana (PSDB)
no último fim de semana,
após o pedido de demissão do titular da pasta,
mas só assumirá a partir de meados de maio.
Nikoluk viajou para o
exterior com a família.
Paulo Henriques Domingues, que também
é coronel da reserva da
PM, solicitou seu desligamento na tarde de
sexta-feira (12); ele estava no cargo desde 1º de

Eliane Nikoluk
foi Comandante Geral
da Polícia Militar do
Litoral Norte, Vale
do Paraíba e Serra
da Mantiqueira

janeiro de 2017, quando
começou o mandato do
atual prefeito.
O pedido de exoneração foi entregue ao prefeito Izaias no dia 12, mas
somente na segunda-feira
(15) foi oficialmente confirmado pelo governo,
quase uma hora depois
de o Jornal Piratininga
(AM 750) ter antecipado
o fato; a exoneração está
publicada no Boletim
Oficial do Município.
NIKOLUK
Eliane Nikoluk nas-

Deputada Leticia visita sede
da Guarda Civil Municipal
A Redação
A deputada estadual
Leticia Aguiar (PSL), de
São José dos Campos,
visitou as instalações da
Guarda Civil Municipal
na tarde da última segunda-feira (15), em Jacareí.
Leticia foi conhecer as
instalações da GCM na
Avenida Siqueira Campos e foi recebida pelo
vice-prefeito e secretário
interino de Segurança
e Defesa do Cidadão,
Edgar Sasaki, pelo comandante da corporação,
Dioraci Bernardes dos
Santos e pelo vice-presidente do Conselho Comunitário de Segurança
(Conseg), Adilson dos

Santos Gusmão.
A parlamentar, acompanhada de seu chefe
de Gabinete, Anderson
Senna, fez o convite para
que a GCM participe das



Eu, no meu
mandato, tenho
como uma das minhas
prioridades olhar para
as guardas municipais
Leticia Aguiar (PSL),
deputada estadual

reuniões da Frente Parlamentar pela Valorização
das Guardas Municipais
que a deputada vai coordenar na Assembleia Le-

gislativa. Ela ainda quis
saber das principais necessidades da guarda e
ouviu os pedidos para
aquisição de novas viaturas e de armamento
não letal como as pistolas de choque a distância
‘Taser Gun’.
“Eu, no meu mandato, tenho como uma
das minhas prioridades
olhar para as guardas
municipais. Isso significa, valorizar o homem
e garantir equipamentos
para o bom atendimento
à população”, disse Leticia Aguiar.
ESTRUTURA
A Guarda Civil Municipal de Jacareí, que

José Luiz Bednarski

O

último doze de abril representou a comemoração
de mais um Dia Internacional do Cosmonauta.
Foi nesse dia, há 58 anos, que o Homem pela
primeira vez viajou pelo espaço.
Dentre vários predicados de sua notável personalidade, o soviético Iuri Gagarin (sim, é tudo com
i) foi escolhido para tripular a minúscula cápsula
esférica da espaçonave Vostok 1 graças à sua reduzida compleição corporal (1,57 metros de altura e
69 quilos de peso).
A extravagância atmosférica durou apenas 1 horas e 48 minutos, o suficiente para eternizar o marco
histórico e seu destemido personagem principal.
O astronauta avistou nosso planeta através da
escotilha e, em emocionante declaração, informou à
base de controle: “A Terra é azul. Como é maravilhosa.
Ela é incrível!”.
A nave fez uma volta completa na órbita terrestre

O céu sem limites
a inimagináveis 28 mil km/h, detalhe que certamente
assombraria o imaginativo escritor Júlio Verne, pois
concretizou uma verdadeira volta ao mundo em apenas
108 minutos.
De volta à atmosfera, Gagarin não aterrissou com o
foguete. Expeliu-se a sete quilômetros de altura e voltou
ao chão prudentemente de paraquedas. Por um erro
de cálculo de 320 quilômetros de distância, ninguém o
esperava no deserto do Cazaquistão.
O feito rendeu a Iuri a maior homenagem que um nacional poderia receber em seu país, a medalha de Herói
Soviético. Tempos depois, também foi agraciado com a

ceu em 19 de maio de
1970 em São Paulo, foi
Comandante Geral da
Polícia Militar do Litoral
Norte, Vale do Paraíba
e Serra da Mantiqueira
durante pouco mais de
quatro anos, é casada e
mãe de duas filhas.
Em 2018, Nikoluk se
candidatou a vice na chapa do então governador
Márcio França. Filiada
ao PR, ela ocupa a vice
-presidência do partido
em São José dos Campos,
onde reside.
INTERINO
O vice-prefeito, Edga rd Sa sa k i oc upa o
ca rgo i nter i namente,
até que a nova titular
da pasta assuma a Secretaria de Segurança e
Defesa do Cidadão.

Divulgação

A Redação

Divulgação

Divulgação/PMJ

Prefeitura
vai retomar
obra de EMEIF
no Boa Vista

|3

O vice-prefeito Edgard Sasaki e Leticia Aguiar durante
visita à Guarda Civil Municipal de Jacareí

completa 59 anos, em outubro deste ano, passou a
atuar armada. Pelos serviços prestados é reconhecida pela população
como polícia municipal.
No início, contava com
apenas 10 integrantes
que usavam bicicletas
para percorrer as ruas
da cidade. Hoje, tem
cerca de 300 homens.

O município acabou
de fazer a compra de 116
câmeras para a implantação do COI – Centro
de Operações Integradas. A cidade tem sete
acessos a partir de diferentes rodovias e o avanço tecnológico ajudará
no combate ao crime,
garantindo a segurança
da população.

comenda mais importante de sua nação, a Ordem de
Lênin, pelos extraordinários serviços de mérito prestados ao país.
Gagarin morreu prematuramente, aos 34 anos, em
misterioso acidente, quando pilotava um jato militar.
Suas duas filhas ocupam cargos de destaque na Rússia
- diretora-geral dos museus do Kremlin e professora
de Economia da Universidade de Moscou.
Jacareí é vocacionada a grandes feitos cosmonáuticos. A cidade comporta o mais luxuoso heliponto do
Vale do Paraíba e sediou várias etapas do Campeonato
Paulista de Balonismo. Além disso, pelo menos dois
afonsinos são cientistas na NASA.
Ameaçada remotamente por buracos negros e apagão solar, a Humanidade procura um porto seguro. Um
dia, saudosos deste inigualável chão, nossos descendentes haverão de fundar noutra galáxia a Nova Jacareí.
José Luiz Bednarski é Promotor
de Justiça da Cidadania e do Consumidor
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São Silvestre deverá ser o 1º a receber
cadastramento biométrico nos bairros
A Redação
O distrito de São Silvestre (região oeste) deverá ser o primeiro a
receber o cadastramento
biométrico obrigatório
descentralizado para as
eleições de 2020. A informação foi confirmada ao
Diário de Jacareí por Rodrigo Esteves Grilo, chefe
do cartório da 62ª Zona
Eleitoral. De acordo com
ele, o atendimento deverá ser realizado em um
prédio público, provavelmente na Unidade de
Saúde do bairro, mas a
confirmação do serviço
ainda passará pelo ‘crivo’
do Tribunal Regional
Eleitoral (TRE).
A descentralização
dos serviços, com atendimento em bairros mais
distantes de Jacareí, é
uma sugestão do vereador Valmir do Parque
Meia-Lua (DC), e foi
discutida durante encon-

Divulgação/CMJ

Projeto-piloto da Justiça Eleitoral em Jacareí deverá começar somente em maio pelo populoso distrito, situado na região oeste
 SERVIÇO ELEITORAL EM JACAREÍ
Cartório da 396ª Zona Eleitoral
Rua Olímpio Catão, 499
(12) 3951-7115 - Aberto das 12h às 18h.

Cartório da 62ª Zona Eleitoral
Rua Dr. Waldemar Berardinelli, 86
(12) 3951-9915 - Aberto das 12h às 18h.

Cadastro biométrico passou a ser obrigatório para as eleições de 2020

tro do chefe de cartório e
parlamentares no último
dia 8, na Câmara Municipal, para planejamento
das ações locais.
OBRIGATÓRIO
O cadastramento está

sendo realizado em 478
municípios paulistas desde fevereiro deste ano.
A Revisão do Eleitorado, como está sendo
chamada pela Justiça
Eleitoral, termina em 19
de dezembro de 2019, e

o comparecimento do
eleitor é obrigatório.
No encontro, o chefe
do Cartório da 62ª Zona
Eleitoral acolheu as sugestões apresentad as
pelos vereadores para
facilitar o processo de
agendamento e cadast ramento. De acordo
com os parlamentares
a intenção da Câmara
é propor a descentralização do ser viço com
pontos de atendimento
nos bairros mais afastados, c ujos eleitores

poss uem d i f ic u ld ade não possuem condições
d e lo c o m o ç ã o a t é o econômicas para o deslocentro da cidade.
camento até o Cartório.
“Vamos iniciar um
“Se os eleitores não
p r o je t o - p i lo t o it i ne - têm condições de ir até o
r a n t e no d i s t r it o d e Cartório, então que a JusSão Si lvest re (reg ião tiça Eleitoral vá até eles”,
o e s t e) , m a s s o m e n - disse o vereador Valmir
t e e m m a io. D e p e n - do Meia Lua (DC), autor
dendo de
de requericomo for o
mento, que
r e s u lt a d o
solicitou a
A Revisão do
desta ação
presença
Eleitorado, como
podemos
do chefe do
está sendo chamada C a r t ó r i o
estender a
proposta
pela Justiça Eleitoral, pa r a r e upara ounião na Câtermina em 19 de
t r os ba i rmara.
dezembro de 2019
ros mais
Con forafastame númedos”, disse
ros atualio chefe do Cartório em zados junto aos cartórios
entrevista ao Diário de da cidade, Jacareí tem
Jacareí.
um total de 165.477 eleiPara vereadores de tores inscritos no muniJacareí a medida visa cípio, dos quais 48.725
auxiliar os moradores já fizeram a biometria
em cond ição de v u l- e não vão precisar fazer
nerabilidade social que novamente.

Cartórios de Jacareí promovem revisão
de cadastro e biometria para eleitores
sar fazer novamente.
Para saber se a biometria foi feita, basta
o eleitor verificar seu
título. Se nele constar
a frase ‘IDENTIFICAÇÃO BIOMÉTRICA’ no
alto, no canto direito do
documento, o eleitor já
fez a biometria.
Em Jacareí, a revisão,
que começou no dia 4 de

fevereiro, será realizada
até 19 de dezembro de
2019. O eleitor que não
A revisão de eleitorado
fizer a biometria até esta
com cadastramento da
data terá seu título canbiometria passou a ser
celado, e estará impedido
obrigatória para todos
de participar das eleições,
os eleitores do município
obter empréstimos em
que ainda não tenham
bancos oficiais, efetuar
feita a coleta dos seus
inscrição em concursos
dados biométricos (impúblicos, emitir passapressão digital, foto e
porte, CPF, entre outras
assinatura digitalizada).
restrições.
De acordo com in- Divulgação
O atendimento
formações da Justiça
está sendo realizado
Eleitoral, apenas os
nos dois Cartórios
eleitores que ainda
Eleitorais de Jacareí,
não fizeram a biomas é necessário o
metria deverão ser
agendamento no site
cadastrados.
do TRE/SP (www.
Conforme númetre-sp.jus.br) para a
ros atualizados junrealização da bioto aos cartórios da
metria.
cidade, na sexta-feiPara fazer o cadasra (8), Jacareí tem
tramento biométrico,
um total de 166.278
o eleitor deve apreeleitores inscritos no
sentar documento ofimunicípio, dos quais
cial de identificação,
56.933 (34,24% do
comprovante de resitotal do eleitorado)
já fizeram a biome- Cadastro biométrico passou a ser dência recente e título
tria e não vão preci- obrigatório para as eleições de 2020 eleitoral, se tiver.
A Redação
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Suplemento infantil mensal do Diário de Jacareí - nº 3

NARIZINHO CONTINUA REINANDO
M. Adams
Mês em que se comemora o aniversário do escritor Monteiro Lobato,
e ano em que sua obra se
torna de domínio público, é obrigatório falar
sobre o livro Reinações
de Narizinho.
Lançado em 1931, o livro tornou-se o precursor
de muitas histórias infantis do autor. ‘Reinações’
foi também o precursor
de livros infantis escritos
no Brasil e com temas
brasileiros. Nele surgem
os principais personagens da obra de Monteiro
Lobato: Dona Benta, Tia
Nastácia, Narizinho, Pedrinho, Emília, Visconde
de Sabugosa, Marquês

de Rabicó. Através da
intertextualidade, ele
também nos aproxima
de outros personagens
clássicos da literatura
inter nacional: Dona
Carochinha, Pequeno
Polegar, Pinóquio, Peter Pan e Gato Félix,
O cenário também é um
fator importante na obra
de Lobato: o Sítio do picapau amarelo.
O livro, cheio de aventuras e situações nunca
antes exploradas, marca
o início da fala da famosa
boneca ‘Emília’, graças
às ‘pílulas falantes’ do
Doutor Caramujo. Mostra, ainda, dois casamentos: da menina Narizi-

nho com
o Príncip e e s c amoso do
Reino das
Águas
Cla ras e
da mesma
Boneca
Emília com o porquinho,
Marquês de Rabicó.
Obra que dispara a
criação das demais pelo
autor e nos encanta a
todos desde então.
Fonte de curiosidade
sobre as origens da personagens Lobatianas, Vale
a pena ler “Reinações de
Narizinho” em reverência ao pai da literatura
infantil brasileira.

COISAS DO PORTUGUÊS
Qu e m é es p ert o esc rev e cert o

PALÍNDROMOS

Você sabe o que eles são?
São palavras ou frases formadas com tal engenho que você pode
ler tanto da esquerda para a direita quanto da direita para a esquerda
que a frase mantém o mesmo significado; às vezes até outro.
Em Jacareí, o jornalista e escritor do Diário de Jacareí, João
Baptista Denis Neto, o Jobanito, foi mestre em palíndromos.
Veja a seguir alguns exemplos:

PALAVRAS

FRASES PALÍNDROMAS:

Ana,
O dedo,
Oto, Mussum,
Reviver, anilina,
Arara rara
O dado

Anotaram a data da maratona
Até o papa é poeta
A base do teto desaba

Para amiguinha,
amiguinho, leitora e leitor em geral.
Eu, Marisa Miras, convido você para o
lançamento de meu livro infantil “Gato Juarez 2”.
Garanto que está muito legal de se ler.
Será neste sábado, 20 de abril, a partir
de 15 horas na Livraria Leitura
no Shoppig Colinas, em São José dos Campos.
Vou ter o prazer de conhecer você bem
de perto para um abraço! Até lá!
Marisa Miras

Na casa da minh'avó
(Poema nada concreto, mas com gosto de saudade)

Muita felicidade
Na casa de minha’avó
Conta-se histórias de lobos
De maçãs... seimemória
Tudo isso e pão-de-ló!
Na casa de minha avó
Tem contos de assombração
De princesas, de dragão.
E também de faraó!
Na casa de minha avó
Tem reis e tem castelos
Farra de polichinelos,
Lembra do “Escravos de Jó?”
Na casa de minha avó
Tem papagaio e piratas
Heróis que contam bravatas.
Matam dragão “com um nó”!
Na casa de minha avó
Tem balas, tem brigadeiro
Jujuba e bolo formigueiro
Só não tem, nunca, jiló !
Na casa de minha avó
Tem amor, tem liberdade,
Tem calor, felicidade,
Gastamos tempo sem dó!

“Assim a aia ia a missa”
(Milor Fernandes)

Brinque um pouco. Tente escrever algumas palavras palíndromas;
depois leia ao colocar a escrita diante de um espelho. Algumas terão
um sentido diferente com Azul = a luz Raul = Luar
A palvra Palíndro vem do grego Palin+outra vez e dromos
caminho , percurso e significa andar pelo caminho inverso.
Quando você volta da escola para sua casa. você realiza um
“Palíndromo”

Uma boa opção para presente!
O Livro “Gato Juarez II”
da nossa escritora infantil
Marisa Miras, responsável
pelos textos do gênero nos
cadernos “Pequenos Grandes”
e “Estação Jacareí”, do seu
Diário de Jacareí.
Lançamento: Sábado, 20, no
Shopping Colinas, em São José
dos Campos - a partir das 15h.
Haverá contação de histórias
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Bruxerô

Pequeno
Príncipe

O fascinante
mundo do
automobilismo

Murilo Bednarski

Muitas crianças, como
eu, gostam bastante de
carros. Conhecem todos
os modelos e lançamentos
das melhores marcas e,
daí, surge aquela vontade
de sair dirigindo.
Hoje explicarei como
guiar um automóvel. Em
primeiro lugar, é preciso
ter 18 anos e tirar carteira
de motorista.
Quem não for habilitado

pode até acabar preso.
Na idade certa e aprovado no curso, o motorista
precisa saber bem a diferença entre a esquerda e a direita, para virar seu veículo
no lugar correto. Parece
simples, mas muita gente
tem dificuldade nisso.
Para fazer o carro andar,
há três pedais bem parecidos um com o outro, abaixo
do banco do motorista – o

acelerador do lado direito,
o freio no meio e o trocador
de marchas à esquerda.
É preciso segurar a direção com as duas mãos e só
soltar a direita, de vez em
quando, para trocar a marcha. A ré é a mais difícil de
acertar porque fica bem no
cantinho do ponto morto.
Finalmente, para andar direito e chegar ao
destino escolhido, é bom
prestar atenção nas
placas para não bater
e contar com a ajuda
do GPS do celular.
Parece difícil, mas não
é, pode acreditar.
Como ainda não
posso dirigir, uma boa
diversão são as corridas na tevê, principalmente Fórmula Um e
Stock Car. A largada
costuma ser emocionante, com acidentes
e ultrapassagens.
D i r ig i r deve se r
muito bom. É só não
se deixar levar pelo
monstro da impaciência. Estou esperando.
Um dia chegará a minha vez!

Turminha de opinião

Três pontinhos de vista...

fotos: Arquivo Pessoal

Perguntamos a eles É preciso ter medo da momo?!
(Responda você também para si)
NÃO

NÃO

A Momo é uma mentira inventada por adultos
“Mas é mel hor f ica r psicopatas somente para
mesmo bem longe dela” criar pavor e insônia em
(Gustavo Alves Mar- crianças” (Olivia Andretta
condes Silva, 7 anos).
Hardt, 8 anos).

SIM

“E ninguém melhor que
nossos pais para nos proteger dos perigos da internet”.
(Arthur Antônio Lazari
Silva, 9 anos).

Vamos falar
de doçura
Chega de
tortura!

Erô M. Cruz
A pedida hoje é: Mamãe, eu quero colo!
E não pense que com a idade perdemos a vontade de ganhar um colinho, um cafuné, o beijinho carinhoso. Você é
grande demais? Virou homem, mulher? Problema! O colo da
mamãe sempre vai te acolher. Quer saber como?
Mamãe nunca acha que filhos crescem. Para quem carregou você dentro da barriga, o colo é só a parte de dentro...
a extensão – o correto é com ‘x’ mesmo, já esqueceu?! Vive
escrevendo com ‘s’!. E ande na linha porque mamãe é também para dar bronca. Muitas vezes até vira bruxa: desce da
vassoura e corre atrás com a vassoura, se for preciso.
Quando é parceira é “pau para toda obra” (eu não disse
‘cobra’, disse – ‘obra’ pres’tenção!). Me responda sem querer
parecer durona ou durão: você duvida de tudo isso?!
Depois de responder, chegou sua vez – Você faz a diferença
na vida de sua mãe conversando com ela? E não me venha
com conversa fiada de “meu tempo é valioso”. E o dela?!
Se acha que não tem tempo, arrume – Arrume!
Está sem ‘dim-dim’?– e precisa para fazê-la feliz? – troque
o celular por aquele papo gostoso com ela que faz tempo
não lhe dedica. Aquele papo de quem não tem o que fazer,
lembranças perdidas, sonhos vividos, conquistas realizadas.
Ah! E não pode esquecer: mamãe também gosta de
colo e não vem com essa de que não sabia! Ela além de mãe
é um ser vivente; acorda! Kkkkk!
E o que tem tudo isso a ver com gratidão? Tudo!
Mamãe é a primeira professora. Te ensina a falar, andar,
te segura pela mão quando você cai. E aqueles ensinamentos
básicos para boa convivência? O “muito obrigado, dá licença,
por favor...” E se você não aprender, sua vida vai arder. Não
adianta reclamar. Se essa poção da mamãe não funcionar
você vai se lascar. Melhor seguir as recomendações.
E por falar em recomendações...lembrei. (Graças a
Deus): Maio tem o dia especial para ‘dengar’ a mamãe!.

MÃE... E DÁ PRA EXPLICAR?!
Gabi Ana

Se pedissem para que eu classificasse minha
mãe, juro que não saberia. Não existem palavras
que descrevam como gosto daquela baixinha.
Hoje tenho quase uma régua a mais que ela em
altura, mas ela quem manda, disso não tenho
dúvidas. Ela que me aquece nos dias chuvosos e
quando estou com dor nas pernas. Quando estou
irritada, é a única que me acalma com um abraço.
Parece que toda mãe é projetada perfeitamente para
o filho ou ao contrário, já que viemos depois. Só sei
que eu sou nervosa enquanto ela é calma, mas existem
casos em que as duas são muito parecidas, então as
brigas acontecem, porém que coisa gostosa! Bate a
porta, grita, chora e em seguida quem está lá para te
acalmar da briga com ela mesma? ISSO! A mamãe!
O dia delas está chegando e é mais que merecido, já
que, ente nós...
A gente dá muito trabalho.
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Arte na primeira idade

O mundo está assim

“os minions são fofinhos”
Hoje vamos conhecer um desenho da Elena

A VEZ E A VOZ DOS JOVENS

Desenho
da Elena

José Luiz Bednarski

Em tempos de onipresença da internet
e notícias propagadas
por redes sociais, enquanto os impressos
definham, o rádio se
reinventa.
Além da integração
de imagens e mensagens por banda larga,
os microfones revelam
novos valores.
É o caso de João Pedro, comentarista do
Panorama Esportivo,
programa da Rádio
Mensagem. Ele tem
somente 12 anos de
idade e está na oitava
série do fundamental.

Mas fala como gente
grande - sua especialidade na mesa redonda
dos mestres do esporte
é o futebol europeu
(Champions League).
João Pedro pretende no futuro acumular
a função de radialista
com a profissão de
engenheiro. É fã de
Cristiano Ronaldo
e aponta Benjamim
Back como o melhor
comentarista brasileiro. Leitor assíduo
do DJ na internet,
concedeu entrevista
com exclusividade ao
Pequenos Grandes:

Como foi seu início
no comentário esportivo?
A oportunidade surgiu com o convite do
meu tio Luiz de Oliveira, que comanda o
Panorama Esportivo.
Fui testado durante
um período, deu certo, e agora tenho a
honra de fazer parte
da equipe.
É possível conciliar a
preparação da pauta
semanal do programa
com os compromissos
estudantis, sem prejudicar o rendimento

Cada experiência um
aprendizado. Até o
momento, que aprendizados o comentário
esportivo te agregou?
Sem dúvida, ganhei
bastante fluência verbal com o passar dos
meses. Notei também
uma melhora na escola, principalmente
na redação de textos.
Por isso, agradeço a
chance que meu tio e
a Rádio me proporcionaram.
Agora vamos colocar a mão na massa: quem ga n h a rá
a C h a mpion s L e ague? Para mim, o
favor ito Barcelona
será vítima da zebra.
A melhor fase é do
Live r pool, já e s t á
acostumado a conquistar essa taça e
está na hora de ganhar
de novo.

Elena

“Os m
i
são fo nions
f inhos
diver t
idos. F e
iz o
desen
ho pra
me lem
br
do f i l m a r
e”

Arquivo Pessoal

Arquivo Pessoal

escolar?
Sim, basta planejamento para nenhum
sonho ficar de fora.
Para ganhar tempo,
durante a semana,
atualizo-me das notícias por aplicativo. A
jogos só assisto durante os finais de semana.
Uma rotina nota dez!

Nosso crítico de artes
e manhas, Juca Daki, morador no
bairro Cidade Salvador, por isto bem mais
conhecido como Salvador Daki, não perdeu a chance de dar seu piteco e
comentou sobre a arte
i na
da Elena:
men
“Como
você vê, uma
crítica - digamos ããããã... surreal!
Acertei na mosca! Pior
se fosse na moça! Se bem
que a pobre da mosca
não tem nada
com isso!”

to
a
“Ess m ta len “
!
u
te m R E A L
R
U
S

Thomé Madeira

Um fez nascer o
mais famoso dos espiões, ainda hoje popular entre os amantes
do gênero; outro fez
do mar seu terreno de
aventuras, tornandose um dos escritores
de ação mais lidos da
modernidade; quem
imaginaria que, ao
lado de grandes protagonistas, criaram
também livros infantis? Sim, isso mesmo;
Ian Fleming e Clive
Cussler, dois dos mais
afamados escritores
modernos, pais, respectivamente, de James Bond e Dirk Pitt,

fotos: internet

GRANDES ESCRiTORES, PEQUENOS AVENTUREIROS
avisando de perigos
iminentes; escrito ao
mesmo tempo que os
primeiros livros de
James Bond, fez sucesso a ponto de ser
adaptado para o ciChitty Chitty
nema, com Dick Van
E s c r ito p o r I a n Dyke interpretando o caixa encantada capaz de fazer qualquer
Fleming, como ins- Comandante Pott.
brinquedo se tornar
piração para seu filho
Casey e Lacey
real! Encantados com
Caspar, “Chitty Chitty
Os gêmeos Casey e o presente e sempre na
Bang Bang” conta a
história de um carro Lacey, criados por Cli- companhia de seu cão
esporte, guiado pelo ve Cussler, são crian- Floppy, vivem memoComandante Pot t, ças crescendo numa ráveis aventuras com
que, com estranhos fazenda simples nos “Vin Fiz”, um modelo
poderes, livra a famí- EUA, quando são visi- em escala do avião
lia de apuros, se trans- tados pelo misterioso dos irmãos Wright, ou
mutando em carro an- “Sr. Sucoh Sucop”, com “Hotsy Totsy”,
fíbio, avião e mesmo que diz possuir uma barco de corrida de
grandes personagens
de aventura, também
criaram livros para o
crianças, não menos
aventurosos que suas
contrapartes adultas....

Ian Fleming e Clive Cussler escrevram livros infantis

brinquedo transformado em um barco de
verdade, com o qual
disputam uma corrida aquática cheia de
surpresas... Histórias
divertidas e cheias de
encanto, nada ficando a dever ao grande
talento desses escritores....Embarquemos
pois, com eles, nessas
divertidas narrativas!

www.diariodejacarei.com.br

20 a 26 de abril de 2019

Uma das mais conhecidas na arte fala da importância para a vida de estimular o imaginário das pessoas
(principalmente crianças) contando histórias
Contação de histórias é
oassunto do momento. Temos
em Jacareí a “Semana dos
Contadores de História”, alguns grupos especializados, na
vizinha São José dos Campos
uma escola que realiza várias
oficinas e formas gurpos e assim por diante.
Entrevistamos Penélope
Martins, uma das principais
contadoras brasileira quando
ela esteve na região e vamos
mostrar aqui o que ela pensa a
respeito do assunto:
Fale-nos da importância de
contar histórias a crianças?
Contar histórias é uma arte
ancestral intimamente ligada
à capacidade humana de expor
um pensamento conectando
fatos, sentimentos, memórias.
Isto para que se estabeleça um
diálogo desde o íntimo de cada
um sobre a própria existência e
as relações humanas. Quando
as crianças recebem desde cedo
e continuamente o estímulo
das histórias, além de despertar o afeto pelo contato com a
voz e o sujeito que traz a narrativa, elas se mostram mais
confiantes em protagonizar
suas jornadas e mais empáticas
com as outras tantas formas
diversas de vida. Contar his-

Pense comigo: tudo que formula um discurso conta uma
história. O veículo de comunicação, o tipo de linguagem
utilizado, é o que muda. No
mais, a história se manifesta e
é contada para que os demais
somem suas impressões e continuem pensando, refletindo,
transformando o mundo.

divulgação
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tórias nos ajuda a reconhecer
a nossa humanidade, tudo o
que somos, no bem e no mal.
Com o passar do tempo, a comunicação com o imaginário
infantil nas criações literárias
se modifica? O que é importante hoje?
Acredito que algo originário
nunca se transforma porque
está ligado à essência da nossa
espécie. Nossa necessidade de
expor ideias, de compartilhar
pensamentos, de receber reconhecimento e afeto, de estabelecer uma troca de experiências
e sentimentos. O que se modifica, talvez, seja a forma como
o imaginário se manifesta e é
alimentado, estimulado.
Sempre foi assim?
Se lá nos primórdios a escuta
da história bastava para despertar anjos e demônios na
imaginação dos ouvintes, com
os livros, as telas de cinema,
os jogos interativos etc. novas
linguagens vieram para o diálogo. Repito: o essencialmente
humano permanece desde os
mais longínquos tempos e é
por isso que inventamos tantas
formas de nos expressar.
Qual a importância de ativarmos esse imaginário?

Penélope em São José dos Campos

A imaginação permite que
busquemos soluções para os
conflitos. A realidade não basta porque não dá conta dos sentimentos e da quantidade de
projeções que a mente humana
gera. A fantasia surge como
um lugar em que conversamos
com a transformação dessa
realidade, Acho que é mais ou
menos por aí...
TV, livros, redes sociais...
com que intensidade a contação pode comunicar?

CAÇAPALAVRAS

Respostas dos teste da
página 5 da edição anterior:

Ligue os pontos >>>

Sarau Benedito

São José dos Campos
Jacareí,
Aparecida,
Ubatuba,
Caçapava
Caraguatatuba
Santa Branca
Guaratinguetá
>>>>>>

Como você entrou no universo infantil, pois você também
escreve para adultos?
Como autora e artista, pretendo praticar a unicidade do meu
ser. Gosto de experimentar
diversas linguagens. Eu canto,
escrevo canções para um público mais jovem, mas escrevo
também para adultos. Eu sou
um ser político que pratica
a vida em comum. Isso não
quer dizer que eu sou perfeita,
ao contrário, conheço meus
limites. Na minha vida, busco
a coerência que me traga paz
de espírito. Não importa se eu
estou escrevendo um poema
brincando com palavras para
fazer as crianças se divertirem
com as maravilhas da nossa
língua portuguesa, ou, em
outro momento, se eu conto
ou canto um poema denso para
adultos que já viveram episódios de dor, de ressentimento,
de mágoa. Minha intenção é
sempre a mesma: fazer com
que a arte seja um veículo para
nos conhecermos profundamente tentando a harmonia
como espaço para a partilha
de nossas ideias. É isso.

Vida
de
Cão
Tito Rex

Oi, eu sou Tito. Você
já me conhece. Sou puro
vi-ra-lata. Vivo pelas ruas
de Jacareí ou de qualquer
lugar do mundo. Hoje vou
contar a vocês um pouco da
dura vida de meus amigos
nas ruas durante o inverno.
Estamos no outono. Nossa pelagem também troca
de pelo mais fino, do verão,
para um pelo mais espesso
apropriado para o inverno.
Estamos agora na fase de
transição já que o outono
começou no dia 20 de março. Ninguém percebe. Se
estivéssemos em uma casa
ou apartamento com nossos ‘humanos’, daria para
notar nossos pelos caídos
pela casa e espalhados no
quintal. E muita reclamação. O outono apenas nos
prepara para uma estação
mais dura, o inverno. Estamos agora com aparência
mais estranha devido a
mescla de pelagem.
A estação fria acentua
um problema ainda maior
em nossas vidas. Não apenas sentimos o frio das ruas
e calçadas, mas também o
frio dos corações dos humanos que mal nos enxergam.
Para ser justo, há humanos generosos que percebem nosso sofrimento
e nos ajudam direta ou
indiretamente pelas ONGs
(Organizações Não Governamentais) de ajuda
animal. Quero apenas dizer que ainda assim sofremos, pois somos muitos em
qualquer cidade ou país. A
estação fria apenas acentua
nossa solidão e sofrimento.
Não temos alguém que
cuide de nós, nos escove e
nos agasalhe. No próximo
inverno, distribua calor,
carinho e agasalhos para
todos animais e pessoas! O
frio é duro para todos!

20 a 26 de abril de 2019
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Complexo Hélio D’Ávila vai receber
Centro de Educação Integral em 2020
A Prefeitura Municipal confirmou que o
antigo complexo do Esporte Clube Elvira, no
Jardim Independência
(região oeste), receberá
atividades do projeto
do Centro de Educação
Integral ‘Darcy Ribeiro’,
lançado oficialmente na
sexta-feira (12). O decreto de desapropriação foi
publicado no mesmo dia,
no Boletim Oficial do
Município.
Atualmente, 960 alunos são atendidos em
tempo integral na rede
municipal de educação.
Com a criação do projeto, e a centralização
do atendimento no novo
local, serão mais 1.517,
subindo para 2.477 alunos, com um crescimento
de 150%.
As crianças atendidas pela ampliação dos
serviços serão da região
oeste, que compreende
os bairros Bandeira Branca, Igarapés, Imperial e
Primeiro de Maio, além
de Rio Abaixo e Parque
Meia-Lua (ambos na re-

Prefeitura paga R$ 2,200
milhões, descontados
débitos já parcelados

Vista lateral do antigo complexo do EC Elvira no Jardim Independência

gião norte), cujas famílias
recebem a menor renda
per capta da cidade e
estão inseridas em baixos
índices socioeconômicos.
ATIVIDADES
De acordo com a secretária municipal de
Educação, Maria Thereza Ferreira Cyrino,
com a implantação do
projeto e a centralização
do atendimento no novo
Centro de Educação In-

tegral, a partir de 2020,
as crianças receberão
atividades pedagógicas
complementares, tais
como Oficinas de Leitura/Biblioteca, Oficina
de Tecnologia Educacional, Oficinas de Arte,
Esporte e Movimento,
Jogos de Tabuleiro, Teatro, Dança e Música,
Re c r e a ç ã o D i r ig id a,
Acompanhamento Pedagógico (Língua Portuguesa e Matemática)

e Oficinas de Férias e
Recessos Escolares.
“Serão realizadas atividades diferenciadas
diárias, em continuidade, ou antes, daquelas
realizadas pelo professor da classe em que o
aluno está mat r ic u lado. De acordo com a
necessidade serão oferecidas atividades de
acompanhamento pedagógico e atividades
recreativas”, reforça.

Ex-diretora da Etec Jacareí deixa
diretoria de Educação Básica do MEC
A Redação
A ex-diretora da Escola Agrícola de Jacareí
(Etec), Tânia Mara de
Moraes, deixou o cargo
de Diretora de Acompanhamento das Políticas
da Educação Básica no
Ministério da Educação
(MEC), em Brasília. Ela
foi comunicada oficialmente sobre sua saída pelo
novo comando da pasta,
na quarta-feira (17).
No início deste ano,

Tânia Mara dei xou a
direção da Etec após 14
anos de trabalho na instituição, dos quais cinco
como diretora acadêmica e nove na direção da
escola no município. Ela
seguiu para a capital do
país para integrar a equipe comandada por Luiz
Antônio Tozi, ex-diretor
da Fatec, em São José dos
Campos, e que foi vice superintendente do Centro
Paula Souza, autarquia
ligada ao Governo de São

Paulo. Nomeado Secretário Executivo do MEC,
Tozi também não está
mais no governo federal.
OLAVISTAS
De acordo com a jornalista Renata Cafardo, titular do Blog ‘+Educação’
do jornal ‘O Estado de S.
Paulo’, o novo ministro
da pasta, Abraham Weintraub, voltou a fortalecer
os chamados ‘olavistas’,
seguidores do escritor
Olavo de Carvalho. “O

grupo havia perdido poder durante um período
da gestão de Ricardo Vélez Rodríguez, em uma
tentativa de tirar o viés
ideológico do MEC. Profissionais, no entanto,
que haviam sido realocados para cargos menos
importantes estão sendo
chamados de volta, especialmente para cuidar
da educação básica”, escreveu a jornalista, na
quarta-feira (17).
Ainda de acordo com

A desapropr iação
do antigo complexo de
prédios do Esporte Clube Elvira, no Jardim
Independência (região
oeste), deverá ser paga
com recursos da Secretaria Municipal de
Educação, ao custo de
R$ 2,200 milhões já
descontados os débitos
do clube, parcelados até
dezembro de 2020.
Os imóveis desapropriados estão localizados numa área de quase
5 mil metros quadrados,
entre as ruas Chiquinha Schurig, Professor
Pedroso e Octaviano
Câmara, no Jardim Independência, e incluem
o antigo ginásio de esportes Hélio D’Ávila,
que há anos está sem
manutenção, e impedido de receber eventos
esportivos, porque não
possui alvará do Corpo
de Bombeiros.
No local funcionará a

partir de 2020 o Centro
de Educação Integral
‘Darcy Ribeiro’, escola
municipa l de te mpo
integral para alunos
d a rede, moradore s
da região oeste da
cidade.
Para adequar o prédio, como adaptação
pa r a s a l a s d e au l a ,
di retor ia, ban hei ros
e demais dependências, serão realizadas
várias intervenções na
parte estrutural como
pintura, revestimento
de parede, pavimentação e hidráulica, orçadas em pouco mais R$
1,815 milhão.
De acordo com a
atual administração,
além do investimento,
o local será utilizado
pela Secretaria Municipal de Educação para
as atividades do período
integral, o que resultará
em um custeio anual de
quase R$ 2,9 milhões.

Tânia Mara na Diretoria de
Acompanhamento das Políticas da Educação Básica do
MEC, em Brasília-DF

Renata Cafardo, o ex-professor de História do Instituto Federal de Brasília
e crítico de Paulo Freire, Eduardo Sallenavi,
deve ser o novo Diretor
de Acompa n hamento
das Políticas da Educação Básica. “Ele havia
sido direcionado para
função menos relevante
quando Vélez realizou o
chamado expurgo dos
‘olav istas’. A disputa
entre grupos de perfis
diferentes foi uma das
razões da crise que se
instalou no M EC durante meses e que levou
à queda de Vélez”, completou a jornalista em seu
blog no ‘Estadão’.

arquivo pessoal

A Redação

Divulgação/PMJ

Projeto foi lançado oficialmente no dia 12, data da publicação do Decreto de desapropriação do antigo complexo no Jd. Independência
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Geral

Izaias apela à juíza para que autorize
retomada de debate do Plano Diretor
A Redação
O prefeito de Jacareí,
Izaias Santana (PSDB),
encaminhou à Vara da
Fa ze nd a P úbl ica um
‘apelo’ pessoal para que
a Justiça autorize a retomada dos procedimentos de revisão do Plano
Diretor do Município. O
ofício foi enviado à juí-

za Rosângela de Cássia
Pires Monteiro, que no
dia 14 de novembro de
2018 acolheu uma Ação
Civil encabeçada pela
Defensoria Pública e pelo
Ministério Público do
Estado suspendendo o
procedimento.
No documento, Izaias
lembra à magistrada que
já são decorridos quase

ARqUIVO/PMJ

Pedido foi enviado à titular da Vara da Fazenda que acolheu uma Ação Civil da Defensoria e do MP suspendendo o procedimento
 ENTENDA
O CASO

imóvEIS
COND. FECHADO 5 SUÍTES
Lindo sobrado no Condomínio Villas
de Santana, cinco suítes, sendo
duas suítes térreas, sala com quatro
ambientes, repleto de armários
embutidos, cozinha planejada e
varanda gourmet; hidro/spa 390 m²
A/C, 420 m² A/T. Valor R$ 700 mil +
24 parcelas. Tel.: (12) 98257-9000

O prefeito de Jacareí, Izaias Santana (PSDB), durante entrevista em seu gabinete
CASA – JD. DO PORTAL
Vendo uma casa no bairro Jardim
do Portal em Jacareí/SP, com três
dormitórios, duas salas e dois
banheiros. Valor: R$ 265.500,00.
Ligue e agende a sua visita através
do telefone: (12) 98856-1351

APTO – VENDE-SE
Próximo à Rua Dr. Lúcio Malta.
Excelente apartamento no Centro
de Jacareí/SP, com três dormitórios
(1 suíte), sala dois ambientes, copa/
cozinha planejada, garagem com
108m², valor R$ 379 mil, quitado,
aceito financiamento.
Tel. (12) 99133-0747

diversos
CONSÓRCIO CONTEMPLADO
Crédito no valor de R$ 305 mil para
compra de imóvel, construção e
capital de giro. Peço R$ 35 mil +
transferência da dívida.
Tel.: (12) 99607-3559 (particular).

RAMALHO TRANSPORTES
Viagens em geral e
Transporte de estudantes.
Fazemos a linha Jacareí/SJC
(Fatec e Unifesp).
Tel.: (12) 98864-3989

DETETIVE PEREIRA
Investigações em geral.
Tel. (12) 98284-4430
(Whatsapp).
E-mail:
detetive.pereira@yahoo.com.br

60 dias de três reuniões
com representantes dos
dois órgãos, com um
total de quase nove horas de duração, sem que
se tivesse chegado a um
consenso para a liberação
e encaminhamento do
projeto à Câmara Municipal.
O prefeito de Jacareí
lembra ainda que a cidade não pode esperar para,
somente em 2022, ter a
revisão da legislação que
ordena seu crescimento
e seu desenvolvimento,
referindo-se às restrições
legais para fazê-lo em
2020, em razão do período eleitoral, ou em 2021,
primeiro ano de uma

nova gestão municipal.
“É hora de não perder a hora”, enfatiza o
prefeito, pedindo à juíza
do caso que, então, “fixe
parâmetros, nomeia observadores, determine a
composição do colegiado
condutor do processo”,
mas que permita que os
debates sejam conduzidos por ele, Izaias, chefe
do poder executivo, num
primeiro momento, e,
num segundo momento,
pela Câmara Municipal
“ainda que nos termos
sugeridos pela Defensoria Pública e já acolhidos
pela Municipalidade”. E,
reforça: “é preciso deixar
que a sociedade política

debata seus problemas e
encontre soluções para
suas chagas”.
Izaias Santana reforça
seu pedido à titular da
Vara da Fazenda que
“impedir ou suspender o
caminhar, só atrasa este
processo”. E apela para
o papel de mediador do
juízo em questões controversas. “Seu papel,
acima das circunstâncias e paixões políticas,
é fixar o andador corrigir
os desvios, estabelecer
parâmetros, mas nunca impedir, suspender
indeterminadamente o
caminhar”.
O pedido do prefeito
foi recebido pela Vara da

A revisão do Plano Diretor está em discussão em
Jacareí, com a realização de
oito audiências públicas em
todas as regiões e na própria
Câmara, promovidas pela
Prefeitura no período entre
09 a 30 de outubro de 2018.
De acordo com a Defensoria e o MP houve falta de
participação popular, ‘desde
a formação da comissão
de estudos até a realização
das audiências públicas’,
enfatizam.
Segundo a Defensoria
e o MP, as audiências aconteceram durante o segundo
turno das eleições presidenciais, “momento em que
a sociedade se encontrava
mobilizada para uma das
mais complexas, polarizadas
e disputadas eleições”, e em
horário que impossibilitava
a participação de trabalhadores e trabalhadoras, “de
modo que as discussões foram tomadas pelos empresários da cidade”, completam.
Também é apontada a
falta de estudos e diagnósticos que pudessem embasar
a proposta de revisão do
Plano Diretor.
Os dois órgãos pedem,
ainda, que o projeto de lei
do executivo sobre o Plano
Diretor somente seja enviado
à Câmara após o cumprimento de todas as etapas legais
para a sua elaboração.

Fazenda Pública no dia
5 de abril, mas somente
na quinta-feira (18) foi
oficialmente divulgado
pela atual administração.

edital
ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS DE LOTES DO
LOTEAMENTOFECHADO JARDIM CRYSTAL PARK
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLÉIA GERAL
ORDINÁRIA EM 25/04/2019
JOAQUIM RICARDO DO AMARAL ANDRADE, Diretor
Presidente e ANDRÉ LUIZ PEREIRA, Tesoureiro da Associação
dos Proprietários de Lotes do Loteamento Fechado JARDIM
CRYSTAL PARK, nos termos constantes nos artigos 24 e
seguintes do Estatuto da Associação, por meio do presente
Edital CONVOCAM todos os associados a comparecerem à
Assembléia Geral Ordinária a ser realizada no dia 25 de abril
de 2019, ás 19h em primeira chamada, no Quiosque, situado na
Avenida do Cristal, nº 355 – Parque Califórnia, com a presença
de ¾ dos condôminos, com segunda chamada prevista para as
19h30, quando a mesma se instalará com qualquer número de
presentes, visando deliberar acerca do seguinte assunto:
1 – Prestação de Contas do período de março de 2018 a
dezembro de 2018;
2 – Previsão Orçamentária para 2019;
Os condôminos poderão fazer-se representar na Assembléia
por meio de procurador especialmente constituído para tal
fim, através de instrumento público, com poderes específicos
inclusive para votar; ou por outro meio de outro associado munido
de procuração particular para tal fim, com firma reconhecida em
Cartório, com poderes específicos para votar, sendo que cada
associado mandatário poderá representar apenas um único
associado (art. 25, parágrafo primeiro do Estatuto), ficando ainda
cientificado que cada associado disporá de votos proporcionais
ao número de unidades de sua propriedade.
Jacareí/SP, 04 de abril de 2019
Joaquim Ricardo do Amaral Andrade
Diretor Presidente

www.diariodejacarei.com.br
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São José recebe espetáculo solo de
dança sobre ancestralidade feminina
Projeto é beneficiado pelo Fundo de Municipal de Cultura com apresentações gratuitas
semana de maio, 4 e 5, na
Casa de Cultura Flávio
Craveiro. Todas gratuitas (ver quadro abaixo).

Paulo Amaral/Divulgação

Um espetáculo solo
de dança que celebra
o resgate do feminino,
propondo aos expectadores o reencontro da
ancestralidade e da pureza selvagem e o retorno à terra em busca de
renascimento. Assim,
é definido ‘Rastros de
Ossos’, uma criação artística beneficiada pelo
Fundo de Municipal de
Cultura (FMC) de São
José dos Campos, com
apoio da Fundação Cultural Cassiano Ricardo
(FCCR) e da Prefeitura
Municipal.
A estreia aconteceu
no último fim de semana (12 e 13), no Cine
Santana, na zona norte
da cidade. Desta vez,
as apresentações nestes
dias 20 e 21 (sábado e
domingo), no Centro de
Estudos Teatrais (CET)
e no primeiro final de

À frente do projeto está à bailarina e coreógrafa Gabriela
Dellias, criadora e intérprete

 Confira as datas de apresentação
do espetáculo ‘Rastros de Ossos’
20 de abril, 21h: CET – Centro de Estudos Teatrais
21 de abril, 20h: CET – Centro de Estudos Teatrais
Endereço: Av. Olivo Gomes, 100, Parque da Cidade
Roberto Burle Marx – Santana.
04 de maio, 19h: Casa de Cultura Flávio Craveiro
05 de maio, 18h: Casa de Cultura Flávio Craveiro
Endereço: Av. Lenin, 200 - Dom Pedro I.

O ESPETÁCULO
À frente do projeto
está à bailarina e coreógrafa Gabriela Dellias,
criadora e intérprete. A
inspiração vem do conto La Loba, registrado
no livro ‘Mulheres que
correm com os Lobos’,
da autora Clarissa.
Os aproximados 50
minutos de espetáculo
apresentam uma trilha
sonora or ig i n a l exe c ut ad a ao v ivo pelos
músicos Lígia Kamada
e Denilson de Paula.
O projeto também recebeu o apoio do CAC
Wa l mor C h a gas, Estúdio Corpo Cênico e,
dos estúdios Henrique
& L o b o e A t e l iê d o
Movimento.

‘P
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Wakanda

antera Negra’ (2018) fez barulho nos fãs dos quadrinhos, de Stan Lee, mas não só. O herói que tenta
proteger os segredos de Wakanda, a sua terra natal, arrebatou admiradores do cinema em si, por conta
talvez do roteiro ágil e da forte interpretação dos atores.
Outro fator pode ser aquele tema desta coluna há
algumas semanas: o politicamente correto – ‘Pantera
Negra’ tem elenco 99% de negros, e o cinema jamais viu
algo do tipo etc e tal. O filme é bom. Ponto. E não importa
a cor dos atores...
O diretor Ryan Coogler (‘Creed’, 2015), que comandará a sequência de ‘Pantera’ (2020 ou 21), tem mão boa
pra longas de ação e mostra o manejo correto do script.
Os atores funcionam de forma linear. Ao lado dos efeitos
especiais, que se movimentam quase imperceptivelmente, e com a direção de arte regular, tudo parece se encaixar de maneira organizada.
Até a presença do imperialista americano, fachada
antiga de nada relevante, está coerente aqui. Alguns atores já haviam estado na cinessérie ‘Vingadores’, como
são os casos de Chadwick Boseman (T’Challa – Pantera
Negra) e Andy Serkis (Klaue, o que deseja somente o comércio do vibrannium, o mineral existente em Wakanda,
e faz qualquer coisa pelo dinheiro).
A fita levou alguns prêmios, como o do Sindicato dos
Atores (pelo elenco) e foi indicado algumas categorias
do Oscar, dentre elas a de Melhor Filme (foi o primeiro
longa-metragem de super-herói indicado neste quesito).
Sobre Serkis, ótimo vê-lo em carne e osso, e não somente dando vida a personagens feitos no computador,
como o de ‘Senhor dos Anéis’ e ‘King Kong’. Trata-se de
um profissional que já merecia a sorte melhor, o reconhecimento pelo trabalho de categoria.
‘Pantera Negra’ faz jus ao seu talento. São os filmes
da moda esses dos super-heróis. A cada ano são lançados 2 ou 3, e os fãs não se cansam de ir ao cinema. Impressionante. Há os casos em que vale a pena. Outros,
definitivamente, é pura perda de tempo.
Duração: 135 minutos. Cotação: bom.
Rodrigo Romero é jornalista e
escreve para este jornal semanalmente
www.recantodasletras.com.br/autores/rodrigoromero

Recomendamos...
2º Festival das Massas da CEPAC

A
Horóscopo
VISITE: WWW.OMARCARDOSO.COM.BR
áries
21/03 a 20/04
Melhoria da situação financeira, trazendolhe tranquilidade e favorecendo as boas
aquisições. Pequenas mudanças no seu
cotidiano. Necessidade de momentos de
descanso na privacidade do lar, recuperando assim, o equilíbrio emocional.

touro
21/04 a 20/05
Maior interesse pelas atividades intelectuais e comunicativas, assim como por
conhecer novos ambientes e pessoas.
Maior aguerri mento e disposição nesses
assuntos. Melhora da situação financeira
e dos negócios já iniciados.

gêmeos
21/05 a 20/06
Início de um novo ciclo anual em sua vida,
abrindo- se novas perspectivas. Procure
as motivações mais verdadeiras e invista
seu esforço nelas. Tendência a cometer
certas precipitações e a se irritar no trato
com o dinheiro.

cÂncer
21/06 a 21/07
Mercúrio e Marte trarão uma diminuição na
autoconfiança e alguns conflitos na vida
amorosa. Tendência a se afastar um pouco
das pessoas para poder refletir melhor a
respeito de si mesmo e daquilo que necessita
ser aperfeiçoado.

leão
22/07 a 22/08
Mudanças na vida cotidiana, podendo alterar
horários, modos de agir e de se comunicar
com o ambiente e as pessoas. Época favorável para o início de atividades intelectuais que aperfeiçoem sua mente. Pequenos
passeios tenderão a ter sucesso e a serem
agradáveis.

virgem
23/08 a 22/09
Vigo e agressividade no seu modo de agir são
qualidades que estarão reforçadas em seu
caráter. A vida amorosa fará com que tenha
impulsos apaixonados, que podem criar situações tensas. A impulsividade será negativa
para a carreira profissional.

LIBRA
23/09 a 22/10
Total renovação das oportunidades e de
suas motivações. Recuperação da vitalidade física e da autoconfiança. Maior poder de
atuar e de tomar decisões. Época favorável
para iniciar novas atividades em todos os
âmbitos da vida.

ESCORPIÃO
23/10 a 21/11
Mudanças profundas na maneira de pensar,
devido a pressões circunstanciais e fora de
seu controle. Maior desejo de recolhimento
para refletir sobre o seu mundo interior.
Apesar disso, as amizades continuam favorecidas.

SAGITÁRIO
22/11 a 21/12
Dúvidas e sentimentos pouco claros trarão
certo conflito interior. Talvez você precise
aprender a ser agressivo de uma forma diferente da que lhe é habitual. Condições tranquilas e positivas no trabalho. Continuação
da atividade social e das amizades.

CAPRICÓRNIO
22/12 a 21/01
Diminuirão os problemas na vida cotidiana, nos meios de transporte e nos estudos,
graças a atitudes mais firmes no que toca
a esses assuntos. Estímulo positivo para
a vida social e a participação comunitária.

AQUÁRIO
21/01 a 19/02
Muita atividade junto aos amigos, mas tendência a se envolver em alguns atritos com
eles. Novas oportunidades na carreira profissional permitirão uma grande melhoria
através de empreendimento pessoal.

PEIXES
20/02 a 20/03
Ocorrerão mudanças no trabalho, devido à
necessidade de planejar melhor suas ações.
E’ bom que você se mantenha dentro do planejado para que não haja enganos. Período
benéfico para os estudos universitários, para
a vida cultural e o contato com outros países.

CEPAC (Associação ‘Criança Especial’ de Pais
Companheiros) realiza, no dia 04 de maio (sábado),
o 2º Festival das Massas, em sua sede, no Jardim
das Indústrias, em Jacareí. O objetivo é arrecadar fundos
para a manutenção Ilustração
da entidade, que
presta atendimento
especializado multidisciplinar gratuito
a portadores de deficiências neurológicas múltiplas.
O evento começa
às 19h30, com música ao vivo, petiscos
de entrada e pratos
do tipo espaguete
ao sugo, à bolonhesa, farfalle quatro queijos e penne
tricolor ao molho rosé. Valor de R$ 40 por pessoa, com
bebidas à parte (vinho e cerveja).
Mais informações pelo telefone (12) 3951-1888.

Saúde
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Cuidado com o barulho nos estádios
de futebol; seus ouvidos agradecem!
Na reta final dos Cam- e se você é esse torcedor
peonatos Estaduais em que frequenta assiduatodo o país, as torcidas mente os estádios de futeformam uma corrente bol, é bom tomar cuidado
de otimismo em busca com seus ouvidos. O nído almejado título. Os vel de ruído durante uma
est ád ios e pontos de partida de futebol pode
c o nc e n t r a ç ã o, c o mo chegar a 115 decibéis –
b a r e s e l a nc honetes, barulho provocado pelas
f ic a m lo turbinas do
tados de
av i ã o – e
torcedores
tod a e ss a
O nível de
g r it a nd o,
festa ruidoruído durante
cantando
sa nos estáe fazendo
dios pode
uma partida
provocatrazer conde futebol
ções ao
sequências
pode chegar
time rival.
desagradáIsso sem
veis à aua 115 decibéis
falar no
dição.
som das
Sons acic o r ne t a s,
m a d e 85
bandinhas e instrumen- decibéis são prejudiciais
tos de percussão das tor- aos ouvidos e o estádio de
cidas organizadas – todos futebol é um lugar barucumprindo o papel de 12º lhento por natureza. Por
jogador de forma conta- causa do nível de intensigiante e estrondosa.
dade do ruído, as pessoas
A cultura das arqui- podem, algumas vezes,
bancadas é barulhenta, ter a sensação de pressão

Fernando Frazão/Agência Brasil

evite as concentrações muito barulhentas das torcidas organizadas em bares e, principalmente, nas praças esportivas
nos ouvidos, tont ura, zumbido
e dif ic uldades
para ouvir logo
após os jogos.
“Essa sensação tende a passar naturalmente
no decorrer de
horas ou dias.
Mas depois de
muito tempo de
exposição constante ao bar ulho, o própr io
sistema auditivo
entra em fadiga.
As células ciliadas – receptores
sensoriais do sistema auditivo –
vão morrendo e,
como não são repostas pelo organismo, a audição
vai diminuindo
de forma lenta,
mas progressiva.
A perda auditiva é definitiva e

Torcedor toca a famosa
vuvuzela durante jogo
do Brasil na Copa de 2014

pode se agravar ao longo
dos anos”, afirma a fonoaudióloga Isabela Carvalho, da Telex Soluções
Auditivas. A especialista
complementa, afirmando
que “a perda de audição
depende tanto da potência do som quanto do
tempo de exposição ao
ruído; quanto maior, pior
para o sistema auditivo”.
Para aqueles que têm
o hábito de f reque ntar estádios de futebol,
Isabela Carvalho, que
é especialista em audiologia, recomenda que
mantenham uma distância mínima de 10 metros
de aglomerações barulhentas. No caso das
crianças, os cuidados
devem ser redobrados.
O barulho em excesso
pode trazer irritação,
choro e elas podem sair
do estádio com zumbido
nos ouvidos, sem que os
pais percebam.

Governo federal tem normas
reguladoras de segurança e saúde
De acordo com normas
reguladoras de segurança
e saúde do antigo Ministério do Trabalho, um
indivíduo exposto a uma
intensidade de som de
115 decibéis, por apenas
sete minutos, já pode
sofrer danos à audição.
A exposição prolongada
ao som alto, por anos
seguidos, pode levar a
diversos graus de perda
auditiva, de acordo com
a sensibilidade de cada
pessoa.
Há ainda os torcedores que costumam soltar

fogos e rojões dentro ou
ao redor dos estádios, ou
mesmo em outros locais
de concentração, para
comemorar a vitória do
time. O alerta para eles é
ainda maior. A manipulação desses ar tefatos
pode causar, além de
queimadu ras, danos
irreversíveis à audição.
Um caso emblemático foi o da torcedora
Greice Gomes, 25 anos,
que ficou surda quando
um rojão explodiu ao
seu lado na Arena do
Grêmio (RS), em 2013.

Na hora do estouro, com
a audição comprometida,
Greice levou as mãos
ao ouvido enquanto o
namorado, Guilherme
Costa, pedia socorro aos
seguranças do estádio.
“Quanto mais próximo alguém estiver dos
fogos, maior a probabilidade de ter sua audição afetada. É preciso
muito cuidado, inclusive
para não ter os tímpanos
pe r f u rados”, a le r t a a
fonoaudióloga Isabela
Carvalho, da Telex Soluções Auditivas.

