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Mais de 171 mil eleitores escolhem
um entre onze para governar Jacareí
Os 72 colégios eleitorais, com 558 urnas, receberão 171.850 eleitores que escolherão prefeito, vice e os 13 vereadores à Câmara

B

ARQUIVO/PMJ

rasileiros de todo o país vão às urnas para
decidir os futuros governantes municipais,
neste domingo, dia 15 de novembro. Em

Jacareí, as 558 urnas receberão 171.850 eleitores
que escolherão prefeito, vice e os próximos 13
ocupantes da Câmara Municipal.
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Editorial

Conhecimento

E
ILUSTRAÇÃO

LEIÇÕES DO FUTURO

Neste domingo (15), data do primeiro turno das eleições,
12 empresas realizarão na capital paulista demonstrações de
propostas de votação
online. As demonstrações contarão com
a participação de eleitores, que votarão em
candidatos fictícios.
As ações, que serão
monitoradas pela
Justiça Eleitoral, serão executadas por
empresas inscritas
no projeto Eleições do Futuro, desenvolvido pelo Tribunal
Superior Eleitoral (TSE).

ESTUDOS

O projeto tem como objetivo realizar estudos e avaliar
propostas para implementação de inovações no sistema
de votação. A intenção da Justiça Eleitoral é verificar se há
tecnologias mais novas e baratas para o sistema eletrônico
de votação que não comprometam a segurança do processo.

REQUISITOS

As propostas de inovação dos inscritos devem preencher
três requisitos: segurança da votação, proteção ao sigilo do
voto e eficiência. Após a eleição, o TSE vai definir se adotará
ou não alguma inovação tecnológica no sistema de votação.
O projeto, lançado em setembro, é uma oportunidade para a
Justiça Eleitoral conhecer o que as empresas têm a oferecer
em conhecimento e tecnologia.

CALENDÁRIO

Sempre é bom lembrar. Por causa da pandemia de Covid-19, o calendário eleitoral foi alterado por uma emenda
constitucional aprovada pelo Congresso. O primeiro turno foi
marcado para este dia 15. Nos municípios que possuem mais
de 200 mil eleitores, e que levarem a disputa às prefeituras
para o segundo turno (que não é o caso de Jacareí), o pleito
será em 29 de novembro. A data da posse dos eleitos continua
a mesma, 1º de janeiro.

SAIU DA PAUTA

DIVULGAÇÃO/CMJ

A Câmara Municipal realizou na quarta-feira (11) sua última
sessão, antes das eleições deste domingo (15), tendo na pauta
o projeto que buscava regulamentar o trabalho voluntário em
órgãos públicos municipais, de autoria da vereadora Márcia
Santos (PL). A vereadora optou por retirar o projeto da pauta,
sem prazo para retorno.

C

OMO FUNCIONA

O serviço voluntário é regulamentado pela Lei Federal
9.608/1998. Na Lei, ele é definido como sendo a atividade não
remunerada prestada por pessoa física a entidade pública
de qualquer natureza, ou a instituição privada de fins não
lucrativos. O projeto da vereadora procura, de acordo com a
autora, suprir uma lacuna em Jacareí, pois a prestação desse
tipo de serviço em órgãos públicos municipais ainda carece
de uma legislação específica.

E

Laranjas da primavera

sta semana, a equipe de
três parlamentares de Brasília concluiu, em levantamento próprio, que das cerca de
175 mil mulheres candidatas a
vereadora, perto de 5 mil (3%)
são ‘laranjas’. Ou seja, participarão do pleito para que o partido
complete a cota exigida.
A prática fraudulenta é antiga,
o que facilitou o estudo. Negada
por partidos, a checagem evidencia que desde 2012, quando passou a ser exigido o número mínimo por sigla de 30% de candidatos mulheres ou homens, elas
em maioria, são usadas como
‘laranjas’. Basta seguir o rastro
das ‘votações de um dígito’ (que
receberam de 0 a 9 votos em eleições passadas) e entrevistar as
candidatas, pois elas repetem a
prática a cada pleito.
As recompensas às praticantes são, em sua maioria,
promessas de emprego nos le-

gislativos ou nas prefeituras nas
quais o partido tenha influência. O
curioso disso são os movimentos
feministas ‘ferozes’ em outros
tipos de desrespeito à mulher,
sequer se manifestarem quanto
ao laranjal.

Se vencer a pessoa
errada, serão quatro
anos de atraso,
dificuldades e – não
raro – corrupção
Há uma ligação entre o desinteresse do eleitorado quanto à política e à função exata do político
o qual ele elege. Um voto errado
seu pode prejudicar a si e a sua
família no mínimo. Desinteresse,
aliás, alimentado pelos próprios

aproveitadores do poder, para
se manterem no cargo e cultivarem um ‘laranjal’.
A propósito, o inédito debate promovido pelo Diário
de Jacareí na noite de quinta-feira (12), em ambiente totalmente virtual, mostrou o quanto ainda precisamos progredir
para escolher com segurança
um simples representante municipal. A prática adotada pela
maioria foi destruir a reputação
de quem despontar como possível vencedor; haja fake news!
Se vencer a pessoa errada,
serão quatro anos de atraso,
dificuldades e – não raro –
corrupção. Precisamos todos
distinguir que em novembro
começa sim no Brasil a safra
da laranja, mas da laranja verdadeira. Temos, por amor a
nossos filhos, a obrigação de
saber distinguir uma ‘da outra’.
É a nossa opinião.

*Marcia Glomb

E

ste ano, de acordo com
o Tribunal Superior
Eleitoral (TSE), 147,9
milhões de brasileiros deverão ir às urnas nos dias
15 (primeiro turno) e 29 (segundo turno) de novembro
para escolher seus representantes municipais.
O TSE estima que 750
mil candidatos disputarão
essas vagas em todos os
estados do país, exceto no
Distrito Federal, onde não
há eleições municipais. No
meio de tanta gente podem
existir diversos advogados,
sapateiros, médicos, professores, farmacêuticos, policiais, jornalistas, psicólogos
e muitos, muitos outros profissionais.
Quem tem o costume
de assistir às propagandas
eleitorais gratuitas com certeza já deve ter se deparado

O uso da profissão
para angariar votos
com algum deles, que, na
tentativa de atrair mais eleitores, geralmente incluem a
profissão que exercem no
nome de campanha.
Essa associação, embora
legal, tem limites. O TSE, em
seu artigo 30 da Resolução
23.405/2014, não permite
“na composição do nome
a ser inserido na urna eletrônica o uso de expressão
e/ou siglas pertencentes a
qualquer órgão da administração pública direta, indireta federal, estadual, distrital
e municipal”. Isto é, nomes
como “Fulano do INSS” ou
“Beltrano da UFPR”, por

exemplo, são terminantemente proibidos.
Outro ponto importante
a se lembrar é que membros
do poder público que visem
concorrer a cargos eletivos
precisaram se afastar do
exercício de seus cargos
atuais, processo chamado
de desincompatibilização,
previsto na Lei Complementar nº 64/90. Na iniciativa
privada, por sua vez, o afastamento não é obrigatório e
as particularidades devem
estar previstas no contrato
de trabalho.
Um processo eleitoral
justo ocorre por meio de

*Laís de Castro Carvalho

C

hega o momento de reflexão a fim de exercermos nossa cidadania.
Os Direitos Políticos são
tratados na Constituição e
são considerados direitos
e garantias fundamentais.
Assim, o voto não é apenas uma exigência, mas um
direito constitucional que
permite a participação plena da sociedade em temas
com repercussão necessária. O voto é exercido de
forma direta e apresenta
diversas características
constitucionais, como a
personalidade, obrigatoriedade, liberdade, sigilo,
igualdade e periodicidade.
Logo, pertencemos a um
Estado Democrático de Direito e nossas convicções
precisam ser atendidas,
contribuindo para o fortalecimento e consolidação
da democracia em que es-

O Poder Emana do Povo
tamos inseridos.
Pertencente à nossa
Constituição: “Todo o poder emana do povo, que o
exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente, nos termos desta Constituição”. Assim, o
voto é um dos principais
instrumentos utilizados
para eleições de representantes políticos e desde
a Constituição de 1988, o
voto universal foi instituído. “Sufrágio universal”
ou voto universal significa
que todo o cidadão dentro
das normas legais terá seu
direito ao voto. A referida
participação política foi
um triunfo no sentido de

ampliação dos critérios da
democracia representativa
no Brasil, já que todos os
cidadãos com mais de 16
anos, homens ou mulheres,
alfabetizados ou analfabetos, têm direito a escolher
seu representante através
do voto.
A liberdade está presente no direito de escolher o
representante conforme
as convicções do eleitor e
pela faculdade de anular
o voto, se assim desejar.
A impor tância do voto
nos traz a noção de que,
sem a transitoriedade de
representantes, não há
República. No exercício da
soberania popular, somos

oportunidades iguais aos
candidatos, o que é garantido por medidas como a
proibição dos “showmícios”
e os limites impostos nas
doações para as campanhas. Contudo, é possível
se destacar de outras maneiras. Em muitos casos, a
profissão traz credibilidade
ao candidato, por isso a estratégia de associar o cargo
à campanha é tão utilizada.
A partir do momento que
alguém representa a população em um cargo político,
é preciso não só se promover por benfeitorias, mas
lutar por aquilo que a comunidade e a cidade precisam
por meio de um bem comum,
independente do que está
escrito no diploma ou da
profissão exercida.

*Marcia Glomb é advogada
especialista em Direito do
Trabalho.
todos iguais, independentemente de raça, crença,
sexo, classe ou grupo social e o voto consciente é o
instrumento pujante que
traz mudança pol ítica e
social . Em qualquer nação civilizada, onde haja
democracia, o papel do
el ei t or é pr i m or di al e
deve ser exercido com
discernimento.
Ilustrando Theodore
Roosevelt, ex-presidente dos Estados Unidos:
“Um voto é como o rifle:
sua utilidade depende do
caráter de quem usa”. E
Martin Luther King: “Hoje é
sempre o dia certo, de fazer
as coisas certas, da maneira certa. Depois será tarde”.
Conscientize-se e compareça.
* Laís de Castro Carvalho,
advogada pós graduada em
Direito Previdenciário, membro
da Paulo de Tarso Advogados.
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Mais de 171 mil eleitores escolhem
um entre onze para governar Jacareí
Os 72 colégios eleitorais, com 558 urnas, receberão 171.850 eleitores que escolherão prefeito, vice e os 13 vereadores à Câmara

 ELEIÇÕES 2020
JUSTIFICATIVA DE VOTO
Quem estiver fora da cidade considerada domicílio eleitoral
deverá fazer a justificativa presencialmente, em um local de
votação, ou pelo aplicativo e-Título, que levanta a informação
sobre a localização do eleitor.
Se não justificar a ausência no dia, o cidadão terá mais
60 dias pra fazer o procedimento, via internet ou em um
cartório eleitoral, mediante a apresentação de documentos
que comprovem aquela justificativa.
Nas cidades com mais de 200 mil eleitores, nas quais o
candidato a prefeito que ficar em primeiro não conseguir
mais da metade dos votos, haverá segundo turno, marcado
para o dia 29.
Mais informações estão disponíveis no site www.tse.jus.br.

A Redação

LOCAIS DE
VOTAÇÃO
Com relação aos locais
de votação, a escola que
recebe maior número de
pessoas passou a ser o Colégio Univap, no bairro

Villa Branca (região leste), com 4.938 votantes,
seguido pela escola Silvio Silveira Mello Filho, no Jardim Santa
Maria (região nor te),
com 4.827 eleitores.
A EMEIF Professora
Otília Arouca, no Rio
Abaixo (região oeste),
terá o menor número de
votantes, com 94 eleitores

inscritos e apenas uma
urna para votação.
VEREADORES
Levantamento feito
pelo jornalista Rodrigo
Romero, da TV Câmara Jacareí e colunista do
Diário de Jacareí, entre
os candidatos a vereador
(perto de 360) apontam
que são 228 homens,

Diário de Jacareí realiza
primeiro debate virtual
Terminou em grande
estilo a cobertura do Diário de Jacareí das eleições
2020, com o primeiro debate político totalmente
virtual, com candidatos
a prefeito e mediador
em ambientes distintos,
realizado na história do
jornal. Na quinta-feira
(12), às 19h30, sete dos
11 candidatos participaram ao vivo, pela internet, durante cerca de
duas horas e meia, expondo ideias que propõem
executar nos próximos
quatro anos (caso sejam
eleitos) e questionar os
adversários.
O mediador foi o jornalista Angelo Ananias,
diretor do DJ, e a organização seguiu o critério estabelecido pela legislação
eleitoral de que poderiam
ficar de fora candidatos
cujos partidos não possuem representação de
cinco ou mais integrantes
no Congresso Nacional.

Foram eles: Adilson dos
Santos Índio (PSTU),
Professor Cláudio Leonetti (PMB) e Maurício
Haka (PRTB); um, Sérgio Coutinho Foguinho
(Patriota), não compareceu alegando problemas
de agenda.
AGENDA
Desde 28 de setembro
o jornal vinha apresentando lives individuais
pela internet com todos
eles, distribuídos segundo a ordem alfabética dos
nomes nas urnas. Para o
debate de quinta-feira,
foi realizado sorteio no
sábado anterior (7), na
sede do Diário, com a
presença de representantes dos partidos, tanto
para ordem das falas
quanto para os temas a
serem tratados, e quem
confrontaria quem. Ficou definido, que o debate teria rodadas com
os temas Educação,

Saúde, Desenvolvimento Econômico, Esportes/
Cultura, Saneamento
Básico/Meio Ambiente
e Considerações finais;
nesta ficaria aberta para
o candidato pedir voto.
O clima entre todos
permaneceu em bom
nível, e uma ou outra
dúvida que surgiu foi resolvida de pronto com
a anuência de todos.
Acompanhou ao vivo,
para solucionar problemas legais eventualmente surgidos, a advogada
Dra. Laís de Castro Carvalho, que foi acionada
duas vezes para resolver
impasses.
Os debatedores foram:
Arildo Batista (PTB),
Fe r n a nd o C a p p e l l i
( PSL), Fer nando da
Ótica (Republicanos),
Izaias Santana (PSDB),
Marco Aurélio de Souza
(PT), Professora Suzete
(PSOL) e Professor Will
Mendes (PV).

entre as candidaturas
efetivamente deferidas e
101 mulheres, na mesma
condição.
Nove candidatos a vereador renunciaram ao
pleito e, até o último balanço da Justiça Eleitoral,
23 candidatos estavam
impugnados, mas entraram com recurso.
Jacareí registra cerca

de 100 candidaturas a vereador a mais do que nas
eleições de 2016.
OPÇÕES
Os eleitores de Jacareí
que forem às urnas, neste
domingo (15), terão cerca de 360 opções de votação para vereador (que
representam 20 candidatos por cadeira) e onze
para prefeito. São eles,
por ordem alfabética, de
acordo com o nome na

urna: Adílson dos Santos Índio (PSTU), Arildo Batista (PTB), Fernando Cappelli (PSL),
Fe r n a nd o d a Ó t ic a
(Republicanos), Izaias
Santana (PSDB), Marco
Aurélio de Souza (PT),
Maurício Haka (PRTB),
Professor Cláudio Leonetti (PMB), Professora
Suzete (PSOL), Professor
Will Mendes (PV) e Sérgio Coutinho Foguinho
(Patriota).

Prefeitura divulga grade de
programação do circular para
eleições municipais, em Jacareí
A P refe it u ra
Municipal divulgou a grade de
programação do
transporte público
(circular) nas eleições deste domingo (15), em Jacareí.
A grade se baseia
na demanda de
usuários das últimas eleições e visa
a garantia de acesso dos cidadãos aos
locais de votação.
De acordo com
a Prefeitura de Ja- Ônibus do transporte público na Praça dos Três Poderes
careí, através da
Secretaria de Mobilidade Urbana, serão reforçadas as grades horárias
aumentando o número de
viagens, representado um
acréscimo de 50% da frota se comparado à operação normal aos domingos
e feriados.
As tabelas das grades
horárias estarão disponíveis no site da JTU (www.
jtu.com.br) a partir desta
sexta-feira (13).

ARQUIVO/PMJ

Brasileiros de todo o
país vão às urnas para
decidir os futuros governantes municipais, neste
domingo, dia 15 de novembro. Em Jacareí, os
72 colégios eleitorais,
com um total de 558 urnas, receberão 171.850
eleitores que escolherão
os próximos 13 ocupantes
da Câmara Municipal e
o responsável por administrar o orçamento estimado em mais de R$ 1,2
bilhão para o ano de 2021.
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CAOA Chery doa
máscaras ao TSE para
as eleições municipais
A montadora, que tem fábrica em Jacareí, faz parte de um grupo de 25 empresas e
associações que atenderam ao ‘aviso de manifestação de interesse’ da Justiça Eleitoral
da pandemia a empresa
está engajada na busca
por soluções que minimizem os efeitos da crise na
saúde. “Sabemos o quão
importante é garantir a
proteção da população
neste momento. Por isso,
colocamos nosso equipamento e força de trabalho
à disposição para produzir máscaras, que tem um
padrão de qualidade tão
elevado que são laváveis
e podem ser reutilizadas.
Acreditamos ser nosso
papel como uma indústria nacional, contribuir
socialmente com o país
neste momento de crise”,
comenta o executivo.

PRODUÇÃO
Atualmente, na unidade fabril de Jacareí,
são produzidas cerca
de 50 mil máscaras por
dia, do modelo cirúrgico
N95, com três camadas
(tecido interno, filtro com
gramatura de 40g e tecido externo), grampo de
ajuste nasal e elástico de
orelha. Essas máscaras
possuem capacidade
de filtragem superior a
98%. Todo esse processo
de fabricação é realizado por uma equipe 100%
dedicada, formada por
10 profissionais voluntários da empresa, entre
engenheiros e analistas.

Presidente do TSE pede
a candidatos que
sigam alertas para
evitar Covid-19
Alex Rodrigues
Agência Brasil
O presidente do Tribunal Superior Eleitoral
(TSE), Luís Roberto Barroso, reforçou o pedido
para que candidatos,
eleitores e membros dos
Tribunais Regionais Eleitorais sigam todas as recomendações sanitárias a
fim de evitar o contágio

pelo novo coronavírus.
“Estamos pedindo
a candidatos e à população [em geral] que sigam as recomendações
sanitárias do Tribunal
Superior Eleitoral, pois,
seguindo-as, o risco de
contaminação é mínimo. Não queremos que
as eleições sejam um
foco de pico da doença”,
disse Barroso durante a

Grande parte da produção é doa d a . Até
agora, já foram beneficiados o Governo do
Estado de São Paulo e
o Sindicato dos Metalúrgicos de Jacareí. A

CUIDADOS
A partir das recomendações da Organização
Mundial da Saúde e de
algumas das principais
instituições sanitárias do
Brasil, o TSE elaborou um plano
de segurança
para o período eleitoral.
Há or ientações para
os eleitores,
como o uso
de máscara
facial duO presidente (TSE), Luís Roberto Barroso
rante todo o
tempo em que
sessão plenária da Corte. durante a campanha o candidato permanecer
Barroso afirmou que eleitoral e no dia da elei- fora de casa – o ingresso
ligou para presidentes ção para a escolha dos na seção eleitoral só será
de Tribunais Regionais futuros prefeitos e vere- permitido para quem estia fim de enfatizar a ne- adores, marcada para o ver usando máscara.
cessidade de cuidados próximo dia 15.
O tribunal também

José Luiz Bednarski

A

lguns leitores apostaram que o feriado e a eleição
renderiam nesta coluna um texto com diatribes
dirigidas ao regime incoerente em que se submeteu
o Brasil ou ao bizarro concurso de popularidade que
caracteriza o dito festival democrático.
Contudo, o que não tem remédio remediado está.
Deixam-se de lado essas questões, pois este valioso
espaço hoje trata de análise relevante, em busca de
aprimoramento da qualidade de vida urbana aos habitantes afonsinos, já enredados em tantos problemas.
Três idosos ocuparam um banco de praça. Imagem
corriqueira, ninguém se alertou. À sombra das copas
centenárias, passaram o dia em agradável conversa.
Na semana seguinte, acrescentou-se um quarto ancião,
padecente de alcoolismo, mas apenas uma reunião informal de amigos.
Pouco tempo se passou, esse quarto veterano do

A produção das máscaras está concentrada em Jacareí

As Suítes da Praça
álcool trouxe à tiracolo do boteco seus amigos mais jovens
de pinga. O grupo cresceu e o diabo já tinha arregimentado
seus doze apóstolos. O banco era insuficiente para todos,
se esparramaram pelo canteiro limítrofe.
Alguns estavam tão alterados pelo uso abusivo de
bebidas fortes, que desmaiaram e passaram o dia deitados na calçada. Um só levantou na manhã seguinte,
com o barulho do trânsito e das portas dos comércios
se abrindo. O pernoite foi se tornando constante, agregaram-se mendigos.
Referidos moradores de rua apreciaram os canteiros

ROBERTO JAYME/ASCOM/TSE

A CAOA Chery doará
1,35 milhão de máscaras
cirúrgicas para o TSE
(Tribunal Superior Eleitoral) com o intuito de garantir a saúde e segurança
de mesários e eleitores nas
eleições municipais, marcada para este domingo
(15). A montadora faz
parte de um grupo de 25
empresas e associações
que atenderam ao ‘aviso de manifestação de

interesse’ da Justiça Eleitoral, para doar máscaras
e equipamentos de proteção contra a covid-19.
A produção das máscaras está concentrada
na unidade fabril em Jacareí, onde foi instalada,
em abril, uma máquina
importada diretamente
de Wuhu, na China, com
capacidade de fabricar
100 mil máscaras por dia.
A iniciativa foi possível
a partir da união com empresas líderes em outros
setores.
De acordo com Carlos Alberto de Oliveira
Andrade, Chairman da
CAOA, desde o início

empresa também distribuí os equipamentos
periodicamente para todos os colaboradores das
fábricas de Jacareí e de
Anápolis e para toda sua
rede de concessionárias.
recomenda que, sempre
que possível, o eleitor vá
sozinho ao seu local de
votação. E que leve consigo uma caneta pessoal
para assinar o caderno
de votação e que higienizem as mãos com álcool gel antes e depois
de digitar seu voto na
urna eletrônica.
A principal mudança
imposta pela crise sanitária, no entanto, será o
fato de que as pessoas
terão uma hora a mais
para votar, pois as seções
eleitorais abrirão às 7h,
e não às 8h, como de
costume. O encerramento às 17 horas foi
mantido, mas das 7h
às 10h votarão, preferencialmente, eleitores
com mais de 60 anos.

altos do miolo da praça, que funcionavam como mureta
de proteção às intempéries. Decidiram se instalar em
definitivo. O que um dia foi praça virou hotel a céu
aberto. O serviço de quarto é servido pelas turmas
do sopão.
A comida farta e gratuita, garantida ao cair da noite,
foi um diferencial irresistível às damas viciadas na pedra
do demônio. Alimentam-se e aproveitam o ensejo para
unir o útil ao agradável: para fazer um programinha
com os mendigos, bastou estender uma lona velha, do
canteiro ao solo.
Onde havia praça, hoje é só lixo. Por humanidade e
racionalização do serviço, a equipe de limpeza não invade
a suíte desses cidadãos, que ostentam na plenitude seu
direito de locomoção: ir e vir, bem como permanecer, no
espaço tornado fétido, mas que um dia foi público.

José Luiz Bednarski é Promotor
de Justiça da Cidadania e do Consumidor
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Jacareí terá sete escolas estaduais
integradas ao Programa Ensino Integral  
Jacareí terá mais sete
escolas estaduais integradas no Programa Ensino Integral (PEI) do
governo de São Paulo.
Em todo o estado serão
400 novas PEIs, sendo
29 na região do Vale do
Paraíba e Litoral Norte.
A expansão foi anunciada no último dia 5
pelo governador João
Doria e o secretário da
Educação Rossieli Soares.
O total de unidades
que f unciona m n e s ta moda l idade subiu
de 364 em 2018, para
1.064 a partir de 2021,
representando um aumento de quase 300%.
“São 400 novas escolas
que vão começar a funcionar a partir de fevereiro de
2021 em tempo integral.
Com este aumento de
300% no número de escolas, o ensino em tempo integral vai chegar a
mais de 500 mil alunos”,
disse Doria.
Em Jacareí, as sete escolas integradas ao programa, são: Alcina Moraes Salles (Igarapés), Celisa
Mercadante Faria (Nova
Jacareí), Francisco Gomes
da Silva Prado (antigo
CENE, no Centro), João
Feliciano (Centro), Olivia
do Amaral Santos Canettieri (Parque Meia-Lua),
José Simplício (Bela Vista)

GOVERNO DE SP

Anúncio foi feito pelo governador João Doria. Serão vagas para alunos dos anos finais do ensino fundamental e ensino médio

Ideb maior e
meta do PNE
Dados do Índice de
Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) 2019
divulgados recentemente
apontaram que as escolas
do PEI de ensino médio de
São Paulo cresceram 1,2
ponto em relação ao último indicador, enquanto
as escolas da rede regular
subiram 0,6.
As 33 escolas estaduais
de São Paulo de ensino

médio com melhores indicadores são todas integrantes do PEI. Nos anos
finais do ensino fundamental, o cenário se repete: nove das dez primeiras
escolas da rede estadual de
São Paulo com melhores
notas do Ideb são do PEI.
Estudos ainda mostram
que o ensino integral aumenta a empregabilidade
e renda dos egressos.

 CONFIRA O CALENDÁRIO 2021
O secretário da Educação Rossieli Soares e o governador João Doria durante coletiva

e Maria Helena Denis Figueiredo (Bela Vista).
CRITÉRIOS
As novas escolas manifestaram interesse em
aderir ao programa e obedecem aos critérios estabelecidos pela Secretaria
da Educação, como ter
mais de 12 salas de aulas
e atender a uma comunidade com maior vulnerabilidade socioeconômica.
As novas 400 PEIs já
estarão em funcionamento

no próximo ano letivo de
2021. Elas vão ofertar novas vagas para alunos dos
anos finais do ensino fundamental e ensino médio.

O total de unidades
que funcionam
nesta modalidade
subiu de 364 em
2018, para 1.064
a partir de 2021

No total, as 1.064 escolas
do programa terão 542 mil
vagas em todo o estado de
São Paulo, o que corresponde a 15% da rede.
Em 2019, fazia parte
do programa 4% da rede,
com 135 mil alunos. O
PEI abrange agora quatro vezes mais estudantes
desde 2019.
SOBRE O PEI
Pelo novo programa, os
estudantes passam a ter
uma matriz curricular

Recesso escolar: 18 a 25 de janeiro
1º bimestre: 1º de fevereiro a 16 de abril
Recesso escolar: 19 a 23 de abril
2º bimestre: 26 de abril a 5 de julho
Férias docentes: 6 a 20 de julho
3º bimestre: 21 de julho a 8 de outubro
Recesso escolar: 11 a 15 de outubro
4º bimestre: 18 de outubro a 21 de dezembro

diferenciada que inclui
projeto de vida, orientação
de estudos e práticas experimentais. Há ainda
clubes juvenis de acordo
com temas de interesse
como dança, xadrez e
debates.
Os a lunos contam
com o apoio do professor tutor para fortalecer

sua excelência acadêmica e na orientação
do proje to de v id a.
Também frequentarão
disciplinas eletivas escolhidas de acordo com
seus objetivos.
A carga horária é de até
nove horas e meia - na rede
regular, a jornada é de cinco horas e quinze minutos.

SP contratará mais de 10 mil para
trabalhar na recuperação de alunos
O secretário da Educação Rossieli Soares
anunciou na quarta-feira (11) que vai contratar
mais de 10 mil professores
para atuar no programa
de recuperação e aprofundamento dos alunos das
escolas estaduais.
Os docentes da rede
que tenham interesse em
participar das aulas de
recuperação em janeiro,
mediante a pagamento
ext ra, também terão
essa opção.
O programa será implementado para minimizar os déficits na aprendizagem dos estudantes
que podem ter ocorrido

durante o período de
suspensão das atividades
presenciais.
CICLO CONTÍNUO
ATÉ 2021
Os anos letivos de 2020
e 2021 serão considerados como um único ciclo
contínuo. Por isso, a avaliação da aprendizagem
será feita ao longo de oito
bimestres (quatro de 2020
e quatro de 2021).
Os alunos que entregaram as atividades propostas neste ano serão aprovados para o próximo ano
letivo, mas terão o aprendizado avaliado ao final
de 2021. Já os alunos que

não fizeram as atividades,
terão a oportunidade de
fazê-las e entregá-las ainda neste ano.
RECUPERAÇÃO
A Seduc tem feito um
trabalho de busca ativa
dos alunos que tiveram
participação nas aulas
inferior a 75%, no Centro de Mídias SP e nas
atividades da escola, e
oferecer a eles oportunidade de realizar as
atividades para, enfim,
conseguir progredir de
série em 2021.
Soares informou que a
Pasta vai disparar SMSs
e enviar e-mails para os

estudantes e responsáveis. As escolas, por sua
vez, deverão mobilizar
seus estudantes para retirar os kits impressos
para a realização das
atividades.
Os alunos serão incentivados a participar das
aulas e entregar as atividades necessárias ainda
neste ano. Entretanto,
caso não sejam realizadas em sua totalidade,
ele terá ainda a oportunidade de participar da
recuperação em janeiro
de 2021. O conselho de
classe indicará quais os
estudantes prioritários
para esta ação.

Confira os dados mais recentes da
Covid-19 em Jacareí, de acordo com informações
divulgadas pela Prefeitura Municipal.
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Concessionária inicia campanha sobre
uso correto do acostamento na Dutra
IMÓVEL
APTO CDHU CAMPO GRANDE
Dois dormitórios, sala, cozinha,
wc, uma vaga coberta. Documentação “ok” – 3º Andar. Valor R$
40 mil. Entrada de R$ 20 mil +
parcelas. Tratar com Maria.
Fone: (12) 98850-9718
(WhatsApp)

Com o objetivo de
conscientizar os motoristas, a CCR NovaDutra
inicia neste mês a campanha de orientação sobre
o uso correto do acostamento. Entre as ações
haverá distribuição de folhetos da campanha ‘Dirija com Responsa’, com
dicas de segurança, divulgação de mensagens
educativas nos painéis
de mensagens variáveis
e a veiculação de dicas
de segurança na programação da CCRFM 107,5.
Na rodovia, o acostamento é uma faixa de segurança para ser utilizada
em casos de emergência.
Utilizar o acostamento de
maneira irregular como
faixa de tráfego ou para
ultrapassagem, além de
gerar perigo para todos os
motoristas da via é considerada infração gravíssima, segundo o Código de
Trânsito Brasileiro (CTB).
Dados da Concessionária revelam que, de 1º
janeiro até o dia 30 de
setembro de 2020, foram
registrados 466 acidentes
relacionados à parada no
acostamento e registrados 06 atropelamentos.
No mesmo período do
ano passado, foram 651
acidentes e oito atropelamentos. Mesmo com
a queda nos números, a
campanha busca orientar sobre os riscos da
utilização indevida da

CCR NOVADUTRA

Utilizar o acostamento como faixa de tráfego ou ultrapassagem é infração gravíssima

Transitar e ultrapassar pelo acostamento, pode custar caro para o bolso do motorista

 USO CORRETO DO ACOSTAMENTO
DICAS DE SEGURANÇA DA CONCESSIONÁRIA
Se precisar parar no acostamento:

Sinalize o local: ligue o pisca-alerta e posicione o triângulo;
Desocupe o veículo, deixando todos os ocupantes distantes da rodovia.
Dê atenção especial às crianças e aos animais de estimação.
Uso do acostamento é permitido apenas:

Na rodovia, o
acostamento
é uma faixa de
segurança para
ser utilizada em
casos de emergência

Em casos de emergência, como problemas mecânicos e
socorro médico.

O que você não deve fazer no acostamento:
Nunca trafegue pelo acostamento;
Nunca ultrapasse pelo acostamento;
 Não utilize o acostamento como ponto de encontro ou banheiro;
procure sempre um posto de serviços.

faixa de emergência.
INFRAÇÃO
Ut i liza r o acostamento como faixa de
tráfego ou para realizar

EDITAIS

ultrapassagens é uma atitude considerada infração gravíssima, segundo
o Código de Trânsito
Brasileiro, e contabiliza
sete pontos na carteira de

habilitação do condutor.
Transitar e ultrapassar
pelo acostamento, além
de perigoso pode custar
caro para o seu bolso.
Confira: transitar pelo
acostamento: infração
gravíssima, mu lta de
R$ 880,41 e 7 pontos;
ultrapassar pelo acostamento: infração gravíssima, multa de R$
1.467,35 e 7 pontos.
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Variedades
Crianças entre 5 e 10
anos estão entre as
que foram estimuladas à leitura durante
a pandemia de covid-19

Aumenta o número de crianças
leitoras no país, aponta pesquisa
Período de pandemia contribuiu para a chegada do livro em casa
O último levantamento da pesquisa Retratos
da Literatura no Brasil,
realizada pelo Instituto
Pró-Livro, identificou um
aumento no número de
leitores entre 5 e 10 anos.
Desde março, mês em que
a covid-19 foi enquadrada

como pandemia pela OMS
(Organização Mundial da
Saúde), as crianças têm estado fisicamente distantes
da escola. Para a diretora
da Catapulta Editores no
Brasil, Carmen Pareras,
esse é um movimento que
acompanha a chegada do

e-commerce mais próximo
do dia a dia das famílias.
“Todos nós tivemos
de nos reprogramar para
transformar nossas casas
em escritórios digitais,
refeitórios, escolas de ensino à distância e salas de
lazer”, explica Pareras.

Nesse sentido, a diretora
entende que o livro infantil
pode ter ganhado um espaço especial nas atividades
em casa, entre pais e filhos.
“Dessa forma, tivemos
de acelerar o processo de
comercialização por meio
de canais eletrônicos. As
mídias online nos aproximaram do nosso público, oferecendo um canal
de comunicação que nos
permite ouvir suas opiniões e sugestões”, explica
Pareras.

V
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Milagre chinfrim

ocê pode até tentar procurar, mas dificilmente
encontrará alguém que tenha passado ileso, sem
derramar uma única lágrima sequer, ao assistir ao
‘Milagre da Cela 7’ (2019, Netflix). A história é sobre a
relação de amor entre Memo e a filha Ova. Ele, pastor
de ovelhas na Turquia, tem dificuldades intelectuais e
a sua idade mental é praticamente a mesma da menina.
A dupla mora numa casinha com a avó dele.
A vida que levam é normal, até Memo ser injustamente acusado de assassinar uma garota, filha do
militar de patente alta do governo. Forçado a assinar
a confissão, o pastor aguarda na cadeia a sentença:
condenação à morte por enforcamento. Na prisão, é
espancado e divide opiniões.
Enquanto isso, Ova vai investigar uma preciosa dica
dada pelo pai momentos antes de ser capturado. Descobre entre as montanhas um desertor do exército que
pode provar a inocência de Memo. A testemunha some,
porém depois reaparece e é morta, numa sequência que
faz lembrar outra bem semelhante, do ótimo ‘Um Sonho
de Liberdade’ (1994). ‘Milagre da Cela 7’ é refilmagem
do longa-metragem coreano de mesmo nome, de 2013.
É óbvio que Aras Bulut e Nisa Sofiya, intérpretes
respectivamente de pai e filha, têm empatia junto ao
espectador e cativam sem precisar fazer força. Por
outro lado, tanto a direção de Mehmet Öztekin como
o roteiro de Özge Efendioglu e Kubilay Tat deixam a
desejar por serem bastante irresolutos e desarranjados.
Há a questão crucial que envolve um dos prisioneiros
que não é bem explicada e alguns poderão terminar de
ver a fita com a cara de ‘ué?!’. O script ainda peca porque
opta por uma conclusão simultaneamente absurda e
meio chinfrim, se considerarmos o todo da obra.
Claro que as lágrimas que citei no início deste artigo
são verdadeiras e enxergar futilidade nesta reação é
ser frio. Mas existe o outro lado da moeda e de forma
taxativa ‘Milagre da Cela 7’ é um filme pretensioso e
imperfeito. Deparar-se com as atuações de Aras e Nisa
podem bastar, entretanto, para que você se contagia
por este dramalhão.
Duração: 132 minutos. Cotação: bom.

DIA A DIA EM CASA
A diretora da Catapulta
Editores ressalta a quantidade de pais que relataram
a mudança no comportamento infantil no período
em casa, sob isolamento
social. “Esse foi um dos
momentos em que nós,
inclusive, lançamos títulos
no mercado literário, que
têm tido boa aceitação”,
acrescenta Pareras.
Receber itens de compra em casa se tornou mais
comum no período da pandemia. Segundo Pareras,
esse é um dos fatores que
aproximou toda a família
aos livros infantis.

Rodrigo Romero é jornalista e
escreve para este jornal semanalmente
www.recantodasletras.com.br/autores/rodrigoromero

Horóscopo

VISITE: WWW.OMARCARDOSO.COM.BR

ÁRIES
21/03 a 20/04
Criaturas ou ocorrências dispersivas poderão desviar sua atenção dos compromissos
e problemas mais importantes do dia. Não
permita que isto aconteça. Fluxo excelente
para o trabalho e o amor. Não faça segredo
daquilo tudo que você pensa e sente

TOURO
21/04 a 20/05
Você vai se sentir mais fortalecido com a
atual posição dos astros. Notícias, aparentemente exageradas ou formuladas com o
intuito de pressioná-lo, deverão ser pura
e simplesmente desacreditadas. Esteja
alerta para o que vier. Relaxe.

GÊMEOS
21/05 a 20/06
Boas rel ações com parentes, vizinhos
e amigos, poderão ser esperadas para
hoje. Pode solicitar favores, e colocar em
prática novas ideias. Êxito profissional e
financeiro. Grandes chances em loterias.
Aproveite para renovar, com ideias novas,
a sua mente.

CÂNCER
21/06 a 21/07
Disposição tranquil a e excelente estado
mental para entabular novas coisas visando
sua melhora geral. A elevação da personalidade será o ponto máximo de seu sucesso.
Respire fundo e enriqueça a sua mente com
pensamentos positivos, assim, você estará
contribuindo para a sua felicidade e também
para a felicidade dos outros

LIBRA
23/09 a 22/10
Dia em que haverá muita paz no âmbito familiar. Muita felicidade íntima e proteção na
vida social. Faça higiene mental divertindo-se, passeando e conhecendo novas coisas
à noite. Muito bom para ao amor.

LEÃO
22/07 a 22/08

ESCORPIÃO
23/10 a 21/11

Evite prejudicar sua saúde não cometendo
excessos alimentares ou alcoólicos. Não
confie demais, também, em subordinados
e estranhos. Todavia o sucesso pessoal e a
evolução da personalidade serão evidentes

Melhores e mais propícias influências se
apresentarão hoje para você. Saiba tirar
proveito das mesmas que seu êxito será
maior do que ainda espera. Aproveite, pois
o fluxo astral o incentiva. Você fortalecerá
a sua capacidade mental hoje, e também
vai estar cheio de atrativos em relação aos
amigos e conhecidos.

VIRGEM
23/08 a 22/09

SAGITÁRIO
22/11 a 21/12

Grandes possibilidades de sucesso estão
ao seu redor. Procure ser mais cortês a fim
de ganhar dinheiro e conquistar simpatias.
Possibilidades de ganho na loteria ou ter
sua situação mudada para melhor a qualquer
momento. Fase excelente.

Feliz contatos com pessoas de posse financeira elevada e elevação de sua condição
material, é o que denota o fluxo astral de
hoje. Boa disposição para o trabalho e melhora total de saúde. O dia é ideal para se
dedicar aos trabalhos artísticos ou manuais.

CAPRICÓRNIO
22/12 a 21/01
Desenvolva a sua criatividade. Nem sempre
há uma influência astral tão benéfica como
esta deste dia para você. Terá paz no setor
amoroso, a ajuda dos amigos, parentes e
religiosos para elevar seu estado de espírito e será bem sucedido nos divertimentos

AQUÁRIO
21/01 a 19/02
Procure manter seu estado de ânimo mais
calmo e otimista, neste e nos próximos
dias para que não venha a sofrer prejuízos
e embaraços. Êxito nos estudos, pesquisas
e exaltação psicológica. Você poderá resolver muitos de seus problemas, através de
ideias novas.

PEIXES
20/02 a 20/03
Quanto mais procurar trabalhar com otimismo melhor será suas chances hoje. Excelente às novas associações e aos negócios
comerciais. Receberá boas notícias. Você
deverá receber ajuda proveniente de seu
par amoroso.

O Abrigo de Kulê: uma busca
incondicional pela liberdade

O

trabalho
escravo
n as fa zendas brasileiras na década de 40 é o
tema central
do lançamento ‘O Abrigo de
Kulê’. A obra,
da jornalista
e escritora Juliana Valentim,
narra a história de Gabriel,
um c ai xeir o
viajante contador de histórias, e Maria, uma jovem
que ama os livros e sonha
em conhecer
o mundo. Juntos, eles traçam um caminho em busca da liberdade.
O livro coloca em discussão assuntos que atravessam
décadas e permanecem vivos até os dias atuais.
Links de pré-venda: https://amzn.to/2RtPUsn.

DIVULGAÇÃO

ILUSTRAÇÃO

Recomendamos...
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Alerta! Como o uso da internet pode
impactar crianças durante a infância
Hoje em dia as crianças já crescem com o instinto de estar presentes
na internet, são os chamados nativos digitais,
pois já estão inclusos em
um cenário tecnológico.
No entanto, é fundamental ter atenção com
uma série de fatores que
podem impactar na vida
dos pequenos. Apesar
de ser uma ferramenta
importante para conhecimento e educação, a
web também pode trazer alguns problemas e,
nesse caso, é papel dos
pais manter um controle
do uso.
Por conta disso, a mãe
da youtuber e influenciadora mirim Lívia Lopes
tem muito cuidado com
os acessos da filha, mesmo com toda a produção
de conteúdo para as redes sociais. “Apesar de
ela estar constantemente

ILUSTRAÇÃO

Há um mundo cheio de coisas novas nas redes e é preciso avaliar quais conteúdos são ideais para os pequenos

A web
também
pode trazer
alguns
problemas
e, nesse
caso, é
papel dos
pais manter
um controle
do uso

apresentando material na
internet, ela não faz apenas isso. Até porque nos
meios de comunicação

dela são exibidas as atividades que ela faz no dia
a dia, como brincadeiras,
coisas que ela gosta de

fazer e também o que ela
aprende, assim ela pode
passar esse conteúdo para
outras crianças”, explica

Profissionais orientam acesso à
rede só após dois anos de idade
Existem outros perigos relacionados ao uso
dessa ferramenta por
crianças e é ideal alertá-las desde cedo sobre
eles. Profissionais recomendam que o acesso
dos pequenos à internet
aconteça somente após
completarem pelo menos
dois anos de idade e sempre com a supervisão dos
responsáveis. Isso porque
sem o monitoramento
constante, eles podem
ficar deslumbrados com
as facilidades e não entender os riscos.
É necessário saber
e evitar algumas questões específicas deste

ambiente. É fundamental
lembrar que adicionar ou
conversar com estranhos
em plataformas sociais
não é saudável, além de
possibilitar o uso de imagens dos pequenos para
fins impróprios. Aconselhe também para que não
seja publicado nada que
não diria pessoalmente,
já que pode ferir outra
pessoa e, sempre que
possível, denunciar ao
ver alguém reproduzindo bullying e discursos
odiosos.
“A Lívia tem seis anos
e já está fazendo conteúdo para as redes sociais e
para o canal no Youtube,

mas por conta da idade
achamos impor tante
ela ter outras atividades que vão além disso.

Adicionar
ou conversar
com estranhos
em plataformas
sociais não
é saudável
Procuramos fazer com
que ela tenha interesse
em outras coisas justamente para que ela não
tenha tanta dependência

das redes e isso é muito
bom para o desenvolvimento dela como pessoa”, relata a mãe da
youtuber..
Um ponto essencial
para evitar que as crianças tenham contato apenas com a tecnologia e
a internet é apresentá-la
a outros espaços. Uma
boa maneira de fazer
isso é cultivando hábitos
como ir ao parque e ter
contato com a natureza,
brinquedos e até mesmo
animais.
Mas calma, existe o
outro lado da tecnologia!
E esse precisa ser utilizado com maior frequência,

a mãe da youtuber.
Ainda assim, o cuidado com o consumo
de tecnologia é essencial

até mesmo para manter a criança saudável.
Segundo o manual da
Sociedade Brasileira de
Pediatria, o uso excessivo
desses aparelhos pode diminuir o rendimento escolar, ansiedade, insônia,

É fundamental
ter atenção com
uma série de
fatores que podem
impactar na vida
dos pequenos
sedentarismo, entre outras complicações. Com
isso em mente é uma
boa ideia fazer como a
mãe da inf luencer e ter
algum controle sobre o
tempo que os pequenos
passam na web.

 SERVIÇO
SOBRE O ESPAÇO DE LÍVIA
A influenciadora mirim tem apenas 6 anos, e já faz sucesso nas
redes sociais. Em seu canal, sempre traz dicas de artesanato, brincadeiras do dia a dia, e adora falar sobre assuntos relacionados a NASA e
programas espaciais. Por isso, chama carinhosamente a sua audiência
de astronautinhas.
Para mais informações, acesse pelo instagram @liviademarchilopes
ou pelo youtube - https://www.youtube.com/channel/UCRexmAqMjVAuSizMYiUhLyg.

especialmente quando
se trata de crianças. É
possível utilizar esse
meio para incentivar a
criatividade e conhecimento deles através de
materiais próprios para
isso. Pense em apresentar, antes de qualquer
coisa, as qua l id ades
dela, pois com uma boa
curadoria, eles podem
conhecer conteúdos sobre todas as disciplinas
de formas divertidas e
lúdicas, aprender novas

brincadeiras, se conectar a pessoas interessantes e até mesmo buscar a
leitura como um hobby.
“O tempo que a Lívia
passa na internet é importante para aprimorar
os conhecimentos dela, até
porque é com isso que
ela fazer pesquisa, estudar, conhecer coisas
novas e também tem
ideias do que pode mostrar nos vídeos que produzimos, o que é algo divertido para ela”, finaliza.

