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A Gazeta dos Municípios
Jornalista de Jacareí relança livro sobre 

o caso de racismo da Copa de 1958
Mulher morre após queda 

do 12º andar em
São José dos Campos

O jornalista e escritor de 
Jacareí, Fábio Mendes, re-
lança o seu primeiro livro 
“Campeões da Raça - Os 
Heróis Negros da Copa de 
1958”. O livro traz os bas-
tidores do episódio de ra-
cismo que quase tirou Pelé 
e Garrincha da Copa do 
Mundo na Suécia, a pri-
meira vencida pelo Brasil.
Para produzir o livro, 
Mendes entrevistou ex-
-jogadores, dirigentes e 
jornalistas que viveram a 
saga da seleção brasilei-
ra na Copa do Mundo de 
1958. O trabalho traz re-
latos exclusivos e também 
fotos e reportagens do 
período. A obra traz fotos 
raras e produções de jor-
nais brasileiros e suecos 
da época.
Mendes explica que o li-
vro apresenta um estilo 
que deve agradar não só 
a quem busca um traba-
lho de enfoque social mas 
também aos amantes do 
futebol.
“O livro traz algumas reve-
lações importantes sobre 
como o racismo funcio-
na no Brasil de uma for-
ma geral e no futebol em 
particular, com destaque 
para os acontecimentos 
da década de 1950. Mas é 
também um livro sobre fu-
tebol, com relatos de par-
tidas, causos e curiosida-
des e informações que se 
perderam no tempo, além 
de derrubar alguns mitos 
alimentados por décadas”.
A obra “Campeões da 
Raça”, foi lançado oficial-

Uma mulher de 62 anos 
morreu após cair do 12º 
andar de um prédio na tar-
de desta quinta-feira (20) 
em São José dos Campos. 
De acordo com o Corpo de 
Bombeiros, a ocorrência 

mente em junho de 2018, 
como forma de celebrar 
os 60 anos da conquista. 
O prefácio foi escrito por 
Mauro Beting, um dos 
mais respeitados jornalis-
tas esportivos do país. Em 
2019, em uma seleção com 
mais 160 livros, a obra foi 
finalista do Prêmio Livro-
-Reportagem Amazon.
A reimpressão do livro se 
dá em um momento em o 
tema do racismo no fute-
bol tem sido cada vez mais 
discutido no país.
“Apesar de focar em ca-
sos de racismo de décadas 
atrás, o livro dialoga com 
o quadro atual ao mostrar 
que o racismo nunca dei-
xou de existir no futebol. 
Ele ganha novas caras, 
roupagens e se infiltra por 
novos espaços, mas nunca 
deixou de envenenar nos-
so futebol e nossa socieda-
de como um todo.
O livro é produzido de for-
ma independente, e pode 
ser adquirido no site do 
autor. Estão disponíveis as 
versões impressas e digi-
tal.
A história
O livro tem como tema 
principal a preparação da 
seleção brasileira para dis-
putar a Copa de 1958, na 
Suécia. 
Na ocasião, a equipe con-
tava com vários jogado-
res negros no time titu-
lar, como Pelé, Garrinha 
e Djalma Santos. Com o 
passar do tempo, entre-
tanto, esses jogadores per-
deram a posição, mesmo 

foi registrada por volta das 
13h em um prédio locali-
zado na rua Afonso César 
de Siqueira no bairro Vila 
Adyana. O corpo foi en-
contrado por moradores 
no jardim do edifício. 

sendo superiores aos seus 
concorrentes diretos. Mo-
tivo: o racismo.
“Em 1958 surgiu a tese de 
que os jogadores negros 
eram mentalmente instá-
veis, que fraquejavam nos 
momentos decisivos. Ou 
seja, eles ‘amarelavam’ 
em jogos importantes. 
Essa teoria racista ganhou 
tanta força que interferiu 
na escalação do time”, re-
vela Fábio Mendes.
A mentalidade racista não 
surgiu de uma hora para 
outra: ela foi sendo cons-
truída lentamente, a partir 
dos insucessos brasilei-
ros na década. No livro, o 
jornalista disseca os fatos 
ocorridos nas Copas de 
1950 e 1954 e na excur-
são da Seleção Brasileira 
à Europa em 1956. “Esses 
três eventos foram cruciais 
para o recrudescimento do 
racismo visto em 1958”, 
pontua.
Apesar da opressão racial, 
a Copa teve um final feliz: 
quando ficou claro que o 
Brasil não estava colo-
cando seu melhor time em 
campo, Pelé e Garrinha 
recuperaram a posição de 
titulares. A partir daí, a 
Seleção Brasileira deslan-
chou e deu espetáculo até 
a vitória final, contra a Su-
écia.
“Foi uma vitória brilhan-
te, mas também heroica. 
Os jogadores negros de 
1958 tiveram de superar 
obstáculos em que mui-
tos sucumbiram”, pondera 
Mendes.

De acordo com informa-
ções obtidas pelo Agora-
Vale, a idosa teria se de-
sequilibrado próximo à 
janela e caído.  Entretanto, 
o caso está sendo investi-
gado pela polícia. 
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EXPEDIENTE

Miscelânea
Curiosidades

Aniversários de casamentos

1 ano... Bodas de papel
2 anos... Bodas de algodão
3 anos... Bodas de couro ou trigo
4 anos... Bodas de cera, flores ou frutas
5 anos... Bodas de ferro ou madeira
6 anos... Bodas de açúcar ou perfume
7 anos... Bodas de lã ou latão
8 anos... Bodas de barro ou papoula
9 anos... Bodas de cerâmica ou vime
10 anos... Bodas de estanho ou zinco
11 anos... Bodas de aço
12 anos... Bodas de seda ou ônix
13 anos... Bodas de linho ou renda
14 anos... Bodas de marfim
15 anos... Bodas de cristal
16 anos... Bodas de safira ou turmalina
17 anos... Bodas de rosa
18 anos... Bodas de turquesa
19 anos... Bodas de cretone ou água marinha
20 anos... Bodas de porcelana
25 anos... Bodas de prata
30 anos... Bodas de pérola
35 anos... Bodas de coral
40 anos... Bodas de esmeralda
45 anos... Bodas de rubi
50 anos... Bodas de ouro
55 anos... Bodas de ametista
60 anos... Bodas de diamante
65 anos... Bodas de platina
70 anos... Bodas de vinho
75 anos... Bodas de brilhante ou alabastro
80 anos... Bodas de nogueira ou carvalho
90 anos... Bodas álamo
100 anos... Bodas de jequitibá

Humor

Dois caipiras se encontram: 
- Compadre! Quanto tempo! Quais são as novidades?
- De novidade mesmo só que morreu meu tio, minha tia, minha sobrinha 
e o meu sobrinho.
- Eita! Todos eles morreram?
- Tudinho...
- Mas morreram de que, homi de Deus?
- De derrame...
- Os quatro de derrame?
- Os quatro. Eles estavam na caçamba de um caminhão, indo pra Belrizon-
te, daí a danada da caçamba virou numa curva e foi um derrame só. Eles 
tudinho lá pra baixo...
***
Um caipira de Minas Gerais, durante uma caminhada pelo sítio encontra 
uma lâmpada mágica. O gênio então lhe concede três pedidos. Depois de 
pensar um bocadinho, ele então pede:
- Me dá um queijo...
Pensou mais um bocadinho e fez o segundo pedido:
- Me dá outro queijo...
Pensou mais outro bocadinho e fez o terceiro pedido:
- Agora você me dá também uma muié...
E o gênio, estranhando os pedidos, pergunta:
- Por que você pediu dois queijos e só uma mulher?
E o caipira explica:
- Ah! Seu moço! É que eu fiquei com vergonha de pedir outro queijo...

Mensagens 

Não apresse a chuva, ela tem seu tempo certo pra cair e saciar a sede da 
Terra. Não aprece o Sol, ele tem seu tempo certo de anunciar o amanhecer 
até o último raio. Não aprece a tua alegria, ela tem seu tempo certo pra 
aprender com a sua tristeza. Não aprece o silêncio, ele tem seu tempo certo 
de paz após o barulho cessar. Não aprece o amor, ele tem seu tempo certo 
de semear nos solos mais áridos do teu coração. Não aprece a raiva, ela 
tem seu tempo certo para abrir-se nas águas mansas da tua consciência. 
Não aprece o outro, pois ele tem seu tempo certo para florescer aos olhos 
do Criador. Não aprece a ti mesmo, pois precisarás de tempo certo para 
sentir a tua própria evolução.

Pensamentos, provérbios e citações

Queres que falem bem de ti? Então morra!
Não, eu não me esqueci, eu só não quero me lembrar.   
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Prefeitura de Pindamonhangaba 
abre Centro de Informações

Turísticas no Shopping

Parque da Cerveja inaugura
bar no mirante da

Serra da Mantiqueira

Rita Lee é diagnosticada 
com câncer no pulmão

A Prefeitura de Pinda-
monhangaba inicia as 
atividades do Centro de 
Informações Turísticas 
no Shopping Pátio Pin-
da na próxima sexta-feira 
(28). Em comemoração à 
ocasião, serão realizadas 
apresentações culturais na 
praça de alimentação na 
sexta-feira (28), sábado 
(29) e domingo (30). To-
das as ações estão respei-
tando as diretrizes e regras 
sanitárias previstas no Pla-
no São Paulo.
O CIT fica localizado pró-
ximo à Oscar Calçados, e 
será um local onde o muní-
cipe poderá obter mais in-
formações sobre o turismo 
de Pindamonhangaba. A 
loja foi decorada com um 
mapa ilustrado e foi prepa-
rado um vídeo mostrando 
as belezas da cidade.
De acordo com o secretá-
rio adjunto de Cultura e 
Turismo, Ricardo Flores, a 

O bar localizado no miran-
te do Parque da Cerveja 
Campos do Jordão, na Ser-
ra da Mantiqueira, inaugu-
rou e está preparado para 
receber os amantes de cer-
veja artesanal. A constru-
ção, que possui vista 180º 
das paisagens do local, 
com 140m de altura, foi 
totalmente reformada para 
proporcionar um momen-
to único de harmonização 
da cerveja com a natureza.
O novo bar conta com um 
aconchegante quiosque 
que oferece todos os rótu-
los das cervejas produzi-
das na fábrica da Cerveja 
Campos do Jordão, além 

A cantora Rita Lee, des-
cobriu um tumor no lado 
esquerdo do pulmão. A 
notícia foi dada em seu 
perfil oficial do Instagram 
no início da noite desta 
quinta-feira (20). 
De acordo com o comuni-
cado, a artista passou por 
um check-up no Hospital 

implantação do Centro de 
Informações Turísticas é 
mais uma ação da gestão, 
dentro da nova forma de 
se fazer turismo na cida-
de. Além do CIT, haverá 
uma exposição de fotos de 
atrativos turísticos da ci-
dade. A ocasião marcará, 
também, o lançamento do 
“Disk Turismo” 93500-
4548, uma linha direta 
para o munícipe acompa-
nhar o trabalho do Novo 
Turismo e ficar por dentro 
das novidades para a cida-
de, após a pandemia.
Parceria de sucesso - Essa 
iniciativa é mais uma par-
ceria com o Shopping Pá-
tio Pinda que, recentemen-
te, foi palco das lives do 
“Festival Solidário”, rea-
lizada virtualmente para a 
arrecadação de alimentos 
para as famílias que mais 
precisam. As doações ain-
da estão abertas e devem 
ser feitas no Fundo Social 

de porções, chás especiais 
e até um bolo quentinho 
para acompanhar o cafezi-
nho.   A visita tem duração 
máxima de 1 hora e até às 
16h, o valor do passeio é 
de R$78, com direito à 
degustação da régua com 
quatro estilos de cerveja. 
A partir das 17h, durante a 
celebração do entardecer, 
a visita sairá por R$108, 
com direito a um petisco e 
um chope da casa e, claro, 
o espetáculo do pôr do sol 
de maneira única.
Eventualmente o momen-
to contará com música ao 
vivo, ao relaxante som de 
sax e violino. Futuramen-

Israelita Albert Einstein, 
em São Paulo. “Os exa-
mes apontaram um tumor 
primário no pulmão es-
querdo. 
Bem assistida por uma jun-
ta médica, já se encontra 
em casa e dará sequência 
aos tratamentos de imuno 
[imunoterapia] e radio-

de Solidariedade, rua De-
putado Claro César, 53, 
centro, ou telefone 3643-
2223.
Programação comemora-
tiva
Sexta-feira (28)
19 - Orquestra de Cordas 
da Corporação Musical 
Euterpe
Sábado (29)
14h - Contação de Histó-
rias “O Sapo Apaixonado”
16h - Contação de Histó-
ria “A menina dos brinqui-
nhos de ouro”
18h - Andréia Santos e Vi-
nícius
20h - Rafael Zacchi
Domingo (30)
14h - Contação de Histó-
ria “A menina dos brinqui-
nhos de ouro”
16h - Contação de História 
“O sapo apaixonado”
18h - Carol Capucho Duo
20h - Duo Sunday e Tra-
vels - Blues Folk e outras 
viagens

te, o local estará disponí-
vel para pequenos even-
tos, sempre respeitando 
a capacidade máxima de 
pessoas na área.
Para chegar ao mirante, o 
visitante passará por uma 
trilha que conta com uma 
mata verde, sons de pássa-
ros e uma vista maravilho-
sa do Vale do Lajeado. Ao 
chegar no espaço, é pos-
sível ver toda a paisagem 
das montanhas da Serra da 
Mantiqueira, além de ter a 
oportunidade de contem-
plar e ouvir os sons das 
águas da cachoeira Gavião 
Gonzaga, a mais longa e 
volumosa do estado.

terapia. Agradecemos as 
orações e a Luz Divina”, 
disse o texto. 
Rita Lee, de 73 anos é 
dona de uma carreira bri-
lhante ao longo dos anos. 
Fez história na música 
e foi vencedora de vá-
rios prêmios, incluindo o 
Grammy Latino. 



página 4 A GAzetA dos Municípios 21 de Maio de 2021

Secretaria de Cultura e Turismo de Pindamonhangaba 
abre inscrições para oficinas culturais de junho

A Secretaria de Cultura e 
Turismo de Pindamonhan-
gaba, abre inscrições para 
oficinas culturais de ju-
nho, dando sequência ao 
Programa Oficinas Cultu-
rais, gerenciado pela orga-
nização social Poiesis.
As cinco oficinas culturais 
serão gratuitas e apresen-
tadas para público a par-
tir dos 16 anos, de forma 
virtual pela plataforma 
Zoom.
Segundo a diretora de Cul-
tura de Pindamonhangaba, 
Rebeca Guaragna, as ofi-
cinas abrangem diversas 
linguagens culturais. “O 
objetivo das atividades é 

aproximar pessoas de dife-
rentes classes sociais, fai-
xas etárias e repertórios, 
promovendo um impor-
tante espaço simbólico de 
trocas de conhecimentos 
e experiências artísticas”, 
aponta Rebeca.
Confira a programação 
completa:
A Diversidade Linguística 
Brasileira
A proposta da oficina é 
discutir as linguísticas dos 
povos originários e apre-
sentar um pouco da rica 
diversidade que é parte 
fundamental da história do 
Brasil.
As inscrições seguem até 

o preenchimento das va-
gas. Para se inscrever pre-
encha o formulário através 
do link.
Palestra: Iniciação ao 
Mercado de trabalho para 
novos atores
A atividade abordará a 
carreira do ator/atriz em 
diferentes modalidades 
do mercado, buscando 
diferenciar e esclarecer 
o papel das agências de 
modelo e de atores, falar 
sobre formação, entidades 
representativas do setor e 
as possibilidades de atua-
ção em diferentes espaços.
As inscrições seguem até 
o preenchimento das va-

gas. Para se inscrever pre-
encha o formulário através 
do link.
Em Defesa da Narrativi-
dade: Psicanálise e Escri-
ta Criativa em Tempos de 
Pandemia
Nessa atividade, busca-se 
refletir e observar as narra-
tivas atuais com o intuito 
de recriar o que foi perdido 
e reconhecer os traumas e 
injustiças perpetradas pe-
los colonialismos.
As inscrições seguem até 
o preenchimento das va-
gas. Para se inscrever pre-
encha o formulário através 
do link.
Enfrentando as Imagens: 

O Olhar Colonial na Cons-
trução do “Outro”
A proposta da palestra é 
discutir representações de 
pessoas negras na arte e 
na cultura visual ao lon-
go da história, levantando 
aspectos do olhar colonial 
e como os artistas afrodes-
centes constroem novas 
narrativas por meio de di-
ferentes linguagens.
As inscrições seguem até 
o preenchimento das va-
gas. Para se inscrever pre-
encha o formulário através 
do link.
Criação e Composição em 
Rap
A oficina tratará da com-

posição em rap, exploran-
do aspectos como tempo 
e ritmo, evidenciando os 
processos criativos de mé-
tricas. A proposta é esti-
mular o mergulho no uni-
verso paralelo existente 
aos olhos do apreciador e 
a empatia em entender os 
caminhos e pensamentos 
diversos.
As inscrições seguem até 
o preenchimento das va-
gas. Para se inscrever pre-
encha o formulário através 
do link.
Em caso de dúvidas, en-
vie uma mensagem para o 
e-mail interioronline@ofi-
cinasculturais.org.br


