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Concurso para
escrevente: inscrição
termina dia 16
Os interessados deverão se inscrever
pela internet, no site da Fundação Vunesp
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Mãe desempregada
tem direito a receber
salário-maternidade

Morto no Parque Nova
América com 13 tiros

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) já pagou, desde o dia 16
de agosto, 4.144 mil salários-maternidade para seguradas da Previdência
Social que foram demitidas, a pedido
ou por justa causa, ou que deixaram
de contribuir por até 36 meses, e estão desempregadas. PÁGINA 8

Assassinos anunciaram assalto e
logo em seguida efetuaram os tiros
PÁGINA 4

www.leitematerno.org

Ano 39

Moradores irão fazer um abaixo-assinado
para impedir instalação do abrigo
Os moradores do Jardim São José são contrários à instalação de um abrigo temporário para adolescentes no bairro. A Prefei-

tura de Jacareí já alugou a
casa, localizada na avenida
São Marcos, e está reformando o local que irá atender os adolescentes de 12 a

DJ/imagem

Jd. São José não quer abrigo
para adolescentes no bairro
18 anos que, por algum motivo, foram retirados do
convívio familiar.
PÁGINA 3

O pernambucano Manoel
vai completar 102 anos
Parece ter 75 anos, mas Manoel
Dionísio da Silva comemora
nesta segunda-feira, 102 anos
de muita vida. Nascido em
Gameleira, interior de
Pernambuco, o lavrador
veio para Jacareí há 27
anos “para trabalhar”.
PÁGINA 7

A casa onde será o abrigo para adolescentes está sendo reformada pela Prefeitura de
Jacareí

Jacareí disputa 8
modalidades nos Jogos
Abertos do Interior

DJ/imagem

Com uma delegação
formada por mais de cem
pessoas, entre atletas, técnicos e pessoal de apoio,
Jacareí disputará oito
modalidades na 71ª edição dos Jogos Abertos
Manoel Dionísio:
“nunca coloquei remédio de fábrica na
boca. Meus
remédios são os
matos que planto”

do I n t e r i o r, q u e e s t e
ano serão realizados
em Praia Grande, Litoral Sul Paulista, entre 16
e 27 de outubro.
PÁGINA 6

Professores
de Jacareí serão
preparados para
ensino sexual
PÁGINA 5

AMOR NÃO TEM
PEDIGREE. ADOTE
UM VIRA- LATA
APA - Associação
Protetorade Animais
“São Francisco de
Assis”

Eloisa Nascimento

E quem
aguenta?
Vamos fazer uma
vaquinha neste Natal,
leitor. Vamos dar para
nosso prefeito um par
de óculos escuros, uma
bengala branca e um
cão-guia.
PÁGINA 2

Esse é o CHIKITO, um cãozinho muito alegre, embora tenha sido abandonado pelo seu
dono, quando perdeu o pezinho
da frente, num acidente.
Ele é castrado e vacinado, amarelo, marrom e preto, dois anos,
aproximadamente.
TELEFONE : 9115 8686
OU 9773 1080

Diario

2

Jacareí (SP), 13 / 14 de outubro de 2007

DE JACAREI

Sol e aumento de nuvens
31ºC
de manhã. Pancadas de
20ºC
manhã tarde noite chuva à tarde e à noite.
Sol com muitas nuvens
durante o dia. Períodos 27ºC
DOM
de nublado, com chuva 19ºC
manhã tarde noite a qualquer hora.
Sol com muitas nuvens
durante o dia. Períodos 26ºC
SEG
de nublado, com chuva a 19ºC
manhã tarde noite qualquer hora.
SAB

80%
2mm
80%
10mm

Questão de Opinião
Eloisa Nascimento

80%
15mm

E quem aguenta?

Fonte: Climatempo

O SBT e o apresentador Gugu Liberato (foto) terão
que pagar a uma telespectadora e seu acompanhante
uma viagem de uma semana a Dublin, na Irlanda. Além
disso, a emissora terá de pagar reparação
por dano moral no valor de R$ 7,6 mil. A
decisão é da 17ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que confirmou sentença de primeira instância.
A telespectadora, que é menor de idade, foi representada pelos pais. No dia
14 de setembro de 2002, durante o programa Domingo Legal de Gugu, a carta
da garota foi sorteada em uma promoção que prometia a viagem com todas as despesas
pagas. O prêmio era uma semana de viagem para a
Irlanda, onde o felizardo poderia assistir a um show
da banda Westlife. Segundo os pais, o nome da menina e da cidade foram pronunciados em “alto e bom
tom” por Gugu.
Os pais alegam que, no entanto, o SBT não entrou
em contato com ela depois do sorteio. Diante da situação, sua mãe telefonou mais de 20 vezes para a emissora, mas sem sucesso. Os advogados argumentaram que a obrigação de promover a viagem foi
assumida a partir do momento em que passaram
a veicular o sorteio.
A emissora de TV citou a gravadora, que fazia divulgação da banda irlandesa, como responsável pela
promoção do concurso. Foi ela quem comprou o espaço
publicitário do SBT, mas o tribunal julgou que a alegação
não foi provada. (Fonte: Consultor Jurídico)

Se você gosta de praças, tente relaxar debaixo de uma árvore no cimentado conhecido como Praça
Tancredo Neves, no Jardim Flórida,
onde o sol é o limite.
Viver perigosamente em Jacareí
é também não saber onde está o radar móvel, aquele que foi feito
só para multar quem tem carro. Nem a “campanha educatiVamos fazer uma
va” da Semana do Trânsito
vaquinha neste Natal, leitor. lembrou das bicicletas em cima
das calçadas e as motos costuVamos dar para nosso
rando no trânsito matando o
motorista de susto. Fora a arprefeito um par de óculos
rancada de retrovisor.
escuros, uma bengala
Em vez de usar nosso dinheiro fazendo pós-graduação
branca e um cão-guia
na Fecamp, o prefeito desta cidade bem que podia fazer um
curso no Instituto “Padre Chico”, aquela modelar instituição para
Tente andar na parte andável das caldeficiente visual. Aí, todo mundo toçadas de Jacareí sem ser atropelapava pagar.
do por uma bicicleta. Isso se você
Vamos fazer uma vaquinha
não trombar com televisão de caneste Natal, leitor. Vamos dar
chorro, churrasqueira, mesa de bopara nosso prefeito um par de
teco, barraca de camelô e mercadoóculos escuros, uma bengala
ria de loja. Ou bater a cabeça em
branca e um cão-guia.
anúncio.
Se você é empreendedor, tente
abrir e instalar uma indústria em
Jacareí até o fim do ano, sem ter
*Eloisa Nascimento é jornalista, advogaesquema. Ou até o fim do mandada e diretora do Diário de Jacareí (SP) e-mail:eloisanascimento@uol.com.br
to do prefeito.
na direção de sua banca. Ou nas costas da turma que lancha na Jules Rimet. Ou ainda em cima dos carros,
ou no açougue do lado, adiantando o
churrasco.
Tente, leitor, atravessar a rua Barão no sábado antes da uma da tarde.

guém quiser me seguir, negue-se a si mesmo, tome a
sua cruz e siga-me.”
Batuíra
Mensagem psicografada,recebida em 05/10/07, na Fraternidade Espírita Cristã Batuíra.

Nas provações

O ministro Eros Grau, do Supremo Tribunal Federal (STF), indeferiu pedido de liminar em mandado de
segurança do Partido Trabalhista Cristão (PTC) pede
ao presidente da Câmara dos Deputados, Arlindo
Chinaglia (PT-SP), que declare a vacância dos
mandatos dos deputados federais Clodovil Hernandes e Ângela Gomes Portela (RR), que deixaram a legenda, e emposse os suplentes, pertencentes
aos quadros do partido.
Para o ministro, que é o relator da ação, a decisão
do plenário do STF no julgamento dos MS sobre a
fidelidade partidária, que criou a hipótese de perda de
mandato, deixou claro que para chegar a uma eventual
cassação, deve-se garantir ao parlamentar o direito à
mais ampla defesa. Eros Grau ressalta que deferir o
pedido de liminar seria uma afronta direta a esse direito constitucional. O ministro lembrou que o colegiado
determinou, na mesma ocasião, que o Tribunal Superior Eleitoral ficará responsável pela edição de uma
resolução que vai disciplinar o procedimento a ser adotado nesses casos de troca de partido por parlamentares eleitos. (Fonte: STF)

Desembargador tomou
posse no Tribunal de SP
Tomou posse no último dia 9, como o 357º desembargador do Tribunal de Justiça de São Paulo, Venício Antônio de Paula Salles. A cerimônia foi no gabinete do presidente do TJSP, desembargador Celso
Luiz Limongi.
Em seu discurso, o
novo desembargador
agradeceu à família que,
segundo ele, sempre esteve a seu lado. Ele disse ainda que teve seu caminho facilitado pela
companhia de colegas e
servidores que o acompanharam durante todo o percurso e lembrou das várias etapas cumpridas ao longo de sua carreira.
Editado pela Empresa Jornalística
Diário de Jacareí Ltda.
Fundado em 06/06/ 1968
Av. Avareí, nº 974 - Bairro Avareí - 12328-001, Jacareí - SP - Linha tronco
(012) -*3953-2966 / Fax: 3951-5842. E-mail: diariodejacarei@terra.com.br
MARIA ELOISA DO NASCIMENTO : Diretora responsável e de redação
Carolina Xavier: carolinaxav@terra.com.br
Circulação: Jacareí, SJCampos, Guararema, Santa Branca e Igaratá
Nº atrasado: R$ 1,50 - Circulação: terça-feira a sábado
Impresso na Gráfica Imperial - São José dos Campos

Não vacileis, meus filhos, quando as provações vos
alcançarem e a ingratidão do homem vos atingirem, derrubando o edifício dos sonhos e ideais que erigistes para
as vossas vidas.
É preciso nestes momentos de dor, que vos apoieis
na vossa fé, que vos ensina que só o amor constrói e edifica, que vos ensina que deveis perdoar e prosseguir e sobretudo trabalhar incansavelmente pela melhora do vosso espírito, que
é a grande meta de progresso para todas as almas.
Se ontem, fostes capazes de matar por vinganças, de amaldiçoar cheios de ódio, hoje, a
vossa fé vos conclama a agir sempre com bondade, com paciência e com resignação, aceitando as dificuldades sem revoltas, mas lutando
para ser melhores a cada dia, mais mansos, mais humildes, mais misericordiosos.
Não vos assustem, portanto, as provações, os desentendimentos, as deslealdades, as agruras do pouco dinheiro, as injúrias de que fordes alvo.
Lembrai-vos de Jesus e das suas palavras: “e se al-

Analisa tuas atitudes!
Ó tu, que te imaginas tão forte e prepotente, que
podes humilhar e magoar os corações amigos e matar
o amor que nutrem por ti, repensa as tuas atitudes!
Seria o egoísmo ou seria o orgulho que te levam a
atitudes de hostilidade e enfrentamentos desnecessários na tua vida?
Aprende de Jesus a ser manso e humilde de coração.
Usa a docilidade no trato com as outras pessoas que
estão próximas de ti.
Não te eximas de servir e de trabalhar pela Obra do
Bem.
Coloca tuas mãos na massa do trabalho enobrecedor e o teu amor a serviço do teu semelhante.
Fazendo os outros felizes, também tu serás feliz.
Meimei
Mensagem psicografada, recebida em 05/10/07, na
Fraternidade Espírita Cristã Batuíra.

Frases de Efeito
Sou um ser humano que erra
“pra carácoles”

culdade de Direito da USP

Sérgio Savarese

Cassação: Clodovil vence o
primeiro round no STF

Jane de Araújo

Divulgação

SBT e Gugu vão pagar por
viagem que prometeram

O jacareiense vive perigosamente, leitor. Poderia ser dublê, professor de ensino fundamental, soldado
da PM, médico perito do INSS ou
da rede pública. Saia às ruas, leitor,
mesmo em um sábado infernal de
barulho de alto falantes berrando em
seus ouvidos. Se você escapar do
carro de som, vai cair no megafone do palhaço. Isso dá uma saudade danada dos bons tempos em
que só se ouvia: “Olhaí, olhaí,
vamos chegando dona de casa”.
Ou o “traz a vasilha, traz a vasilha”, sem contar as sardinhas
“fresquinhas”. E as pamonhas de
Piracicaba? Onde será que foram
parar? As pamonhas de lá ganham de dez a zero dos nossos
pamonhas de cá.
O deficiente físico sem carta
de habilitação (e precisa?) anda se
esgueirando no meio fio, tirando fina
de carro com sua cadeira motorizada, porque não é louco de se aventurar nas calçadas.
No semáforo do Avareí, corrido
de São José dos Campos, o malabar
de fogo (não bêbado), com suas tochas acesas se exibe na frente dos
carros. De vez em quando, uma delas cai. Do outro lado, o jornaleiro
Costinha só fica imaginando o dia em
que uma tocha daquela vier voando

Xuxa, ao jornal “Extra”


O índice de com-Rolex dos
guerrilheiros cubanos na Bolívia
era de 12%, certamente um dos
mais altos do mundo

Elio Gaspari, jornalista, sobre os dois relógios Rolex encontrados com Che Guevara, quando foi preso na Bolívia


O consumidor pobre paga a mesma coisa que o consumidor rico pela CPMF, mas para ele o fardo da
CPMF é mais pesado
Luiz Flávio Borges D’Urso, presidente da seção paulista
da OAB



O governo alega que não pode abrir mão da CPMF
mas, ao mesmo tempo, anuncia que vai reconhecer
as centrais sindicais e repassar-lhes metade da
arrecadação que obtém com as contribuições sindicais. Então,o problema do governo não é a falta
de dinheiro
Luiz Eduardo Schoueri, professor de normas tributárias na Fa-


Leio a Bíblia até hoje. Sou violento, mas com quem
é comigo
Carlos Domingos Moreira Passo Júnior, o Carlão, um dos maiores traficantes de ecstasy do RJ, contando que já foi evangélico


Às vezes, duvido do meu talento. Não gosto de me
ver atuando
Michelle Pfeiffer, atriz norte-americana


Hoje deve ter político comprando Lexotan na feira. Bem feito
Lúcia Hippólito, cientista política, no dia do julgamento do
STF exigindo fidelidade partidária


Somos um poder ou um
bando de delinqüentes à
mercê de um presidente
desvairado?
Demóstenes Tôrres,
senador do DEM-GO, sobre
o Senado Federal

Jane de Araújo

O TEMPO

Diario

Jacareí (SP), 13 / 14 de outubro de 2007

3

DE JACAREI

O preferido
Se fizerem uma pesquisa, o vereador José Antero
(DEM) dispara na preferência dos camelôs de Jacareí.
Na rota dos ambulantes,
ninguém fala mal dele.

Como antes
Próceres tucanos informam que o processo contra o vereador Diobel Fernandes continua, mesmo
ele tendo retornado ao
PSDB. Filiado ao DEM
de Carlos Amagai, Diobel ficou apenas alguns
dias no partido.

Nõs pagamos
A prefeitura faz cortesia,
mas o contribuinte paga a
conta. Os passes gratuitos
para atiradores do Tiro de
Guerra entra no rateio para a
fixação da tarifa. Cada cortesia de passagem gratuita - a
Justiça já decidiu isso deve ter uma contrapartida.

Divulgação

Faz sentido
A Prefeitura de Jacareí
escolheu a Feira do Rolo
para inaugurar o recapeamento asfáltico da avenida Adhemar de Barros
(Bica do Boi).

Descoberta do prefeito
carioca César Maia para representar o governo Lula, a
estátua ao lado cabe no figurino da prefeitura, onde
mamam os petistas (60%)
que vão eleger o prefeito
Marco Aurélio, que nem liga
para o pontapé que desfere
na cara da ética na administração pública.

Só um terreninho
O secretário de Governo, Adriano da Ótica, precisa ir à sua ótica fazer uns
óculos. Ele chamou de “terreno baldio” a área de 32
mil m² de terreno murado
situada na avenida onde a
prefeitura encostou a Feira
do Rolo. Domingo, tinha
até barraca de sorvete de
Jundiaí.
Sobrou para ela
Para não passar vergonha na TV Vanguarda, o
prefeito Marco Aurélio
mandou a diretora de
Obras, Ana Thereza (funcionária efetiva) explicar, na
última terça-feira, por que
a Fundação Casa está pronta desde janeiro esperando
o acesso que a prefeitura se
comprometeu a fazer. Fugiu
todo mundo da telinha.
Atéo secretário de Obras, o
vice Davi Lino, que - dizem
- é o candidato do governo,
dispensou a telinha.

Gerundite

Quem liga para a Câmara Municipal de Jacareí entende por que o governador
do DF assinou decreto proibindo o gerúndio nas repartições. Assim que o telefone atende, a gravação avisa: “Estamos transferindo a
sua ligação”.

Pés na cova
Fotos: DJ/Imagem

Rebatismo

Coitado do ex-governador Adhemar de Barros, o
avô do “rouba, mas faz”.
Sua avenida, que tinha o
apelido de “Bica do Boi”,
agora se chama “rua da Feira do Rolo”.

Fundo musical

Antes, o fundo musical
do telefone da Câmara era
‘Pretty woman” (Uma Linda Mulher). Esta colunista
alertou o então presidente
Júnior Raad que não ficava bem e ele mudou.
Agora, toca “Aquarela do
Brasil”, em homenagem a
um lindo país.

O senador Aloízio
Mercadante (63.403 votos
em Jacareí - 34,36 % dos
válidos), tenta recuperar o
prejuízo, agora virandose contra o ainda presidente do Senado, Renan
Calheiros, a quem salvou comandando a bancada da abstinência.
Na quarta-feira, um
grupo de estudantes invadiu o Senado. Entre as
faixas: “Mercadante.
Você acabou”.
Ontem, na “Folha de
S.Paulo”, Mercadante
usou uma frase sobre Renan: “O homem público,
quando cai, a primeira
coisa que precisa fazer
é ter humildade e parar
de cavar.” Mercadante
também parou de cavar.

O motivo

O prefeito Marco Aurélio quer instalar um clone da
prefeitura no PT. Depois de
nomear grande parte dos filiados na administração,
quer a paga em votos e a
presidência do partido, contrariando as regras de conduta política que mandam
não misturar partido político com administração e
muito menos dirigente com
ocupante de cargo executivo. Nem o presidente Lula
ousou tanto.

Jd. São José não quer abrigo
para adolescentes no bairro
Os moradores do Jardim
São José são contrários à
instalação de um abrigo
temporário para adolescentes no bairro. A Prefeitura
de Jacareí já alugou a casa,
localizada na avenida São
Marcos, e está reformando
o local que irá atender os
adolescentes de 12 a 18
anos que, por algum motivo, foram retirados do convívio familiar.
Temendo o fim do sossego no bairro, os moradores estão recolhendo assinaturas para elaborar um abaixo-assinado, que será entregue à administração nos
próximos dias. “Estou desesperado porque tenho
uma filha de 14 anos e sei
que estes adolescentes pulam o muro e fazem bagunça à noite”, afirma o auxiliar de escritório Marcelo
Paula e Silva, que mora
ao lado da casa onde funcionará o abrigo.
Ele diz que conversou
com a proprietária da casa
e com alguns funcionários
da prefeitura e pediu para
que pelo menos, aumentassem o muro do abrigo. “A
proprietária disse que não
tem ordem para fazer este
tipo de obra. Vou ter que
tomar outras providências, mas não acho certo
colocarem um abrigo no
bairro residencial como
este”, reclama.
A dona de casa Vanuza
Santos Machuca, que também mora próximo ao local onde será o abrigo, se
diz indignada com a prefeitura, que resolveu transferir o abrigo sem comunicar
aos moradores do bairro.
“Aqui é um bairro residencial, cheio de crianças e
adolescentes. Vamos perder
o nosso sossego. O que eu
acho mais estranho é que a
prefeitura nem se preocupou em reunir os morado-

res para falar desse abrigo
e simplesmente alugou a
casa”, completa.
Quem também está insatisfeito com o local escolhido pela prefeitura para o
abrigo temporário de adolescentes é o auxiliar de serviços gerais, João de Paula
Bicudo. “Não são apenas
os moradores da avenida
São Marcos que não querem o abrigo; o bairro todo
é contra. Vamos tentar de
qualquer maneira impedir
que o abrigo funcione
aqui”, afirma.
Atualmente, o abrigo
temporário funciona na
avenida Pensilvânia, em
uma casa alugada pela administração.

DJ/imagem

Após denúncias de que
a administração municipal
realizou mais uma contratação sem licitação para ministrar curso de pós-graduação de Gestão Pública, o
vereador José Antero
(DEM) encaminhou ao Ministério Público pedido de
investigação do contrato
com a Fecamp (Fundação
Economia de Campinas).
Segundo o vereador, ao
receber denúncias da contratação da Fecamp sem licitação, para a realização do
curso, protocolou, no final
de setembro, pedido de informação à prefeitura questionando a forma de contratação da empresa. “A resposta da administração foi
de que o contrato respeitou
os termos do artigo 24, inciso XIII, da lei nº 8.666/
1993”, conta.
Mas o que chamou a
atenção do vereador foram
os valores pagos pela prefeitura. O custo individual
é de R$ 9.659, sendo que o
total é de R$ 386.360. “É
um absurdo a prefeitura pagar um curso de pós-graduação e ver a situação caótica que a saúde do município se encontra. Dinheiro para investir na área não
tem, mas contratar empresa sem licitação para ir à

A casa onde será o abrigo para adolescentes está sendo
reformada pela Prefeitura de Jacareí

Por causa do muro
baixo, o auxiliar
Marcelo teme pela
segurança de sua filha

Prefeitura diz que abrigo
está amparado por lei
A diretora de Atenção à
Criança e ao Adolescente,
Rose de Cássia Raposo Erthal, afirma que o abrigo
temporário para adolescentes está amparado por lei e
“dentro dos parâmetros do
ECA – Estatuto da Criança e do Adolescente”. “Os
moradores não têm porque temer. Estes adolescentes não são infratores
e só estão temporariamente no abrigo porque
foram retirados do convívio familiar por algum
motivo”, justifica.
Ela comenta ainda que
todos os adolescentes que
convivem no abrigo não
estão privados da liberdade
e que são raras as vezes em
que alguns deles infringem

as orientações impostas no
local. “Eles estão no abrigo por medida de proteção
e foram encaminhados pelo
Conselho Tutelar ou Poder
Judiciário”, diz.
Segundo a diretora, en-

O abrigo da
Prefeitura de
Jacareí tem
capacidade para
dez adolescentes
quanto estão no abrigo, os
adolescentes são acompanhados por assistentes e integram os projetos sociais
e educativos mantidos pela
Prefeitura de Jacareí, como

por exemplo, o “Erê”.
“Procuramos incentivar o
convívio dos adolescentes com
a comunidade”, acrescenta.
O abrigo da Prefeitura de
Jacareí tem capacidade para
dez adolescentes, porém, a
diretora garante que o número é bastante variável. “Abrigamos um maior número de
adolescentes na época da
Fapija”, revela.
Rose não soube informar quando o abrigo irá
funcionar no Jardim São
José. “Estamos fazendo
algumas adequações na
casa para oferecer um espaço de qualidade aos adolescentes, mas em breve o
abrigo já estará funcionando em suas novas instalações”, conclui. (C.X.)

Turno da noite

Os marronzinhos do
Trânsito de Jacareí adoram
atacar à noite. Nem a Padaria do Tó (Padaria Veneza),
marido da secretária de
Planejamen t o , Vi r g í n i a
M i l é o S a n t a n a , s i t uada na Siqueira Campos,
escapa.

escola tem”, ressalta o vereador.
Antero informa ainda
que das 40 pessoas que fazem o curso, “a grande maioria são de comissionados,
entre elas, o prefeito Marco Aurélio de Souza (PT),
o vice-prefeito e o secretário Davi Monteiro Lino
(PPS), e os secretários André Donizete da Silva,
Cláudia Castelo Branco
Lima, José Rubens de Souza, Luis César Borges, Maria Virginia Barbetta
Sant’Ana e Renan Caratti
Alves”. “Para quem dizia,
em 2000, que construiria o
hospital municipal, é fácil,
agora que está no poder,
gastar o dinheiro público
com curso para funcionário comissionado”, conclui
o democrata.
O vereador, contudo,
desconfia que recebeu uma
lista manipulada e que a
prefeitura não informou sobre aditamento de contrato
com a Fecamp. “Tenho informações de que há outra
lista que não foi fornecida”, afirma. O vereador diz
que irá tomar providências
para receber as informações
completas dos contratos assinados com bolsas de estudos para contratados em
cargos de comissão.

DJ/Majô

Carolina Xavier

PT x Holerite

Paulo José saiu da prefeitura e fez concurso público na Sabesp, onde trabalha. Ele tem o apoio dos
vereadores Prof.Marino,
Laudelino Amorim, Rose
Gaspar e José Carlos Diogo. É candidatura para brigar com o holerite da prefeitura onde se penduram os
eleitores de Marco Aurélio
no partido.

Pós graduação
para comissionados:
vereador quer
investigação do MP

DJ/imagem

Moradores irão fazer um
abaixo-assinado para
impedir instalação do abrigo

PT da gema

O candidato que vai disputar com Marco Aurélio é
Paulo José de Oliveira, que
presidiu a Fundação Prolar
e saiu com a leva de petistas que não concordavam
com os rumos do governo,
entre eles, o ex-vereador
Walter Antonio de Souza,
que foi a mão que empurrou Marco Aurélio para a
política.

O vereador José Antero desconfia que recebeu lista incompleta da prefeitura
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Na noite da última quarta-feira, um rapaz identificado como Odair Eliotério
de Souza, de 35 anos, foi
assassinado com 13 tiros na
rua Expedicionário Francisco Moreira de Almeida,
no bairro do Parque Nova
América.
O crime aconteceu por
volta das 23h40 e dois indivíduos foram vistos executando a vítima.
Foram disparados três tiros na região do rosto e 10
no peito. No local a polícia
encontrou munições intactas de pistola 9 mm, de uso
restrito, e de calibre 38.
Segundo a polícia, a vítima estava portando documentos com outro nome,
mas, com a sua fotografia.
No bolso da bermuda foi
encontrada a quantia em dinheiro de R$ 495.
A polícia levantou no local a informação de que
dois indivíduos se aproximaram da vítima e anunciaram o assalto, porém, começaram a efetuar os disparos. Um veículo Parati de
cor azul também foi visto
nas proximidades e desapa-

receu logo após a vítima ser
alvejada.
Embora os assassinos tenham anunciado o assalto,
a polícia acredita que o motivo da execução tenha sido
outro. A hipótese de latrocínio (roubo seguido de
morte) está sendo descartada Pela Polícia Civil,
porque o dinheiro que
estava com a vítima não
foi levado.
Os documentos que foram encontrados com a fotografia da vítima e com
outro nome foram encaminhados ao Instituto de
Criminalística, para ser
feita a perícia.
O homicídio foi registrado no plantão policial e o
caso está sendo investigado pela DIG- Delegacia de
Investigações Gerais. A polícia levantou a ficha de antecedentes criminais em
nome de Odair Eleutério de
Souza e constaram passagens por furto, roubo e tráfico de drogas. De acordo
com informações da DIG,
na ficha constava também
que Odair era procurado
pela Justiça.

Mulher e três homens são
presos por tráfico de drogas
A Polícia Militar prendeu na tarde da última quarta-feira, a dona de casa
L.N.S, de 34 anos. Também
foram presos V.S.Z, de 24
anos, E.M, de 19 anos, e
R.SZ, de 19 anos. Todos
foram autuados em flagrante no plantão policial de Jacareí, acusados por tráfico
de drogas.
O bando está sendo alvo
de investigações na cidade
de Santa Branca. A Justiça
expediu mandado de busca
e apreensão para a residên-

cia dos acusados, que foi
cumprido pelo destacamento da PM da cidade.
Os soldados Siqueira e
Iranilso encontraram na
casa 26 pedras de crack,
18 trouxas de maconha e
R$ 256 em dinheiro.
A mulher está recolhida na cadeia feminina de
Santa Branca; os três
acusados estão presos na
cadeia de Jacareí e serão
transferidos para O CDPCentro de Detenção Provisória.

O crime está sendo investigado na DIG e, pela quantidade de tiros disparados contra a vítima, a polícia acredita que o
motivo tenha sido acerto de contas

Garçom é preso ao oferecer
cocaína para policiais civis
O garçom W.S .N, de 22
anos não sabia que dois clientes que estavam na lanchonete eram policiais civis da Dise de Jacareí e foi
preso em flagrante ao tentar vender papelotes de cocaína.
O ajudante de serviços
gerais F.F.R, de 23 anos,
que fornecia a droga, também foi preso.

A prisão aconteceu na
madrugada de quinta-feira
em uma lanchonete no bairro Jardim Maringá, em São
José dos Campos.
Dois investigadores da
Dise que residem naquela
cidade, pararam no estabelecimento para lanchar.
O garçom os atendeu e,
sem saber que eram policiais, perguntou se que-

riam cocaína.
Os investigadores simularam que estavam interessados na droga e o garçom
se dirigiu até a mesa onde
estava o ajudante, que se
levantou e foi até um prédio em construção em frente à lanchonete, retornando
com a droga.
F.F.R foi detido com 10
papelotes de cocaína e com

Drogaria é assaltada
na Alfredo Schurig
A Drogaquinze da rua
Alfredo Schurig, na região
central da cidade, foi assaltada na tarde da última
quarta-feira.
O assalto aconteceu às
13h45 e foi praticado apenas por um ladrão, que estava armado com revólver.

O bandido rendeu os
funcionários que trabalhavam no atendimento do
balcão e obrigou a funcionária que estava no caixa a entregar-lhe o dinheiro. A ação foi rápida e
o ladrão fugiu levando a
quantia de R$ 341.

R$ 60 em dinheiro. O garçom confessou que fazia a
intermediação e o servente
fornecia a droga.
Os dois foram trazidos
para Jacareí e autuados em
flagrante na Dise- Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes- pelo
delegado Cláudio Boto
dos Santos Filho, por tráfico de drogas.

Dois são presos na
Vila Zezé com crack

DJ/imagem

Assassinos anunciaram
assalto e logo em seguida
efetuaram os tiros

DJ/imagem

Morto no Parque Nova
América com 13 tiros

O assalto aconteceu próximo ao viaduto de acesso à rodovia D. Pedro

Militares da Aeronáutica
são assaltados na Dutra
Cinco alunos da Escola de Especialista da Aeronáutica, de Guaratinguetá, foram assaltados na
madrugada desta quinta-feira,
quando retornavam a São Paulo.
O assalto aconteceu na altura
do Km 169 da Via Dutra, próximo ao viaduto de acesso à rodovia D. Pedro.
Uma das vítimas se sentiu mal e

o aluno que dirigia o carro parou
no acostamento da rodovia.
Três bandidos saíram do matagal armados com espingarda de
cano serrado e abordaram os
militares.
O bando roubou dinheiro, peças de roupas, documentos e cartões de crédito e fugiu em direção
ao bairro do Veraneio Ijal.

Com base em denúncia anônima,
policiais civis da Dise- Delegacia de
Investigações Sobre Entorpecentesprenderam o servente A.R.S, de 20
anos, e um menor, de 17 anos.
A denúncia sobre dois indivíduos
que estariam vendendo drogas na rua
Francisca Júlia, no bairro da Vila Zezé,
foi feita no telefone 197 da Delegacia
Seccional de Jacareí.
De posse das características dos suspeitos, uma equipe de investigadores
da Dise foi averiguar as informações
na tarde da última quarta-feira.
Os policiais montaram campana e
prenderam o menor e o servente e
fizeram a apreensão de 16 pedras
de crack.
Escondido na meia do menor, os policiais acharam R$ 34 em dinheiro.
Segundo informações da polícia, o
menor confessou que vendia cada pedra ao preço de R$ 5 e ele já foi apreendido recentemente, praticando o
mesmo crime. O servente foi autuado
em flagrante por tráfico de drogas e o
menor entregue à Vara da Infância e
Juventude.

SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 H
Alarme Monitorado, Cerca de Choque Pulsativo e Circuito
Sistema Do w n l o a d i n g d e m a n u t e n ç ã o à d i s t â n c i a , v i a c o mFechado de TV.
putador.
Frota de 12 Veículos para Pronto Atendimento aos Clien- Equipamentos de última geração e alta tecnologia com certificado
tes.
ISO 9001.
 Única no Vale com exclusivo e mais moderno Sistema de 100% na Segurança, Confiabilidade e Qualidade de Serviços e
Comunicação Via Rádio.
Atendimento.

SEDE PRÓPRIA- Av. Bruno Decária,111- Pque Brasil - Jacareí - Telefone: (12) 3951-8505
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Professores de Jacareí serão
preparados para ensino sexual

“A gente sabe da necessidade de orientar. O problema é
a barreira que encontramos
nas famílias”, ressalta Maria
Cristina da Silva, coordenadora da Apeoesp

No treinamento serão
abordados temas como gravidez na adolescência, doenças sexualmente transmissíveis e Aids, entre outros.
Para Maria Cristina da
Silva, coordenadora da
Apeoesp (Associação dos
Professores do Ensino Oficial do Estado de São Paulo), essa é uma medida necessária, mas complicada.
“A gente sabe da necessidade de orientar, prevenir.
O problema é a barreira
que encontramos nas famílias”.
A coordenadora conta
que os professores encontram muitas dificuldades,
sempre que o assunto é ensino sexual na escola. “O
trabalho fica um pouco limitado por causa disso. Geralmente, as mães reclamam, dizem que não aceitam esse
tipo de assunto por parte
dos professores”, afirmou.
Maria Cristina ainda foi
clara quando citou a atual
realidade para defender o

Alunos da rede estadual de Jacareí terão professores treinados para falar sobre sexo

treinamento. “Algumas famílias acham que os filhos
não pensam em sexo, considerando-os infantis. Mas
na realidade vemos muitos
casos de alunas da 8ª série e até mais novas, grávidas. É preciso sim orientar e prevenir para que
esse problema não aumente ainda mais”.

ção para o Desenvolvimento da Educação) com a Secretaria de Estado da Saúde (via programa Estadual
DST/Aids), é um dos fundamentos para a redução de
gravidez na adolescência.
O treinamento ocorrerá
nas próximas segunda e terça-feira, e além de Jacareí,
outras 17 cidades foram incluídas nesta etapa, sendo
elas, Caieiras, Carapicuíba,
Diadema, Franca, Guarulhos Norte, Guarulhos Sul,
Itaquaquecetuba, São Joaquim da Barra, São Bernar-

Kit- Cada profissional
receberá um kit com livros
para formação dos professores. A parceria, da Educação Estadual (via Funda-

do do Campo, São João da
Boa Vista, São José do Rio
Preto, São Roque, Suzano
e Taboão da Serra.

Por causa do feriado
prolongado, o jantar em comemoração ao Dia dos Professores, que seria realizado no próximo domingo,
foi adiado.
Maria Cristina da Silva,
professora e coordenadora
da Apeoesp, afirma que a
nova data ainda não foi decidida. “Queremos fazer
uma festa grandiosa. Portanto, resolvemos esperar
passar o feriado e agendar
um novo dia, para que seja
feito tudo nos moldes combinados”, disse ela.
Os convites continuam
sendo vendidos por R$
15 para professores associados e R$ 30 para
acompanhantes.

Vereadores homenageiam
professores jacareienses
Graziela Marques/CMJ

DJ/Majô

Os professores da rede
estadual de Jacareí receberão treinamento para ensino de educação sexual nas
escolas. O projeto “Prevenção Também se Ensina” foi
criado pela Secretaria Estadual da Educação para que
os profissionais possam
responder dúvidas e esclarecer os alunos.

Jantar dos
professores
é adiado

Divulgação

No treinamento serão
abordados temas como
gravidez na adolescência,
doenças sexualmente
transmissíveis e Aids

DJ/Layra Zimmer

Praça não tem árvores. Só placa da prefeitura
A praça situada no final
da avenida Adhemar de
Barros pode ser vista da
avenida Getúlio Vargas,
mas ela não tem nenhuma
árvore, mesmo com a cidade contando com um Viveiro Municipal. A praça não
tem bancos, nem iluminação. Só grama, lajota para
passagem de pedestre, um
coqueiro (que a prefeitura
planta em todos os lugares
da cidade) e uma placa de
anúncio de serviço realizado pela administração.

PRF detona a Operação
Aparecida em todo país
A Operação Aparecida,
da Polícia Rodoviária Federal (PRF), começou às zero
hora de ONTEM. O objetivo é evitar acidentes nas rodovias federais durante o feriado prolongado de Nossa
Senhora Aparecida. Cerca
de 10 mil policiais rodoviários federais farão a fiscalização nas estradas, informou o chefe da Divisão de
Fiscalização de Trânsito,

inspetor Coracy Vieira.
“A operação funciona
como uma ampliação do
policiamento, utilizando
como referência as informações estatísticas para localizar os pontos onde há
maior incidência de ocorrência de acidentes”, disse
o inspetor.
A PRF espera um aumento de 20% no volume
de carros nas estradas du-

rante o feriado e o fim de
semana. Vieira explicou os
cuidados que os motoristas devem tomar antes de
viajar de carro. “Para fazer uma viagem tranquila, o mais adequado é
que ela seja precedida de
um bom planejamento,
que contemple não só o itinerário e os horários, mas
também uma boa revisão
do veículo, verificando

equipamentos de segurança e documentação. Além
disso, o condutor deve se
prevenir para que não conduza cansado por períodos
muito longos”.
A Operação Aparecida
vai até às 24 horas de domingo (14). No mesmo feriado do ano passado, a
PRF registrou 1.040 acidentes e 64 mortes nas rodovias federais.

Antes da sessão de Câmara realizada na última
terça-feira, foi realizada
uma sessão solene em homenagem ao Dia do Professor, a ser comemorado em
15 de outubro. Foram entregues certificados aos professores, indicados pela Diretoria Regional de Ensino
e a Secretaria Municipal de
Educação.
Foram homenageados os

professores Carlos Ossamu
Cardoso Narita, Daniela
Cristina Beraldo Santos,
Dóris Elaine Branco de Oliveira, Edvaldo de Oliveira,
Ernesto Giordano (In memorian), Fernanda Figueiredo de Souza Santos, Heloísa de Oliveira Baccaro, Jorgeli Rosana de Oliveira Miosso, Nilcéia
Regitano Zamith e Rosana
Laurindo Martins.
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Concurso para escrevente:
inscrição termina dia 16
Os interessados deverão se inscrever pela internet, no site da Fundação Vunesp
internet, no site da Fundação
Vunesp
(www.
vunesp.com.br), realizadora
do concurso, ou nas
agências credenciadas
do Banespa (ver relação
no edital). A taxa de
inscrição é de R$ 39.
As sedes das circunscrições judiciárias onde
há oferta de vagas loca-

Divulgação

O Tribunal de Justiça de
São Paulo (TJ-SP) estará
com inscrições abertas, até
o dia 16 de outubro, para
concurso público com 36
vagas para escrevente técnico judiciário em 16
circunscrições judiciárias do interior e litoral do
Estado. Os interessados
deverão se inscrever pela

Exposição realizada no ano passado

lizam-se nas seguintes
comarcas: Amparo,
Andradina, Avaré, Caraguatatuba, Casa Branca, Dracena, Guaratinguetá, Jaboticabal, Jaú, Mogi
Mirim, Ourinhos, Pirassununga, Presidente Venceslau, Registro, Tupã e Votuporanga.
Para participar, os can-

didatos deverão possuir ensino médio completo. O salário oferecido para escrevente é de R$ 2.613,70, e a
jornada de trabalho é de 40
horas semanais.
A realização da prova
objetiva, com 80 questões de múltipla escolha,
está prevista para 25 de
novembro.

Ciesp abre mais uma
edição da Expojac
De 24 a 26 de outubro,
o CIESP de Jacareí estará
promovendo a 9ª edição
da Expojac, feira de produtos e serviços voltada
para os pequenos e microempresários.
A exposição é aberta
ao público no horário das
14h00 às 22h00 e os interessados já podem fazer

sua inscrição através do site
www.expojac.com, ícone
“Visitantes”.
Jun t o c o m a f e i r a ,
acontece o Ponto de Negócios Multi-Setorial, no
qual os pequenos fornecedores têm oportunidade
de apresentar suas empresas às grandes indústrias
da região.

separada. Estamos construindo um grande acervo com a ajuda da Secretaria de Educação,
em um lugar aconchegante, feito especialmente para os alunos
dessa faixa etária. Mas
nossa biblioteca também
não deixa a desejar. Temos
grande quantidade e qualidade de livros”, garantiu.
Próximas atividadesNeide já está preparando a
próxima atividade; uma
excursão para o Sítio do
PicaPau Amarelo, dia 30
de outubro. “Os alunos ficarão por lá o dia todo.
Isso é muito bom, pois
vão conhecer todas as
obras de Monteiro Lobato e acredito, voltarão
ainda mais animados com
a leitura”.
A sala funciona diariamente, e todos os alunos da
“Adherbal de Castro” têm livre acesso.

A empolgação dos alunos é tanta, que as salas vivem lotadas
Divulgação

A Sala de Leitura “Monteiro Lobato”, inaugurada
há dois meses na Escola Estadual “Adherbal de Castro”, situada no Jardim Califórnia, tem feito muito
sucesso entre os alunos do
ensino fundamental.
“Até o nome foi escolhido por eles. Os alunos estão participando intensamente, nos deixando animados”, disse a professora Neide Maria Lucas
dos Reis, idealizadora do
projeto.
Na sala, que contém revistas, livros infantis e até
jornalecos, cabem 20 alunos. “Eles gostam muito
de fábulas e também de livros de suspense. É impressionante como os
alunos da 5ª e 6ª série procuram esse tema”.
A professora faz questão de desvencilhar a sala
da leitura da tradicional
biblioteca. “Nossa sala é

Divulgação

Sala de Leitura da ‘Adherbal’
faz sucesso entre a garotada

Monteiro Lobato é o autor preferido da garotada, que terá
oportunidade de conhecer o Sítio do PicaPau Amarelo, no
próximo dia 30

VENDO DROGARIA
Único dono 16 anos única no bairro Jardim Santa Maria, sem divida, motivo:
aposentadoria.
Tel. (12) 3951-9891

PRECISA-SE DE
PROFESSOR
DE INGLÊS,
TEL: 3962-6922.

Vendo terreno
Local privilegiado.
800m2.
Av. Edouard Six
(Lavalpa) Jacarei

Fone: 3951-2442

Lions fica em 6º na final da
Gincana da Solidariedade
O Lions de Jacareí terminou com participação
honrosa na final da 8° Gincana Estudantil da Solidariedade.
A grande final reuniu,
além da escola jacareiense,
colégios de São José dos
Campos, Caçapava, Lorena,
Cruzeiro e Taubaté, que terminou em primeiro lugar.
Segundo Walter Francis-

co, secretário do Lions Clube, o resultado foi amplamente positivo. “Nós arrecadamos muito nas primeiras fases e no final fomos
superados. Mas o que
vale é ajudar as pessoas que necessitam. Não
só o Lions, mas todas
as outras escolas estão
de parabéns”, disse ele.
O secretário afirmou
ainda que o fato de a escola ter menos alunos
do que as “adversárias”
também foi importante.
“ Te m o s 11 2 a l u n o s .

Muito menos do que as
outras. Até por esse
motivo, nosso resultado foi espetacular”.
Nos 60 dias de gincana, a escola jacareiense conseguiu arrecadar nove toneladas e
meia de arroz, três de
feijão e três toneladas
e meia d e a ç ú c a r. P a rt e d e s s e s a l i m entos já
foi doada e outra parte
será entregue no 49° Natal dos Deficientes, também organizado pelo Lions
Clube de Jacareí.

RETIFICAÇÃO DE EXTRAVIO
SACAREIA JACAREÍ MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA ME, sito Rodovia Geraldo Scavone nº. 1.345, Jd. Califórnia, Jacareí/SP, inscrita no CNPJ:
00.598.877/0001-26 e Insc. Est. 392.102.926.119 Comunica o Extravio, Livro de Registro de Utilização de Documentos Fiscais e Termos de Ocorrências Mod. 06, Talão de
Nota Fiscal de Venda ao Consumidor nº. 01 de 000001 à 000050 Mod. D-2 e Talão de
Nota Fiscal de Venda ao Consumidor de nº. 02 de 000051 à 000100 Mod. D-2.
Onde se lê mod. D-2, leia-se mod. 2, série D-1.

Esporte

Conselho aprova 8
projetos para Life
O conselho diretor do
Fadenp (Fundo de Apoio ao
Desporto Não Profissional)
de Jacareí aprovou oito, dos
16 projetos que foram encaminhados, visando o benefício da Life (Lei de Incentivo Fiscal ao Esporte).
O conselho também já definiu o percentual de custos
que cada projeto poderá ter,
dentro do limite estipulado
pela Secretaria de Finanças,
que foi ampliado em R$ 96
mil, passando a ser de R$
496 mil.
Os autores dos projetos
selecionados terão até 15 de
dezembro para adequá-los,
tanto sob o aspecto financeiro como técnico.
A Life prevê que este
gasto não pode superar 3%
da receita do município
com IPTU (Imposto Predial Territorial e Urbano) e
ISSQN (Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza), que são os tributos que
se podem deduzir, pela lei.
O projeto mais caro dentre

os aprovados foi o relacionado à modalidade basquete. A previsão de gastos sugerida pelo conselho do Fadenp para este projeto é de
R$ 146 mil, o que corresponde a pouco menos de
30% do total previsto.
O projeto do tênis de
mesa ficou com uma previsão de custos de R$ 75 mil,
cerca de 15% do total; o
Futsal com R$ 70 mil
(14%); o vôlei com R$ 65
mil (13%), o ciclismo com
50 mil (10%) e o atletismo,
a natação e o judô com R$
30 mil cada, correspondente a 6% do total orçado (18% somando-se os
três). Os critérios utilizados para a classificação
dos projetos foram a importância e a tradição da
modalidade no município, a visibilidade que a
mesma proporciona junto à
mídia e os resultados obtidos recentemente pelas
equipes competitivas em
jogos oficiais.

Jacareí disputa 8 modalidades
nos Jogos Abertos do Interior
Com uma delegação formada por mais de cem pessoas, entre atletas, técnicos
e pessoal de apoio, Jacareí
disputará oito modalidades
na 71ª edição dos Jogos
Abertos do Interior, que este
ano serão realizados em
Praia Grande, Litoral Sul
Paulista, entre 16 e 27 de
outubro.
Jacareí classificou para
os Jogos Abertos deste ano
as equipes de futebol sub21, composta por jogadores
do JAC (Jacareí Atlético
Clube) e que foi campeã
dos Jogos Regionais deste
ano, em Ubatuba; de xadrez
masculino sub-21, que ficou em quarto lugar nos
Regionais; de basquete
masculino sub-21, bocha
masculina, tênis de mesa
masculino, tênis masculino
sub 21 e vôlei feminino, todas elas vice-campeãs em
Ubatuba. Além destas sete
modalidades, a equipe de

natação também representará o município na prova
de 10.000 metros em águas
abertas, para a qual não
houve classificação prévia,
bastando apenas inscrever a
equipe.
Com exceção do ano
2000, em que Jacareí foi
sede da disputa e ficou em
terceiro lugar na classificação geral, este ano será o de
maior representatividade do
município.
A competição deverá
reunir cerca de 16.500 atletas, de 209 municípios paulistas. Só de Jacareí serão
86 esportistas, além dos técnicos, fisioterapeutas, preparadores físicos e pessoal
de apoio, que também compõem a delegação. Este é o
maior evento do esporte
amador brasileiro, que reúne atletas de elite das principais modalidades esportivas praticadas no país e no
mundo.

Jacareienses se classificam para
fase estadual do Pró-Atletismo
João Victor de Andrade
e Douglas Félix de Assis, integrantes da equipe de atletismo da Secretaria de Esportes e Recreação da Prefeitura de Jacareí, se classificaram para a fase estadual
do torneio Pró-Atletismo,
realizado pela Secretaria de
Esportes do Estado de São
Paulo, que reúne os princi-

vembro, em Presidente Prudente.
O professor Luis Antônio Medeiros, o Lula, um
dos técnicos da equipe, disse que ainda há chances de
outros atletas da cidade obterem classificação, por índice técnico, uma vez que,
além dos primeiros colocados em cada prova na fase
regional, classificamse também os oito meA fase estadual
lhores resultados do
será entre os
estado, abrangendo todas as regiões, em uma
dias 16 e 18 de
espécie de repescagem. “A equipe mais
novembro, em
uma vez mostrou que
Presidente Prudente vem se desenvolvendo
rápido e, apesar de ter
sido formada há poupais atletas do estado e que co mais de um ano, tem obé dividido em fases sub-re- tido resultados expressivos
gional, regional e estadual. nas competições que dispuJoão, de 14 anos, se clas- ta”, disse Lula.
sificou no arremesso de
As próximas competipeso e Douglas, de 16, no ções da equipe serão dosalto em altura. Ambos ven- mingo (14), na quinta etaceram suas provas durante pa do Circuito de Rua e no
a fase regional da disputa, dia 27, um sábado, na últino último sábado (6) em ma etapa da Liga ConelesLorena. A fase estadual será te de Atletismo, ambas em
entre os dias 16 e 18 de no- Pindamonhangaba.
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O pernambucano Manoel
vai completar 102 anos
Parece ter 75 anos, mas
Manoel Dionísio da Silva
comemora nesta segundafeira, 102 anos de muita
vida. Nascido em Gameleira, interior de Pernambuco, o lavrador veio
para Jacareí há 27 anos,

“para trabalhar”.
Em Pernambuco, trabalhou cerca de 60 anos nas
plantações e até hoje não
parou. Na sua casa, no bairro Porto Velho, tem uma pequena plantação. Ao lado,
um quintal de terra onde

DJ/imagem

“Se aparecer uma
mocinha, caso e
tenho mais um
monte de filhos”
Manoel casou-se duas
vezes. A primeira mulher,
também de Pernambuco,
faleceu ainda jovem. “Tive
16 filhos, mas todos muito
doentes como ela e infelizmente, morreram em Pernambuco”, lembra.
Assim que separou de
sua segunda mulher, foi
morar com os filhos no Porto Velho. Ele tem seis filhos, sendo que a caçula
tem 15 anos. “Ainda estou
muito forte e procuro a
tampa da minha panela. Se
aparecer uma mocinha,
caso e tenho mais um monte de filhos”, brinca.
Ele não sabe quantos netos tem, mas acredita que
já passou dos 20. “Só sei
que tenho uma bisneta.
Netos, eu já perdi as contas”, diz.
Manoel faz questão de
ficar perto da família e dos

amigos e revela que estes
são os seus “preciosos
bens”. “Hoje vivo para os
meus filhos e netos e faço
questão de preservar os
meus verdadeiros amigos,
pois são tudo o que tenho”,
completa.
História –Manoel diz
que chegou a conhecer o
padre Cícero, em Juazeiro
do Norte (CE), e Virgulino
Ferreira da Silva, o “Lampião”, em Salgueiro
(PE). “Cheguei a sentar
com o Lampião num bar,
mas não olhei para a
Maria Bonita; ele era cabra macho e muito bravo”,
lembra. Lampião, “O Rei
do Cangaço”, lenda, como
o Padre Cícero, faleceu em
28 de julho de 1938, em
Poço Redondo (SE),
quando Manoel tinha 33
anos.
(C.X.)

cuida de galinhas e patos.
“Nem sei quantos bichos tenho. Mas adoro cuidar de todos eles. É o meu maior passatempo”, revela.
Acorda todos os dias às
4h, cuida da plantação e das
aves e depois, pega a sua
carroça e percorre os bairros vizinhos em busca de
materiais reciclados, sua segunda fonte de renda. Aposentado, ele recebe um salário mínimo por mês.
“Não sei quanto ganho
com a venda do material
reciclado, porque tudo que
entra aqui sai muito rápido”, afirma.
Volta para casa às 16h,
alimenta novamente suas
aves, curte um pouco a família e vai dormir, por volta das 19h. “Como não gosto de ver televisão, vou dormir cedo”, justifica.
Para Manuel, o segredo
de sua longevidade está no
seu contato as plantas.
“Nunca coloquei um remédio feito em fábrica na
boca. Meus remédios são os
matos que planto”.
Sem nunca ter freqüentado a escola, o centenário
se diz orgulhoso de saber
tratar as pessoas com educação. “Não sei ler nem
escrever, mas sei o principal nesta vida que é tratar
as pessoas com delicadeza.
E isso eu sei fazer desde pequeno”, completa.
Futuro- Esbanjando saúde,
Manoel conta
que quer viver
pelo
menos
mais uns 20
anos. “Peço a
Deus
saúde
para ver o crescimento desta
juventude que
hoje, não quer
saber de nada e
acha que não
vai envelhecer”,
destaca.

DJ/imagem

Atualmente, ele mora com os filhos e netos no bairro Porto Velho

Manoel Dionísio:
“nunca coloquei
remédio
de fábrica
na boca. Meus
remédios são
os matos
que planto”

FILMES DA SEMANA
JACAREÍ SHOPPING
Rua Barão de Jacareí, 364 - Centro
Ja ca reí Sh op pin g (1 2/1 0/20 0 7a 1 8 /10 /2 0 0 7)
P ro gra m açã o N orm al
S ala F ilm e

H orá rios

1

1 4 h 3 0 - 17 h 10 - 1 9 h5 0 - 2 2 h3 0

2
2

T ro pa de Elite - 1 6 An os
E u os D ecla ro M a rid o e ... La rry - 1 4
A n os
P u tz! A C oisa T á Feia(D u b) - Livre

21h15
1 5 h - 1 7h 0 5 - 1 9h

3

O H om e m qu e D e sa fiou o D ia bo - 1 6
A n os

1 7 h 4 5 - 22 h 10 L

3

O An o E m Q u e M eu s P ais S aíram de
F é rias - 1 0 An os

1 5 h 3 0 - 20 h

4

R esid en t E vil 3 : A E xtin çã o (D u b) - 1 6
A n os

5

A U ltim a Le giã o - 1 2 An os

1 4 h 2 5 - 16 h 20 - 1 8 h1 5 - 2 0 h2 0 - 2 2h 1 5
1 5 h 2 0 - 17 h 35 - 1 9 h5 5 - 2 2 h2 5

P ré-Estréia s

Manoel
se levanta
às 4h,
cuida da
plantação
e das aves

3

S u pe r Ba d - É H oje - 1 6 A n os

22h10C

Le ge n da s
C

E sta se ssã o se rá e xibid a SO M EN T E Se xta -feira (1 2/1 0) e S á ba do (1 3/1 0).

L

E sta se ssã o N ÃO se rá e xibida Se xta -feira (1 2 /1 0) e S á ba d o (1 3/1 0).

PREÇOS: Seg, Ter e Quinta: R$ 8,00 e R$ 10,00 Quarta: R$ 8,00 Sex, Sab
e Dom: R$ 10,00 e R$ 12,00 No final de semana teremos regularmente o
preço de R$ 8,00 para sessões iniciadas até as 14hs.
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O salário-maternidade para todas
as seguradas que mantêm o
direito corresponde à média dos
12 últimos salários de contribuição
anteriormente. Antes, as
mulheres só tinham direito
ao benefício enquanto mantivessem a relação de emprego ou contribuíssem.
O salário-maternidade
para todas as seguradas que
mantêm o direito corresponde à média dos 12 últimos salários de contribuição, apurados em período
não superior a 15 meses sujeito ao limite máximo da
base de cálculo da contribuição. Para a segurada especial, que não contribui facultativamente, o valor do
beneficio será de um salário mínimo. A segurada que
teve mais de um emprego
ao mesmo tempo ou exerceu atividades simultaneamente, na condição de segurada empregada, como

Tempo de
contribuição

Benefício é pago direto na agência
As mulheres desempregadas – beneficiadas pelo
decreto – e em prazo de
manutenção da qualidade
de segurada, terão direito
ao benefício somente após
o nascimento do bebê ou
adoção e não a partir do
oitavo mês de gestação,

como ocorre com a trabalhadora com vínculo.
Para requerer o benefício, a segurada desempregada deve ligar para o número 135 e agendar data e
hora para ser atendida em
uma das Agências da Previdência Social (APS) mais

próxima de sua residência.
Pelo 135, é possível obter
informações complementares, como documentos necessários. Esse benefício é
pago diretamente pelo
INSS, no caso de mulheres
desempregadas e nas demais condições especiais.

As seguradas urbanas
precisam comprovar o
recolhimento de contribuições por um período.
No caso das seguradas
empregada, desempregada, trabalhadora avulsa e a doméstica precisam comprovar que há
contribuição (independente da quantidade) e a
manutenção da qualidade de segurada.
Para as contribuintes
individual e facultativa,
é necessário no mínimo
dez meses de recolhimento. Já a trabalhadora rural, enquadrada
como segurada especial, precisa comprovar apenas o
exercício de atividade rural por um período de dez meses anteriores ao parto ou à
adoção.

FOTOS: DJ/Layra Zimmer

Divulgação

O Instituto Nacional do
Seguro Social (INSS) já pagou, desde o dia 16 de agosto, 4.144 mil salários-maternidade para seguradas da
Previdência Social que foram demitidas, a pedido ou
por justa causa, ou que deixaram de contribuir por até
36 meses, e estão desempregadas.
As mulheres desempregadas passaram a ter direito ao salário-maternidade
quando o nascimento ou a
adoção do filho ocorrer no
período de graça - que garante à mulher a qualidade
de segurada, mesmo que ela
não retorne ao trabalho ou
recolha para a Previdência.
Esse “período de graça”
pode ser de três, seis, 12, 24
ou 36 meses, dependendo
do tempo em que contribuiu

contribuinte individual ou doméstica, receberá o salário-maternidade
relativo a cada emprego - o INSS
exigirá carência
para cada caso. O
descontorelativoàcontribuição previdenciária (feito no benefício mensal) será
calculado
de
acordo com a última categoria
exercida pela segurada.

www.leitematerno.org

Mãe desempregada tem direito
a receber salário-maternidade

Ricardo
de Souza
Esper e
Benedito
Zennler, em
noite de
posse na
Delegacia
Regional do
Centro das
Indústrias
de SP, em
Jacareí

Divulgação

Divulgação

O casal
Celso
Prado Jr
e Raquel
Bigareli,
com o
filhinho
Davi
Bigareli
Prado

João
Arizono, da
Femsa, que
também é
mestre
cervejeiro,
mostra seu
lado alegre
na posse de
Luiz Carlos
Pelóia, no
Ciesp

Juliana D’Angelo Ferreira, Cristina Gehrke e Fátima
Novaes Prado

Divulgação

Carlos Rafael Marabeze veio especialmente de Londres,
para matar as saudades dos amigos biólogos Layra Zimmer e José Felipe Cristino Júnior

Wilson Gustavo Pires, da Agroyave, com o filho Willian Santos Pires

Os amigos Fabricio Freitas Pinheiro, Fernando Anselmo
Ventureli e Vinicius Teodoro se divertem no “O Botequim”,
em SJC

As irmãs
Priscila
Xavier
Ananias
Vacheli e
Carolina
Xavier
Ananias
Grecco

