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EDITORIAL

ARTIGO

SEJA LIVRE! SEJA OVALE!
Com seu jornalismo independente, OVALE mantém acesa
a luz da liberdade em tempos de escuridão e autoritarismo

A

liberdade é a luz. É a chama
que se mantém acesa nos
tempos mais obscuros. É o
feixe luminoso emitido pelo farol,
mesmo durante as tempestades
mais severas e nas condições mais
adversas, que irrompe bravamente
a escuridão da noite, dando esperança aos desbravadores do mar
revolto. E os faz seguirem lutando
contra a tormenta, de peito aberto,
com a fé de que encontrarão um
porto seguro ao raiar do sol.
A liberdade é a democracia.
É a chama que se mantém acesa em tempos autoritários. Como
na ditadura, um período nefasto
da história brasileira, quando a liberdade foi duramente torturada,
calada, asfixiada e violentada nos
porões mais obscuros e imundos
do Estado brasileiro, convertido
em assassino. Aconteceu no ano
de 1964, mas poderia muito bem
ser em 2019. Afinal, há quem negue que a ditadura existiu, tenha
orgulho de torturadores e fale na
volta do AI-5. Como podem?
A liberdade é a pluralidade.

É a chama que se mantém acesa
em tempos tão intolerantes.
A liberdade é a verdade.
É a chama que se mantém acesa
em tempos de fake news.
A liberdade é construir pontes.
É a chama que se mantém acesa
em tempos onde o homem se interessa mais em criar muros do que
construir novas pontes.
A liberdade é inegociável.
A liberdade é irretratável.
A liberdade é irrevogável.
A liberdade é irredutível.
A liberdade é irrefreável.
A liberdade é irrefutável.
A liberdade é imprescindível.
A liberdade é intocável.
Mas ela está sob ataque.
Sob forte ataque.
Seja livre. Seja OVALE.
O jornal, que atingiu o seu novo
recorde de público, com incríveis
8,5 milhões de visualizações em
novembro só no site e Facebook,
orgulha-se de seu jornalismo independente, crítico e apartidário, que
tem impresso em seu DNA essa
mensagem: Viva a liberdade.

.

PARTICIPAR
PARA
LIDERAR
Luis Daniel
Jornalista em
São José dos
Campos

Promover a participação e a
liderança. Essa é a proposta da
ONU (Organização das Nações
Unidas) para o Dia Internacional das Pessoas com Deficiência, celebrado neste 3 de dezembro. Criada em 1992, a data
serve para destacar os desafios
dessa parcela da população
mundial. Para se ter uma ideia,
um a cada sete habitantes do
planeta Terra possui algum tipo
de deficiência, de acordo com a
própria ONU.
Quando olhamos para o Brasil, a proporção quase dobra.
A cada quatro brasileiros, um
tem alguma deficiência (Censo
2010). Diante desses números,
fico indignado com a baixa representatividade que temos nos
espaços de discussão política.
Apenas na eleição do ano pas-

SOBE E DESCE

sado, a primeira senadora com
deficiência se elegeu, Mara Gabrilli (PSDB-SP). Câmaras municipais, assembleias legislativas e o Congresso Nacional são
espaços oficiais de discussão,
mas para que mais representantes com deficiência cheguem
lá, é preciso que eles estejam
em todos os lugares. Mais do
que isso, os locais têm que ser
acessíveis na estrutura, na comunicação e na atitude.
Porém, o autocapacitismo,
preconceito da própria pessoa
com a deficiência dela, permite
que muitos ainda deleguem esse
protagonismo a ações assistencialistas, que na maioria das vezes, se vestem de solidárias.
Precisamos romper esse paradigma, afinal, essa postura
quase nunca é justa, pois gera
dependência, em vez de interdependência. Sim, é uma
tarefa muito trabalhosa. Mas
é isso que sempre me proponho a mostrar neste jornal,
no blog e nas redes sociais do
Reflexão Sobre Rodas (@RefexaoSRodas).
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FRASE

SOBE
PRÉ-SAL
A produção de petróleo
extraído da camada pré-sal
cresceu 4,6% em outubro
deste ano, na comparação
com o mês anterior. Em
relação a outubro de 2018,
a alta chegou a 30,1%.

EE

“O Federal Reserve
também deve agir para
que os países não tirem
mais proveito do nosso
dólar forte”
Donald Trump
Presidente dos EUA

desce
VIOLÊNCIA
O Vale do Paraíba tem cinco
das 12 cidades mais violentas
do Estado, segundo dados
oficiais divulgados pela SSP
(Secretaria de Segurança
Pública) do Estado de São
Paulo.
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BLACK FRIDAY
Prezado jornal OVALE”. Meu
nome é Gabriel tenho 10 anos
e estudo na escola E.M.E.F Professora Luzia Levina Aparecida
Borges. Eu li a reportagem que
foi publicada no dia 26/11/2019
que fala sobre ‘Vale deve vender R$30 mi no Black Friday, diz
portal’. No meu ponto de vista,
é muito legal que 36% do faturamento do país é do estado
de São Paulo, pois com esse resultado, o estado tem mais um
grande destaque entre os outros
estados do Brasil.
Gabriel Henrique da Silva
São José dos Campos

BLACK FRIDAY-2
Meu nome é Rafaela Pereira Silva,
tenho 10 anos e estudo na escola
Luzia Levina Aparecida Borges .Li
a reportagem publicada no dia
26/11/19 sobre ‘O Vale deve vender 30 mil no Black Friday, diz portal’. Na minha opinião o Black Friday é uma promoção ótima pois as
pessoas podem ter condições de
comprar coisas que sem a Black
Friday não teria condições.
Rafaela Pereira Silva
São José dos Campos
BLACK FRIDAY-3
Meu nome é Luiza, tenho 10 anos
e estudo na escola Luzia Levina

Aparecida Borges. Li a reportagem
publicada no dia 26/10/19 sobre
“Vale deve vender R$ 30 mil no
black Friday diz o portal”. Na minha opinião a Black Friday é uma
coisa boa, pois ajuda as pessoas
trazendo preços mais acessíveis.
Luiza
São José dos Campos
BLACK FRIDAY-4
Meu nome é Larissa de Lima
Leite tenho 11 anos e estudo na
escola Professora Luzia Levina
Aparecida Borges. Li a reportagem do dia 26/11/2019 sobre
‘Vale deve vender R$ 30 milhões no Black Friday, diz por-

tal’. Ao meu ver a Black Friday
realmente vendeu muito, pois
as lojas estão diminuindo bastante o preço original dos produtos, e com esse desconto as
pessoas se convencem a comprar coisas por mais barato. Mas
muitas vezes, as pessoas compram sem necessidade e ocorre
o desperdício de dinheiro.
Larissa de Lima Leite
São José dos Campos
RODOVIA NILO MÁXIMO
Essa rodovia é perigosíssima em
toda sua extensão.
Carlos Eduardo Camandoni
São José dos Campos
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