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Casa nova muda a vida de

4 mil famílias
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Internet já está
disponível
para 50 bairros
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GRATUITO

Parques da região
central têm opções
de lazer e cultura

Curso de inglês
a distância tem
2 mil estudantes
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Agora, 156 atende à noite e nos finais de semana

a cidade é sua

Todo cidadão que precise de informações ou serviços da Prefeitura agora pode
utilizar o telefone 156 também no período noturno e nos finais de semana. A
Central de Atendimento, que funcionava apenas nos dias úteis, está disponível de
segunda-feira a sábado até 22h, e aos domingos, das 8h às 20h.

A nota que dá prêmios
A cada dois meses,
Prefeitura sorteia
cem prêmios para
consumidores que
exigem dos prestadores
de serviços a emissão
de nota fiscal com
inclusão do CPF

Nelson, primeiro
ganhador no sorteio
da Nota Joseense

OS PRÊMIOS
u
u
u

Um prêmio de R$ 5 mil
9 prêmios de R$ 1 mil
90 prêmios de R$ 200

PRÓXIMOS SORTEIOS
u
u
u
u
u

O mineiro Wanderson Alves da Silva tem uma empresa no ramo de vidros temperados em Contagem (MG)
e há tempos se acostumou a incluir
o número do seu CPF nas notas de
compra de mercadorias e de serviços.
Graças a esse hábito, ele vai receber
um prêmio de R$ 5 mil, pois um de
seus bilhetes ganhou o prêmio principal do segundo sorteio da Nota Fiscal
Joseense, realizado pela Prefeitura de
São José dos Campos em fevereiro.
“Eu nem sabia da existência da
nota fiscal eletrônica e do sorteio, mas
fiquei lisonjeado quando recebi a notícia do prêmio”, conta o empresário,
que em janeiro esteve na cidade para
visitar amigos, precisou dos serviços
de uma concessionária de veículos e
incluiu o seu CPF nota. Ele considera que essa atitude deve ser seguida
por todos, porque se trata de “uma
questão de cidadania, um direito e
uma forma de obter do fornecedor a
garantia do serviço prestado”.
No sorteio de 29 de fevereiro, estavam concorrendo 16 mil notas fiscais emitidas a partir de 11 de dezembro do ano passado até 31 de janeiro
deste ano. No primeiro, realizado em
28 de dezembro, o prêmio principal
foi para o agente de turismo Nelson
Roberto Guerreiro, que recebeu R$
15 mil. Ele havia contratado serviços
da empresa Breda Turismo e incluiu o
seu CPF na nota fiscal.
Os sorteios da Nota Fiscal Joseense são realizados a cada dois meses
e para participar o contribuinte precisa pedir a inclusão do número do
CPF na nota toda vez que contratar
prestadores de serviços que estão cadastrados no sistema de nota fiscal
eletrônica da Prefeitura. A nota pode
ser pedida, por exemplo, em escolas,
hotéis, laboratórios, estacionamentos,
lavanderias, academias de ginástica,
oficinas, bicicletarias, salões de beleza
e outras empresas.
Cada sorteio distribui cem prêmios em dinheiro e cada contribuinte
pode concorrer com vários bilhetes,
que são distribuídos conforme o valor

25 de abril
27 de junho
27 de agosto
31 de outubro
19 de dezembro

serviços com faturamento igual ou
superior a R$ 240 mil por ano.

32 MIL
reais é o total dos
prêmios sorteados
a cada dois meses
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da compra de serviços. Os números
são sorteados pela Loteria Federal e
os ganhadores são informados pela
Prefeitura sobre a forma de recebimento. O objetivo é incentivar os
contribuintes a exigir a nota fiscal
de serviços como forma de garantir
seus direitos, exercer a cidadania e
a desenvolver a cultura da educação fiscal.
A Nota Fiscal Joseense é emitida quando ocorre a prestação
de um serviço, atividade que é
sujeita ao pagamento do imposto municipal ISS (Imposto Sobre
Serviços de Qualquer Natureza).
Ela vem sendo emitida por diversos estabelecimentos desde
1º de outubro do ano passado e, desde 1° de fevereiro de
2012, tornou-se obrigatória
para todos os prestadores de

Para as empresas, trouxe mais
agilidade e modernidade na hora
de emitir notas e arquivar os dados eletronicamente. Para os contribuintes, é uma oportunidade de
exercer cidadania e desenvolver a
educação fiscal, exigindo a nota de
serviços para garantir seus direitos
e concorrer a prêmios.
Ela é diferente da Nota Fiscal
Paulista, que é emitida quando o
consumidor compra produtos e
mercadorias, operação sujeita ao
pagamento do ICMS, que é um imposto estadual. Com a solicitação
desta nota, o consumidor acumula
créditos e concorre a prêmios em
sorteios organizados pela Secretaria Estadual da Fazenda.

‘

Pra mim foi uma
boa surpresa começar
o ano já ganhando esse
dinheiro. Acho importante
pedir nota, porque
traz benefícios para
o consumidor e
para a cidade.
Nelson Roberto Guerreiro,
agente de turismo
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eXPO tRABALHO cadastra 8.500 CURRÍCULOS
Cerca de 8.500 trabalhadores cadastraram currículos durante a 1ª Expo Trabalho. Os
dados serão repassados a 15 agências de emprego que participaram o evento. As
empresas estimam que cerca de 20% dos inscritos consigam colocação no mercado
nos próximos três meses e os demais serão mantidos no cadastro por um ano.

a cidade é sua

Navegando de graça
Rede criada pela
Prefeitura chegará a
127 bairros e já está
disponível para mais
de 60 mil pessoas

Em casa, Sheila
está ligada na
internet gratuita

Comente esta notícia
jornaldacidade@sjc.sp.gov.br

Sheila da Silva Simão é daquelas
que precisam viver conectadas. Formada em Administração, ela faz curso
de Pedagogia a distância, é estagiária
no polo da Universidade Aberta do
Brasil que funciona no Cedemp e ainda acha tempo para fazer pesquisas
em sites especializados e de notícias
e frequentar redes sociais. Até janeiro
passado, ela era cliente de uma empresa provedora de internet, pagava
R$ 89,90 todo mês e não estava nada
satisfeita com esse serviço.
Diariamente, Sheila tem que assistir videoaulas, receber e enviar dados; tem que gravar mensagens, fazer
trabalhos escolares e mandar para a
faculdade. Mas a rede que ela utilizava não dava conta. “Como tinha que
baixar vídeos no meu computador,
em pouco tempo eu atingia o limite,
a velocidade de transmissão caía e eu
levava um tempão para abrir um site,
ou para postar uma mensagem.”
Agora, seus problemas acabaram:
desde fevereiro, a casa de Sheila, no
Parque dos Ipês, zona sul da cidade,
recebe o sinal da internet gratuita oferecida pela Prefeitura de São José. A
estudante garante que o sinal é muito
bom, pois ela recebe e transmite dados
com facilidade, assiste às aulas pela internet, troca mensagens com alunos e
professores, grava textos de consulta e,
até agora, não teve qualquer problema
de queda das ligações.
Ela investiu pouco mais de R$ 200
na compra de um roteador, utiliza a internet todos os dias e não paga nada
por isso. “Logo que soube do serviço
oferecido – diz ela –, fui à Prefeitura,
me inscrevi no programa e, pouco depois da instalação da antena, já tinha
a internet em casa”, conta Sheila. Mais
de 3 mil pessoas residentes em bairros distantes do centro da cidade já se
inscreveram no programa.
Até meados de maio, a internet
gratuita estará ao alcance de 20 mil
residências em 127 bairros, de todas
as regiões da cidade. A escolha dessa
área de abrangência levou em conta
o perfil socioeconômico da população e a localização em áreas que as
operadoras privadas não tiveram interesse em atender.

‘

Na minha casa,
o sinal é ótimo, posso
acessar todos os serviços
e até baixo os vídeos
com as aulas que
preciso assistir.
Sheila da Silva Simão

256 Kbps

É a velocidade de
transmissão na rede
da internet gratuita

3 mil

domicílios estão
inscritos para receber
o sinal gratuito

127

bairros estão na
área de abrangência
da internet gratuita

20 mil

É o número de residências
que até o final de maio
terão a internet de graça

Depois de se inscrever, o interessado deve adquirir um roteador
e contratar a instalação do equipamento. Para facilitar, 44 técnicos foram treinados e credenciados para
prestar o serviço – a relação com os
nomes e contatos de cada um deles,
bem como de fornecedores, está no
site da Prefeitura (www.sjc.sp.gov.br).
No ato da inscrição, o cidadão que
trouxer o carnê do IPTU, ou o número

COMO SE INSCREVER
Vá a um dos postos de inscrição
Leve os seguintes documentos:
u CPF
u RG (ou documento com foto)
u Carnê de IPTU do imóvel, se tiver
Ao se inscrever, o munícipe recebe:
u Login e senha de acesso à rede de internet
gratuita
u Manual do usuário, com as especificações
técnicas do sistema
u Especificação do roteador, que ele deverá
comprar em loja de sua preferência
u Lista de instaladores treinados e sugeridos
pela Prefeitura
ONDE SE INSCREVER
Em um dos postos de protocolo da Prefeitura
Paço Municipal (Rua José de
Alencar 123, no centro)
Poupatempo (Shopping Colinas)
Regional Norte (Rua Schaia
Feigenson 130, Telespark)
Regional Sul (Avenida Salinas 170, Satélite)
Regional Leste (Rua Felício Savastano 120,
Vila Industrial)
Subprefeitura de Eugênio de Melo
(Rua 15 de Novembro 259)

da inscrição do imóvel, poderá saber
na hora se o sinal está disponível para
sua residência.
O sistema é implantado de forma
gradual e já está disponível para mais
de 30% da área de abrangência planejada. Ele permite aos usuários navegar na rede internacional, acessar
redes sociais e serviços de governo
eletrônico, receber e enviar mensagens e arquivos, além de outras oportunidades disponíveis na web.
Trata-se de uma rede sem fio (wireless, como é conhecida em inglês) que
funciona por meio de ondas de rádio.
A Prefeitura contratou uma empresa
que monta e gerencia o sistema. As
antenas de transmissão, muitas vezes,
ficam em caixas-d’água de escolas ou
regiões elevadas, para proporcionar
um sinal de melhor qualidade.

Anote

IPTU
o carnê de
m
te
o
ã
n
gular
Quem
bairro irre
em
ra
et
o
m
u
o
sso à intern
ode ter ace nal esteja
p
ém
b
m
ta
si
esde que o
gratuita, d
cal.
lo
o
n
el
disponív
chega
n
r se o si al
ca
ifi
er
v
ra,
Para
de você mo
à região on
tral de
para a Cen
rir
basta ligar
e 156) e ab
to (telefon
o,
p
m
te
co
Atendimen
. Em pou
o
çã
ta
ci
li
uma so
lhe
a Prefeitura sta.
respo
envia uma

4 | Jornal da Cidade | março de 2012

Academias agora têm aulas diárias de alongamento

nossa cidade
utome nota

Pavimentação
beneficia bairros
em várias regiões
Mais de mil famílias serão
beneficiadas com as obras de
asfaltamento de ruas do Jardim
Minas Gerais, Campos de São
José e Jardim Nova Detroit,
na zona leste. No total, serão
asfaltados cinco quilômetros
de vias. Na região sul, serão
beneficiadas mais 800 famílias do
Jardim Nova República, onde a
pavimentação de ruas também
já começou, devendo terminar
em julho. Esses trabalhos
são executados por meio do
Programa Comunitário de
Melhorias, que prevê a adesão de
pelo menos 60% dos moradores,
que pagam parte do serviço e
ficam isentos do IPTU até cobrir o
valor desembolsado. A Secretaria
de Transportes também está
pavimentando ruas do Jardim
Anchieta, Jardim Ebenezer e
Jardim Mesquita, além das obras
de melhoria e recapeamento
da Estrada do Quebra-Eixo
(Jardim Cerejeiras) e da Avenida
Possidônio José de Freitas, no
Urbanova.

Meio Ambiente
apurou 270
denúncias em 2011
A Secretaria de Meio Ambiente
recebeu em 2011 cerca de
270 denúncias, que geraram
104 notificações e autuações.
A intervenção em áreas de
preservação permanente
representou 42% das infrações,
além de embargos e interdições
de obras irregulares e de
atividades em desacordo com a
legislação ambiental. A retirada
ilegal de árvores foi a segunda
infração mais constatada, com
24% das autuações. Em seguida,
as queimadas (17%) e o depósito
de lixo ou entulho em locais não
permitidos (14%). Os infratores
são notificados, podendo ser
multados e obrigados a recuperar
a área degradada e efetuar a
compensação ambiental pelo
prejuízo causado.

As 48 academias ao ar livre instaladas na cidade agora oferecem aulas diárias de
alongamento, sempre pela manhã. A atividade foi incluída a pedido dos usuários e serve de
preparação e aquecimento da musculatura a fim de evitar lesões durante os exercícios. A
ação faz parte do programa Cidade em Movimento, da Secretaria de Esportes e Lazer.

Todo dia é
domingo
no parque
Moradores de diversos
bairros frequentam os
parques Santos Dumont
e Vicentina Aranha para
se exercitar, passear e
aproveitar um pouco
da programação
cultural da cidade
Comente esta notícia
jornaldacidade@sjc.sp.gov.br

Depois de retornar da viagem de
dois meses pela Europa, a professora de inglês Tatiana Oliveira voltou ao
Parque Santos Dumont e teve uma
grata surpresa. Ela encontrou o lago
dos patos inteiramente novo, revitalizado, e achou que a reforma deixou o
local bem parecido com parques existentes em alguns países desenvolvidos. “Ficou tão lindo! Coisa de primeiro
mundo”, diz ela.
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Tatiana no parque, com o filho Joshua

O lago foi reformado, teve o fundo
impermeabilizado para evitar infiltrações e nele foi construída uma cascata.
Foram instalados mais chafarizes, uma
passarela e um deck de madeira. Também foi perfurado um poço artesiano
de cem metros de profundidade, para
atender as pessoas que costumam pegar água no local para consumo próprio, para irrigar os jardins e renovar
as águas do lago.

tícias e redes sociais.

O Santos Dumont chega a receber
5 mil visitantes nos finais de semana –
frequência que dobra no período de
férias. Além das belezas naturais, quem
circula por ali encontra diversas opções
de lazer e entretenimento, inclusive
para pessoas com deficiência.

No início deste ano, para evitar riscos de acidentes, a Prefeitura retirou
do parque 25 árvores de eucaliptos,
que envelheceram e começavam a
adoecer. Para compensar, estão sendo plantadas 375 mudas de árvores
nativas, que vão se juntar a outras espécies existentes ali, como sibipiruna,
resedá, ipê-branco, ipê-rosa, aldrago,
aroeira-salsa e pau-brasil.

Os adultos podem contemplar o
Jardim Japonês, caminhar e correr na
pista, exercitar-se na academia de ginástica ao ar livre, relaxar e passear.
Quem gosta de deslizar com as rodinhas é só fazer as manobras na pista
de skate, uma das primeiras construídas na cidade.
O parque também tem uma pista
de cooper, 13 quiosques para descanso
e lazer, muita diversão e programação
cultural constante. Para as crianças, há
84 brinquedos. E tem acesso gratuito à
internet: o usuário pode acomodar-se
nos quiosques e conectar o laptop ou
smartphone à rede sem fio (Wi-Fi).
Bruno Silva, de 30 anos, estuda administração na Anhanguera e tem uma
empresa de consultoria. Mesmo com
internet no escritório, duas vezes por
semana ele leva o notebook para trabalhar no Parque Santos Dumont. Lá,
faz pesquisas na web, consulta e envia
e-mails e se atualiza pelos sites de no-

“Eu tenho sala comercial, mas prefiro vir para cá para ter mais convivência
com a natureza e interagir com as pessoas”, explica Bruno. Além disso, a localização do parque ajuda muito, pois
fica perto de tudo na região central e é
um lugar de onde é muito fácil se deslocar para qualquer ponto da cidade,
de carro ou de ônibus.

A academia ao ar livre está bombando, com dez aparelhos: surf, remo,
alongador, rotação vertical e dupla diagonal, pressão de pernas, multiexercitador, esqui e simuladores de caminhada e cavalgada. De segunda-feira
a sábado, nos horários de maior fluxo,
os monitores da Secretaria de Esportes
e Lazer dão aulas de alongamento e
orientam os usuários.
Antes, a professora Miriam Machuca frequentava academias particulares,
mas agora não fica nenhum dia sem se
exercitar nos aparelhos que ficam disponíveis até 22h, quando o parque é
fechado. Ela mora perto dali, se sente
segura, mesmo no período noturno, e
destaca ainda a oportunidade de fazer
amizade com outras pessoas, desfrutar o ar puro, a água potável e sempre
fresca, o verde das plantas. “É tudo de
bom” – resume.

Audiências públicas nos bairros tiveram
participação de mais de 6 mil pessoas

Concurso tem 280 vagas de servidor público
e será disputado por 34 mil candidatos

A Prefeitura realizou 21 audiências públicas, desde dezembro de
2009, em todas as regiões da cidade, com participação de mais de
6 mil pessoas. Considerados pela administração como reuniões
de trabalho, esses encontros são para aproximar a população
dos gestores públicos, discutir propostas e reivindicações. Neles,
o prefeito e os secretários municipais receberam mais de 3 mil
perguntas, sendo grande parte delas respondidas durante o evento.
Inúmeras decisões de governo são tomadas nessas audiências, com
base nas observações e sugestões feitas pelos moradores.

A Prefeitura vai realizar concursos públicos para preencher 280 vagas de
servidores municipais. Estão inscritos 34.475 candidatos, que farão provas
entre os dias 1º e 15 de abril. A organização e aplicação das provas ficou
sob a responsabilidade da Vunesp. Os cargos de maior procura foram:
assistente de gestão municipal (13.442 candidatos); gestor público (3.346)
e agente de serviços gerais (2.823). São oferecidos 16 cargos de nível
fundamental, médio, técnico e superior, com salários que variam de
R$ 735,88 a R$ 6.792,72. Os aprovados serão enquadrados no novo plano
de carreira dos servidores municipais que tem por base a meritocracia.
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São José realiza o primeiro Congresso de Juventude
“Caminhos para a construção de um Plano Municipal de Juventude”. Esse foi o tema discutido durante
o primeiro Congresso da Juventude, realizado em São José no dia 16 de março. Teve a participação de
especialistas em temas de interesse dos jovens, como o jornalista Gilberto Dimenstein, o rapper MV Bill,
o escritor Carlos Hilsdorf, os campeões de rali Jean e André Azevedo.

uFALA POVO

‘

Eu adoro o Parque
Santos Dumont, e agora que a
população pode fazer piquenique
e utilizar o bebedouro, até
mesmo para levar água para
casa, ficou ainda melhor.”
Ademar Nascimento Braga,
aposentado, 61 anos.

‘

O Santos Dumont
é um ótimo lugar para a
leitura, e eu, quando venho a
São José, vou para o parque
para fazer minhas leituras
sempre que possível.”
Otto Blodorn,
estudante, 20 anos.

A professora Míriam em movimento

NÚMEROS
DO PARQUE
SANTOS
DUMONT

46 MIL
metros quadrados
de áreas verdes

2.300

metros quadrados de
área do lago dos patos

130 MIL

reais foram investidos na
revitalização do lago

‘

O espaço melhorou
muito, as mudanças feitas
aqui foram boas para os
frequentadores, porque tem
uma ótima estrutura, inclusive
com banheiros, diferente
de outros parques.”

Piquenique
Sinfônico no
Parque

A cultura vai ao Vicentina
Para fechar bem a semana, os joseenses têm nos
parques da região central da
cidade mais dois pontos de
encontro com a cultura e as
artes. Sempre há programações interessantes para todos
os públicos, com atividades
realizadas em parceria com
a Fundação cultural Cassiano
Ricardo.
No Parque Santos Dumont, o destaque é para
atrações voltadas à garotada,
com espetáculos gratuitos de
música, dança, teatro e circo.
Ali perto, no Parque Vicentina
Aranha, aos domingos, tem
música com artistas locais

pela manhã, e missa na capela, ao meio-dia. Além dos
concertos com a Orquestra
Sinfônica, das aulas gratuitas
de xadrez e do projeto Leitura no Bosque, que oferece
espaços aconchegantes, livros e revistas.
Ainda neste semestre começará a restauração de um
dos pavilhões do Vicentina
Aranha, que deverá receber
um show room nos moldes
do Museu da Língua Portuguesa, com uso da realidade
virtual para mostrar tudo que
o parque tem. Em breve, terá
também um café para receber os visitantes.

Hospital Municipal recebe mais 33 médicos
recém-formados para cursos de especialização
Um grupo de 33 profissionais recém-formados iniciou o período de
residência médica no Hospital Municipal de São José dos Campos. Eles
vão se especializar nas áreas de anestesiologia, cirurgia geral, clínica
médica, medicina da família e comunidade, neurologia, neurocirurgia,
neonatologia, obstetrícia e ginecologia, ortopedia, pediatria, terapia
intensiva adulto e pediátrica. O programa de residência do Hospital
Municipal já formou 125 especialistas e contribui para fomentar pesquisas
e aperfeiçoamento dos profissionais do HM. Os cursos duram de dois a
cinco anos e a especialidade mais procurada foi a de cirurgia geral.

Daniela de Oliveira,
de Jacareí, 40 anos.

‘

O Vicentina
Aranha vem sendo
muito bem cuidado, e o
que eu gosto também são
os espaços para exercícios
físicos no parque, uma
ótima opção.”
Miguel Arcângelo,
aposentado, 63 anos.

‘

Frequento
o Vicentina, e o que me faz
voltar todos os dias é o contato
que minha filha Juliana, de 3
anos, pode ter com a
natureza, mesmo no meio
de tantos prédios que
existem em São José.”
Ana Paula, Jardim
Esplanada, 33 anos.
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Urbam reforça frota E aMPLIA COLETA DE LIXO

matéria de capa

A Urbam ampliou de 27 para 33 o número de caminhões compactadores da
coleta de lixo seletiva e orgânica. Agora, toda a frota é formada por caminhões
novos, com comandos eletrônicos, mais econômicos e menos poluentes. Com
isso, a empresa também abriu concurso para contratar mais 50 funcionários.

HABITAÇÃO

Equipes da Prefeitura ajudaram
nas mudanças e levaram as
famílias para suas novas casas
nos conjuntos habitacionais

Nova
casa,
vida
nova

Antônio Carlos,
Lílian e a filha no
Conjunto Interlagos

Famílias atendidas
nos últimos anos pelo
programa habitacional
de São José dos Campos
falam da mudança que a
casa própria representou
em suas vidas

Comente esta notícia
jornaldacidade@sjc.sp.gov.br

A dona de casa Lílian Cristina Araújo, 30 anos, já passou muito aperto na
vida, mas nunca deixou de lutar, sempre confiando em dias melhores. Ela
viveu em acampamento de sem-terra,
passou um tempo em área invadida
no Pinheirinho e, no ano passado,
morava de aluguel, pagando R$ 400
por mês.
Hoje ela é só alegria, porque desde dezembro mora com o marido e
um filho em seu novo apartamento,
no Parque Interlagos. “Eu acordo no
meio da noite e ando pela sala só para
ter certeza que não é apenas um sonho, mas é tudo real: agora eu tenho
mesmo a minha casa própria”, comemora.
O Programa Municipal de Habitação atendeu nos últimos anos 4.340
famílias, por meio de ações próprias
ou em parceria com a CDHU e a Caixa
Econômica Federal. A destinação da
maioria das unidades foi feita com a
realização de sorteios, cujos participantes foram selecionados conforme
a renda, a partir de um cadastro, que
é permanente – a qualquer momento,
pessoas interessadas podem se inscrever para participar.

‘

Outra parte das casas e apartamentos foi destinada a mais de 1.500
famílias que viviam em áreas de risco
ou de proteção ambiental, como os
antigos moradores do Rio Comprido
e do Banhado. Parte dessas famílias
vivia em área de risco ou de proteção
permanente e, devido às situações
de emergência, tiveram suas casas
demolidas e receberam indenizações
para aquisição de novas moradias.

colher entre comer e morar, e não
tinha como deixar meus filhos passando fome”, conta a dona de casa.
O marido dela, Antonio Carlos, trabalha como pedreiro e por diversas
vezes ficou desempregado, e o desespero foi grande para sustentar
os filhos. Foi por isso que eles decidiram ir para Ribeirão Preto, onde
moraram numa invasão organizada
pelo MST.
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Como as dificuldades aumentaram, a família resolveu voltar para
São José e arranjar um terreno em
outra invasão, na área conhecida
como Pinheirinho, na zona sul da
cidade. “Estávamos nessa fase em
que não tínhamos mesmo como
pagar aluguel, e lá no Pinheirinho
falavam que a gente ia ganhar o
terreno, mas isso nunca acontecia”,
lembra Lílian, que preferiu voltar
para o aluguel.

“Nós chegamos a ter que es-

Mesmo passando dificuldades,

Foi um sonho
realizado: agora que
tenho minha casa, tudo
vai ser mais fácil.
Lílian Cristina Araújo, do
Conjunto Interlagos

Anote
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Prefeitura E ESTADO FARÃO O Centro EMPRESARIAL 2
A Prefeitura e o Governo do Estado de São Paulo firmaram parceria para a construção do Centro
Empresarial 2, no Parque Tecnológico. O núcleo ocupará uma área de 10 mil metros quadrados e
abrigará 50 empreendimentos de pequeno e médio portes voltados para produtos de alta tecnologia
e características inovadoras. As empresas que se instalarem ali deverão gerar 500 empregos.

n PENSE NISTO

Missão cumprida
Em apenas 50 dias, a Prefeitura cumpriu integralmente as ações
previstas no plano emergencial de
apoio aos ex-moradores da área
conhecida como Pinheirinho: 1.300
famílias foram acolhidas, receberam abrigo, alimentação, apoio
social e de saúde e foram encaminhadas para outras residências.

4.140

moradias foram
construídas pelo Programa
Municipal de Habitação

1.550 famílias saíram
de áreas de risco para os
conjuntos habitacionais

200 famílias receberam

indenizações para aquisição
de novas residências

1.100 casas populares
começam a ser construídas
em São José neste ano

‘

Como todo
conjunto, logo
no início foram
necessários alguns
ajustes, mas a
maioria das
pessoas
está muito
feliz.”

Cidade terá mais
5 mil casas populares
A Prefeitura e o governo estadual firmaram em janeiro um
acordo para a construção de mais
5 mil moradias populares em São
José dos Campos, ao longo dos
próximos quatro anos. A parceria
vai beneficiar famílias com renda mensal de até R$ 1.600, com
prioridade para moradores de
favelas, áreas de risco ou de preservação, próximas a mananciais
e em áreas rurais.
Ainda neste ano, começa a construção das primeiras 1.100 unidades, em parceria com a CDHU.
Serão 600 moradias no Conjunto
Habitacional Tom Jobim, na região
do Putim, e 500 no Conjunto Jaguari, no Altos de Santana.

Linda Evelyn de Souza, 31
anos, do Conjunto São Geraldo

nunca desistiu de conquistar a casa
própria, e manteve sempre atualizado o cadastro que fez no Programa Habitacional da Prefeitura.
Além de realizar o sonho, a família
vive agora numa região servida por
boa infraestrutura. Bem perto do
conjunto, há uma escola municipal
e outra estadual, creche, unidade
básica de saúde, centro poliesportivo, academia de ginástica ao ar
livre e linhas de ônibus, além de
uma bela vista formada pelo lago.
Do outro lado da cidade, o
açougueiro Francisco Willame da
Silva Ferreira, 37 anos, também enfrentou situações difíceis, mas nunca deixou de sonhar com a própria
casa. Durante 15 anos, morou no
quintal da sogra, mas há um ano e
meio está com a esposa e os dois filhos no Conjunto Habitacional São
Geraldo, na zona norte.
“Não via a hora de ter a minha

Os projetos já estão prontos

e prevêem conjuntos com apartamentos de dois dormitórios,
semelhantes aos que foram entregues em dezembro do ano
passado no Parque Interlagos
(região sul). Estas novas moradias
deverão atender a demanda geral
do município, conforme critérios
da Lei Federal 11.977 e do decreto municipal 13.572/2009.
Além disso, a Secretaria de Habitação está atendendo empresas
interessadas em investir na construção de casas populares, em
parceria com a Caixa Econômica
Federal. Atualmente, há seis propostas em andamento e as áreas
reservadas estão em análise na
Prefeitura – em cada uma delas
há a previsão de construir de 300
a 500 unidades habitacionais.

casinha”, conta o açougueiro. Enquanto esperava, ele aproveitou
mais algumas oportunidades oferecidas e fez cursos de formação
de mão de obra para pedreiro e
carpinteiro. “Fui eu mesmo que
fiz uns ajustes na casa, reboquei a
casa toda e dei o meu toque final”,
diz ele, com o orgulho próprio de
quem tem um cuidado especial
com o que é seu.
Já a dona de casa Ana Regina
dos Santos, 44 anos, costuma se
lembrar com tristeza dos tempos
em que vivia numa área sempre
ameaçada por enchentes. “Era na
parte baixa, e com qualquer chuvinha a água chegava na minha
porta, mas eu ia ficando; até que
um dia encheu tudo e eu perdi todas as minhas coisas”, conta. Ana
Regina vive agora no Conjunto
Habitacional Frei Galvão, na zona
leste. “Aqui, eu estou no céu”, diz
ela.

PARA FAZER
INSCRIÇÃO
É PRECISO:
• Residir em São José
no mínimo há dois anos
• Não possuir imóvel
(em nome do candidato
ou cônjuge)
• Não ter sido contemplado
em programas habitacionais
• Ter mais de 18 anos
ou ser emancipado
• Apresentar todos os
documentos exigidos
• Ter renda de até
10 salários mínimos
• Manter sempre atualizados
o endereço e demais dados
no cadastro da Prefeitura

Nove dias após chegar aos abrigos, as famílias começaram a receber o cheque de R$ 1 mil - R$
500 referentes ao aluguel-social e
R$ 500 como auxílio-mudança. A
maioria delas já recebeu a segunda
parcela do aluguel-social, pago com
recursos do Estado e do Município.
Quase 400 servidores públicos
de diversas secretarias se empenharam no trabalho de receber e
cadastrar as famílias, transportálas para os abrigos e levar móveis e
utensílios para os locais indicados;
limpar e manter a ordem nos abrigos; distribuir roupas e alimentos;
ajudar muitas pessoas a encontrar
e alugar nova moradia.
Foram inúmeras as tarefas desempenhadas e grande a dedicação de dezenas de profissionais,
que se dispuseram a trabalhar sob
pressão permanente e, muitas vezes, por até 24 horas seguidas.
Mais importante é que a missão
foi cumprida.
É certo que houve dificuldades
e que elas foram imensas. Mas ficaram evidentes as marcas da solidariedade e a certeza de que fora
da lei não há solução. O episódio
revelou que São José dos Campos
rejeita os métodos radicais e que
a sociedade deseja e respeita as
regras vigentes.
Nos levantamentos de opinião
pública, por exemplo, verificou-se
que a grande maioria da população aprovou a atuação da Prefeitura em apoio à Justiça Estadual.
São José dos Campos repudia
a invasão e a apropriação indébita
como alternativa para os problemas habitacionais ou de qualquer
ordem. Por seu espírito democrático e humanista, a cidade saberá
construir caminhos e alternativas
para atender questões tão relevantes, como a falta de moradia
para as populações mais pobres
e a realização do sonho de muitos
que almejam a casa própria.
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TRABALHADORES RURAIS APRENDEM apicultura

nossa cidade

Um grupo de 16 trabalhadores rurais está fazendo o curso de apicultura promovido pela
Prefeitura e o Sindicato Rural. O treinamento é ministrado por técnicos do Senar em seis
módulos: implantação do apiário, produção de mel e aproveitamento de cera, produção
de pólen e rainhas, geleia real e própolis e gestão e planejamento do apiário.

Começar
de novo
O centro de triagem no
Campo dos Alemães
cadastrou as famílias e
encaminhou aos abrigos.
Aos poucos, as pessoas
se adaptaram à situação
emergencial. Muitas
ajudaram na limpeza e
organização dos abrigos,
nas atividades educativas
para crianças e na
distribuição de alimentos.
E todas já encontram
novas moradias, como
dona Cineide, que agora
trabalha no PEV de Altos
de Santana.

Ex-moradores do
Pinheirinho recebem apoio
social, conseguem outro
lugar para morar
e se preparam para
reconstruir suas vidas

Comente esta notícia
jornaldacidade@sjc.sp.gov.br

Durou 50 dias o plano de emergência para acolhimento e abrigo provisório das pessoas que saíram do Pinheirinho, na zona sul da cidade, após
o cumprimento da ordem judicial de
reintegração de posse. A desocupação do terreno, que pertence à massa
falida da empresa Selecta, ocorreu no
dia 22 de janeiro. Nove dias depois, a
Prefeitura começou a pagar o aluguelsocial e o auxílio-mudança e as famílias
começaram a se mudar para casas alugadas ou de parentes e amigos.
Coube à administração municipal
atender acolher os ex-moradores da
área invadida em 2004, prestar-lhes
apoio social, incluí-los em programas
oficiais e ajudá-los a encontrar novo local para morar. Cerca de 2 mil pessoas
foram distribuídas em quatro abrigos -

uma escola e três poliesportivos -, onde
diariamente eram servidos café da manhã, almoço, lanche da tarde e jantar.
Havia também leite para as crianças e
foram distribuídos colchões, lençóis,
material de higiene, roupas, fraldas e
utensílios.
O pedreiro Domingos Marques dos
Santos, de 42 anos, ficou um mês nos
abrigos do Centro Esportivo Ubiratan
Pereira Maciel, no ginásio de esportes
do Vale do Sol e na Casa de Passagem
(unidade da Secretaria de Desenvolvimento Social), com a mulher e quatro filhas. Agora, está morando numa
casa alugada, no Novo Horizonte, na
zona leste.

2 MIL pessoas chegaram aos
abrigos montados pela Prefeitura

4 MIL refeições eram servidas
diariamente nos quatro abrigos

1.350

famílias receberam o
auxílio-aluguel e auxílio-mudança

60

famílias receberam passagens
para voltar para suas cidades

Domingos estava entre as primeiras famílias que, há oito anos, foram
morar no Pinheirinho. Tinha a esperança de se tornar dono do terreno
invadido. “Com tudo que aconteceu,
perdi meu emprego e não tinha como
sustentar minhas quatro filhas e minha mulher”, diz o pedreiro, que agora recebe os benefícios do programa
Bolsa Auxílio Qualificação.
Cineide Souza de Jesus, de 42 anos,
tem história parecida. Com cinco filhos
e o marido desempregado, agora trabalha como catadora na Cooperativa
Futura, que tem apoio da Prefeitura.
Por seis anos, morou no Pinheirinho,
onde ajudou o marido a construir uma
casa de quatro cômodos. “Agora, eu
consegui trabalho e estou contando
com o aluguel-social, até que a gente
consiga uma casa própria”, diz.
Depois de quase um mês no abrigo
do Caic Dom Pedro, ela alugou uma
casa no Altos de Caetê, região norte,
bem perto do local onde começou a
trabalhar, o PEV do Altos de Santana.
As crianças foram transferidas para
uma escola e uma creche próximas, e
com isso, o marido dela ficou liberado
para encontrar emprego. Para toda a
família, “o momento é de recomeçar e
construir uma vida nova”.

400 servidores
participaram dos
atendimentos
Perto de 400 servidores de
diversas secretarias e da administração indireta foram destacados para trabalhar no cadastramento de famílias, transporte
de móveis e utensílios, transporte de crianças para as escolas,
atendimento médico, limpeza,
manutenção e segurança, dos
abrigos, distribuição de material
e alimentos. Equipes de monitores organizaram atividades
educativas e de lazer para as
crianças.
Com base nos os critérios
sociais definidos pelo Estado e
pelo Município, as famílias foram incluídas no programa de
aluguel-social, que permite o
repasse de R$ 500 por mês a
cada uma pelo período de um
ano, com possibilidade de prorrogação por mais seis meses,
ou até a inclusão em programas
habitacionais. Todas receberam
mais R$ 500, em parcela única, a
título de auxílio-mudança.
Um grande contingente da
Prefeitura ficou nos abrigos em
tempo integral, 24 horas por dia
à disposição das famílias. Eram
mais de cem assistentes sociais,
educadores sociais, monitores de
recreação, funcionários administrativos, guardas municipais, motoristas, equipes de limpeza, entre
outros. À medida que os abrigos
foram sendo fechados, outra
força-tarefa entrou em ação para
a limpeza, consertos diversos e
,pintura dos locais para devolver o
equipamento social à população.
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Unesp terá curso gratuito de Engenharia Ambiental
A Unesp vai criar em São José um curso gratuito de Engenharia Ambiental, com 40 vagas, e
instalar seu campus no Parque das Universidades, na área do Parque do Tecnológico, onde
já estão as unidades da Unifesp e da Fatec. O curso começa neste ano, no antigo prédio da
Fatec, e a Prefeitura já discute com a Unesp para a criação de mais cursos superiores.

nossa cidade

As cores do pronto-socorro
Sistema de classificação
de risco facilita o acesso
dos pacientes e aumenta a
eficiência nos atendimentos
feitos pelo Hospital Municipal

No Pronto-Socorro,
prioridade para
urgência e emergência

Comente esta notícia
jornaldacidade@sjc.sp.gov.br

Por causa de fortes dores no peito enquanto assistia à televisão, o
ajudante geral Joaldo Araújo, de 51
anos, morador do Galo Branco, procurou às pressas o atendimento médico.
Da Unidade de Pronto Atendimento
(UPA) de Eugênio de Melo, foi imediatamente transferido para o PS da Vila,
como é conhecido o pronto-socorro
do Hospital Municipal, na Vila Industrial.
Quando chegou, ele recebeu a ficha com a marcação vermelha, o que
significa que seu caso tinha que ser
tratado com prioridade. O sistema
de cores é um tipo de classificação
de acolhimento e risco utilizada pelo
Hospital Municipal para que, pelo simples olhar, se possa saber que tipo de
atendimento o paciente necessita.
“Tudo foi muito rápido”, diz Joaldo,
agora se recuperando do infarto, certo de que, se não houvesse a atitude
de urgência, poderia ter acontecido o
pior. Já a auxiliar de limpeza Luzenilda Francisca da Silva, de 45 anos, se
queixou de uma dor que sentia havia
vários meses no pé. A ficha dela recebeu a cor azul, porque o caso era para
consulta de baixa complexidade. “Não
me importo de esperar, sabendo que
tem gente com mais necessidade do
que eu”, comenta a moradora do Jardim Cruzeiro do Sul.
A Classificação de Acolhimento
e Risco foi implantada em janeiro de
2007 no pronto-socorro do Hospital
Municipal como forma de criar um sistema mais eficiente visando priorizar o
atendimento aos pacientes em estado
grave e evitar que o atraso na espera possa agravar o quadro clínico do
doente. Afinal, essa é a missão do PS:
atender casos de urgência e emergência médica.
Antes, a maioria dos casos era tratada conforme a ordem de espera, o
que às vezes gerava dificuldades. Os
técnicos do hospital também verificaram que era preciso criar uma forma
de orientar melhor as pessoas que
buscavam consultas e dedicar mais
atenção aos pacientes que, embora sofrendo, ficavam em silêncio na
recepção e não informavam correta-

190 MIL
pacientes foram
atendidos no PS
da Vila em 2008
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mente suas dificuldades.
“É muito importante ter um olhar
mais humano para as pessoas que não
reclamam, não se queixam de dor”, explica o enfermeiro Wagner Marques.
Ele lembra que antes havia casos de
pacientes que chegavam em estado
grave e não eram atendidos com a urgência necessária porque o caso não
era reconhecido. “Hoje, a gente está
mais preparado para antecipar uma
queixa”, completa Wagner.
“O papel do Hospital Municipal
é atender os casos mais graves com
prioridade, pois dessa forma toda a
equipe fica concentrada na finalidade principal, que é salvar vidas”, diz a
enfermeira Maria Cristina Pose Guerra,
diretora de enfermagem do HM.

Cor da ficha indica a classificação de risco
u Vermelho: é a emergência, atendimento é imediato. São os pacientes que correm risco de morte. São os acidentados graves, com comprometimento dos sinais vitais, paradas cardiorrespiratórias e acidente
vascular cerebral (AVC).
u Amarelo: é a urgência, atendimento mais rápido possível. O tempo
de espera não pode passar de 30 minutos. Cólicas renais e crises de hipertensão estão entre os principais.
u Verde: menos urgente, pacientes não críticos. Espera pretendida de
até duas horas. Exemplos: vômitos e diarreias sem sinais de desidratação,
enxaquecas e outros.
u Azul: consultas de baixa complexidade. O tempo de espera é indeterminado. São casos de dores crônicas, troca de curativos, avaliação de
resultados de exames, entre outros.

Melhorar é meta
permanente
Nesses cinco anos do programa,
o número de consultas do prontosocorro aumentou 40%. De 2008 a
2011, o atendimento de emergência cresceu quase 250%, enquanto
as consultas dos casos de baixa e
média complexidade caíram 26%.
Pelo menos 26 mil vidas foram salvas em 2011, principalmente em
casos de acidentes, infartos e derrames cerebrais.
Também melhorou a imagem
do hospital junto à população.
Pesquisas junto aos pacientes e
familiares sobre a qualidade do
atendimento apontam que os índices de aprovação aumentaram de
57%, em 2007, para 74%, em 2011.
“Nossa meta é que essa aprovação
continue crescendo e chegando à
casa dos 90% neste ano”, diz a diretora de enfermagem.

270 mil
consultas foram
realizadas no PS
da Vila em 2011
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Projeto Pincel Mágico recebe prêmio do SUS

nossa cidade

O Pincel Mágico, projeto que acompanha a saúde das crianças do Ensino Fundamental
nas escolas públicas de São José, ganhou o prêmio David Capistrano, concedido a
iniciativas inovadoras no âmbito do SUS. Concorreu com 506 trabalhos apresentados
no Congresso de Secretários Municipais de Saúde de São Paulo, realizado em Marília.

Yes, nós temos curso de inglês.
E de graça
Marcos gostou
do material e da
qualidade do curso

Com tecnologia de
ensino a distância, duas
mil pessoas já estudam
inglês pela internet
e melhoraram suas
condições para ganhar
espaço no mercado
de trabalho
Comente esta notícia
jornaldacidade@sjc.sp.gov.br

A língua inglesa vem se tornando
tão importante na vida das pessoas que
chega a criar situações inusitadas, diferentes. É o caso, por exemplo, de Marcos Santos, de 45 anos, que é corretor
de imóveis, foi vendedor de automóveis e hoje se apresenta como personal
coaching, uma atividade que, embora
crescente no mercado, simplesmente
não existe nos dicionários de língua
portuguesa: trata-se de um consultor
especializado em orientar as pessoas
sobre aspectos de sua vida e de sua
profissão, um orientador de pessoas.
“Na minha profissão, eu trato com
gente de todos os níveis sociais, e falar inglês com fluência, certamente,
vai me abrir mais portas dentro desta
área, que está em expansão pelo Brasil inteiro” – conta Marcos, que achou
“sensacional” a ideia de estudar inglês
em casa, pela internet. Ele ficou sabendo do curso por uma notícia de rádio,
quando se dirigia para o trabalho, e
está estudando há mais de um mês.
Marcos foi uma das 7 mil pessoas
que se inscreveram no projeto Inglês
Mais Perto, um curso gratuito organizado pela Secretaria de Relações do
Trabalho com o objetivo de proporcionar conhecimento e prática de uma
segunda língua, como forma de valorizar o perfil profissional de quem procura trabalho na cidade. Havia duas
mil vagas disponíveis e elas foram
ocupadas em poucas horas.
Afinal, todas as agências de recursos humanos destacam que ter fluência em uma segunda língua – como
inglês, francês, espanhol ou alemão,
por exemplo – constitui um diferencial
decisivo na seleção de currículos para
entrevistas e vagas em qualquer setor
do mercado.
Após o processo de matrícula, os
alunos receberam uma senha de acesso e, desde o dia 19 de janeiro, estão

7 MIL
candidatos se
inscreveram para
o curso de inglês

2 ANOS
É o prazo previsto para
conclusão do curso que
tem mil horas de duração

www.sjc.sp.gov.br/
inglesmaisperto
É o endereço eletrônico
para você conhecer
mais detalhes
do curso

tendo aulas pela internet. O sistema
fica disponível dia e noite, sete dias
por semana, e é mantido pela empresa
Positive Idiomas, contratada pela Prefeitura por meio de concorrência.
Logo que recebeu a senha, o administrador de empresas Diogo Sidraque Moreira Pinto, 24 anos, fez o teste
de nivelamento, para saber o grau de
conhecimento que tinha e em que estágio seria enquadrado. O resultado
apontou “avançado 3”, última etapa
do curso, que ele poderá terminar em
3 meses. “Já cursei inglês em escola
particular, mas não cheguei a concluir,
agora estou atrás do diploma”– diz.
Antes de iniciar as aulas, Diogo navegou nas páginas do curso, conheceu
todas as ferramentas que o programa
oferece e chegou à conclusão de que
era uma excelente opção. “O sistema é
bem interessante, eu gostei da apostila de apoio à gramática e achei que a
didática é de fácil entendimento, e isso
vai me permitir o contato com pessoas

de vários lugares do mundo.” Ele pretende adotar uma rotina de estudo,
com dia e horário determinados, para
não gerar muita sobrecarga.
O plano de estudo permite ao
aluno organizar as atividades, indicar
o nível que pretende atingir, quantas
aulas deseja fazer por semana e em
quanto tempo espera concluir o curso. São utilizadas diversos recursos de
aprendizagem, como reconhecimento
de voz, dicionário virtual, vídeos, jogos, fóruns e material didático da BBC
Learning English. O aluno pode gravar
o conteúdo em MP3 e dispõe de tutores on-line.
São quatro níveis de ensino (iniciante, básico, intermediário e avançado) e mais de mil horas de estudos de
gramática inglesa, treinamento do ouvido com as gravações disponíveis no
computador e gravações da pronúncia
para treinar e passar pela análise do
tutor e pelas avaliações.

Recursos avançados garantem o sucesso do aprendizado
Quem tiver dúvidas sobre a matéria pode consultar a professora de inglês Edith Tavares, que é a
orientadora pedagógica contratada
para auxiliar os alunos e que fica na
Secretaria de Relações do Trabalho
(Avenida Barão do Rio Branco 1.149
– Jardim Esplanada) às quartas e
quintas-feiras, das 9h às 12h. Como
fez Marcos Santos, que não sabia
como passar de um exercício para
outro, recebeu orientações e ainda
ficou com o endereço eletrônico da

professora para consultá-la também
por e-mail.

conectado a um computador”, diz o
diretor da empresa, Walter Ribeiro.

A empresa Positive Idiomas, contratada por licitação, está há 20 anos
no mercado e tem parceria com a
Global 1080 do Brasil, especializada
na consultoria e desenvolvimento
de soluções sob medida. “O benefício principal do ensino não presencial é que o aluno nunca está longe
da escola, ele pode acessar o curso
de qualquer lugar, desde que esteja

Esse modelo de curso de inglês
por ensino a distância é utilizado
hoje por mais de 5 milhões de pessoas em todo mundo, em mais de
40 países, e tem aprovação de mais
de 20 ministérios da Educação, de
acordo com o presidente nacional
da Global 1080, Celso Misaki. O certificado do curso é reconhecido pelo
Ministério da Educação.

11 | Jornal da Cidade | março de 2012

Mais uma turma se forma na Casa do IDOSO

nossa cidade

A Casa do Idoso realizou em fevereiro a formatura da terceira turma de informática
avançada, com 37 alunos, que receberam o certificado em solenidade realizada no auditório
da unidade. O curso é gratuito e novas turmas de alunos são formadas a cada três meses.
Somente é preciso ter 60 anos ou mais e inscrever-se nas atividades da Casa do Idoso.

OVOS DE PÁSCOA: ESSAS DELÍCIAS TAMBÉM GERAM RENDA
Basta uma aula,
apenas três horas... E
todos os alunos ficam
aptos para preparar
delícias à base de
chocolate, recheadas e
embaladas com carinho
e bom gosto. Muitas
pessoas seguiram esse
caminho e aproveitam
o conhecimento para
ganhar algum dinheiro
com a venda do produto.
É esse, afinal, o objetivo
do curso de técnicas
de produção de ovos
de Páscoa, organizado
pelo Fundo Social de
Solidariedade, que
começou no dia 16.
Participam pessoas com
mais de 15 anos de idade.
Foram abertas 405 vagas
para o curso que ocorre
na Padaria Artesanal
do Campo dos Alemães,
e mais 285 vagas na
Padaria Artesanal
do São José 2.

197 mil

É o total de empregos
com carteira assinada na
cidade, segundo o Caged

29 mil

É o número de empresas
registradas pela Junta
Comercial em São José

O cerrado joseense
Estudo inédito mapeia
áreas de São José com
vegetação típica do
centro-oeste brasileiro
Em pouco tempo, as crianças que tiveram
aulas e atividades sobre o meio ambiente vão
poder aprender também sobre o cerrado joseense – trata-se de uma região do município
marcada por vegetação típica, semelhante à
que existe no centro-oeste do país, e formada
por árvores de pequeno porte, de troncos retorcidos, arbustos e flores de grande resistência
e muita facilidade de rebrotar após queimadas
ou seca intensa.
O levantamento foi feito pela Secretaria de
Meio Ambiente e verificou que o cerrado ocorre principalmente na parte sul de São José dos
Campos, passando pela área do DCTA e indo
até a zona leste. A pesquisa identificou 150 espécies de árvores, plantas rasteiras, bromélias,
orquídeas e outras. Desse total, 17 espécies são
consideradas exclusivas da região e não ocorrem em outras áreas do estado de São Paulo.
Segundo a bióloga Letícia Brandão, do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, o estudo identificou espécies do
cerrado que estão ameaçadas de extinção e espécies que são encontradas somente na região
do Vale do Paraíba. Pioneiro, o mapeamento
desta vegetação será também um importante
instrumento para a conservação da biodiversidade regional.

ufique sabendo

5.436

É o número de novos
empreendimentos
registrados em 2011

4.998

empresas de pequeno
porte foram abertas
na cidade em 2011

Os campos de São José, registrados pelos biólogos

O estudo permitiu a caracterização e descrição das espécies, além da documentação
por meio de fotografias. Esse material será colocado à disposição da população e servirá de
base para elaboração de materiais didáticos a
serem distribuídos na rede pública de ensino.
Servirá, assim, para despertar crianças e jovens
para a preservação do cerrado e para difundir
o conhecimento sobre esse tipo de estrutura
ambiental.
O cerrado, também conhecido como savana brasileira, tem árvores e arbustos que se
caracterizam por troncos e ramos tortuosos,
dispersos em meio a gramíneas. É uma vegetação altamente resistente e regenerativa, que
se desenvolve em solos de baixa fertilidade. De
acordo com historiadores, a denominação de
São José foi escolhida devido à ocorrência dos
“campos” de cerrado que formavam a paisagem da vila que deu origem ao município.

3.128

microempreendedores
foram cadastrados em
São José pela Jucesp

10,8%

Foi o crescimento das
exportações de São
José no ano passado
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O piraquara que caiu

no samba

NILTON BLAU

gente daqui
Comente esta notícia
jornaldacidade@sjc.sp.gov.br

Nilton Aparecido Barbosa confessa que não sabe por que adotou Blau
como sobrenome artístico. Afinal, a palavra tem origem alemã, significa azul e
é utilizada em Heráldica para descrever
a tonalidade dessa cor nos brasões e
nas bandeiras – como acontece nos
símbolos oficiais do município de São
José dos Campos. Nada a ver com esse
técnico agrícola que virou artista, percussionista, compositor, criador de bonecos e agitador cultural.
Mais velho de uma família de 12 irmãos, ele tinha a arte no sangue. Seu
pai, Vicente Claudino, pintava paisagens e afrescos nos prédios, padarias
e bares da cidade, e era compositor e
violeiro – formava com Coquinho uma
dupla caipira que se apresentava nas
rádios locais.
Blau se sente mesmo é como um piraquara – “homem da beira do rio”, na
tradição folclórica do Vale do Paraíba
–, pois nasceu bem perto das margens do Paraíba do Sul, na Vila
Machado, zona norte da cidade.
Depois foi morar com a avó no
sul de Minas, “em algum lugar
entre Paraisópolis e Itajubá”,
de onde voltou quando tinha
14 anos, “porque precisava estudar para ser alguém na vida”.
Como faz em todos os carnavais, Nilton Blau sai no Pirô-Piracuara desde 1989, quando o
bloco foi criado por integrantes da Comissão Municipal de
Folclore. Vai de microfone na
mão, como puxador da marchinha oficial, de sua autoria. “Foi a
primeira música que eu registrei na
Biblioteca Nacional, com arranjo do
maestro George Floriano, da Banda
de Santana”, conta.
Para este ano, ajudou a produzir

Ele é um artista de múltiplas
atividades, defende a valorização
da cultura regional e a
música como ferramenta de
aprendizado e inclusão social

uperfil
Nilton Aparecido Barbosa
Nasceu em 12 de outubro
de 1964, na Vila Machado
Filho de Vicente Claudino e
Carminha
Técnico agrícola
Estudou música
Percussionista, compositor
Criador de bonecos e de
sonhos

carros alegóricos e adereços para escolas e fez o samba do bloco Encubalá,
formado por servidores e pesquisadores do Inpe. Mas foi no Pirô que ele
aprendeu a fazer bonecos, colando
papel e pintando as feições. Aprendeu
empapelamento com o Toninho Bonequeiro e Mestre Saúba, e foi a artista
plástica Dagmar Siqueira que lhe ensinou a pintar.
Os primeiros eram personagens
de Monteiro Lobato, depois criou
bonecões em homenagem ao poeta
Cassiano Ricardo, ao deputado federal Ulysses Guimarães e ao humorista
Bussunda. Mas ele se recusa a fazer
bonecos que sirvam para satirizar
pessoas, que poderiam se ofender com a brincadeira. “Jamais
aceitaria humilhar a gente da
minha terra”, enfatiza.
Como a música estava
no sangue, Blau aprendeu
percussão com o baterista de
jazz Carlos Chuim, enquanto
estudava na antiga Escola Agrícola de Jacareí, hoje Etec (Escola
Técnica Estadual). Depois estudou no
Conservatório Musical Souza Lima, em
São Paulo. Acabou no Brazilian Modern Six, do maestro Sérgio Weiss;
tocou com o grupo Rio Acima, com
Zezé e Simões e com Margareth
Machado, todos de São José.
Há 15 anos, fundou com o sanfoneiro Kardec Gonzaga o grupo
Cabelo de Milho, uma mistura de
acordeom, flauta, bateria e violão, que explora os espaços

Nilton Blau
e a boneca
Nhaquara

da música regional e destaca composições próprias. Toca nas praças, nas
festas pela região inteira, percorre o
país, sempre levando a boneca Catirina.
“Nosso trabalho ajuda a valorizar os artistas e os mestres da cultura regional.”
Decidido a mergulhar no mundo
da arte popular, Nilton Blau passou a
trabalhar nas escolas, oferecendo oficinas de arte, técnicas de montagem e
manuseio de bonecos, criação de máscaras, música e palestras de motivação.
“Eu sigo a cultura de paz e tenho uma
didática própria, que eu chamo de Sonoridades para a Qualidade de Vida”,
diz ele – música aplicada ao aprendizado e ao bem-estar das pessoas.
Blau agora está focado no trabalho voltado para a inclusão social de
jovens das comunidades carentes,
embora isso não seja novidade em
sua vida. Afinal, manteve por oito
anos uma organização social no Campo dos Alemães. Ensinava às crianças
técnicas de percussão e manuseio de
bonecos. Dali, surgiram grupos de
forró, de pagode e até uma empresa
de filmagem de casamentos, criados
por ex-alunos.
Ele também coordena o Palco Multicultural, que faz parte do programa
Ação Juventude, mantido pela Secretaria de Juventude. Desse projeto já nasceram oito bandas, que estão prontas
para seguir o próprio caminho e já começam a apadrinhar grupos iniciantes.
“É esse efeito multiplicador que tenho
perseguido em todo o meu trabalho, e
tenho muito orgulho disso.”

“Quero ajudar minha cidade promovendo com os jovens a cultura de paz”

Nilton Blau

