JORNAL DO ESCRITOR
INFORMATIVO SOCIAL E CULTURAL DE
GEORGE ANDRÉ – O ESCRITOR PILOTO
Nº 12 / JUNHO DE 2011
CIRCULAÇÃO DIRIGIDA NOS SEGUINTES MUNICÍPIOS DE ATUAÇÃO DO
ESCRITOR: JUNDIAÍ, VÁRZEA PAULISTA, CAMPO LIMPO PAULISTA,
FRANCISCO MORATO, FRANCO DA ROCHA, CAIEIRAS, CAJAMAR, SÃO
PAULO, CABREÚVA, ITUPEVA, INDAIATUBA, VINHEDO, LOUVEIRA,
VALINHOS, CAMPINAS, ITATIBA E JARINU.

NESTA EDIÇÃO

ESTREIA DA AGENDA
CULTURAL
A PARTIR DE AGORA VOCÊ FICARÁ SABENDO DE
CONCURSOS LITERÁRIOS, LANÇAMENTOS DE
LIVROS, SHOWS COM ARTISTAS REGIONAIS, E
TAMBÉM A PROGRAMAÇÃO DO CINECLUBE
CONSCIÊNCIA AQUI NO JORNAL DO ESCRITOR!
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JE NOTÍCIAS
Curitiba é privilegiada em todos os sentidos. Além de ter a montadora
Volvo, o poder público local há anos investe na qualidade de vida de seus
cidadãos (e não no próprio umbigo como é hábito em muitas outras cidades
brasileiras). Além de ser pioneira no paisagismo urbano, ostenta um
modelo de transporte coletivo que faz escola Brasil afora. A mais recente
tacada em favor do meio ambiente junta esforço da montadora, preocupada
em oferecer “tecnologia verde”, e da prefeitura, que gerencia de forma
exemplar e também fiscaliza as empresas permissionárias, para atenderem
plenamente os usuários de ônibus na capital. Quando o objetivo é a
excelência ao passageiro, tudo funciona de forma equilibrada.
Enquanto Curitiba avança, em Jundiaí o poder público “doura a pílula”
anunciando renovação da frota e gerenciamento através de GPS. Um
sistema eficiente não se faz somente com ônibus novos e acompanhamento
através de GPS, e sim em atender as necessidades do usuário, como
informações claras e objetivas das linhas. Neste dia 13 de junho iniciei o
trabalho de conscientização dos usuários, e estive na Câmara Municipal
para esclarecer ao público a importância de um programa de comunicação
visual eficiente, como as cores por região e letreiros laterais e traseiros nos
veículos.
Pedágio da Rodovia Constâncio Cintra é uma prova de que o governo faz o
que quer sem audiências públicas. O trajeto Jundiaí – Itatiba é constituído
por vários bairros rurais, e a localização da praça de pedágio deveria passar
antes por uma consulta pública, convocando os moradores da região. Na
hora de pedir voto, posam de “democráticos”. Quando chegam lá, maquiam
as atitudes ditatoriais.
E falando em ditadura, o programa Fantástico do dia 12 exibiu a matéria
“elefantes brancos” de governos estaduais e prefeituras. E não é que um
“segurança” da prefeitura paulistana (ou da construtora) tentou impedir a
filmagem da ponte inacabada da Zona Leste? PSDB e DEM não são os
partidos que tanto criticaram a atitude do PT com a imprensa? O prefeito de
São Paulo de qual partido é? Por que a imprensa foi barrada ao fazer as
filmagens de uma obra que foi interrompida e agora sairá muito mais cara
para concluir? Como diz o ditado popular, quem não deve, não teme. Deixa
a imprensa fazer seu trabalho, que deve ser a serviço do povo, e não de
partidos!
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AGENDA CULTURAL
JUNDIAÍ
Secretaria Municipal de Cultura

Mês de junho
Dia 29
Concertos de Inverno – Piano e Sax
Com Miriam Braga Guimarães e Erick Heimann
Local: Museu Histórico e Cultural - Sala Jahyr Accioly de Souza
Endereço: Rua Barão de Jundiaí 762 Centro
Tel. (11) 4521-6259
Horário: 20 horas
Entrada gratuita
Comemorações do centenário do Teatro Polytheama
Dia 22 – 20 horas
Concerto com a Banda São João Batista
Ingressos: 2 litros de leite ou óleo ou ½ kg de café.
Dia 25 – 20 horas
Os Boêmios de Adoniran (teatro)
Classificação: 12 anos – entrada gratuita
Dia 26 – 18h30min
Apresentação de dança – “Um pouco de tudo, tudo de dança”
Dance Company
Classificação: livre – ingressos de 10,00 a 15,00
Dia 30 – 20 horas
Apresentação de dança – “IOA em noite internacional”
Academia de dança IOA
Classificação: livre – ingressos de 10,00 a 20,00
Endereço do teatro: Rua Barão de Jundiaí 176 Centro
Tel. (11) 4586-2472
Projeto Cineclube na Cidade
Cineclube Consciência
Local: Sala Glória Rocha – Centro das Artes
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Endereço: Rua Barão de Jundiaí 1093 Centro
Dia 22
Filme: A grande feira – direção: Roberto Pires
Classificação: 12 anos
Dia 29
Filme: Diamante bruto – direção: Orlando Senna
Classificação: 14 anos
Horário das exibições: 19h30min
Entrada gratuita

PRIMEIRO CONCURSO LITERÁRIO DE CRÔNICAS
A Academia Jundiaiense de Letras, com o patrocínio da Astra, lança este
concurso de crônicas, sendo que as vinte selecionadas serão publicadas em
livro, que será distribuído gratuitamente em escolas e bibliotecas públicas
paulistas. Os três primeiros colocados receberão prêmio em dinheiro.
Inscrições até o dia 27. Maiores informações no site
www.concursoliterarioajl.com.br

DO RIO DE JANEIRO PARA O BRASIL
13ª ANTOLOGIA DO POSTAL CLUBE
O tradicional clube cultural de correspondência “Postal Clube”, convida os
poetas e demais escritores para a 13ª antologia, que será publicada em
novembro deste ano. Não é necessário ser filiado para participar da
antologia. Vejam regulamento completo no site do Postal Clube –
www.postalclube.com.br
Contato para informações: araci@postalclube.com.br

A seção Agenda Cultural do Jornal do Escritor está em teste, e passará por
modificações até chegar ao modelo ideal.

Envie a programação cultural de sua cidade, pois nosso número de leitores
está em contínuo crescimento.
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ANIVERSARIANTES DE JUNHO
Cristiane Pimentel – São Paulo
Daniel Paulo – Jundiaí
Edvaldo Santos – Itupeva
Kátia Liege – Jundiaí
Laércio Neto – Jundiaí
Luís Ricardo – Jundiaí
Cida Garcia – Jundiaí
Maria Joana – Rinópolis
Neusa Araújo – Jundiaí
Sandro Garcia – Jundiaí
Tânia Maria – Jundiaí
Maria Teresa M. A. – Jundiaí
Carlos Roberto – Moji Mirim
Marcos Rogério – Jundiaí
Marcelo Cesar – Cabreúva
Acélio G. P. – Jundiaí
Fábio Luiz M. P. – Rio de Janeiro
Luís Gustavo F. B. – Jundiaí
Luís Fernando C. S. – Jundiaí
Wanderlei C. P. – Jundiaí
Joãozito – Jundiaí
Alberto C. – Pávia – Itália
Alexandre C. Silva – Jundiaí
Alessandra Leda – Jundiaí
Edison da Silva – Jundiaí
Everton Rodrigo – Jundiaí
Felipe Fernando – Jundiaí
João Paulo C. – Jundiaí
Delfo T. C. – Caieiras
Cada ano de vida, oportunidade de novas experiências e novos
aprendizados com a amizade. Parabéns aos amigos que mantêm a
fidelidade e a confiança.
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