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Areia
"Épossívelcompatibilizarapre-
servação do meio ambiente
com a produção de bens mine-
rais,desdequehaja consciência
de que ambos são indispensá-
veisàsobrevivênciahumana."
Esta frase, do ilustre jurista Uile
R. Pinto, reflete o espírito que
devenortear adiscussãoacerca
da retomada da extração de
areiaemSãoJosédosCampos.
Em 1994, a proibição foi acerta-
da e necessária. Passados 17
anos, a frasedo jurista nos ensi-
naquedeve haver entendimen-
to entre as partes, sob pena de
perdermosobondedahistória!
FERNANDOCRUZMENDES

SÃOPAULO

Corrupção
Émuitotristeconstatarquepes-
soas nascidas no mesmo lugar,
conterrâneos portanto, percam
foco e se aniquilem no campo
das ideias. Mais entristecedor
ainda é constatar que, enquan-
to esses cidadãos perdem-se
nesse infrutífero debate, a cada
dia mais e mais pessoas menos
favorecidas sofrem as conse-
quências da má gestão da má-
quinapúblicaemTaubaté.
O momento exige que nos una-
mos contra o mal comum:
corrupção.Urgeextirparmoses-
sadoençadenossomeio.
Após lograrmos êxito no objeti-
vocomum,entãoaí teremosou-
tro debate: quem serve e quem

não serve para nos representar
politicamente nos dois pode-
res, quais sejam Executivo e Le-
gislativo. Devemos nos unir pa-
ra execrarmos todoomal insta-
ladoemnossas instituições.
LUIZCARLOSCHIOVATTO

TAUBATÉ

Férias
Estamos terminando mais um
mêsde julho, e observei aqui no
meu bairro muitas crianças em
atividadesderecreaçãonaspra-
ças públicas graças a ações da
Igreja e também das colônia de
feriasdaprefeitura.
O governo do Estado, por meio
da Secretaria da Educação, aca-
badedivulgarocalendáriounifi-

cado para o ano letivo 2012, no
qual o aluno terá 30 dias de
fériasemjulho.
Entendo que nossas crianças
precisam ser prioridade não só
nas férias, mas o ano todo, e
seria interessante se o poder
público municipal elaborasse
atividades lúdicas nos fins de
semana em espaços públicos,
disponibilizando o mínimo ne-
cessário para as atividades, co-
mo pessoal de apoio, banheiro
químico,águae lanche.
O investimento na criança com
certezavai trazer àcidadegran-
des frutos, frutos que toda a
sociedadepoderácolher.
HIGINOFERREIRASANTOSFILHO

SÃOJOSÉDOSCAMPOS

BomConselho
É verdadeiramente um prédio
"fantasmagórico" essa Sede da
Prefeitura de Taubaté. Basta
passar em frente para ver o
abandono e a sujeira em que se
encontraesseprédio.
Eumesmoconferi. Apintura su-
ja, desbotada, calhas enferruja-
dasepodres, os toldos imundos
echeiode folhagemcomsujeira
preta impregnada, o totem su-
jo,amassadoedesbotado.
MAUROTADDEO

TAUBATÉ

Salários
Que tal elevar os salários dos
professores de Jacareí, ou en-
tão contratar mais deles, já que

temos escolas com falta? Será
que nenhum vereador conse-
gue ver o que realmente está
defasadonacidade?
No ano que vem teremos elei-
ções. Não vamos deixar passar
mais uma oportunidade demu-
dar, ou pelo menos começar a
mudar,osrumosdopaís.
EVERTONMARCONDES

JACAREÍ
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1: OConselhoDeliberativodo

SãoJoséEsporteClubese

reúnenesta segunda-feirapara

votaraofertadaprefeiturapelo

complexodoTeatrão

16
carros
sãomultadosacadahorapelos
agentesde trânsitodeSãoJosé;
númerodeautuaçõeschegou
a71.031noprimeirosemestre,
umcrescimentode14%em
relaçãoaoanopassado

“Tenhodeterminaçãoda
presidentedepromover
oafastamentodequem
querqueseja”
PAULOSÉRGIOPASSOS
MINISTRODOSTRANSPORTES,
ADMITINDONOVOSAFASTAMENTOS
EMMEIOAOESCÂNDALODE
CORRUPÇÃONAPASTA

“Seogovernador
colocaramáquinapara
funcionareconseguir
justificaromodeloao
TCE,está tudocerto”
EDUARDOCÉSAR
PREFEITODEUBATUBA,SOBREA
TENTATIVADOESTADODEINCLUIR
ASOBRASDEDUPLICAÇÃODA
RODOVIADOSTAMOIOSEMUM
CONTRATODE1993

“Oposiçãoécomo
jogadornobanco.Fica
torcendoparao titular
quebraraperna”
LUIZINÁCIOLULADASILVA
EX-PRESIDENTEDAREPÚBLICA,
SOBREOSADVERSÁRIOSPOLÍTICOS

“Assumimosaprefeitura
econstatamosqueo
prefeitodeixouuma
dívidadeR$3milhões”
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“Nãopodemos fazer
nada,anãoseresperara
decisãodaJustiça”
ALDOZONZINIFILHO
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JURÍDICOSDESÃOJOSÉ,EXIMINDO
APREFEITURADECULPAPELO
ATRASONASOBRASDAARENA
DEESPORTES

“Odenunciadobuscade
todasas formasevitar
sercitadopelaJustiça
Eleitoral,nãosendo
naturaisadificuldade
encontradapelooficial”
PEDROBARBOSAPEREIRANETO
PROCURADORREGIONALELEITORAL,
EMPEDIDODEPRISÃOPREVENTIVA
DOPREFEITODETAUBATÉ,ROBERTO
PEIXOTO,PORSUPOSTATENTATIVA
DEOBSTRUIRUMPROCESSOPOR
COMPRADEVOTOS

“Quandomaior foro
númerodevereadores,
menorseráoaumento”
ITAMARALVES
PRESIDENTEDACÂMARADE
JACAREÍ,SINALIZANDORECUONA
PROPOSTADEREAJUSTEDE81,9%
NOSSALÁRIOSDOSVEREADORES

A expressão foi cristalizada
por Fernando Lyra: vanguar-
da do atraso.
Um dos coordenadores do
movimento Diretas-Já e da
campanha de Tancredo Ne-
ves à Presidência da Repúbli-
ca, Lyra foi ministro da Justi-
ça de José Sarney --homem
de confiança do Regime Mili-
tar que a morte de Tancredo
transformouno primeiro pre-
sidente civil após o golpe de
64. Perguntado sobre Sar-
ney, Lyra respondeu: Sarney
é a vanguarda do atraso. Isto
é, simbolizava a adesão de
parte do velho regime aos
novos tempos, mas, por
mais que mexesse, era puído
de ideias, sem horizontes.
Às vésperas de comemorar
244 anos, São José vive um
falso dilema que pode lançar
a cidade --símbolo da tecno-
logia e do arrojo-- na incômo-
da posição de vanguarda do
atraso. Que dilema é esse? O
falso dilema entre qualidade
de vida e desenvolvimento.

Dividida. Esse falso dilema
permeia diversos temas que
têm tomado corações e men-
tes nas últimas semanas: ex-
tração de areia, usina terme-

létrica, ampliação do aeropor-
to, obras viárias de porte.
Tais temas viraram um Fla-Flu
ideológico, com gente contra,
gente a favor, mais movidas
por paixão e alguns interesses
atravessados que pela razão e
por um projeto de cidade.
Um exemplo é a liberação da
extração de areia. O lobby dos
mineradores para derrubar as
restrições da Lei Orgânica é
legítimo, assim como a resis-
tência dos ambientalistas. E a
revisão do zoneamento mi-
nerário também. Não pode
existir um tema tabu. Estão em
choque duas posições: liberar
a extração, um negócio de R$
4,3 bilhões, segundo as contas
da repórter Beatriz Rosa; ou
manter as várzeas intactas?
A areia é necessária para a
construção civil. Mas pesa con-
tra as mineradoras seu próprio
passado --representado por la-
goas de água salobra abando-
nadas, cavas abertas irregular-
mente, danos irreversíveis. O
vice-presidente do Sindareia,
Roberto Aoki, diz que isso é
passado. Será?
A questão é: quem media inte-
resses tão gritantes? Quem ten-
ta encontrar o consenso no
meio de tanto dissenso?

Esse papel caberia, por lógica,
ao poder público.
Infelizmente, o poder público
também mergulhou no Fla-Flu,
perdendo sua capacidade de
dialogar de forma independen-
te. No caso da termelétrica isso
é nítido. Bastaram vozes dis-
cordantes para que o governo
Eduardo Cury (PSDB) não pa-
recesse mais tão interessado
em debater o projeto. A meta
agora é quebrar resistências.
Será esse o papel do poder
púbico? Mais grave: o Fla-Flu
vai piorar com a proximidade
das eleições de 2012.

Futuro. Esse embate sem me-
diador confiável é ruim. Com
629 mil habitantes, orçamento
considerável e massa pensante
em empresas, institutos de pes-
quisa e no próprio poder públi-
co, São José pode optar pelo
perfil de cidade que teremos
em 10, 20, 30 anos.
Eduardo Cury já teve esse so-
nho: moldar a cidade, como fez
Sérgio Sobral. Terá ainda? Es-
se é debate real: São José pode
ser uma cidade de vanguarda
ou sofrer a praga de Fernando
Lyra, virando um fantasma do
que poderia ter sido.
Que caminho vamos escolher?
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2: Tambémnasegunda-feira

ogovernoEduardoCury

renovao contratocomaSPDM
paraagestãodoHospital

MunicipaldeSãoJoséaté2016

3: OParqueTecnológicode

SãoJosé recebeapartir de

terça-feiraa 14aediçãoda

Feissecre, feirademáquinase

equipamentosparaa indústria

4: ACâmaradeTaubaté

realizaum ‘mutirão’na

quarta-feiraparaouvir 18

testemunhasdoprocessode
cassaçãodeRobertoPeixoto

5: Aindanaquarta-feira,

vereadoresde Jacareí

discutemacriaçãodeatéquatro

novasvagasnaCâmaraparaa

próximalegislatura

SãoJosé
SecretáriadeGoverno,Claude
Moura temconversadocom
vereadoresparaevitar
pulverizaçãodenomesa
prefeitoem2012econter
defecçõesparao ladodoPT.

Taubaté
ComRobertoPeixotoembaixa,
aladoPMDBdeTaubaté
articulaaliançacomo
deputadoAfonsoLobato (PV).
OvereadorAlexandreVilela
podeentracomovice

Jacareí
MaurícioHakadevedeixaroPP
atéo fimdomêsevoltarao
PSDB,embolandomaisa
disputanoninhotucanona
sucessãodoprefeitoHamilton
Mota (PT)em2012
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