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Estação de
São ‘Silvestre’,
abandonada e quase
destruída, guarda
história dos pioneiros
que povoaram o
hoje importante
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Tó ganha
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GCM ganha novos veículos
e Jacareí passa a contar
com base comunitária Pg. 3

Antônio Leme, o Tó, vibra
com a conquista do ouro no
Parapan de Lima 2019 Pg. 9

Suzano abre inscrições para
Programa de Estágio 2020
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TURISMO & CULTURA

Com vagas em cinco estados, estagiários são convidados a ter uma visão global da empresa e de seus diferentes negócios

O

prefeito Izaias Sa nta na
(PSDB) assinou na manhã
da ultima quinta-feira (5)
um convênio com o Governo de
São Paulo, que irá garantir o repasse de R$ 594 mil para as obras de

infraestrutura turística em Jacareí,
que contemplarão a reforma do
Mercado Municipal e a implantação da ‘Casa do Artesão’, que terá
suas atividades coordenadas pela
Fundação Cultural. Pg. 12
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Jardim Paraíso recebe atendimento
itinerante para biometria eleitoral

São José e Sebrae-SP capacitam
empresários da economia criativa
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O ex-prefeito
também foi questionado por este jornalista sobre as contas
reprovadas durante
administrações
do
PT, e disse que tem
100% de certeza que
juridicamente nada
impedirá que ele, e o
também ex-prefeito Marco Aurélio (à esquerda) possam ser candidatos. Ele só não disse qual dos dois será
o candidato em 2020.

PT

Aías José de Santana, de 59 anos, o Aías ‘Cavalo’
como gosta de ser chamado (e é mais conhecido), será
reeleito para comandar o PT em Jacareí por mais quatro anos. Ele concorrerá com chapa única na eleição que
será realizada neste domingo (8), na Câmara Municipal,
das 8h às 17h. Aías Santana é irmão do prefeito de Jacareí, Izaias Santana. Atualmente, em Jacareí, o PT tem
cerca de 1.900 filiados aptos a votar.

N

ÃO AOS POMBOS

O vereador Juarez Araújo (PSD) retirou da pauta
da sessão de quarta-feira (4), seu projeto de lei que pretendia multar pessoas e estabelecimentos comerciais
que alimentam pombos soltos em espaços públicos. A
proposta modifica artigo da Lei de 2011, que já proíbe
a alimentação de pombos em áreas públicas, mas não
atribui penalidades e multa para os casos de infração.
Juarez pediu a suspensão sob o argumento de que quer
ampliar as discussões em torno do assunto.

DEM

O Democratas (DEM), partido ligado ao atual governo de Jacareí pela figura do vice-prefeito Edgard Sasaki, continua sob comando provisório desde 2016. Uma
consulta feita por este jornalista ao site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) aponta que a executiva local está
sob o comando de André Luiz Pereira.

AMAGAI X HAKA

No dia 30 de março daquele ano, o então presidente Carlos Amagai (atual secretário municipal), seguido por vários membros da executiva, entre eles o
próprio Sasaki, foi substituído por um grupo ligado ao
então vereador Maurício Haka, que queria porque queria
ser candidato a prefeito, e acabou derrotado nas eleições municipais.

SEM INTERFERÊNCIA

No ano passado, Edgard Sasaki voltou ao DEM,
pelas mãos do presidente estadual da legenda, o hoje
vice-governador Rodrigo Garcia. Sasaki foi até candidato a deputado federal em Jacareí, mas sem nenhuma interferência no comando da legenda que, ao que parece,
permanece distante da base de apoio do atual governo
municipal.

Socorro enquanto é tempo

m fato precisa ser encarado
com urgência e seriedade. Aumenta o número de
tentativas de suicídio entre a
população jovem no Brasil. Religiosos, professores, treinadores
esportivos e profissionais da área
de psicologia, confirmam essa tendência e atribuem parte da culpa ‘à
solidão eletrônica’ provocada pela
onipresença dessa faixa etária nas
redes sociais.
Por isto, em Jacareí vemos com
esperança o esforço na implantação de projetos que unem todas as
secretarias municipais na busca de
soluções coletivas, que levem ao
encontro da auto-afirmação, conhecimento e participação social
construtiva.
Um desses é o incentivo à leitura, este ano com ênfase na matemática, numa segunda fase do
bem-sucedido ‘Jacareí Cidade Leitora’, iniciado ano passado pela Se-

O ex-prefeito de Jacareí, o petista Hamilton Mota,
falou à Rádio Piratininga (AM 750) sobre os planos de
seu partido para as eleições municipais do ano que vem.
Hamilton deixou claro que devido ao legado dos dezesseis anos de governo do PT na cidade, que o partido
deva ter uma candidatura própria à Prefeitura.
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cretaria Municipal da Educação. A
leitura, base de todo aprendizado,
sofre ao longo de anos distorções
injustificáveis numa verdadeira
campanha de terrorismo psicológico. Gente que jamais se dedicou
aos livros é induzida a comentar

Ler é exercitar
nosso mais
impressionante
mecanismo físico:
o cérebro
que ‘não gosta de leitura’.
Ler é exercitar nosso mais impressionante mecanismo físico:
o cérebro que, talvez por ser
gratuito e univer sal , é usa do em menos de 15% de sua
capacidade. Mesmo assim, é
maravilhoso quando usufruído

corretamente e autodestruidor
quando relegado à inação.
Em outubro teremos nova
edição da Flij (Feira Literária
de Jacareí), um grande evento
parte de um pacote de ações que
oferece gratuitamente cultura,
arte, entretenimento, esporte,
lazer e turismo. Há incentivo aos
estreantes nesses setores, complementado por financiamentos,
cursos, oficinas e espaços para
conquista e acompanhamentos
de resultados.
Informe-se, seja você jovem
ou maduro, se for interessado
num futuro melhor para si ou
para seu dependente; leia!
A leitura é o investimento em
que todos ganham. Principalmente quem pode perder o controle de
si por falta de orientação amiga, e
clama por ajuda a ponto de tentar
dar cabo da própria vida.
É a nossa opinião.

*Sérgio Schilis

É

claro que tudo que fazemos requer qualidade. Isso é pressuposto
básico de qualquer ação,
de qualquer atividade, seja
profissional ou pessoal.
Porém, na construção civil
em específico, a qualidade
influencia a durabilidade a
qual, consequentemente,
influi também na valorização do patrimônio e, principalmente, na questão do
financiamento.
Com o reaquecimento
do setor, é importante que
a população fique mais
atenta a esta pauta já que
a construtora, além de toda
a idoneidade e correção,
também deve ter um certificado específico, que explico
abaixo, tanto para manutenção e valorização de
seu patrimônio como para a
obtenção de financiamento.

Qualidade da construção facilita
financiamento de imóveis
Uma instituição financeira precisa de garantia
consistente para poder
liberar o empréstimo para
uma pessoa. Seja para aquisição de seu imóvel ou
refinanciamento dele. É
claro que o imóvel em si já
é uma garantia. Mas ele não
pode perder valor ao longo
do tempo. Do contrário, o
financiamento pode ser
muito mais caro ou até
não sair.
Como todos as construções, é claro que há
uma certa deterioração ao
longo do tempo. Contudo,
com a qualidade da obra,

aliada a uma boa manutenção, o imóvel tende a
se preservar e se valorizar.
De nada adianta uma boa
manutenção se a qualidade
inicial não for a ideal.
Por isso, existe uma certificação chamada PBQP-H
– Programa Brasileiro de
Qualidade e Produtividade
do Habitat que as construtoras devem ter. Trata-se
de um certificado emitido
pelo governo federal com
o intuito de organizar o
setor de construção civil
em torno de duas questões:
melhoria da qualidade e
modernização produtiva.

*Dr. Paulo de Tarso
Castro Carvalho

O

Poder Executivo Federal, no uso de suas
prerrogativas, promoveu 39 vetos ao texto
sobre o abuso de autoridade
aprovado pelo Congresso
Nacional. Agora, caberá ao
legislativo federal, representante do povo, a manutenção
ou a derrubada dos vetos.
Induvidoso que o governo federal na pessoa
do mandatário máximo da
República, desde a campanha eleitoral, por palavras,
gestos e expressões, demonstra apoio incondicional
às forças de segurança
nacional, constituídas pela
Polícia Militar, Polícia Federal e a Polícia Judiciária,
sem prejuízo das guardas
municipais, da guarda nacional na medida de suas
competências. O que causou
estranhamento foram os

Uso de algemas
vetos a dispositivos que
atingem os brasileiros mais
vulneráveis e afastados do
centro de poder nacional.
São as pessoas carentes
material, social e economicamente, que são filmadas,
fotografadas, sem consentimento. Que são expostas
a vexame e humilhação. A
ação penal incondicionada,
ou seja, aquela que é iniciada pelo Ministério Público,
mesmo sem o consentimento da vítima, tem como alvo
essa parcela vulnerável da
população.
A proibição de prisão
ilegal, captura, busca e
apreensão de pessoa sem
ordem de um juiz, igual-

mente, são prudências que
protegem o desprovido. A
invasão de residência sem
determinação judicial, o flagrante forjado, o inquérito
policial sem fundamento, a
antecipação de culpa e a sua
divulgação por rede social, a
violação de prerrogativa do
advogado e a inviolabilidade
do seu escritório, do mesmo
modo, vem ao encontro do
mais precisados.
Porém, o mais curioso,
e, aparentemente inconstitucional, foi o veto ao artigo 17 que cuida do uso
das algemas, na medida
em que esta questão está
sepultada pelo Excelso
Supremo Tribunal Fede-

Tanto a Caixa Econômica como demais instituições financeiras que
atuam no financiamento
de imóveis exigem a certificação, a qual também
garante o aumento da competitividade no setor da
construção civil por meio
da otimização do uso dos
recursos, diminuição de
desperdícios, retrabalhos
e gastos com assistência
técnica pós-obra.
Por isso, é importante
que as pessoas fiquem
atentas a este assunto,
ainda pouco conhecido,
para que consigam a tão
almejada casa própria com
um financiamento justo e
cujas parcelas caibam no
orçamento.
*Sérgio Schilis é engenheiro
civil, diretor presidente da
construtora Amarant Projetos
e Construções.

ral com a edição de uma
Súmula Vinculante, isto é,
de força obrigatória, que
assim dispôs: “Só é lícito o
uso de algemas em casos
de resistência e de fundado
receio de fuga ou de perigo
à integridade física própria
ou alheia, por parte do preso
ou de terceiros, justificada a
excepcionalidade por escrito,
sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do
agente ou da autoridade e de
nulidade da prisão ou do ato
processual a que se refere,
sem prejuízo da responsabilidade civil do Estado”.
O Congresso Nacional,
ao referir-se sobre o uso de
algemas, apenas ratificou
o entendimento da Corte
Maior, demonstrando respeito e apreço.
*Dr. Paulo de Tarso Castro
Carvalho é advogado, mestre
em direito e professor universitário.
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GCM ganha novos veículos e Jacareí
passa a contar com base comunitária
No total são oito novos carros em operação, incluindo o veículo para implantação da base móvel que foi doado pela Câmara Municipal

A viatura para implantação da base móvel da GCM foi doada pela Câmara Municipal

veículo da marca Mercedes-Benz, modelo Sprinter, está avaliado em

pouco mais R$ 71 mil, e,
há cerca de quatro anos,
estava inoperante. No

passado, ele foi utilizado para links de reportagens da TV Câmara.

Desfile do Dia da Independência
apresenta projeto sobre Educação
O Desfile Cívico-Militar de Jacareí, que será
realizado neste sábado
(7), em comemoração ao
Dia da Independência
do Brasil, terá como atração a apresentação de
um projeto da Secretaria
Municipal de Educação,
o ‘Matematicando’. O
evento será realizado a
partir das 9h, na Avenida
Nove de Julho, região
central da cidade.
A solenidade contará com a participação
de alunos e professores
das escolas municipais e
estaduais, além de representantes de instituições.
Estarão desfilando, nesta
ordem: Tiro de Guerra,

VIATURAS
A Secretaria de Seg u ra nça e Defesa do
Cidadão vai apresentar
os novos veíc ulos da
corporação no Desfile
Cívico-Militar da Independência, neste sábado
(7), na Avenida Nove de
Julho, a partir das 9h. A
Secretaria será a terceira
a entrar na avenida (ver
matéria nesta página).
No total, serão apresentados sete novos carros da marca Chevrolet,

Cor po de Bombeiros,
Secretaria de Segurança
e Defesa do Cidadão /
projeto Tocando o Futuro I e II, Cepac, JAM,
Apajac, Casa Viva Vida –
Secretaria de Assistência
Social, CAPS – Secretaria de Saúde, Secretaria
de Educação, Secretaria
de Esportes e Recreação, Secretaria do Meio
Ambiente – Proteção
Animal, EE Benedicto
Mauro dos Santos, EE
Adherbal de Castro /
Banda Fênix, Instituto Iraci Veiga, Instituto
Santa Branca de Desenvolvimento Sustentável,
Associação Esportiva
Jacareí Rugby, Demo-

lay Escoteiros, Liga Jacareiense de Capoeira,
Rotary Club, SAAE, Veículos Antigos e Amigos
Clube do Fusca.
CELEBRAÇÃO
A Secretaria de Educação abre o Desfile Cívico
das escolas municipais
com motivos para celebrar. Dentre muitos
municípios, Jacareí ganhou troféus pelo reconhecimento do Programa
Jacareí Cidade Leitora.
Dando continuidade ao
programa e a parceria
do PVE - Parceria pela
Valorização da Educação, 31 escolas do Ensino
Fundamental com 12.813



É um reforço importante
para estreitar o contato
com a comunidade
e melhorar as ações
preventivas de Segurança
Eliane Nikoluk, secretária de
Segurança e Defesa do Cidadão

tos anuais com aluguel.
O s novos ve íc u los
ajudarão no patrulhamento preventivo das
r u a s d a c id a d e e n a
ronda escolar.

alunos desenvolvem o
Projeto ‘Matematicando
Jacareí’.
A Orquestra Sinfônica
Jovem de Jacareí, com
seus 40 anos de atividades, acompanhará musicalmente as escolas municipais que desfilarão.
EDUCAÇÃO DE
JOVENS E ADULTOS
Os alunos e professores desta modalidade de
ensino entram na avenida com a mensagem do
Educador Paulo Freire:
“Não há saber mais ou
menos: há saberes diferentes”. A Educação de
Jovens e Adultos da rede
municipal de ensino aten-

José Luiz Bednarski

O

Barão de Coubertin, criador dos jogos olímpicos
modernos, cunhou a mais famosa de todas as
citações lapidares da Humanidade: “o importante
não é vencer, mas competir. E com dignidade.”
Na quinta-feira retrasada (29/8), o jacareiense Antônio Leme encarnou exemplarmente o lema olímpico,
durante os Jogos Paralímpicos Pan-americanos, disputados em Lima, capital do Peru.
Representando o Brasil, nosso esportista conhecido como Tó, praticante da bocha adaptada (categoria
BC3), enfrentava em partida eliminatória o atleta da
casa Dean Nolasco.
A porfia estava deveras equilibrada e o adversário
contava com toda a torcida a seu favor. Depois de acirrada guerra de estratégias, Tó conseguiu abrir ligeira
vantagem (3x0).
Foi, então, que ocorreu o infortúnio – a antena de
Nolasco partiu-se inesperadamente, e a regra é clara:
não é permitida a substituição de equipamento.

além do veículo doado
pela Câma ra Mun icipal. São quatro carros
do modelo Spin e três
Ônix que somam cerca
de R$ 146 mil em gas-

Arquivo/PMJ

Jacareí passa a contar
com uma base comunitária da Guarda Civil
Municipal. O ser viço
entrou em operação no
último fim de semana,
durante o Festival da
Cerveja, realizado na
região central. “É um
reforço importante para
estreitar o contato com a
comunidade e melhorar
as ações preventivas de
Segurança”, comenta a
secretária de Segurança
e Defesa do Cidadão,
Eliane Nikoluk, coronel
da reser va da Polícia
Militar de São Paulo.
A viat ura para implantação da base móvel
da GCM foi doada pela
Câmara Municipal. O

Para entrar em operação como ba se co munitária da Guarda
Civil, o veículo passou
por adaptações e será
utilizado em parques,
praças, bairros e eventos
da cidade.

DIVULGAÇÃO/PMJ

A Redação

O Campeão Solidário
As circunstâncias deixaram o peruano numa sinuca
de bico. A categoria BC3 congrega pessoas com severa
limitação física. Ou seja, ele não conseguiria remendar a
vareta e a partida seria encerrada por W.O.
É nessas horas que se mostra um verdadeiro vencedor:
Tó permitiu a intervenção de terceiros em prol do oponente e Nolasco teve a vara remendada por sua equipe.
O genuíno campeão não é simplesmente um colecionador de medalhas e taças reluzentes, mas aquele que
carrega bondade e generosidade em seu coração. Esse
é o tipo de conduta que nos orgulha como jacareienses
e brasileiros.
Cogita o Comitê Olímpico que o gesto de Tó possa ser

A solenidade contará com a participação de alunos e professores das escolas municipais e estaduais, além de instituições

de atualmente 395 alunos em 12 escolas em
bairros diversos.
TRÂNSITO
Devido ao Desfilo de 7
de setembro, a Secretaria
de Mobilidade Urbana
de Jacareí irá interditar

algumas vias da região
central no sábado (7), a
partir das 6h.
Uma equipe de agentes de trânsito realizará
toda a sinalização no local e logo após o evento
irão garantir a liberação
das vias.

agraciado com a medalha Pierre de Coubertin, honraria
esportiva–humanitária concedida a pessoas que demonstrem alto grau de esportividade e espírito olímpico
durante a disputa dos Jogos.
Da galeria de laureados, constam apenas 21 personalidades, dentre as quais só um brasileiro, o maratonista
Vanderlei Cordeiro de Lima.
Nada mais justo. Sem desdouro doutros grandes
esportistas, Tó é o mais importante atleta afonsino de
todos os tempos, acumulando conquistas inigualadas:
campeão olímpico e pan-americano.
Com ajuda dos intérpretes, ele merece ter todas as
suas entrevistas devidamente registradas e catalogadas para a posteridade, no arquivo histórico de Jacareí.
Antônio Leme é atleta patrocinado pelo SESI e apoiado pela Prefeitura de Suzano.
“Um mundo melhor só poderá surgir por intermédio de pessoas melhores”. (Barão de Coubertin)

José Luiz Bednarski é Promotor
de Justiça da Cidadania e do Consumidor
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Jardim Paraíso recebe atendimento
itinerante para biometria eleitoral
A Redação

Divulgação/PMJ

O bairro Jardim Paraíso (região sul) passou
a receber um posto para
cadastramento biométrico eleitoral. O serviço
do Tribunal Regional
Eleitoral (TRE), em parceria com a Prefeitura
Municipal de Jacareí,
começou a atender eleitores na segunda-feira
(02), seguindo até 13 de
setembro.
O atendimento acontece na EMEF Conceição
Aparecida Magalhães
Silva, no complexo do
EducaMais, r ua Lourenço Nogueira, 211, no
horário das 10h às 17h,
com suspensão do serviço às 12h para uma hora
de almoço.
De acordo com Henrique José Amaral, chefe
de cartório da 396ª Zona
Eleitoral do Município,
o atendimento será feito
por ordem de chegada
do eleitor, sem necessidade de agendamento.
“O ponto terá estrutura para atender de 50 a
60 eleitores por dia, e é

Zeca Ribeiro/Câmara dos Deputados

O serviço do TRE começou a atender eleitores na última segunda-feira (02), seguindo até 13 de setembro
tina funcionários para a
realização do serviço e a
administração municipal
cede a estrutura física
(espaço e equipamento).

O cadastramento está sendo
realizado em 478 municípios paulistas e o
comparecimento do eleitor é obrigatório

uma oportunidade para
atender os eleitores do
Jardim Paraíso e bairros
próximos”, reforçou.
Para fazer a biometria,
é necessário que o eleitor
apresente doc umento
de identidade com foto,
comprovante de endereço em nome do eleitor
emitido nos últimos 3
(três) meses, e o título de
eleitor (se tiver).
O Tribunal Regional
Eleitoral de São Pau-

 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.

lo também firmou parceria com a Prefeitura
para utilizar o espaço do

AtendeBem, no térreo
do Paço. De acordo com
a parceria, o TRE des-

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.
O cadastramento biométrico também pode
ser feito nos dois cartórios eleitorais instalados
em Jacareí.
NÚMEROS
De acordo com número do Tribunal Regional Eleitoral (TRE),
dos atuais 165 mil, 574
eleitores inscritos em
Jacareí, apenas 90.765
fizeram a biometria, que
representam 54,81% do
eleitorado local. Os números foram atualizados
no último dia 30.

Prefeitura finaliza obras de
pavimentação no Jd. Paraíso
A Redação
A Prefeitura Municipal anunciou a conclusão
das obras de drenagem e
pavimentação em cinco
vias do Jardim Paraíso
(região sul). Os trabalhos
foram conduzidos pela
Secretaria de Infraestrutura de Jacareí.
Com investimentos de
Vista geral da rua
José Antônio Guedes,
no Jardim Paraíso, que
conta agora com todas as
suas vias pavimentadas

Igarapés recebe
castração de cães
e gatos, e vacinação
antirrábica
Divulgação/PM
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quase R$1,448 milhão e
pouco mais de seis meses
de trabalho, o asfalto
chegou às ruas Nelson
C. Marreli, José Antônio Guedes, Serafim di
Domênico, Arthur Máximo e Rogélio da Silva.
De acordo com a atual
administração, com a
conclusão das obras nessas cinco vias, o Jardim
Paraíso conta, atualmente, com todas as suas vias
pavimentadas.
DIOGO FONTES
As obras de drena-

gem e pavimentação na
Avenida Diogo Fontes,
no bairro Cidade Nova
Jacareí (região oeste),
entraram na fase final,
com previsão de término
em meados de setembro.
A Prefeitura de Jacareí
investiu R$196 mil.
A Secretaria de Infraestrutura informa que
se houver solicitação de
serviços emergenciais
algumas equipes serão
deslocadas e, ao término
do atendimento, retornarão para os serviços
programados.

O Igarapés (região
oeste) receberá, neste
domingo (08), um
mutirão de castração
de cães e gatos da
Secretaria de Meio
Ambiente. Haverá ainda vacinação antirrábica. O atendimento será
na Escola Estadual
Profª Maria Alcina
Moraes Sales, a partir
das 8h. O mutirão de
castração é realizado
uma vez por mês, mas
é preciso inscrição
prévia para participar.

Jacareí recebe
etapa de corrida
de obstáculo
no domingo (8)
A mais desafiadora
corrida de obstáculos do país, inspirada
nos treinamentos
do exército americano, será realizada
neste domingo (8),
em Jacareí. A Bravus
Race acontece a partir
das 8h no Floradas
Arboville, empreendimento da Terra Simão
Construtora, que está
em construção na
estrada de acesso ao
bairro Pagador Andrade (região norte).
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Deixa o trem ir embora.
Não é preciso correr!
Sempre haverá outra hora
de outro trem aparecer.

17
17

túnel do tempo

MARIA SIQUEIRA/BVELOSO

A velha estação

Thomé T. Madeira

Memórias...
Todos, num momento ou outro da vida, se deixam
levar pelas lembranças, que servem de alento ou razão de
simples alegria, quando a vida presenteia dias agradáveis;
são o baú de tesouros, realmente nossos, que não podem
ser tirados mesmo quando a existência nada mais é do
que frágil fio...
Os acontecimentos marcam de forma a guiar
nossas vidas, no processo de construção de valores e na
maturidade; são preciosidades não pelo que dizem ou ensinam, mas para mostrar que a vida é a coleção de coisas
mágicas que são as recordações...
Um dia, na fila de espera do dentista, um senhor
me falava que, ainda jovem ginasiano (quem ainda lembra
do ginásio?), guardava moedas para saborear os sorvetes
de baunilha e de chocolate chamado “Chica Bom” na sorveteria Leal, ao lado do Cine Rio Branco, ansiedade que o
fazia esquecer de comentar os filmes que via, apenas para
sentir o sabor mágico dos sorvetes; mesmo adulto, era o
ritual dos fins de tarde, que parecia renovar as energias
gastas do dia; dizia que, “se havia algo que valia a pena,
era a lembrança de cada pedaço de sabor”
Tenho certeza que cada um de nós, a seu modo, tem
no recesso de seus pensamentos aquela salinha onde, livres
das exigências da vida, percorremos nossas memórias, no
prazeroso contemplar desse tesouro que nos faz algo mais
que simples estatística, únicos, especiais.
Nossas memórias são nosso coração e alma, a
nossa imortalidade...
EZEQUIEL, COLECIONADOR

Cine
Rio
Branco,
ao lado
da
Sorveteria
Leal

Waldir Capucci

Envolv ido em um
trabalho de pesquisa
sobre o distrito de São
Silvestre fui levado a conhecer a velha estação
de trem local. Retrato
do abandono pelo poder
público, suas ruínas testemunham a mudança
dos tempos.
A identificação do
diminuto prédio em escombros está no seu
topo: “São Sylvestre”.
A grafia antiga indicava
aos passageiros que era
ali o local de embarque
e desembarque, cenário
de chegada e partida
de pessoas com sonhos
de obter trabalho e, depois, constituir família
e amealhar patrimônio.
A maioria o conseguiu,
e assim cresceu o povoamento local.
Visito com amigos
e professoras da EJA

(Educação de Jovens e
Adultos) os moradores
mais antigos para registrar suas histórias,
quase todas parecidas,
carregadas de sentimentos já escassos na sociedade moderna como
coragem, amizade, solidariedade e respeito.
Também, testemunho
ações de vida harmoniosas entre as pessoas,
escuto e me divirto com
causos incríveis; sinto
ali cheiro e sabor de
Minas Gerais. Aliás,
não existe nada mais
“mineiro” em Jacareí.
Andar em suas ruas e
calçadas, adentrar as
residências e conversar
sem pressa tomando um
cafezinho com bolo de
fubá é tudo de bom. E
quanto mais converso
e registro, mais envolvido fico com tamanha
riqueza cultural. Não
há como não se emocionar com relatos dos
migrantes vindos de
Itanhandu, Itamonte,

BVELOSO

ARQUIVO PESSOAL

DITOS DO
COTIDIANO

Alberto Paco

São Sylvestre: ponto de chegada dos pioneiros

Passa Quatro, Virginia e
outras cidades, que para
cá vieram e, com simplicidade, deram um estilo
mineiro para Jacareí.
Vemos influência deles
na culinária, artes e
costumes religiosos, no
vocabulário das conversas formais carregadas
de gírias e expressões
típicas das “Geraes”.
Aquilo que estava
programado para ser um
trabalho de dois meses
e ser transformado em
registro digital tomou
uma dimensão maior.
Há muito ainda para ser

pesquisado, registrado
e divulgado, agora, já
na forma de um livro
impresso. Não posso
guardar tamanha riqueza para dividir com poucos. Que ninguém tenha
pressa, aprendam com
os mineiros. Viajo neste
‘trem da saudade’ para
colher mais histórias
e sonhos. Vou dividir
tudo com todos. Assim,
quem quiser poderá embarcar e desembarcar
comigo na saudosa Estação Ferroviária de São
Silvestre, ou melhor; de
São Sylvestre.

Logo mais, em outubro, Jacareí vai abrigar mais uma vez a
FLIJ (Feira Literária de Jacareí). Acompanhe a intensa programação
Folhetim
REALISMO MAIS QUE FANTÁSTICO

Conversa de bar - Brasil
Capítulo 7 - A fraude elucidada
Dinorá do Vale
No capítulo anterior, o empréstimo fraudulento captado por vereadores causa
discussão entre as mesas do Bar Brasil. O monarquista Leopoldo hospeda seu
primo espanhol e o leva para um ‘city tour’ histórico, mas o passeio acaba
frustrado pela descoberta da identidade falsa desse malfadado parente distante.,
L a s t i m avel me nte, que permitiram aos ini- mo que conheceu pelo
o episódio deste mês dôneos parlamentares Facebook. Porém, a farpassa-se distante das levantarem empréstimos sa perpetrada pelo inálacres mesas do Bar junto à Caixa Econômica digitado elemento não
Brasil. O ambiente no Federal”.
persistiu, eis que chega
distrito policial é sisudo
O indiciado tentou à delegacia o Japonês da
e sombrio. A equipe de inicialmente negar todas Federal, sujo de lama da
investigação não está as acusações, sustentan- cabeça aos pés.
com cara amistosa.
do em tenso portunhol
“Está tudo confirmaQuem primeiro fez uso chamar-se Conde Luiz do agora, esse homem
da palavra foi o delegado Felipe e que deveria ter é realmente um imposJuarez: “senhor Fernan- ocorrido algum mal-en- tor”, bradou o oriental
do, és suspeito de parti- tendido. “Soy inocente”. agente da lei. “Na troca
cipação na confecção das
Leopoldo tencionou das tubulações antigas
certidões fraudulentas apoiar o misterioso pri- e ampliação da rede de

escoamento de ág uas
pluviais, o SAAE desenterrou documentos que
confirmam o crime”.
De fato, era uma troca de mensagens entre
esse farsante chamado
Fernando e sua tia velha Rose, em que ela
lhe transmite instruções
para falsificação das certidões utilizadas na sequência pelos edis.
O suspeito perdeu o
sotaque espanhol e resis-

tiu em bom português:
“só falarei na presença de
minha advogada, doutora Independência”. O delegado Juarez não gostou
de ser obrigado a esperar
a chegada da nobre causídica à repartição.
A interrupção dos já
morosos por si só procedimentos de lavratura
do auto de prisão em
f lagrante também desanimou a testemunha
Leopoldo, para quem

aguardar Independência
era a morte.
Contrariando todas as
expectativas, a doutora
chegou poucos minutos
após e, surpreendentemente, foi logo concitando seu cliente a confessar
a autoria e narrar minuciosamente como o delito
foi cometido.
A novidade só não
surpreendeu o doutor Juarez, que comentou com
a escrivã: “Esse negócio
de combate a corrupção
é igual dar milho aos
pombos, nunca vence
de acabar. Melhor seria
suspender essa análise”.
Enquanto isso, o Oficial de Justiça partia do
Fórum. Traria novidades
que modificariam o panorama? Tencionou pegar
busão, mas lhe faltavam
R$ 0,10 para inteirar a
passagem reajustada.
(Continua no próximo).
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O MUNDO QUE A GENTE NÃO VÊ

17 dias de solidão
internet

O valor da
esperança
Me. Prof.ª Maria Thereza Cyrino
ARQUIVO PESSOAL

Após costurar
o s r e t a l ho s d a
vida, deparei-me
com um sentimento novo, ligeiro e
p r of u nd a me nte
presente em meu
coração chamado esperança! Foi
assim, como um
grito da alma, me
fez olhar pra cima
e para frente, onde
um longo caminho nebuloso
se apresentou. Aos poucos foi
metamorfoseando sentimentos
ao encontro dela, desta tal esperança. E lá vou eu novamente, perceber mais de perto o
significado, e como quem traz
um sopro de expectativas aos
ouvidos do coração, entender
mais uma vez o mundo que a
gente não vê.

Deparei-me
então com as seguintes definições:
“Esperança é ter
expectativa que
algo vai acontecer.
A esperança está
ligada à fé, porque
a pessoa com esperança acredita
em uma coisa que
ainda não vê que
está no f uturo”.
Viver em fé, disso eu entendo
bem. São certezas emanadas
do coração que alimentam o
corpo, transcendem a alma
e garantem que mesmo não
vendo materialmente, pois
nem sempre é ali que reside a
nossa senda pessoal, sigo nesta
direção sem receio, utilizando
todas as forças e sem medo de
ser feliz. Sim, a cada passo,
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a energia dobra e numa progressão quase que geométrica,
entendo que quanto mais se
gasta, mais se produz.
O arranjo conduz e me entrego de corpo e alma, pois
este é o significado de viver
em fé, que integra o viver em
esperança. Não olho para trás,
simplesmente sei que todas as
pegadas deixadas ao longo
da jornada, me trouxeram
até aqui e é por isto que tudo
valeu a pena. Mais uma vez
agradeço e me lanço nestes
novos desafios, recortando e
costurando novos e preciosos
retalhos, seguindo a nova placa
chamada “esperança”.
E você que me lê neste momento, que tal parar e sentir
suas esperanças em tudo e em
todos. É só prestar atenção que
elas brotam como um vulcão
de estrelas em seu coração!
Simples assim!
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DOIS PONTOS:

Amigos...

Desejo

...e árvores

BVELOSO

Amo os meus amigos silenciosamente. E, às vezes, declaradamente. Amo os que leem e os que
não tem tempo para os livros, mas
não economizam tempo para mim.
Amo os que anseiam por encontros
e os que preferem manter-se cativos
entre as quatro paredes de seus lares
de portas sempre abertas. Amo os
de prosa livre e leve, mas também
os que me carregam junto para as
profundezas de suas dúvidas, dores
e mistérios. Amo os de riso fácil
e também os que sorriem apenas
com os olhos. Tenho com eles um
pacto que transcende palavras e se
manifesta em atos de compreensão
e solidariedade. As iniciais de seus
nomes compõem a minha gramática afetiva e as minhas preces. Eles
são os tijolos do meu templo vivo.
Minhas raízes de fixação na terra.
Meu maná e o vinho de minha
comunhão na liturgia da vida. E
eu os amo, sobretudo, incondicionalmente.

CARA DE UM, FOCINHO DO OUTRO

Existe em meu jardim uma árvore da qual nascem palavras. Nem
precisa ser primavera ou verão.
Elas brotam igualmente também
no outono e no inverno.
Eu acostumei-me a recolhê-las
e a guarda-las em caixas coloridas. Cada uma na caixinha de
seu significado. Às vezes, porém,
eu me atrapalho e as misturo em
caixas que não lhes pertencem.
Então nascem as frases. Há dias,
também, em que recolho sentenças
inteiras deste emaranhado de palavras. Então nasce um livro.
Existe em meu jardim outra
árvore onde só nascem notas musicais. Essas eu não recolho nunca.
Elas só servem para alimentar os
passarinhos.

Ludmila Saharovsky

José Luiz Bednarski
A incrível história da cachorrinha idosa perdida, quase cega
e p r a t ic a m e n t e
surda, que sobreviveu mais de duas
semanas na rua e
foi milagrosamente reencont rada
quando ninguém
mais esperava.
Pitucha temia o
ruído dos veículos e resistia à
ideia de sair de casa. Até que,
pouco antes de completar 18
anos de idade, surgiu a vontade de se arriscar por aí afora e
conhecer o mundo.
O desaparecimento da cadelinha desesperou a família, que
a procurou incessantemente.
Foi milagrosamente encontrada dezessete dias depois,
com ajuda das redes sociais e
envolvimento dos protetores
de animais.
O Estação Jacareí conversou com o advogado Eduardo
Pires André, um dos donos
do pet, morador do Jardim
Mesquita, que contou como
a localizou tão longe da sua
residência.
Pitucha é o único bicho de
estimação da família?
Minha mãe e meu irmão
sempre gostaram de animais.
Já tivemos nove cães em casa.
Pitucha foi abandonada no
portão, ainda filhote, junto
com dois irmãos. Eles foram
adotados, ela acabou ficando
conosco. Hoje só temos ela.
É uma ótima companhia,
apegada. Minha sobrinha
Maria Eduarda, estudante
de medicina veterinária, tem
praticamente a mesma idade,
cresceram juntas.
Como ocorreu a fuga e quando
vocês se deram conta do sumiço
dela?
O técnico pegava uma ferra-

menta para conserto da lavadora, o
portão ficou aberto
e ela decerto fugiu
por trás dos carros da garagem.
Mais tarde, procuramos Pitucha
porque choveria e
não encontramos.
Deduzimos a fuga
e começamos as
buscas.
Que providências você e seus
familiares adotaram para tentar
localizá-la?
Publicação no Instagram e
compartilhamento incessante.
Amigos acionaram entidades
de proteção e portais eletrônicos. Chegamos até a colar
cartazes em postes no centro.
Dezessete dias depois, como
ela foi encontrada?
Já tinha desiludido, mas minha prima a viu numa mensagem de abandono de cão idoso.
Improvisaram uma casinha
num terreno. Fomos ao local,
no bairro Cidade Jardim. Já se
passavam oito horas desde a
postagem. Não a vi, mas não
desisti. Chamando pelo nome,
comecei a ouvir os uivos dela.
Subi pelo muro dos fundos do
prédio Beira Rio e vi o abrigo.
Ela estava dentro.
Qual era o estado de saúde
dela e como foi o pós-trauma?
Tudo ok, apenas suja. Passou por consulta, mas bastou
um banho. Nos primeiros dias,
Pitucha parecia amuada, mas
agora passou até a gostar de
passear na rua.
Que lições foram tiradas desse
susto e quais dicas a quem procura cães perdidos?
Nunca perder a esperança.
Rede social é ferramenta poderosa quando usada para o
bem. Animais agem impulsivamente, é preciso atenção para
protegê-los.
JOSÉ LUIZ BEDNARSKI
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Pitucha
e André:
reencontro
depois de
vários dias de
procura.
“Nunca perder
a esperança
em casos
semelhantes”
recomenda
o advogado,
mas todo
cuidado deve
ser tomado o
tempo todo
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MUNDO PET

‘VILANIA’

Filmar animais em banho
significa despesas extras

Escritora de Jacareí
lança quinto livro
Da redação

Para Aline, o certo é dedicação plena como, por exemplo, fossemos
transformar os cães em verdadeiros ‘gatos’

obriga a ter monitoramento
armazenado por 5 dias, até
para nos resguardarmos de
possíveis acusações falsas.
Porém,como proprietária sei
das dificuldades em cumprir
com mais essa conta. As coisas no mercado estão cada vez
mais caras, muitos produtos a
preços exorbitantes!!
Com o desemprego, as pessoas optam por dar banhos em
casa; diminuem a frequência
às nossas lojas. Há mais urgências nos monitoramento
nos bairros, nos postos de
saúde e pronto-socorros, para
tentar coibir assaltos e acidentes. Idem nas creches e asilos

em razão até de maus tratos.
Pq não obriga a ter câmeras
de monitoramento em ônibus
e pontos de ônibus pra coibir
assaltos?
Sim, sou favorável a um
cuidado maior pela segurança, inclusive nos pets, mas de
forma acessível e com gastos
compatíveis com a realidade
atual. Não posso nem pensar em aumetar o valor do
nossoserviço; os clientes desapareceriam ´por completo.
Entendo que esse assunto
deveria ser tratado com mais
bom senso e equidade. ”
(Aline O. B. Silva é proprietária
do Aline Pets, em Jacareí)

A escritora Salette Granato
lança em setembro seu quinto
livro. A noite de autógrafos
de “Vilania” será na sede da
OAB (Ordem dos Advogados
do Brasil), subsecção de Jacareí, à Avenida Pensilvânia,
349, no Jardim Flórida. O
evento está marcado para às
19 horas de 16 de setembro,
segunda-feira.
“Vilania é um livro ácido”
em relação aos quatro anteriores diz a autora. Nestes,
ela registrara suas alegrias,
a poesia, o amor, Jacareí e o
lado bom da vida. Em Vilania
Salette relata suas dores e de
outros, “mas com frescor e
perdão”, explica.
Os temas que aborda são
sempre com a preocupação de
dizer aos leitores direta ou indiretamente que ela entende o
que eles passam ou passaram
em seus momentos felizes e
nos de sofrimento. “É um colo
amigo uma conversa franca
e acolhedora” conforme ela
sempre tem oportunidade de
confirmar em cada encontro
pessoal com quem a leu.
Nas eventuais conversas
com seus leitores, Salette tem
percebido que acertara ao formatar sua prosa ao longo dos
livros que escreveu. Porém,
nesse quinto trabalho, embora seja um livro de reflexões

CINEMA IMPERDÍVEL

Mart Mendes

‘Era uma Vez em...
Hollywood’, 9º filme e,
possivelmente, penúltimo daquele que se sagrou
como um dos melhores
diretores de sua geração, quiçá da história,
sim estamos falando de
Quentin Tarantino. Envolto em polêmicas desde
a representação do Bruce
Lee (Mike Moh) ou o terrível caso do assassinato
de Sharon Tate, vivida
em tela por Margot Robbie, pelos sádicos da
família Manson.
A obra vai além desses
fatos. Aqui, somos apresentados a uma dupla de
personagens que de fato
figuraram o mundo pop,

Rick Dalton (Leonardo
DiCaprio) um astro vivendo uma crise existencial
pelo possível fim que se
aproxima de sua carreira
e seu amigo e dublê Cliff
Booth (Brad Pitt).
Aqueles que anseiam
por um Tarantino afetado, com ritmo já costumeiro de suas obras
podem se desapontar,
pois aqui vemos um diretor mais maduro, com
uma verdadeira aula cinematográfica, um flerte
nítido com a comédia,
enveredando-se por uma
homenagem ao período
em que se pode dizer do
adeus a uma Hollywood
inocente e a chegada dos
novos tempos. As duas
horas e quarenta de fil-

ilustração

Era uma vez em... Hollywood

me não atrapalham, nos
fazem querer mais, pois
não é todo dia que temos
um belo exercício como
esse sendo exibido.
Leonardo DiCaprio
está ótimo, à vontade em
uma de suas melhores

atuações. Caso ainda
não tenha visto, se atente
para o conflito interno do
astro em seu camarim.
Mas, quem rouba a cena
é Brad Pitt vivendo um
misto de boa praça com
habilidades mortais e
um passado dúbio, não
duvido de ambos concorrerem ao Oscar.
‘Era uma Vez em...
Hollywood’ não é o melhor f ilme do diretor,
porém é nítido o seu
amadurecimento e o sentimento de felicidade
ao dirigir tal obra, que
contagia a cada minuto.
Mas não pense que
a selvageria e diálogos
afiados estão de fora. Se
ainda não viu, não perca
a oportunidade.

ARQUIVO PESSOAL

DIVULGAÇÃO

Aline Oliveira Brandeburski Silva
Gostaria de falar sobre o
cuidado que todos nós, proprietários de banho e tosa, petshops em geral, devemos ter
com os pets. Nós do “Aline”
sabemos que existem alguns
dele que provocam traumas
nos animais, porém não podemos ser prejudicados por eles.
O correto é priorizamos a
segurança e o bem estar do
pet, não forçá-lo, impedirmos que se estressem e não
usar calmantes. Procuramos
adotar um atendimento da
melhor qualidad para tornar
agradável o banho e a tosa.
Há casos em que só de ver
ou ouvir a máquina de tosa,
um secador, o pet urina, por
medo e até mesmo ataca. Por
isto, na adaptação fazemos
tudo com calma, sem pressa,
em dias mais tranquilos e, claro, com muito amor e agrado.
Primeiro a etapa do banho,
depois, a da secagem. Para
pets com medo, pelo barulho
do soprador, temos secadora
especial, mais silenciosa, a
maioria chega a dormir la
dentro.
Infelizmente sabemos de
casos que pets apanhavam em
outros lugares, por isto adotamo a adaptação que ajuda
muito. Atendemos todo tipo
de pet, coelhos, gatos, cães
de todos os portes, inclusive
com necessidades especiais, e
o cuidado é o mesmo. .
Acho um projeto muito lindo, o da lei municipal que nos
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Salette: ‘Uma parte de mim’

apenas, há um diferencial
importante em relação aos
anteriores: ela garante que
trancafiou definitivamente
“alguns vilões” que encontrou
vida a fora. “O livro é uma
parte de mim”, revela.
Membro da Academia Jacarehyense de Letras, na qual
ocupa a cátedra nº 10, que tem
como patrono o advogado e
poeta Roberto Donizetti de
Souza, a escritora comenta que
o fato de ter-se tornado acadêmica exerceu absoluta influência em sua carreira. “Lá aprendo sempre; as concordâncias
e eventuais divergências com
quem convivemos servem para
lapidar o ser”, conclui.
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Durante as férias
também se aprende

<e-meu, pensamento>

Agosto não se discute
Marisa Miras

Arquivo Pessoal

João Pedro

Prezado
‘amigo. com’
Como vai tudo bem?
Por aqui, sigo a gosto
do mês:
Durante as férias também é tempo de aprender, pois quando não aprendemos coisas novas
e exercitamos nosso cérebro, esquecemos com
facilidade coisas importantes. Infelizmente a
maioria das crianças e adolescentes não aprendem nas férias, às vezes por falta de opção,
outras por desinteresse.
Nas férias de julho eu e meus amigo nos
inscrevemos para uma competição de engenharia espacial.
A competição ocorreu no INPE em SJC,
nos dias 24 a 27 de julho, o evento chamavase Cube Design, tinham categorias do ensino
fundamental até a graduação.
Na competição foi pedido que fizéssemos
uma caixa para colocar um dispositivo que
seria jogada de um ponto alto, para ver a intensidade de sua queda. A equipe que tivesse
a menor intensidade de queda ganhava. Para
fazer a caixa tínhamos papelão, alumínio,
papel plástico, entre outros.
Nosso grupo fez a caixa, mas infelizmente
não conseguimos ganhar. Essa nossa experiência fez com que aprendêssemos muito sobre
engenharia espacial. A engenharia tem uma
vasta área de atuação no mercado de trabalho,
por isso é muito importante que tenhamos um
olhar curioso para que tudo que esteja a nossa
volta, isso ajudará no nosso futuro.

Agosto acabou
a coisa apertou
a vida seguiu
desgosto ficou.
O poeta Drummond,
bem sei, me inspirou
versos para aliviar o
que passei. Só, só tive
desgosto. Por mais que
se lute, agosto é mês que
não se discute.
Minha saúde esteve
como o tempo: esfriou,
resfriou, esfriou...
Escrevo, ‘amigo.com’
para relatar a pouca
sorte que tive no último
agosto. Você já conhece
minha relutância com o
número 13. Bem, tudo
ocorreu no dia 13, terçafeira, que prometia ser
cheio de compromissos.
Queria acordar cedo,
mas meu celular que me
despertaria, ficou sem
bateria. Acordei atrasada e não consegui fazer
nada. Pois é, não tinha
nem pó solúvel pra fazer café. Saí apressada,

e ‘eta!’, tropecei
na Agatha, a gata
preta.
Pra você entender, na rua, meu
carro resolveu, do
nada, morrer! Quase
fico aos prantos, ali sozinha nos ‘Quatro Cantos’, nome que deram
àquela encruzilhada,
agora entendo que não
foi por nada. Por mim
poderia ser “Quatro
Prantos”, origem dos
meus desencantos.
Chamei o guincho
e tentei chamar motorista de aplicativo;
tive motivo. Mas, meu
cartão de crédito estava
bloqueado, o desalmado, e o aplicativo não
aceitou chamada; o fim
da picada!
Que situação. Resolvi
assim, pegar um ‘busão’.
Jacareí é complicada; a
linha de ônibus é numerada. Nesse entremeio,
enfim, o busão veio.
Mas - espera! - adivinha
a linha, amigo, que número era?! Justamente,
um da linha 13 que se
fez presente.
Fui trabalhar a pé,
cheguei mais tarde, enfrentei mau humor da
chefia, que fria!
Na hora do almoço,
13 horas, claro, nessa
altura já nem reparo,
tive a infeliz idéia ir à

BURGO MESTRE

‘Lanchonete Gato Preto’ (veja em quantas
nem meto).
Serviram -me um ‘refri’ gelado; peguei outro
resfriado!
Minha bolsa, então
pendurada no encosto da cadeira, sumiu.
Imagine a situação: fiquei sem tostão! Já sem
espanto, pendurei os 13
reais da conta (pensou
que fosse quanto?!) e o
jeito foi esperar o dia virar pra terminar o azar.
Ten ho um med ão,
não nego, pois segundo
meu tio galego: “No
creo en las brujas; pero
que las hay, las hay!”
Agosto não se discute.
Melhor fazer minhas
orações
Saudações.

por Th utt o

‘cronema’

Caipiras

Pedro Renato Paiva

Somos caipiras.
Do Vale do Paraíba.
Comemos farinha
de milho com café.
Comemos farinha
de milho com leite.
Somos Chico Bento
e Tio Barnabé.
Caipiras
privilegiados
Moramos entre
Rio e Sampa.
Somos novos Jecas.
Fazemos carros,
aviões e Cerveja.
Caminhando para
uma nova época.
Lobato lá de cima.
Deve estar
pensando:
“Como me enganei
tanto, certa vez, com
este povo que
só vive tabalhando”.

7 a 13 de setembro de 2019
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Tó ganha medalha de ouro por equipes
em torneio de bocha no Parapan de Lima
A Redação
O Brasil ganhou três
medalhas por pares e
equipes para encerrar a
participação da bocha
no Pa rapa n de Li ma
2019. O ouro veio com
a equipe da classe BC3,
fo r m a d a p o r Eve ly n
Oliveira, Mateus Carvalho e Antônio Leme,
o Tó, que s upe rou o
Canadá por 4 a 3 no
último duelo. Tó é de
Jacareí e vibrou com
a conquista, no último
domingo (01), na capital peruana.
Além da láurea dourada, houve duas pratas. A equipe BC2/BC1
(Maciel Santos, Natali
de Faria, José Carlos
Oliveira e Guilherme
Moraes) foi superada
pela Argentina, assim
como a BC4 ( El i s e u
dos Sa ntos, M a rcelo

Comitê Paralímpico Brasileiro

Um ouro e duas pratas por pares e equipes fecharam a participação da bocha brasileira no Parapan de Lima 2019

Antônio Leme,
o Tó, vibra com
a conquista
do ouro no
Parapan
de Lima 2019

dos Santos e Ercileide
Laurinda.
A moda l idade fechou com sete pódios,
são três ouros, três pratas e um bronze.

RIO 2016
Em 2016, A ntôn io
Leme, o Tó, conquistou
medalha de ouro inédita no Jogos Paralímpicos 2016, disputados

no R io de
Janeiro. Tó,
Evani Soares
e Evely n de
Oliveira venceram a final
das duplas
m istas classe BC3, primeiro pódio
brasileiro nessa categoria
na história. Na decisão,
disputada no dia 12 de
setembro daquele ano, os
brasileiros fizeram 5 a 2
na República da Coreia.

Brasil faz campanha
histórica no Parapan
Americanos de Lima

Os Jogos Parapan-Americanos de Lima 2019
se encerraram neste
domingo, 1º de setembro, e entram para a
história como o que o
Brasil mais conquistas
acumulou. Após nove
dias de competição,
nossos atletas chegaram à inédita marca de
308 medalhas, entre as
quais 124 de ouro, 99
de prata e 85 de bronze.
Nunca nenhum país
somou tantas vitórias
em uma única edição
de Parapan.
O Brasil deixa Lima
como primeiro colocado no geral, com o

dobro de campeões do
segundo colocado no
quadro de medalhas. Os
Estados Unidos foram
os vice-campeões na
capital peruana com 57
ouros entre 182 no total.
Apenas dois à frente do
México, terceiro colocado, com 55 de 158.
Ao todo, 512 integrantes compuseram
a missão brasileira em
Lima, sendo 337 atletas, entre os quais atletas-g uias, calheiros,
goleiros e pilotos, que
não possuem deficiência, de 23 estados e do
Distrito Federal em 17
modalidades.

A Redação
O domingo, dia 1º de
setembro, foi um dia nublado acompanhado por
pancadas de chuva em
Cosmópolis (região de
Campinas), onde aconteceu a sétima etapa do
Campeonato Paulista de
Bicicross 2019. Cerca de
300 atletas de São Paulo, Minas Gerais e Santa
Catarina disputaram as
mais de 40 categorias
da etapa.
Jaca reí d isputou a
prova nas classes Cruiser, Mountain Bike, Experts, Novatos e Feminino, sendo que o destaque do grupo foi dessa
vez Márcio Malaquias,
primeiro colocado na
final Men 30/39 anos.
Márcio fez boas baterias na fase de classif icação. Na final, o
biker largou na segunda

Divulgação

Bicicross conquista primeiro lugar em etapa do Campeonato Paulista

Malaquias fez boas baterias na fase de classificação e, na final, garantiu o
primeiro lugar

colocação até assumir a
pole na segunda curva
do circuito e cruzar a
lin ha de chegada em
primeiro lugar.

OUTROS
COMPETIDORES
Marcos Carlos dos
Santos, o ‘Chokito’ e Jeferson Soares, o ‘Barata’
também f izeram uma
boa corrida e conquistaram o segundo lugar
nas categorias Men 40 e
Cruiser 30/34 anos.
Seis pilotos da equipe do J BC/Secretaria
de Esportes e Recreação
conquistaram a terceira
colocação: Manuela Ramos, na categoria até 6
anos; Marcel Vilas Boas
(MTB), Deivid Eduardo
(boys 16 anos), Jonathan
Nanni (novatos 17 e mais),
Rafael ‘Panterinha’ Araújo (novatos 11/12anos) e
Pedro José de Andrade, o
Pedrão (cruiser50 e mais)
completaram o grupo.
A próxima etapa será
em São Paulo (capital) no
Parque do Jacuí, em data
a ser definida.
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Suzano abre inscrições para Programa de Estágio
A Redação
A Suzano, empresa resultante da fusão entre a
Suzano Papel e Celulose
e a Fibria, abriu inscrições para o seu Programa
de Estágio, i nclu i ndo
vagas na unidade fabril
de Jacareí, no distrito
de São Silvestre (região
oeste). A s i nsc r ições
vão até o dia 06 de outubro e a previsão de
início das atividades é
janeiro de 2020.
As vagas são para unidades nas cidades de

Aracruz (ES), Imperatriz e São Luis (MA),
Mucuri e Nova Viçosa
(BA), Três Lagoas (MS)
e Itapetininga, Jacareí,
Limeira, Suzano e São
Paulo (SP).
Durante o programa,
os estagiários contarão
com um programa de
aprendizagem, em que
poderão explorar diversas áreas da empresa e
projeto final autoral a ser
apresentado à diretoria da
companhia, entre outros.
Para se inscrever, o
candidato pode estar

Divulgação

Com vagas em cinco estados, estagiários são convidados a ter uma visão global da empresa e de seus diferentes negócios

Unidade da Suzano no distrito de São Silvestre, em Jacareí

matriculado em qualquer curso superior e
ter previsão de format u ra e nt re deze mbro
de 2020 e dezembro de
2021. Entre os benefícios, o programa oferece
bolsa-auxílio, plano de
desenvolvimento diferenciado, carga horária f lexível, assistência
médica, seguro de vida,
vale-refeição ou refeitório nas unidades industriais, vale-transporte
ou ônibus fretado, reconhecimento por mérito,
entre outros.

O processo de seleção
será feito em parceria
com a Cia. de Talentos.
Para mais informações e
inscrições, acesse o site:
https://www.atsglobe.
com/hotsite/estagiosuzano2020.

As inscrições
vão até o dia 06
de outubro e a
previsão de início
das atividades é
janeiro de 2020

INSS: resolução sobre prova de vida
A Redação
Agência Brasil

imóveis
CASA VENDA – JD. PITORESCO
Sito à Av. São Jorge, nº. 577 – Cid.
Salvador. Casa c/ dois dormitórios,
sala, cozinha, wc, garagem c/ uma
vaga, mais um porão c/ três cômodos e um wc. Documentação “ok”.
R$ 300 mil (não aceita financiamento), (aceito troca por imóvel em
Jacareí). Tratar c/ Maria Aparecida.
Fone: (12) 3951-6167

CASA – COND. MIRANTE SERRA
Dois dormitórios, sala dois ambientes, cozinha planejada, duas vagas
de garagem, área externa (fogão
lenha, forno e churrasqueira).
Valor: R$ 215 mil.
Tels.: (12) 3951-8534
ou (12) 99151-0887 (WhatsApp).

TERRENO - VENDA
A 3 km do centro
de Santa Branca,
sentido Toca do Leitão.
Com 820m². Valor: R$ 60 mil.
Tels.: (12) 3951-8534
ou (12) 99151-0887 (WhatsApp).

CASA EM CARAGUATATUBA
Vendo casa no bairro Massaguaçu
em Caraguatatuba. Um dormitório,
sala, cozinha, banheiro e quatro
vagas de garagem. Escritura
definitiva, IPTU em dia. R$ 170 mil.
Tels.: (12) 3951-4356
ou (12) 98805-1852 (WhatsApp)

ALUGA-SE KITNET NOVA
No bairro Parque dos Príncipes,
com dormitório, cozinha, banheiro
com box, portão automático e
interfone. Excelente localização,
venha já fazer uma visita. Valor R$
550,00/mês. Informações pelo fone:
(12) 98112-0031

JÚ FRETAMENTO E LOCAÇÕES
Vans e carros. Transporte de
funcionários, Serviços Executivos,
Eventos, Festas, Aeroportos,
Feirinha da Madrugada e Pescarias.
Tels.: (12) 98181-1904 (Whatsapp).

emprego
REPRESENTANTE COMERCIAL
Procuro representantes para Região
Metropolitana do Vale do Paraíba,
com habilidades em vendas para pet
shops, ser ágil, desinibido, ambos
os sexos. Interessados entrar em
contato, através dos telefones:
(11) 2154-7325 / (11) 3791-4928 ou
pelo e-mail: grazi.amup@gmail.com

comunicado
EXTRAVIO DE DOCUMENTO FISCAL
A empresa GR COMÉRCIO DE VESTUÁRIOS LTDA.,
situada à Avenida Adhemar Pereira de Barros, nº 727, bairro Jardim Santa Maria, Jacareí/SP, Inscrição Estadual nº
392.251.531.111 e CNPJ nº 11.018.203/0001-21, comunica a
perda do Livro Registro de Utilização de Documento Fiscais
e Termos de Ocorrências, Modelo 6, preenchido.

edital

diversos
DETETIVE PEREIRA
Investigações em Geral,
com escritório na Avenida
Roberto Lopes Leal, nº 897,
Jardim Santa Maria, em Jacareí.
Tel.: (12) 98284-4430
(WhatsApp).

A resolução que regulamenta a comprovação
de v id a e re novaç ão
de sen ha para os beneficiários do Instituto Nacional de Seg uro Social (INSS), bem
como a prestação de
informações por meio
das instituições financeiras pagadoras, está
publicada na edição de

terça-feira (3) do Diário
Oficial da União. O documento diz ainda que
esse procedimento deve
ser feito anualmente,
independentemente da
forma de recebimento
do benefício.
“A comprovação de
vida e a renovação de
senha deverão ser efet uadas na instit uição
financeira pagadora do
benefício, por meio de
atendimento eletrônico

com uso de biometria ou
mediante a identificação
por funcionário da instituição financeira ou
ainda por qualquer meio
definido pelo INSS que
assegure a identificação
do beneficiário”, diz trecho do documento.
PROCURADOR
No caso de a comprovação ser feita por
representante legal ou
procurador, ele precisa
estar previamente cadastrado no INSS e só
poderá ser constituído
nas seguintes situações
do beneficiário: ausente
do país, portador de moléstia contagiosa, com
dificuldades de locomoção ou idoso acima de
80 anos.
Nos casos específicos
de segurados com difi-

culdades de locomoção
ou idosos acima de 80,
a comprovação de vida
poderá feita também por
intermédio de pesquisa externa, mediante o
comparecimento de um
representante do INSS
à residência ou local
informado pelo beneficiário no requerimento
feito ao instituto, pela
Central 135, pelo Meu
INSS ou outros canais a
serem disponibilizados
pelo INSS.
“A n ão re a l i za ç ão
anual da comprovação
de vida ensejará o bloqueio do pagamento do
benefício encaminhado
à instituição financeira,
o qual será desbloqueado, automaticamente, tão logo realizada a
comprovação de vida”,
diz ainda a resolução.
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São José e Sebrae-SP capacitam
empresários da economia criativa
As inscrições são gratuitas e estão disponíveis para residentes em São José ou região
Museu Municipal.
Para a seleção dos interessados, haverá um
sorteio no dia 12 de setembro dos classificados
que atenderam aos requisitos do edital.

Paulo Amaral/FCCR

A Fundação Cultural Cassiano R icardo
(FCCR) de São José dos
Campos, em parceria
com o Sebrae-SP, está
com inscrições abertas,
até este domingo (8), para
participação no Projeto
de Empreendedorismo
Criativo, que oferecerá
capacitação e consultoria
para artistas, gestores e
artesãos.
O Projeto visa a capacitação para o desenvolvimento da economia
criativa, envolvendo empreendedores, microempreendedores individuais, micros e pequenas
empresas e artistas.
As inscrições são gratuitas e estão disponíveis
para maiores de 18 anos,
residentes em São José ou
região e que atuem nas
áreas de artes cênicas,
música, design, audiovisual, artes visuais, moda,

Fachada do Museu Municipal, instalado no antigo prédio da
Câmara, no centro de São José dos Campos

literatura, artesanato e
edição de livros ou outras áreas artísticas. Os
i nteressados deverão
se inscrever, exclusivamente, pelo site da
FCC R ( ht t p://w w w.
fccr.sp.gov.br).
Serão 25 vagas para

o curso de Economia
Criativa nas Artes e outras 25 para o curso de
Economia Criativa para
Artesãos, com experiência na área de atuação.
As aulas acontecerão no
período de 16 de setembro a 5 de novembro, no

PROFISSIONALIZAÇÃO
Esse é o primeiro curso de economia criativa,
da FCCR, voltado à capacitação dos artistas.
Constam no programa
do curso, conhecimentos
em tendências setoriais,
formalização, legislação,
fluxo de caixa, marketing
digital, planejamento,
atendimento ao cliente,
composição de preços,
entre outros. O objetivo é fortalecer o produto no mercado, proporcionando, inclusive,
maior faturamento ao
empreendedor.
Mais informações (12)
3924-7300/7341.

N
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Referências úteis

esta segunda semana de setembro, ‘Era uma
vez... Em Hollywood’ ainda está em cartaz num
cinema de São José dos Campos (1 só horário). O
diretor e roteirista Quentin Tarantino exige de quem
veja os seus filmes a igual paixão dele pela sétima
arte.
De nada adianta você se sentar na poltrona sem saber, por exemplo, algo sobre Sharon Tate, Roman Polanski, Charles Mason, Bruce Lee, Steve McQueen, os
faroestes dos EUA das décadas de 1950-60, os westerns ‘espaguete’ italianos da mesma época, e até os
‘filmes B’ hollywoodianos, como ‘O Vale das Bonecas’
e ‘A Dança dos Vampiros’, ambos de 1967, com a bela
Tate no elenco.
Tarantino, mais do que em qualquer outras de suas
produções, se curva ao cinema e de maneira bastante
sólida e romântica enlaça o ‘faz-de-conta’ e o entrega
aos fãs como presente caro e compulsivo.
Na trama, Leonardo DiCaprio é Rick Dalton, ator
quarentão que fez sucesso numa série de bangue
-bangue nos anos 50 e que agora tenta remanejar a
carreira aceitando trabalhos decadentes.
O seu dublê é Cliff Booth (Brad Pitt), sujeito sem
perspectivas e que se sujeita a qualquer humilhação
do ‘chefe’. Dalton é vizinho de Polanski, marido de
Tate, e sonha em filmar com o diretor de ‘O Bebê de
Rosemary’ (1968) – a fita se passa entre fevereiro e
agosto de 1969.
Margot Robbie é Tate, impávida e ‘imaculada’ modelo e atriz, algo semelhante talvez ao que foi o fenômeno Leila Diniz (1945-1972) aqui no Brasil. Tate se
impunha pelo carisma, simpatia, beleza.
Guardava em si aura das artistas intocáveis e veneráveis e, claro, atraía qualquer pessoa. ‘Era uma vez...
Em Hollywood’ é o retrato 3x4 de tudo o que o mundo
do cinema dos EUA possuía (e ainda possui): astros
depressivos, exigências atordoadas e a eternização de
ídolos, seja por meio de tragédias e da fama repentina.
A solução arranjada por Q. T. é a mais doce possível,
o que prova que até um diretor que fez 2 ‘Kill Bill’ é
capaz de fazer o público ir às lágrimas. E a cena onde
Bruce Lee aparece é impagável. Há várias referências
úteis, inclusive de outros longas do cineasta.
Duração: 161 minutos. Cotação: bom.
Rodrigo Romero é jornalista e
escreve para este jornal semanalmente
www.recantodasletras.com.br/autores/rodrigoromer

Recomendamos...
Meio Ambiente prepara nova
edição do Festival da Primavera

A

VISITE: WWW.OMARCARDOSO.COM.BR
áries
21/03 a 20/04
Evite o gasto desnecessário de dinheiro
e tudo que possa prejudicá-lo de um ou
outro modo. Seja mais verdadeiro. O aspecto positivo entre alguns planetas vai
lhe permitir honrar com mais facilidades
os seus compromissos, sejam eles de
ordem financeira ou mesmo sentimental.

touro
21/04 a 20/05
Boas relações com parentes, vizinhos
e amigos, poderão ser esperadas para
hoje. Pode solicitar favores e necessitar
e por em prática as novas ideias. Grandes
chances de jogar na loteria e nos sorteios.
A sua melhor cor para hoje é o amarelo.

gêmeos
21/05 a 20/06
Com o trânsito planetário de Marte, você
estará agindo com maior dinamismo,
principalmente no trabalho. Tome cuidado com o fogo, com a eletricidade e com
o excesso de velocidade, ao dirigir veículos, e não confie demais em pessoas que
não conhece. Cuide da sua moral.

cÂncer
21/06 a 21/07
Hoje poderá elevar-se no plano social pela
colaboração de pessoas amigas e compreensivas. Novos conhecimentos e alegrias
estão em perspectiva. Não adianta impacientar-se com pequenas coisas que possam lhe ocorrer. Controle a sua ansiedade.

LIBRA
23/09 a 22/10
Dia que promete muito sucesso nos negócios, no trabalho e nas novas empresas.
Os amigos estarão dispostos a colaborar.
Mantenha a sua insegurança longe dos assuntos profissionais, e não se deixe envolver em intrigas no ambiente de trabalho.

leão
22/07 a 22/08

ESCORPIÃO
23/10 a 21/11

Dia em que pressagia o recebimento de ótimas notícias e de apoio moral e financeiro
por parte de amigos leais e dos superiores
hierárquicos. Período bom para diversões e
passeios. Você está querendo viver à vida
de um modo muito movimentado e diferente. Dificuldades no ambiente de trabalho.

Evitar afobações, correrias e a precipitação. Demonstre domínio sobre si próprio e
passará airosamente por um período difícil.
Cuidado com inimigos ocultos. Seja sereno
ao resolver problemas. Procure se desligar
um pouco deste mundo racional.nanças.

virgem
23/08 a 22/09

SAGITÁRIO
22/11 a 21/12

Seja mais confiante em si mesmo e empreendedor que conseguirá os melhores resultados. Todavia, a fase não lhe será das mais
propícias, principalmente no que se refere
ao dinheiro. Quanto ao amor, excelente.

Os assuntos profissionais e financeiros
merecem melhor atenção, pois há prenúncio de lucros. Procure ser franco,
conte com a ajuda de todos. Cuide de
sua saúde. A sua atenção estará voltada para a família.

CAPRICÓRNIO
22/12 a 21/01
Sua autoconfiança estará em alta e você
vai insistir em provar ao ser amado que
está com a razão. Um obstáculo poderá
surgir em seu trabalho que será criado
por uma pessoa teimosa. Você saberá
como contorná-lo.

AQUÁRIO
21/01 a 19/02
Você terá vantajosas e reais oportunidades, já que o seu signo é pleno de chances. Favorável para as compras e vendas
lucrativas. O período da noite poderá ser
aproveitado em recreação. Dinheiro ganho
inesperadamente.

PEIXES
20/02 a 20/03
Dia instável, pois haverá boas e negativas
influências. Mas, para que tudo saia a seu
gosto deverá usar de inteligência e perícia,
principalmente ao tratar de negócios. A
posição dos planetas indica que você sente uma enorme vontade de começar algo
novo no campo afetivo.

Divulgação/PMJ

Horóscopo

Secretaria de Meio
Ambiente de Jacareí
está ultimando detalhes para a 3ª edição do
Festival da Primavera, que
será realizado nos dias 22
de setembro, 12 e 13 de
outubro. A iniciativa visa
o plantio de 100 mudas de
árvores nativas no Viveiro
Municipal, além de atividades culturais no Parque da
Cidade e no próprio Viveiro,
envolvendo contação de
histórias, teatro e apresentações musicais. A entrada é
gratuita, vale a pena conferir!

Saúde
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Turismo & Cultura

Izaias assina convênio para reforma
do Mercadão e nova Casa do Artesão
A Redação
O prefeito Izaias Santana (PSDB) assinou na
manhã da última quinta-feira (5) um convênio
com o Governo de São
Paulo, que irá garantir
o repasse de R$ 594 mil
para as obras de infraestrutura turística em Jacareí, que contemplarão
a reforma do Mercado
Municipal e a implantação da ‘Casa do Artesão’,
que terá suas atividades
coordenadas pela Fundação Cultural.
O documento foi assinado junto ao Departamento de Apoio ao
Desenvolvimento dos
Municípios Turísticos,
durante cerimônia realizada no Palácio dos
Bandeirantes, na capital
paulista.
A parceria é formalmente celebrada quase dez meses depois do
anúncio da at ual administração, em 17 de
dezembro de 2018. Na
ocasião, a Prefeitura pre-

Divulgação

Convênio com Governo de SP foi assinado na quinta-feira (5), no Palácio dos Bandeirante

O prefeito Izaias e o deputado André do Prado durante assinatura do convênio no Palácio dos Bandeirantes

viu um prazo de nove
meses para a realização
dos serviços, estimando
a conclusão da obra até
final de 2019.
O montante de R$ 594
mil será adicionado a
recursos próprios, que
projetam um investimento total de quase R$ 1,1
milhão. Agora, o cronograma da obra, anunciado em dezembro do ano

passado, também já não
é o mesmo. De acordo
com a atual administração, até o final deste ano
poderão ser utilizados
20% desse montante.
Em 2020 mais 60% do
repasse, e os outros 20%
serão utilizados para finalização da obra.
MELHORIAS
Entre as diversas me-

 história
Mercado Municipal de Jacareí
A história do tradicional ‘Mercadão’ confunde-se com a da
própria cidade. O primeiro prédio foi construído em 1876, com
paredes de taipa. As obras foram totalmente concluídas em 1906.
A primeira grande reforma ocorreu na década de 1920,
quando a fachada ganhou revestimento de tijolos aparentes. O
prédio antigo, no entanto, não sobreviveria aos tempos modernos. Em 1959, foi demolido para dar lugar à atual construção,
que foi aberta ao público em 1962.
Atualmente, o ‘Mercadão’ conta com 120 boxes, distribuídos
em 12 ‘ruas’.

lhorias na refor ma do
prédio d e s t a c a- s e a
recon st r ução d a ca lç a d a , q u e é a lvo d e
reclamações dos munícipes por ter um piso
escorregadio. Também
será feita a impermeabilização da laje, instalação de exaustores
eólicos e nova iluminação, entre diversas
outras ações.

Modernização da
fachada do prédio
foi entregue em 2015

LEGISLAÇÃO
Em 2018 foi votado
e aprovado na A ssembleia Legislativa, um
proje to do de put ado
estadual, A ndré do
Prado (PR), que classif ica a cidade de Jacareí como Município
de Interesse Turístico
( M IT). Na prática, a
lei garante o selo MIT
e um repasse anual de
a t é R $ 6 0 0 m i l (d e pendendo dos projetos
aprovados, para garantir o teto do repasse),
visando o investimento na área turística do
município.

No dia 12 de dezembro
de 2015, durante o segundo mandato do ex-prefeito Hamilton Mota (PT),
foi f inalizada of icialmente a revitalização do
‘Mercadão’. Na época,
as obras foram coordenadas pelas secretarias de
Desenvolvimento Econômico e Infraestrutura.
Entre as ações, a implantação de um novo
projeto arquitetônico
externo do prédio, ‘de
fo r m a a mo d e r n i z a r
sua aparência, mas
sem abandonar seus traços históricos’, explicou
a prefeitura.

Na ocasião, foi executada ainda a troca de
todo o reboco, além das
grades das venezianas e
do guarda-corpo. Também foram implantados
um novo sistema de monitoramento de câmeras
e de iluminação.
As obras chega ram
ao lado de fora com
a troca de todo o piso
externo da calçada, incluindo a implantação
de piso tátil, para portadores de deficiência
visual. Para completar,
houve a implantação de
nova jardinagem para
espaço externo.

