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Jacareí comemora 365 anos, mas
há controvérsias sobre fundação
Ex-prefeito e historiador, BSL (foto) afirma que a confusão quanto ao fato é quase unânime
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nova upa
A Prefeitura de Jacareí confirmou
para o feriado desta segunda-feira,
dia 3, às 10h (aniversário da cidade), a inauguração da ala infantil
da Unidade de Pronto Atendimento (UPA III) ‘Dr. Thelmo de Almeida
Cruz’, que começará a funcionar na
próxima terça-feira (4).
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Comunicamos que não haverá
expediente comercial em nossa
sede, nesta segunda-feira (3),
em razão do feriado de aniversário de Jacareí.
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Editorial

Jacareí: 365 anos de esperanças
O Diário de Jacareí ouviu personalidades atuantes na desenvolver, um povo cheio de esperança e agora “conta
cidade para saber se elas acreditam num futuro próximo com administradores declaradamente comprometidos e
de melhores dias.
responsáveis”.
“Sinto orgulho em parabenizar a cidade que me acolheu
Num desenho de país em que tudo parece caminhar para
há exatos 59 anos”, diz Edson de Oliveira Andrade, titular piores dias, uma fala de esperança é sempre recebida com
do registro de imóveis e dos mais notáveis rotarianos. alívio. Bom é quando vinda de quem possui o poder de
Segundo ele, “nossa Jacareí cresce porque proporciona mudar as coisas ou de quem já faz bem sua parte naquilo
infraestrutura e qualidade de vida àqueles que nela vi- que lhe compete. O prefeito Izaías Santana (PSDB) diz
vem, trabalham e investem; cresce
que “o que acontece na cidade é o
ordenada, sem comprometer sua
resultado dos sonhos e das ações de
história rica em realizações nas áreas
todos nós. Devemos acreditar em
Uma fala de
da cultura, do ensino e do esporte,
Jacareí, pois ela é fruto da nossa
esperança é sempre
honrando e dignificando o solo pauforça de vontade em fazê-la ainda
recebida com alívio
lista”. De maneira semelhante, pensa
melhor”. Portanto, estamos em momento apropriado para boas novas.
o promotor de Justiça, José Luiz
Muitos sentem ainda na pele estes
Bednarski. Para este, “além da destacada localização geográfica e de suas riquezas naturais, 365 anos a comemorarmos em abril, como se fossem 365
Jacareí é alicerçada em sólidas tradições históricas e seus dias de trabalho e dificuldades que os pioneirismos sempre
moradores se orgulham de seu rico patrimônio humano”. exigiram. Nós do presente temos mais anos pela frente
O teor das outras manifestações se repete no mesmo para executar a contrapartida que nos cabe para recolocar
pensamento, como é o caso da vereadora Lucimar Pon- Jacareí em sintonia com a esperança de seu povo. Poderá
ciano (PSDB), a primeira mulher a ocupar a presidência custar-nos alto, mas a sensação de cumprir esse dever
do Legislativo e atuante em causas sociais. Segundo ela, cívico não tem preço.
Jacareí tem tudo para ser próspera: um território para se
É a nossa opinião.
úteis para as gerações futuras.
Ela, inclusive, tem trabalho
realizado para a ONU (Organização das Nações Unidas)
sobre contaminação de águas
potáveis e que nunca foi aproveitado na cidade. Existem
moradores entre nós que são
arquivos vivos de Jacareí e
que não conversam entre eles
sobre o assunto, explica.
Malu tomou algumas iniciativas nesse sentido, como
um levantamento da memória
fotográfica, procura conversar com as tais ‘memórias
vivas’ e leva adiante o projeto “Oficina de Ideias”.
Ela acredita que teremos um
ganho considerável se nos
voltarmos para esse potencial
esquecido. “Essa é nossa
responsabilidade para com
a juventude”, diz. Momento
de crise é momento de renascimento, recomposição,
revolução, “mas precisamos
dar o primeiro passo”.

É o momento de dar
o primeiro passo
A filha brilhante Maria
Luiza Porto Melo, Malu,
quer executar em Jacareí um
projeto ousado. A Oficina de
Ideias. Pelo que ela explica,
seria alguma coisa que servisse de elo entre o pioneirismo
do passado histórico e a
tecnologia do presente para
resultar na soma positiva de
ambos em futuro próximo.
“A memória de uma cidade
deveria ser política de governo”, diz ela com entusiasmo
juvenil, porém sem esconder
a preocupação com o não
aproveitamento de ganhos
do passado para tornar nosso
presente melhor.
Segundo ela, estaríamos
mais avançados em progresso se houvesse um cuidado

extremo com a preservação se, como “a laje da estação
de nossos conhecimentos lo- rodoviária velha, que é um
cais. “É preciso preservar a modelo inédito de engenhamemória no sentido amplo”, ria e arquitetura no Vale do
diz. Malu entende que temos Paraíba” por causa do vão
prejuízos financeiros com a livre (sem colunas) de que
falta des- Divulgação
foi construída. “E ninsa polítiguém liga
ca, mas
para isso”,
sofremos
comenta.
perdas
Outra coiirreparása a lamentar
veis por
é a dispersão
desprezarmos a Malu: empenhada na Oficina de Ideias de grupos de
conhecedofonte de
conhecimento local que nos res da cidade que existem há
legaram.
mais de 40 anos e poderiam
Ela cita de passagem um ser balizadores de iniciativas
exemplo de algo que se não que hoje a cidade pode tomar
cuidarmos o tempo apagará de maneira mais segura, ser
da lembrança dos jacareien- exemplo para outras cidades e

Operação ‘Carne Fraca’
Fatos ocorridos há alguns
dias nos encaminham para a
reflexão sobre a competência
institucional da autoridade
encarregada do Inquérito Policial, cuja peça derradeira é
o relatório. Segundo dispõe a
legislação pertinente, a autoridade fará esmiuçador relatório
do que tiver sido apurado e
enviará os autos para o juiz.
Conclui-se, pois, que o delegado de Polícia Civil ou Federal
não pode emitir juízo de valor
acerca dos fatos apurados,
culpabilidade, agravantes, atenuantes, pena aplicável, entre
outros. Entretanto, o que se
observa, com lamentável frequência, é a exposição pública
do investigado e o descuido da

autoridade policial na emissão de opiniões sobre fatos,
provas, testemunhas, perícias
na investigação, dentre outros
elementos.
Transbordas vezes são convocadas entrevistas pela mídia
televisiva, à moda perguntas e
respostas, com o aprofundamento em questões afeitas ao
titular da ação penal, no caso,
o Ministério Público, ou ainda,
arremates sobre a culpabilidade, quando sequer foi avaliada
a oportunidade, conveniência
e legalidade pelo Judiciário.
Na operação ‘Carne Fraca’,
até mesmo delegados federais
e suas associações, afiançaram
que houve excesso. Não se
pode olvidar que o Inquérito
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Policial é procedimento administrativo, persecutório,
informativo, antecedente
ou não da Ação Penal. No
inquérito, não há autor ou
réu, culpado ou inocente. E,
por não haver contraditório,
isto é, o direito do indiciado
contrapor-se ao procedimento
inquisitivo, o máximo cuidado
deve ser a regra.
Tal procedimento, como
acima exposto, não é indispensável para o oferecimento
da denúncia criminal ou para o
intento da ação penal privada,
iniciada com a queixa crime,
no entanto, quase sempre, a
peça inicial acusatória aguarda
a conclusão do inquérito para
oferecer denúncia ou requerer

o arquivamento do procedimento investigatório.
Acerta, porém, que não
é infrequente que o relatório
policial que encerra o inquérito
vá além do que determina a
legislação processual penal
e a própria Constituição Federal, mais se assemelhando
à uma Sentença Condenatória e, por isso, progredindo
ao exame de situações que
fogem da competência legal
ou institucional da autoridade
policial.
Peço escusas pelo avanço
na seara do ilustre e dileto
amigo, o Promotor de Justiça
José Luiz Berdnarski, mas,
conto com a sua tolerância
costumeira.
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TAPA-BURACO

Ilustração

A Prefeitura de Jacareí continua ‘inovando’
no quesito comunicação.
Após a divulgação diária da
agenda do prefeito Izaias
Santana (PSDB), a atual
administração iniciou, na
segunda-feira (27), a divulgação dos bairros que
serão contemplados com
a operação ‘tapa-buraco’, comandada pela Secretaria Municipal
de Infraestrutura. O serviço será feito tanto nas ruas asfaltadas
quanto nas vias com pavimento articulado, os chamados bloquetes. A iniciativa é válida, mas causou polêmica na página oficial
do Diário de Jacareí no Facebook.

PLANEJA JACAREÍ

A Prefeitura de Jacareí inicia na terça-feira (4), na EMEIF Jean
Jacques Rousseau, no Bandeira Branca, das 19h às 21h, as reuniões do ‘Planeja Jacareí’, uma série de encontros da Secretaria de
Governo para ouvir as reivindicações e sugestões de melhorias
para cada região. O objetivo desses encontros é que os moradores de cada bairro participem efetivamente do planejamento
da cidade e as informações colhidas sirvam como referência na
elaboração do Plano Plurianual (PPA), que define projetos e políticas públicas que direcionarão as ações do governo para os
próximos quatro anos.

COISAS DISTINTAS

O secretário de Governo, Celso Florêncio (foto), reforça que o
‘Planeja Jacareí’ é diferente do Orçamento Participativo, implantado pelo PT em seus 16 anos de governo em Jacareí, porque “ao
Divulgação
invés de discutir as definições contábeis, relacionadas ao orçamento de cada região, discutimos com os munícipes as prioridades de cada
região que, consequentemente, direcionarão o
planejamento das ações do governo”, conclui.
Ao todo serão 26 reuniões que acontecem entre
4 de abril e 13 de maio, abrangendo todas as
regiões da cidade.

INFORMAÇÃO

O ex-prefeito e ex-deputado estadual Marco Aurélio de Souza
(PT) contesta informação deste jornalista segundo a qual estaria
com seus direitos políticos suspensos até as eleições de 2018
(sem direito a concorrer a qualquer cargo eletivo até esta data).
Em nota, Marco Aurélio afirma que não existe qualquer processo
contra sua pessoa que tenha sentença condenatória neste sentido.

EXPLICAÇÃO

De acordo com ele, na eleição de 2014, o que ocorreu é que
o pedido de registro de sua candidatura a deputado foi indeferida
por motivo de conta rejeitada pelo Tribunal de Contas. “Aliás, o
STF já deliberou que conta rejeitada pelo Tribunal de Contas,
sem apreciação da Casa Legislativa, não pode mais ser motivo impeditivo de registro de candidatura. Portanto, por esta
decisão, julgo que nada me impede de ser candidato a qualquer
cargo eletivo neste momento”, finaliza. O jeito é esperar 2018
chegar, para conferir!

NOVA DIREÇÃO

divulgação

O PSB está sob
nova direção em Jacareí. A assistente
social Márcia Dantas
Cortez Barbieri (à
esquerda com Ana
Abreu) assumiu a
presidência do partido em 23 de janeiro
deste ano, mas a informação só foi transmitida à imprensa na
última terça-feira (28).
A nova executiva é composta por Daysi Pasardis (financeiro) Marilisa Oliveira (secretária geral) e Ana Abreu, Alex Miranda e Felipe
Ferreira (membros). Em nota, o PSB reitera que é oposição ao
governo Izaias Santana e acredita ‘numa oposição madura frente
às demandas sociais do município’.

INDEPENDÊNCIA

O PSB elegeu sua primeira mulher vereadora em Jacareí,
Sonia Patas da Amizade, que segundo a legenda ‘tem conduta
independente nas votações da Câmara, sem nenhuma exigência
de trocas e acordos com o governo eleito’, enfatiza. O partido
informa ainda que após a eleição, a candidata majoritária Ana
Abreu (segunda colocada no pleito) foi convidada por Izaias para
assumir a presidência da Fundação Cultural, mas o convite foi
recusado ‘por compreender que o aceite não seria ético com os
eleitores que dentre todos os candidatos escolheu Ana Abreu por
apresentar um projeto único e inovador para Jacareí’, finaliza.
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Jacareí comemora 365 anos, mas
há controvérsias sobre fundação
A Redação
Nesta segunda-feira,
dia 3 de abril, Jacareí
está comemorando seu
aniversário de 365 anos,
mas há controvérsia sobre
a real data e ano de sua
fundação. De acordo com
pesquisas do historiador
e ex-prefeito de Jacareí,
Benedicto Sérgio Lencioni, o BSL, o correto seria
24 de novembro de 1653,
data em que foi escrita a
ata da criação da Vila de
Nossa Senhora da Conceição da Paraíba, que marca
oficialmente o nascimento
de uma povoação com
estrutura e registro.
Em reportagem produzida pelo jornalista João
Júlio da Silva e publicada
pelo Diário de Jacareí em
2016, BSL afirmou que a
confusão é quase unânime.
“Quando se fala da fundação da cidade, 3 de abril
é a data lembrada, pois
passaram a utilizá-la, mas
ela é a data de elevação de
vila à categoria de cidade,
que ocorreu no ano de
1849, como se fosse a da
sua fundação. Portanto, 3
de abril de 1849 é a data

em que Jacareí foi elevada
à categoria de cidade e
24 de novembro de 1653,
quando houve a criação da
vila”, disse.
BSL afirmou que os
estudos que fez em torno
da data estão em seu livro
‘Jacareí e as Questões
Controvertidas’, lançado
em 1994. O historiador
disse que começou a pesquisar profundamente sobre a fundação de Jacareí
na década de 1980.
FUNDADOR - Outra polêmica é sobre quem realmente fundou Jacareí. De
acordo com a tradição,
a cidade foi fundada em
1652 por Antônio Afonso
e seus filhos: Francisco, Estevão, Bartolomeu
e Antônio Afonso. BSL
descarta que tenha sido
Antônio Afonso.
“Não pode ser fundador
que não exerceu atividade
consciente voltada para
um fim específico. Segundo consta, o núcleo
populacional surgiu em
terras de Antônio Afonso,
por isso é atribuído a ele
a ‘honra’ de ter sido a
fundador. Ao se dizer que
Antônio Afonso fundou
Jacareí, se lhe atribuí
uma vontade consciente
de edificar uma população, mas não há registro
de nenhum ato seu neste
sentido. Nada edificou.
Nem mesmo se sabe se
aqui esteve”, disse.
Segundo BSL, a ex-

O que não mata engorda
*José Luiz Bednarski
Penhoro minha solidariedade ao brioso delegado
federal Maurício Moscardi Grillo, atacado duramente
na imprensa patrocinada pelos fabricantes de carne.
O policial zeloso apenas cumpriu seu dever quando
demonstrou preocupação com a segurança alimentar
do povo, pois quase metade (21) dos 44 frigoríficos
inspecionados apresentou adulteração de produtos.
Não pense o leitor que o problema está restrito à

pansão urbana se fez sobre terras que primeiro
tiveram um dono, os sesmeiros. “A ocu p a ç ã o
da terra se fez para as
atividades rurais. Antônio Afonso teria ganho
aqui terras para esses
fins. Mas, não existe
nenhum registro sobre
isso. É preciso que se
considere o termo de
criação da vila, o documento de elevação à
vila em 1653. Hoje, é
permitido uma afirmação paralela que Jacareí
teria surgido em possíveis
terras de Antônio Afonso,
fundada por um grupo de
moradores liderado por
Diogo de Fontes. Para
essa afirmação há registro
insuspeito e pormenorizado, a ata de fundação da
Vila de Nossa Senhora da
Conceição da Paraíba”,
afirmou o historiador.

DJ/arquivo

Ex-prefeito e
historiador,
BSL afirma que a
confusão quanto
ao fato é quase
unânime

O historiador e ex-prefeito, Benedicto Sérgio Lencioni, o BSL,
que desenvolve pesquisas sobre a fundação de Jacareí

PERFIL
Benedicto Sérgio Lencioni, o BSL, é historiador, professor, advogado, pintor, escritor, colunista de jornal e político.
Nasceu em Jacareí em 23 de maio de 1936. Ele escreveu diversos livros sobre a história do município.
Sua carreira política teve início na década de 1960, quando
foi eleito vereador e exerceu o mandato de 1960 a 1964, se
reelegeu quatro anos depois, para o período de 1969 a 1973.
Em 1972 e 1976 se candidatou a prefeito do município, sendo
eleito em 1976.
Em 1992 disputou o pleito novamente e perdeu para Thelmo de Almeida Cruz por uma diferença de pouco mais de três
mil votos. Não desistiu da reeleição e concorreu pela quarta
vez em 1996, e conseguir sair vencedor.

carne. Isso é apenas a ponta do iceberg. Temos ainda
o excesso de agrotóxicos, a permissão a substâncias
cancerígenas e até a adubação insalubre dos orgânicos
(que muitos pensam ser a salvação da lavoura).
Além dos alimentos ‘in natura’ e na fabricação, ocorrem barbaridades no preparo de refeições oferecidas ao
consumidor. Os restaurantes, por exemplo, sofrem com
o despreparo dos cozinheiros. Em frente ao Shopping
Center Jacareí, antes do almoço, eles se sentam na
sarjeta para fumar, tirar meleca do nariz e usar a ponta
dos caninos para limpar a sujeirinha embaixo das unhas.
Se aos olhos do público agem assim, é mais repugnante
ainda imaginar o que fazem ocultos nas cozinhas.
Nossa sorte é poder contar com uma pugnaz Vigilância Sanitária para fiscalizar a higiene afonsina
de restaurantes, bares, lanchonetes e carrinhos de
lanche. No entanto, o problema maior é o marmitex
clandestino que prolifera em Jacareí, o que demandaria
um trabalho especial.

CERTIDÃO - “O documento de 1653 é a verdadeira certidão de nascimento de Jacareí na
condição de núcleo urbano, quando o grupo de
moradores tomou as medidas indispensáveis para
fundação da vila. Onde
estariam Antônio Afonso
e seus filhos? Teriam eles
ao menos morado aqui?
Faltam registros ou, pelo
menos, indícios. No grupo de moradores que se
dirigiu a Mogi das Cruzes
não se registra a presença
de nenhum dos Afonsos.

Jacareí foi, na realidade,
fundada por um grupo de
moradores liderado por
Diogo de Fontes. E o que
se extraí, sem qualquer
dúvida, do documento
de elevação à vila, que
data de 1653, um ano
após a pretensa fundação
pro Antônio Afonso e seus
filhos”, disse BSL.
A questão é a razão pela
qual os historiadores citam
Antônio Afonso como
fundador. “Certamente
foi ele um dos primeiros
a receber sesmarias nessas paragens é poderia
até mesmo ter trazido
os primeiros habitantes.
Mas disso não há o menor
registro. O documento de
1653 não faz ainda qualquer referência de que os
moradores estivessem em
terras de Antônio Afonso.
Durante todo esse tempo
nos acostumamos a aceitar
como verdade afirmações
conceituais sem qualquer
respaldo”, afirmou.
BSL é contundente ao
afirmar que a Vila de Nossa
Senhora da Conceição da
Paraíba, depois Jacareí,
não teve um fundador. “Os
moradores criaram a vila,
e a eles, sem exceção, se
deve a honra, os méritos, e
o registro histórico como
sendo os verdadeiros fundadores”, disse.
Sobre seu trabalho de
pesquisador, BSL afirma que “a procura da
verdade é a obsessão do
historiador”.

Anos atrás, a casa vizinha ao Ministério Público sofreu uma estranha reforma sem placa, sem responsável.
Tudo foi fechado, hermeticamente fechado – portas,
entrada, janelas. A insalubre falta de circulação de ar
teve logo explicação, pois ali se instalou uma central
de marmitex. As paredes do fundo não receberam
reboco, utensílios de cozinha secavam ao sol na laje,
juntamente com roupas íntimas, e pombos ciscavam
ali e acolá.
Para agravar, ouviam-se latidos de cães provindos
do interior da casa. Seriam animais de estimação ou
matéria-prima? Sei lá, como escreveu Caio Fernando
Abreu, ‘a carne é fraca, a alma é safada e o diabo ainda
atenta’. Deve ser por isso que o esporte afonsino mais
praticado depois do futebol e do cestobol é a compra
em supermercado para uma boa refeição caseira. É
realmente mais seguro.
José Luiz Bednarski é Promotor de Justiça da Cidadania e do Consumidor
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Eventos movimentam mês do aniversário
Outro
destaque da
programação
é o festival de
canto lírico
Maria Callas,
um dos
maiores no
gênero da
América
Latina

um grande show no dia do
aniversário, nesta segunda-feira (3), às 19h, no

Parque da Cidade.
E durante o mês, mais atrações movimentam a agenda

SHOW DE ANIVERSÁRIO - Para abrir a programação, na segunda-feira,
dia 3 de abril, às 19h, um
grande show com a Banda
Palace, no Parque da Cidade. A Banda Palace é uma
banda da cidade de Jacareí,
atuante há 16 anos, com
um repertório eclético, passando por todos os estilos.
A banda é formada pelos
cantores Cecília Militão,
Maysa Ohashi, Tical e Thiago Alves. E ainda conta com

cultural: shows, teatro, exposições e o tradicional festival
de canto lírico ‘Maria Callas’.

um corpo de balé, coordenado pelo mestre Júnior.
CANTO LÍRICO - Outro
destaque da programação de
aniversário é o festival de
canto lírico Maria Callas,
um dos maiores no gênero da
América Latina e que reúne
participantes do Brasil, Chile, Argentina, entre outros
países. A premiação varia de
R$500,00 a 5.000,00.
O festival tem início dia
1º de abril no Theatro São
Pedro, na capital, mas a
semifinal e final, ocorrem
em Jacareí, nos dias 5 e
6 de abril, em local ainda
indefinido.

Bruna Viola faz
show no dia 7
Divulgação

Jacareí completa 365
anos de fundação na próxima segunda-feira (3),
feriado municipal. E para
comemorar, a Prefeitura e
a Fundação Cultural José
Maria de Abreu prepararam
uma programação especial, com muitas atrações
gratuitas. A Banda Palace
abre a programação com

Para conferir todas as atrações da agenda cultural de
abril, acesse: www.jacarei.
sp.gov.br.

PMJ/ARqUIVO

Show com
Banda Palace
abre programação
nesta segunda-feira,
dia 3 de abril, no
Parque da Cidade

A atual música
de trabalho,’Tô
Fazendo Falta’
(sucesso na voz
de Joanna, ainda
nos anos 90),
já está sendo
executada nas
principais rádios
do país

Bruna Viola, uma das
sertanejas mais queridas
do Brasil, se apresenta
pela primeira vez no
Macau Show Bar, em
Jacareí. Com repertório
100% sertanejo, o show
de aproximadamente
1h20 está previsto para
pouco depois da meianoite do dia 07 de abril
(de sexta para sábado).
Carinhosamente
apelidada de ‘Bruta do
Sertanejo’, a cantora é
nascida em Cuiabá/MT
e começou a dedilhar
a viola aos 11 anos de
idade, por influência
de seu avô. Apaixonada
pela música raiz, Bruna

carrega no braço a
imagem de um de seus
ídolos, Tião Carreiro.
“Nasci e cresci no
campo ouvindo Tião
Carreiro, Inezita Barroso, Chitãozinho &
Xororó, e por aí vai.
No meu show eu mostro
um pouco do que eu
mais amo fazer, cantar
e tocar viola. Espero
todo o público de Jacareí e região pra curtir
os ‘modão’ comigo”,
reforçou.
Ainda para esse ano,
Bruna se prepara para
lançar novos singles
pela gravadora Universal Music.

SERVIÇO
BRUNA VIOLA EM JACAREÍ
PQuando: sexta-feira, 07 de abril de 2017.
POnde: Macau Show Bar, Avenida Malek Assad, 1509
PInformações e ingressos:
www.macaushowbar.com.br ou (12) 99669-2665.
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Câmara reúne sindicatos para
discutir projetos ao funcionalismo

Vereadores de Jacareí
realizaram uma reunião na
tarde desta sexta-feira (31)
com membros dos sindicatos dos Trabalhadores
Públicos Municipais de
Jacareí (STPMJ) e do Serviço Autônomo de Água e
Esgoto (SindSAAE) para
discutir dois projetos de
lei do prefeito Izaias Santana (PSDB), que pretende
padronizar referências e
adicionais por exercício
de cargos em comissão
por servidores de carreira.
O encontro foi organizado
com o objetivo de apresentar aos sindicatos dos servidores de Jacareí às medidas
relacionadas à reforma do
funcionalismo municipal,
proposta pelo prefeito.
No caso do adicional

novo piso salarial proposto
incorpora especificidades
do mercado de trabalho de
Jacareí e do estado, “estando acima do salário mínimo nacional e paulista”,
cita Izaias na mensagem
aos vereadores.
Ambos os projetos de
lei foram protocolados
junto à Secretaria Legislativa da Casa no último
dia 28 e ainda não têm
previsão de votação.

Divulgação/CMJ

O encontro
teve objetivo
de apresentar
detalhes da reforma
do funcionalismo,
proposta pelo prefeito

O presidente do SindSAAE, Décio Moreira Neto, fala durante encontro com vereadores

por exercício de cargo em
comissão por servidor de
carreira, a medida contemplaria as funções de
engenheiro, arquiteto e topógrafo. Segundo o projeto, o servidor poderá optar
pela remuneração integral
do cargo em comissão ou
pelo valor do vencimento
de sua carreira mais 50%
da remuneração do cargo
em comissão, sem prejuízo

do vencimento, condição
exclusiva quando o engenheiro, o arquiteto ou o
topógrafo estiverem lotados em órgãos de análise
de aprovação de projetos.
Já em relação ao projeto
que altera as referências
dos cargos, a proposta é
que todos os cargos dos
servidores com referência
“1” e “2” passem a ser de
referência “3”. Atualmen-

te, a administração municipal possui 492 servidores
com referência “1” e 610
servidores com referência “2”. Caso aprovada,
a medida proporcionará
aumento real de 18,56%
nos vencimentos de servidores com referência “1”,
e 11,91% de aumento no
vencimento de servidores
com referência “2”.
Na opinião do prefeito, o

REAÇÃO - Representantes dos sindicatos divergiram em relação aos pontos
apresentados nas duas propostas do prefeito. Para o
presidente do SindSAAE,
Décio Moreira Neto, é
preciso ter bom senso. “O
SindSAAE é favorável às
propostas, mesmo que elas
beneficiem cargos específicos e não contemple a
coletividade do funcionalismo”, afirmou Décio.
Na opinião da presidente
do STPMJ, Sônia Evarista
da Silva, faltou diálogo por
parte do prefeito antes de
apresentar os projetos no

Legislativo. “Discutimos
com o prefeito o reajuste
salarial, jamais esses dois
projetos. Buscamos o diálogo junto à administração
municipal para que seja
possível corrigir distorções históricas nos cargos
e salários dos servidores,
especialmente aqueles
que recebem pouco mais
de R$ 830,00 por mês”,
disse Sônia.
Ainda segundo ela, o
sindicato não concorda
que o servidor que recebe
menos tenha que esperar
até o mês de agosto para receber os benefícios. “Nós
queremos coerência e responsabilidade para com o
servidor. Transparência
é fundamental”, concluiu
a presidente do STPMJ.
Além da presidente da
Casa, participaram do
encontro, os vereadores
Luís Flávio (PT), Sônia
Patas da Amizade (PSB),
Paulinho dos Condutores
(PR), Valmir do Parque
Meia Lua (PSDC), Arildo Batista (PT) e Juarez
Araújo (PSD)
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Prefeitura anunciou
para o dia 3, às 10h,
a inauguração da ala
da unidade que leva
o nome do ex-prefeito
Thelmo Cruz

PMJ/ARqUIVO

Prefeitura entrega ala infantil da
nova UPA na Avenida Davi Lino
GESTÃO - Com o funcionamento do novo serviço,
a UPA Infantil da Avenida
Senador Joaquim Miguel
Martins de Siqueira, também na região central, será
desativada. A equipe da
Secretaria de Saúde ainda
estuda o que fará com o
prédio, que deverá continuar
atendendo o setor de saúde
do município.
A nova UPA será administrada pela Organização Social (OS) Sociedade
Beneficente Caminhos de
Damasco, que venceu chamamento público e fará gestão plena da unidade, sendo
responsável por toda gestão
de funcionários, contratação
de médicos, manutenção de
equipamentos, compra de
materiais e medicamentos e
todas as outras necessidades
para oferecer um atendimento de qualidade à população.
O contrato com a entidade é no valor de R$ 13,670
milhões e tem duração de

12 meses, com a possibilidade de renovação por outros
60 meses.
A unidade contará com
25 leitos, sendo dez para observação, dois para casos de
urgência, um para isolamento
e 12 leitos para medicação.
Além de contar com sala de
Raios-X, laboratório clínico,
uma UTI Móvel para urgências e emergências e toda
estrutura para o atendimento e
acolhida à população. Caso o
paciente precise ser internado
ou o caso se agrave, ele será
transferido para um hospital
de retaguarda no município.
A construção do prédio
recebeu investimento de quase R$ 16 milhões e os gastos
para equipar a unidade ficaram em R$ 1,229 milhão.
A unidade tem quatro
mil metros quadrados de
área construída e está localizada em um terreno de
seis mil metros quadrados
no bairro Avareí, região
central da cidade.

A Prefeitura de Jacareí, pamentos apreendidos”,
através da Secretaria de explica.
Desenvolvimento EcoPara a obtenção da
nômico, informou que a licença, o munícipe deve
pasta oferece a emissão procurar a Secretaria de
de licenças para pesca Desenvolvimento Ecoa m a d o r a , n e c e s s á r i a Ilustração
para a regularização
da atividade embarcada
(com a utilização de
barcos e similares) ou
desembarcada (livre).
Segundo José Moreno, diretor de Agricultura e Abastecimento,
a regulação é importante para proteger,
inclusive, o pescador.
“Caso o pescador seja
abordado sem a licença
pela Polícia Ambiental, pode ter os equi-

nômico, de segunda a
sexta, das 8h às 17h,
munido de RG e comprovante de endereço.
A taxa para a aquisição
é de R$ 60 para a pesca
embarcada e R$ 20 para
a desembarcada. Pessoas
que praticam a pesca com
linha de mão, aposentados, mulheres a partir
dos 60 anos e homens
a partir dos 65 anos são
isentos da taxa.

Entrada principal da nova Unidade de
Pronto Atendimento, no bairro Avareí, que
começará a funcionar no próximo dia 4

A Redação
A Prefeitura de Jacareí
confirmou para o feriado
desta segunda-feira, dia 3
de abril, às 10h (aniversário
da cidade), a inauguração
da ala infantil da Unidade
de Pronto Atendimento
(UPA III) ‘Dr. Thelmo
de Almeida Cruz’, que
começará a funcionar na
próxima terça-feira (4).
A nova UPA está localizada na Avenida Davi
Lino, próximo ao Parque
da Cidade, e funcionará 24
horas, oferecendo serviços
de pronto atendimento médico e emergência em pe-

diatria (crianças de 0 a 11
anos, 11 meses e 29 dias).
Futuramente, a administração pretende expandir
para o atendimento adulto.
Com investimentos de
cerca de R$ 16 milhões,
o prédio foi construído

na gestão do ex-prefeito
Hamilton Mota (PT) e
sua entrega e entronização
do nome do ex-prefeito
Thelmo ocorreram e m
cerimônia realizada no
dia 15 de dezembro de
2016, ainda no governo

anterior.
Médico pediatra,
Thelmo Cruz foi prefeito de Jacareí em dois
mandatos: de 1983 a 1988
e de 1993 a 1996. Ele
faleceu no dia 31 de julho
de 2011, aos 86 anos.

Secretaria de Desenvolvimento emite licença para pesca amadora

Para a obtenção
da licença, o munícipe
deve procurar a
secretaria, no horário
comercial, munido de RG e
comprovante de endereço

Jacareí, 01 a 07 de Abril de 2017
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Jacareí teve ato
por greve geral
e contra reforma
da Previdência
O evento
aconteceu na
região central
e mobilizou
diversas categorias
de trabalhadores

A Redação
O Comitê Municipal
contra a Reforma da Previdência promoveu, nesta
sexta-feira (31), um ato
rumo à greve geral no
país. O evento aconteceu a partir das 16h, na
Praça Conde de Frontin,
no Centro de Jacareí,

e mobilizou sindicatos,
associações, estudantes,
entre outros, contra a
reforma da Previdência,
a terceirização e o governo do presidente Michel
Temer.
O lançamento do Comitê Municipal contra a
Reforma da Previdência
ocorreu no dia 17 de fe-

Jacareí, 01 a 07 de Abril de 2017
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Membros do Comitê Municipal contra a Reforma da Previdência durante protesto na região central

vereiro na Câmara com a
presença de treze entidades dos movimentos sindical e popular, estudantes,
aposentados, donas de
casa e profissionais liberais, além de vereadores.
Nesse dia, o evento
contou com as presenças
de Plínio de Arruda Sampaio Júnior, professor de

Economia da Unicamp
e de Rita de Cássia,
dirige nte Na c iona l da
Federação Nacional
da S e gurida de e P re vidência Social, que
conduziram um debate
a re s pe ito do te ma.
CONSCIENTIZAÇÃO
- A criação do comitê

tem o objetivo promover palestras, atos,
distribuir material explicativo e organizar
a população contra a reforma, visitando escolas,
associações de moradores
e igrejas, além de buscar
apoio de outras entidades,
como a Ordem dos Advogados do Brasil.

Um grupo de cerca de
60 alunos do ensino médio
de Jacareí realizou protesto na Câmara Municipal de Jacareí, na manhã
da terça-feira (28), para
cobrar apoio dos vereadores contra a Proposta
de Emenda à Constituição
(PEC) 287/2016, que trata
da reforma da Previdência
Social no país. Recebido
pela presidente da Casa,
vereadora Lucimar Ponciano (PSDB), o grupo
mobiliza alunos das escolas estaduais João Victor
Lamanna e Carlos Porto,
contrários às alterações
que exigirão, caso aprovadas pelo Congresso,
o aumento do tempo de
contribuição para 49 anos
e idade mínima de 65 anos
para obtenção do benefício
integral, sem diferenciação

Divulgação/CMJ

Alunos protestam na Câmara
contra a reforma da Previdência

para homens e mulheres.
De acordo com líderes do
movimento, a mobilização
contrária à reforma da Previdência surgiu da organi-

Alunos do ensino
médio no plenário da
Câmara, durante protesto

zação dos próprios alunos,
que debatem tanto em sala
de aula quanto em casa,
com seus pais, os efeitos
da proposta caso ela seja

aprovada no Congresso
Nacional. “Não sabemos se
vamos conseguir aposentar
caso a PEC seja aprovada.
Será que teremos que pas-

sar o resto da vida trabalhando sem a garantia do
nosso direito?”, pergunta
um aluno do ensino médio,
que carregava nas mãos
cartaz com os dizeres: “Se
não há justiça para o povo,
que não haja sossego para
o governo”.
SUPERÁVIT – A Previdência Social, assim como
a Saúde e a Assistência Social fazem parte da Seguridade Social. Os recursos da
Seguridade Social vêm das
contribuições de empregados, empregadores, impostos e receitas da União.
Segundo dados da Associação Nacional dos Auditores
Fiscais da Receita Federal
(ANFIP), a Seguridade
Social tem sido superavitária nos últimos anos, em
dezenas de bilhões de reais,

conforme dados oficiais
segregados pela Associação.
A sobra de recursos foi de
R$ 72,7 bilhões em 2005;
R$ 53,9 bilhões em 2010;
R$ 76,1 bilhões em 2011;
R$ 82,8 bilhões em 2012;
R$ 76,4 bilhões em 2013;
R$ 55,7 bilhões em 2014,
e R$11,7 bilhões em 2015.
O reiterado superávit da
Seguridade Social, segundo
a Carta Magna, propõem o
fomento de debates sobre a
melhoria da Previdência, da
Assistência e da Saúde dos
brasileiros e brasileiras. Isso
não ocorre devido à prioridade na destinação de recursos para o pagamento da
chamada dívida pública, que
vem absorvendo cerca de
metade do orçamento federal
anualmente, e que nunca foi
auditada, conforme determina a Constituição.

Jacareí, 01 a 07 de Abril de 2017

ilustração

Jacareí iniciou 2017 com queda
no emprego na construção civil

Iniciativa abrange
os municípios
de Jacareí,
Guararema,
Santa Branca
e Igaratá

Em janeiro,
Jacareí registrava
1.787 trabalhadores
formais na
construção

A Redação
Jacareí iniciou o ano
com queda no emprego na
construção civil no mês
de janeiro. O município
perdeu 52 vagas, que representam uma variação
negativa de 2,83%. Em
janeiro, o município registrava 1.787 trabalhadores
formais no setor.
Os números foram di-

vulgados no último dia
21 pelo Sindicato da Indústria da Construção
Civil do Estado de São
Paulo (SindusCon-SP),
em são parte de uma
pesquisa realizada em
parceria com a Fundação
Getúlio Vargas (FGV).
Informações do Ministério do Trabalho e do

Emprego (MTE) indicam
uma retração no número
de empregos formais no
início deste ano.
Quatro das cinco cidades avaliadas apresentaram números negativos
em janeiro. Pela ordem,
Guaratinguetá, com
185 demissões, Taubaté (-140), São José dos

Campos (-107) e Jacareí
(-52). Apenas Campos
do Jordão não sofreu
variação.
Em Taubaté, cidade
com maior número de
demissões, o setor encerrou o mês com 4.501
trabalhadores formais contratados. Se comparado
com dezembro de 2016, a

Obras interditam a Malek Assad por duas semanas
Desde a última
segunda-feira (27), a
Avenida Malek Assad está interditada
por 15 dias, em toda
a sua extensão, para
uma obra do SAAE

construção

www.diariodejacarei.com.br

(Sistema Autônomo
de Água e Esgoto) de
recuperação da saída de tratamento de
esgoto. A interdição
acontece também para
que sejam realizadas

obras de diminuição de
impacto de empreendimento comercial, que
provocou o aumento
do fluxo de veículos
no local.
De acordo com a Se-

cretaria de Mobilidade
Urbana, os motoristas
poderão utilizar rotas
alternativas indicadas
por placas de sinalização durante todo período
das obras.
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queda foi de -3,02%.

SERVIÇO

SEGMENTAÇÃO - Em
janeiro, na comparação
com dezembro de 2016,
os segmentos que mais
apresentaram queda foram Preparação de terreno (1,16%), Imobiliário
(0,27%) e Obras de acabamento (-0,27%). Em 12
meses as maiores baixas foram Imobiliário e Preparação de terreno, -17,25% e
-13,77% respectivamente.

Sobre o SindusCon-SP

ESTADO - Em janeiro
houve alta de 0,26% no emprego em relação a dezembro, a primeira vez desde
janeiro de 2016 - contratação de 1.836 pessoas. O estoque de trabalhadores foi
de 692,8 mil em dezembro
para 694,6 mil em janeiro.
Em 12 meses, são menos
95.860 trabalhadores no
setor (-12,13%). Desconsiderando a sazonalidade,
houve redução de 1,55%
(-11.074 mil vagas).
Na comparação janei-

O Sindicato da Indústria da
Construção Civil do Estado de
São Paulo (SindusCon-SP) é a
maior associação de empresas
do setor na América Latina.
Congrega e representa 650
construtoras associadas e 22,5
mil filiadas em todo o estado. A
construção paulista representa
27,5% da construção brasileira, que por sua vez equivale a
5,3% do Produto Interno Bruto
do Brasil.

ro contra dezembro por
segmentação houve alta
de 1,67% em Obras de
instalação e 0,49% em
Infraestrutura. Por outro
lado, o segmento de Obras
de acabamento caiu 0,42%.
Na capital paulista, que
responde por 43,44% do
total de empregos no setor, a queda em janeiro
na comparação com o mês
anterior foi de 0,02% (-67
vagas). Em 12 meses, São
Paulo registra retração de
13,85% (-48.520 vagas).
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Acordo assinado
na sexta-feira (31),
garantirá a prática
das modalidades
para cerca de 370
crianças e adolescentes
A Redação
Visando suprir a ausência causada pela rescisão
do contrato com o Trianon Clube e a interdição
das piscinas nos EducaMais Centro e São João,
a Prefeitura de Jacareí,
através da Secretaria de

Esportes e Recreação,
assinou um convênio
com a unidade local do
SESI – Serviço Social da
Indústria. O ato celebrado no final da tarde de
sexta-feira (31) confirma
a informação antecipada
pelo Diário de Jacareí
em publicação do último
dia 13 de março.
A parceria, que passa a
valer a partir de terça-feira (4), tem como objetivo promover atividades
esportivas para aproximadamente 370 crianças e
adolescentes, na faixa etária entre 6 e 17 anos, com
aulas de natação e tênis

de campo nas instalações
do SESI.
De acordo com o secretário de Esportes e Recreação, Marcelo Fortes, o
convênio é extremamente
positivo para a população, além de não onerar
o município, uma vez
que foi firmado sem custo nenhum. “A Prefeitura acertou em realizar
este convênio. O SESI
atua neste segmento em
todo o Estado de São
Paulo com seriedade e
competência. Com esta
parceria, beneficiaremos muitas crianças”,
informou.

Luiz Cepinho/PMJ

Parceria garante aulas de natação
e tênis de campo no SESI Jacareí

Prefeito Izaias (à esquerda) com representantes da SER e SESI Jacareí durante assinatura de convênio

Além da cessão do
espaço, o SESI Jacareí
oferecerá também uniforme para os alunos e
capacitação técnica para
os professores. A Prefeitura disponibilizará os
profissionais que ficarão
responsáveis pelas aulas.
MEMÓRIA - O contrato
anterior entre a Secretaria
de Esportes e Recreação
e o Trianon, celebrado
há mais de uma década,
previa a utilização das
dependências do Clube de
Campo para aulas de tênis, futebol e bocha, mas
estes dois últimos estavam
inativos em razão da falta
de professor.

A Prefeitura de Jacareí
rescindiu unilateralmente
o contrato que mantinha
desde 2004 com o Trianon Clube. O extrato do

“

O SESI atua neste
segmento em todo
o Estado de São Paulo
com seriedade e
competência”
Marcelo Fortes, secretário de
Esportes e Recreação de Jacareí

documento foi publicado
na edição do dia 17 de fevereiro do Boletim Oficial
do Município.

O contrato visava a
locação das dependências
do Clube de Campo do
Trianon ao custo mínimo
mensal de R$ 6.250 de
‘independente da utilização ou não desses espaços’, informou a prefeitura. Ainda de acordo com
a atual administração, o
Trianon não se interessou
pelo aproveitamento de
outros espaços, além do
aluguel da quadra de tênis, ‘devido ao alto custo
de manutenção’. Como a
atual administração municipal não se interessou
em permanecer pagando
apenas pelo aluguel da
quadra de tênis, optou
pela rescisão.

Jacareí, 01 a 07 de Abril de 2017
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Setor de serviços reduz vagas de
emprego pelo 5º mês consecutivo
da capacidade de consumo
das famílias e redução
das receitas empresariais,
impactam diretamente nos
transportes de mercadorias
e viagens”.

Arquivo/Agência Brasil

Apesar do resultado
negativo, o número é
melhor que o verificado
em janeiro do ano
passado, quando 7.416
vagas foram cortadas

PERSPECTIVA - Para a
entidade, apesar do corte
de vagas, os números indicam uma situação “mais

Camila Maciel
Agência Brasil
O setor de serviços
no estado de São Paulo
registrou saldo negativo
no número de empregos
gerados pelo quinto mês
consecutivo. Em janeiro,
segundo pesquisa da Federação do Comércio de
Bens, Serviços e Turismo
do Estado de São Paulo
(FecomercioSP), foram
cortados 1.498 postos de
trabalho no setor, resultado
da diferença entre admissões (176.131) e demissões
(177.629).
Apesar do resultado negativo, o número é melhor
que o verificado em janeiro
do ano passado, quando
7.416 vagas foram corta-

Em janeiro foram cortados 1.498 postos de trabalho no setor

das. No acumulado dos
últimos 12 meses, 124.593
postos de trabalho do setor
de serviços foram extintos
em todo o estado.
Das 12 atividades pesquisadas, apenas os serviços médicos, odontológicos
e serviços sociais apresentaram alta de 1,6% no
estoque de empregos em
janeiro. Os destaques negativos foram as atividades de
transporte e armazenagem
(-4,7%), profissionais,
científica e técnica (-3,5%)
e artes, cultura e esportes
(-3,4%).

OCUPAÇÕES - Em relação às ocupações, as maiores baixas foram registradas entre os condutores
de veículos e operadores
de equipamentos de elevação e de movimentação
de cargas, que perderam
2.742 postos de trabalho.
Em seguida, estão os trabalhadores nos serviços de
proteção e segurança, com
1.025 vagas a menos em
janeiro.
Segundo a FecomercioSP, “a queda da atividade econômica, com
base no enfraquecimento

amena” em relação aos dois
últimos anos. A estimativa
para este ano ainda é de
saldo negativo, mas a FecomercioSP espera que o
resultado seja melhor do
que o registrado em 2016,
“quando mais de 130 mil
vínculos formais foram
extintos no setor”.
O levantamento, feito

desde 2008, utiliza dados
do Ministério do Trabalho
por meio do Cadastro
Geral de Empregados e
Desempregados (Caged)
e o impacto do resultado
no estoque de trabalhadores em São Paulo,
calculado com base na
Relação Anual de Informações Sociais (Rais).
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Unidade do Detran estará fechada
no feriado de aniversário de Jacareí
Expediente será
retomado no
horário regular
na próxima
terça-feira,
dia 4 de abril
A Redação
A unidade do Departamento Estadual de Trânsito

de São Paulo (Detran.SP)
em Jacareí, integrado ao
Poupatempo, não prestará
atendimento ao público
na próxima segunda-feira
(3), por causa do feriado
municipal em comemoração ao aniversário da
cidade.
O posto, localizado na
Avenida Getúlio Vargas,
1.340, Jardim Primavera
(região leste), volta a

funcionar normalmente na
terça-feira, 4 de abril, em
seu horário regular, das
8h às 17h e aos sábados,
das 8h às 12h.
Para informações sobre
o funcionamento dos postos ou sobre os serviços
de trânsito, os cidadãos
podem ligar para o Disque
Detran.SP, que atende
moradores de cidades no
telefone 0300–101–3333.

SERVIÇOS ELETRÔNICOS - No portal do
Detran.SP, o cidadão pode
realizar 27 serviços de trânsito relacionados a Carteira
Nacional de Habilitação
(como 2ª via e CNH definitiva), veículos (pesquisa
de débitos e restrições) e
infrações (consulta de multas e solicitação de recurso
de penalidade), entre outros. Basta fazer cadastro
e criar login e senha, que
garantem a segurança dos
dados pessoais.
O Detran.SP oferece,
ainda, três aplicativos
gratuitos para tablets e
smartphones, com diversas
funcionalidades, como:
solicitar 2ª via da CNH

Jacareí, 01 a 07 de Abril de 2017
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O Detran.SP é uma
autarquia do Governo
do Estado de São Paulo

SERVIÇO
DETRAN.SP

e acompanhar a emissão
do documento; consultar
multas do próprio veículo;
treinar para a prova teórica; além do jogo educativo
do Clube do Bem-te-vi. Os
aplicativos estão disponíveis para as plataformas
Android e iOS.

O Detran.SP é uma autarquia do Governo do
Estado de São Paulo,
vinculada à Secretaria de
Planejamento e Gestão.
Para obter mais informações sobre o papel do Detran.SP, clique neste link:
http://scup.it/aanx.

Agência da EDP Bandeirante em
Jacareí atende em novo endereço
Os moradores de Jacareí executar solicitações rotijá estão sendo atendidos neiras, como retirada de via
na nova agência presen- para pagamento; consulta
cial da EDP Bandeirante, de débitos e consumo; atudistribuidora de energia alização cadastral; informe
elétrica para as regiões do de leitura; alteração da data
Alto Tietê, Vale do Paraí- de vencimento e cadastro
ba e Litoral Norte de São no débito automático.
Paulo. A Concessionária
Durante o atendimento,
abriu uma nova unida- outros serviços, como
de, locali- Divulgação
zada na Rua
Bernardino
de Campos,
158, Centro.
A agência
que ficava
na Rua Barão de Jacareí foi desa- A nova agência da
tivada.
EDP Bandeirante em Jacareí
Com ins- está situada na Rua Bernardino
t a l a ç õ e s de Campos, 158, centro
modernas, a
agência foi
planejada para proporcio- cadastramento de fatura
nar um ambiente confortá- online, aviso virtual de
vel e seguro, respeitando comunicados de deslias necessidades de seus gamento programado de
clientes e as normas de energia e benefício da Taconstrução e acessibilida- rifa Social de Energia Eléde. Para otimizar os servi- trica (com apresentação
ços, totens automatizados de documentos pessoais),
estarão disponíveis para poderão ser solicitados.

‘Sobre o Amor’
O amor é o grande aprendizado dos homens nesta vida
e o maior dos ensinamentos de Jesus.
Disse Paulo, o apóstolo:
- “e ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos,
se eu não tiver amor, serei como o metal que soa, como o
sino que tine”...
Essa é uma grande verdade e nos sinaliza que o amor é
uma virtude ativa e que é preciso, sempre, transformá-lo
em obras para que tenha valor.
Quando perguntaram a Jesus qual era o maior dos mandamentos, Ele respondeu:
- “Amarás a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo

como a ti mesmo”!
Analisemos as palavras de Jesus. Se amarmos o nosso
próximo como a nós mesmos, jamais cometeremos injustiças,
perjúrios e calúnias. O mal estará extinto dos nossos pensamentos e atitudes, porque jamais conceberemos qualquer
ato, que venha a ferir quem quer que seja, porque o que não
queremos para nós, também não faremos aos outros.
Amando o próximo e amando a nós mesmos, também
estaremos amando a Deus, acolhendo a Sua determinação
de amor para com a Humanidade.
E a quem é o que consideramos o nosso próximo?
Voltamos aos primórdios da Criação vamos
encontrar num prieiro plano a Natureza – a terra – água
– fogo – ar – onde toda a vida planetária teve início.
Em seguia, animais que povoaram o ambiente em longas
experiências laboratoriais, e finalmente, o homem, num
processo evolucionista que nos permite vislumbrar a
angelitude e um Mundo de mais felicidade e harmonia.
Portanto, o próximo, podemos considerar desde a
terra que é fértil e fecunda, os rios, lagos e oceanos,

O horário de funcionamento da agência da EDP
em Jacareí é das 8h30 às
16h30.
Vale lembrar que, além
da agência presencial, os
clientes têm à disposição
outros canais de atendimento para a solicitação
de serviços e informações. São
eles: Agência Virtual –
edpbr.com.
br; Central
de Atendimento – 0800
721 0 1 2 3 ,
com ligação
gratuita, 24
horas/dia,
sete dias
por semana;
Aplicativo
EDP Online
– (gratuito e compatível
com tablets e smartphones
com as plataformas Android™, iOS e Windows
Phone); SMS – enviar
para o número 33777 o
texto ENERGIA + número da instalação (em caso
de falta de energia).

as matas, as flores os frutos, a atmosfera que nos envolve, os nossos irmãos animais silvestres, selvagens,
domésticos e todos os homens de todas as raças,
crenças e cor.
A eles todos deveremos amar como amamos a nós
mesmos.
Preservando a natureza e olhando pelos nossos
irmãos menores – os animais, estaremos cuidando da
vida no planeta, preparando-o, adequadamente, como
lar, num futuro de regeneração.
Cultivando amor para com os homens estaremos construindo laços fraternos que, fortalecidos, destruirão as
barreiras entre os povos que habitarão o Novo Mundo que
será de paz.
Assim agindo, estaremos amando a Deus, ao aceitarmos
a Sua Lei de Amor, cumprindo-a com humildade e determinação.
Batuíra
Mensagem psicografada recebida em 17/02/2017, SJC
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Parlamentar fez a
cobrança durante
a inauguração do
novo prédio da
Delegacia Seccional,
em Taubaté

Divulgação

Deputado Padre Afonso reitera pedido
a Alckmin de mais policiais para o Vale

O deputado estadual
Padre Afonso Lobato
(PV) aproveitou a presença do governador Geraldo
Alckmin (PSDB) na inauguração do novo prédio
da Delegacia Seccional de
Taubaté, na segunda-feira
(27), para cobrar mais
efetivo para as policias ci-

Celulares
roubados
ou furtados
serão
bloqueados
nas delegacias

O governador Geraldo
Alckmin (PSDB)
e o deputado estadual
Padre Afonso
Lobato (PV) durante
evento em Taubaté

Para facilitar e agilizar
o processo de bloqueio
de celulares roubados e
furtados, a Secretaria da
Segurança Pública e a
Anatel (Agência Nacional
de Telecomunicações) firmaram uma parceria que
permite à Polícia Civil
acessar um sistema especial e bloquear os aparelhos sem a necessidade de

solicitar às operadoras.
Atualmente, policiais
civis precisam entrar em
contato com cada uma das
empresas para solicitar
o cancelamento. “Com
o sistema, o celular será
bloqueado no momento
do registro, o que vai
impedir criminosos de
utilizarem dados”, explica
o delegado Mitiaki Yama-

moto, responsável pela
Divisão de Tecnologia da
Informação do Departamento de Inteligência da
Polícia Civil (Dipol).
Além da agilidade,
agentes empregados apenas ao serviço de cancelamento de IMEIs poderão
voltar ao trabalho policial. “Todas as delegacias
de polícia do Estado de

vil e militar da RM Vale.
“Somos uma região
vulnerável e precisamos
de um olhar diferenciado. Temos que ampliar
o efetivo, tanto da
Polícia Civil quanto da
Polícia Militar para que
possamos proporcionar à nossa população,
condições melhores de
segurança”, disse em
seu pronunciamento.
As obras da nova Delegacia Seccional, localizada no antigo ‘Cadeião
da JK’, ao lado do 1º
Distrito Policial, levaram
oito anos para serem
concluídas e custaram
São Paulo poderão realizar os bloqueios conforme
as solicitações das vítimas
de extravio, furto ou
roubo, mas para isso
é sempre necessário o
registro de um boletim
de ocorrência”, afirma
Yamamoto.
NOVO SISTEMA - O
sistema de Cadastro de

cerca de R$ 2,3 milhões.
O prédio vai abrigar,
além da delegacia, um
plantão noturno (das
19 às 9 horas), que
atenderá inicialmente
a população da cidade
de Taubaté e de Tremembé.
Além do governador
Geraldo Alckmin e do
secretário da Segurança
Pública, Mágino Alves
Barbosa Filho, outras
autoridades estiveram
presentes à inauguração. O
governador disse que parte
dos 442 policiais civis que
se formam em abril virá
para a RM Vale.
Estações Móveis Impedidas (Cemi) é administrado pela Associação
Brasileira de Recursos
em Telecomunicações (ABR Telecom) e
comunica imediatamente
o bloqueio a todas as
operadoras, que serão
responsáveis por um
futuro restabelecimento
do aparelho.
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Dormir bem é uma necessidade física, assim
como comer e beber água.
Porém, os distúrbios do
sono atingem de 30 a 45%
da população ao redor do
planeta, segundo a Organização Mundial da Saúde
(OMS) e já é considerada
uma epidemia, pois ameaça
a saúde de forma global.
Por isso, especialistas alertam a população dos riscos
da insônia para a saúde.
O aumento dos casos
de insônia tem várias explicações. De acordo com
Fernanda Queiroz, psicóloga e neuropsicóloga, cofundadora da ‘Estar Saúde
Integrada’, vivemos em
um mundo ‘hiperconectado’, em todos os sentidos.
“Somos estimulados, o
tempo todo, a estarmos disponíveis e conectados por
meio da tecnologia, o que
causa agitação e realmente
pode afetar a qualidade
do sono, principalmente

SERVIÇO
DICAS PARA DORMIR MELHOR

Para ajudar você dormir melhor, a psicóloga Fernanda Queiroz
preparou algumas dicas para realizar a higiene do sono. Confira:

Estima-se que há mais
de 100 tipos de distúrbios do sono, sendo
que a maioria pode ser
prevenida e tratada

em adolescentes e adultos
jovens. Neste público, as
consequências podem ser
graves”, explica.
Um estudo publicado
no Journal of Youth and
Adolescence mostrou que a
cada hora a menos de sono
na adolescência, o risco de
sentir tristeza aumenta em
28%, o de apresentar pensamentos suicidas aumenta
em 42% e de usar drogas
aumenta em 23%. “O que
acontece é que dormir mal
afeta as funções executivas
do cérebro, que na adolescência está em fase de maturação. Como resultado,
podem surgir dificuldades
acadêmicas e mudanças de

comportamento, deixando
o adolescente mais irritado,
agressivo e desatento”,
afirma Fernanda.
Para a neuropsicóloga,
há ainda outra explicação para o aumento das
queixas de insônia. “Nos
últimos anos, o Brasil está
enfrentando uma crise
econômica sem precedentes, levando muitas pessoas ao desemprego. Quem
ainda está empregado,
enfrenta o medo de perder o trabalho. Soma-se a
isso a violência urbana e a
agitação dos grandes centros urbanos como fatores
de risco para a insônia”,
comenta Fernanda.

PEscolha um horário para dormir e um para acordar e procure segui-lo todos os dias;
PO quarto deve ser escuro, sem aparelhos eletrônicos, com temperatura agradável;
PNão consuma café, produtos com cafeína e cigarros três horas
antes de dormir;
PFaça refeições leves antes de dormir, evitando comidas pesadas
ou de difícil digestão;
PSe você tem dificuldade para dormir, evite fazer atividades físicas
à noite, assim como tirar cochilos durante o dia;
PTome um banho morno e invista em chás sem cafeína, como ervacidreira, camomila e melissa;
PEscolha colchão e travesseiro adequados para seu peso e altura.

insônia com um sintoma
importante da depressão,
da ansiedade e de outros
transtornos do humor, por
exemplo,”.
“Como tudo que fazemos na vida, dormir
também tem uma ação
específica no organismo
e é tão importante quanto
as nossas outras necessidades fisiológicas. O
sono atua na restauração
de processos químicos
e físicos danificados ao
longo do dia, além de
agir no equilíbrio e na
conservação da energia.
Tem papel fundamental
ainda na memória e na
conservação dos neurônios”, explica Fernanda.
“Para o sono ser considerado bom, ele precisa ter três características: precisa ser um sono
contínuo, ou seja, sem
fragmentações; precisa

Estima-se que há mais
de 100 tipos de distúrbios
do sono, sendo que a maioria pode ser prevenida e
tratada. Entretanto apenas
30% das pessoas que têm
algum problema para dormir procuram ajuda. “Há
várias razões para esse
baixo índice. A insônia
não é caracterizada apenas
pela incapacidade de conseguir dormir. Quem desperta várias vezes durante
a noite e sente que o sono
não foi restaurador no dia
seguinte, também sofre de
insônia e pode nem se dar
conta disso”.
A psicóloga explica que
a insônia é um sintoma
que pode ocorrer isoladamente ou acompanhar
uma doença. “Os transtornos ansiosos e do humor,
em geral, afetam a qualidade do sono. ‘Por isso,
é comum encontrarmos a

ser um sono profundo,
para recuperar o corpo do
cansaço, assim como para
recuperar os desgastes de
órgãos e tecidos; e precisa
ter uma duração suficiente
para que a pessoa se sinta
descansada e alerta para
realizar suas atividades
ao longo do dia”, explica
Fernanda.
Se a insônia está interferindo na sua qualidade
de vida, procure médicos
especialistas e o psicólogo. Estudos mostram
que a terapia cognitivo
comportamental apresenta
resultados importantes
na melhora da insônia, e
em alguns casos dispensa
o uso de medicamentos.
“Os medicamentos podem
ajudar, mas é preciso
descobrir e tratar a causa
da insônia e a psicoterapia
pode ser muito útil nesses
casos”, conclui Fernanda.

Osteoporose atinge 10 milhões de
brasileiros, de acordo com a OMS
A osteoporose atinge dez
milhões de brasileiros, de
acordo com a Organização
Mundial da Saúde (OMS).
É uma doença silenciosa e
descoberta, normalmente,
quando ocorre uma fratura,
seja ela de forma espontânea ou por pouco impacto.
A dor está diretamente associada ao local lesionado
ou ao desgaste ósseo. A
coluna vertebral, o quadril
e o punho são os locais
prevalentes de lesão.
Dados da International
Osteoporosis Foundation
(IOF) apontam que a doença atinge mais de duzentos
milhões de mulheres e
causa quase nove milhões
de fraturas anualmente no
mundo, o que equivale a
uma fratura a cada três
segundos. Segundo a
Sociedade Brasileira de
Reumatologia (SBR), as
projeções estimadas para
os próximos dez anos
revelam que se espera
que o número de fraturas
de quadril osteoporóticas por ano (atualmente,

Ilustração

Especialistas
alertam sobre a
importância de
dormir bem para
alcançar uma boa
saúde física e mental

Ilustração/shutterstock

Insônia já é considerada epidemia mundial

Na maioria dos casos, a osteoporose é uma condição relacionada ao envelhecimento e pode manifestar-se em ambos os sexos

121.700 fraturas anuais)
atinja 140 mil pessoas por
ano até 2020.
Na maioria dos casos, a
osteoporose é uma condição relacionada ao envelhecimento e pode manifestarse em ambos os sexos, mas
as mulheres são as maiores
acometidas: uma em cada
três, acima de 45 anos de
idade, tem osteoporose. A
incidência da doença pode
variar de 14% a 29% em
mulheres acima de 50 anos
de idade e chegar até 73%

em mulheres acima de 80
anos de idade. Em mulheres acima de 50 anos de
idade, o risco de fratura do
colo do fêmur é de 17,5%
e da coluna, de 16%. A
presença de uma fratura
vertebral dobra o risco de
futuras fraturas vertebrais.
As principais causas são
deficiência de cálcio, envelhecimento e menopausa,
doenças (autoimunes, por
exemplo) ou medicamentos
(como cortisona e anticonvulsivantes).
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Projeto incentiva crianças
em ações socioambientais
estão inseridos passarão a
ter esse cuidado e também
serão multiplicadores”,
disse a consultora de Meio
Ambiente da Fibria, Camila Reggiani da Silva.
As aulas são oferecidas nos turnos matutino
e vespertino, em horário
oposto ao de aula, durante
as quartas-feiras. O conteúdo é mensal e dentro da
grade eles terão contato
com temas como o uso
responsável e sustentável
da água, produção de alimentos, bioconstruções,
espécies e ecossistemas:
biodiversidade, economia
local, dentre outros.
Além do projeto Ecoagentes Mirins, o NEA
oferece diversas atividades
que fomentam a ecoalfabetização, metodologia que
consiste em orientar as

Com o objetivo de oferecer uma nova alternativa de
renda e fortalecer a cultura
local, a Fibria realiza com
os moradores do distrito de
São Silvestre (região oeste), em Jacareí, o projeto
Artesanato Sustentável.
Durante o ano, o projeto
deve atender cerca de 50
pessoas que receberão capacitação técnica para desenvolver o trabalho, bem
como orientações sobre
gestão, processo produti-

vo e comercialização das
peças.
As atividades tiveram
início com uma aula inaugural no Núcleo de Educação Ambiental da Fibria
(NEA). A proposta do
projeto é que cada artesão
construa um planejamento
com a mensuração do
tempo e os valores investidos na criação dos
artesanatos, para que a
venda dos produtos possa
ser uma opção de aumento
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Realizado pelo
NEA da Fibria
há nove anos,
o projeto já
beneficiou cerca
de 240 crianças
de minicursos e palestras.

Divulgação

Com o intuito de promover a conscientização e
a sensibilização ambiental
na comunidade, o Núcleo
de Educação Ambiental
(NEA) da Fibria, localizado no distrito de São
Silvestre, região oeste de
Jacareí, iniciou a agenda
2017 de atividades do projeto Ecoagentes Mirins.
Realizado há nove anos,
o projeto já beneficiou cerca de 240 crianças que se
somaram na multiplicação
de valores sustentáveis,
alinhados às boas práticas
de preservação e educação
ambiental. “Queremos que
eles compartilhem com os
familiares e a comunidade
o conhecimento adquirido
sobre a importância da preservação do meio ambiente.
Dessa forma a própria sociedade e a escola onde eles

Meio ambiente

pessoas sobre as questões
ambientais e como cada
um pode ser um agente

transformador.
O NEA também possui uma biblioteca para

empréstimos de livros,
laboratório de informática
e estrutura para a aplicação

RECONHECIMENTO
- O programa Ecoagentes
Mirins já foi selecionado
como finalista do Prêmio
Talento em Sustentabilidade, do Grupo Votorantim, e foi vencedor da
etapa Empresa na categoria Protagonismo Social.
Também foi vencedor
da Mostra de Ações Socioambientais do CIESP
Jacareí nos anos: 2011,
2012, 2013 e 2014.
O Núcleo de Educação
Ambiental (NEA) da Fibria
está localizado na Avenida
Projetada, nº 75, distrito
de São Silvestre (região
oeste), em Jacareí. Mais
informações podem ser obtidas por meio do telefone
(12) 2128-1643 ou e-mail
nea.jacarei@fibria.com.br.

Durante o ano,
o projeto deve
atender cerca
de 50 pessoas
que receberão
capacitação técnica

das comunidades onde a
Fibria atua é um compromisso assumido pela
empresa, e esse projeto
irá possibilitar não só
o incremento da renda
familiar, mas também o
fortalecimento das tradições culturais de toda
uma comunidade”, diz
Adriano Martins, consul-

tor de Sustentabilidade
da Fibria.
Para a diretora da
Escola Estadual José
Eboli de Lima, Ana
Cristina Monteiro Leite
dos Santos, a iniciativa
vai resgatar a cultura
da própria comunidade
por meio do artesanato.
“Fomos recebidos com

um café da manhã preparado por integrantes
do PDRT (Programa de
Desenvolvimento Rural e
Territorial) de São Luiz
do Paraitinga, outro projeto da empresa de apoio
aos produtores rurais,
que em breve atenderá
também o distrito de São
Silvestre”, conta Ana.

Alunos do projeto Ecoagentes Mirins ao lado da construção de uma cisterna, na qual a
água foi utilizada para regar uma horta orgânica

Fibria promove projeto de Artesanato Sustentável em São Silvestre

Divulgação

na renda familiar.
“O desenvolvimento
sociocultural e econômico

As atividades tiveram início com uma aula inaugural
no Núcleo de Educação Ambiental da Fibria (NEA)
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Nova regra traz
melhores condições
de pagamento, mas
consumidor deve
controlar o uso do
cartão de crédito
A Redação
Entra em vigor a partir
da próxima segunda-feira (3) a nova regra para
pagamento da fatura do
cartão de crédito. Com a
mudança, o consumidor
só poderá permanecer no
crédito rotativo até o ven-

cimento da fatura seguinte,
impossibilitando, a sua
renovação mês a mês de
maneira indefinida. Ou
seja: o limite do crédito rotativo será de apenas trinta
dias. Depois disso, o valor
atrasado deverá ser pago ou
financiado por meio uma
linha de crédito parcelada
oferecida pela operadora
do cartão, obrigatoriamente com condições melhores
do que o parcelado. Na
prática, uma dívida com taxas de juros que atualmente
podem chegar a 490% ao
ano é trocada por uma com
taxa média de 160%.
A medida tomada pelo

ilustração

Nova regra do rotativo começa
a valer nesta segunda-feira (3)

Mudança nas regras do cartão de crédito não elimina os riscos de endividamento

governo federal tem o objetivo de evitar o superendividamento e reduzir os
juros cobrados, o que pode
diminuir a incidência de
consumidores inadimplentes com essa modalidade de
crédito, que é a mais cara
do mercado, superando
a do cheque especial.
Hoje, a inadimplência do
cartão de crédito rotativo
para pessoas físicas é de
33,2% do total de operações, enquanto do parcela-

do é de apenas 1,2%.
Para o presidente da
CNDL, Honório Pinheiro,
as novas regras deverão
facilitar o pagamento de dívidas atrasadas no cartão de
crédito. “Antes que o consumidor se surpreenda com
o crescimento exponencial
da sua dívida no rotativo,
que cobra juros elevadíssimo, ele terá a oportunidade
de parcelar essa pendência
com uma taxa de juros menor. Como o valor final da

dívida será menor do que
se estivesse no rotativo, o
seu pagamento poderá ser
mais fácil, evitando que
o consumidor tenha seu
nome inserido nos cadastros de inadimplentes”,
diz o presidente da CNDL,
Honório Pinheiro.
Apesar da nova modalidade ser positiva, a
economista-chefe do SPC
Brasil, Marcela Kawauti,
alerta que programar-se
para pagar a fatura até a

data de vencimento continua a ser a melhor atitude e
que o consumidor não deve
interpretar as novas regras
com financiamento mais
barato da dívida como um
incentivo ao uso desenfreado do cartão de crédito.
“Por mais que a nova regra
seja bem-vinda para o consumidor, isso não diminui
a necessidade de ter cautela
nos gastos com o cartão de
crédito. É bom lembrar que
as altas taxas do crédito
rotativo continuam a ser
cobradas no primeiro mês
de atraso”, explica.
Porém, se o atraso no
pagamento for inevitável,
o consumidor deve escolher opções que ofereçam
melhores condições, inclusive pesquisando os
juros praticados pelos
diversos bancos, que podem variar. “É sempre
recomendado que a dívida
do cartão, ainda que parcelado, seja trocada pelo
crédito pessoal consignado,
por exemplo, que é em
geral mais barato para o
consumidor e descontada
automaticamente da folha
de pagamento”, recomenda
a economista.

imóveis
VENDO CASA NO CENTRO
Ótima localização, próxima à
Igreja da Imaculada Conceição.
Oportunidade para moradia ou
comercial. R$ 200 mil.
Aceito negociação.
Tratar com Maria ou Sueli. Tels.:
(12) 98102-4566 ou 3951-1675

TERRENO COND. FECHADO
PRONTO PARA CONSTRUIR
Vendo no Bella Vittá, em frente ao
SESI, em Jacareí. Lugar alto, com
uma vista maravilhosa. Metragem
maior que o padrão (307m²).
Negócio de oportunidade!
Tel.: (12) 98158-5201

VENDE-SE SOBRADO
Condomínio Bosque das Figueiras, com três dormitórios (planejados), lavabo, sala de jantar,
cozinha americana (planejada),
área de serviço, garagem coberta
para dois autos, quintal.
Valor R$ 480 mil (aceito financiamento). Tel.: (12) 99791-1163

CASA - LOCAÇÃO
Casa no bairro Altos de Santana,
com dois dormitórios, wc, sala,
cozinha, lavanderia, garagem
coberta, quintal grande.
R$ 850,00/mês.
Tels.: (12) 98821-1632 (Oi e
WhatsApp) ou 98205-2942 (Tim)

3 DORMITÓRIOS – R$ 158 MIL
Casa próximo ao Centro. Sala,
duas cozinhas, varanda,
churrasqueira, sem garagem.
Sem financiamento.
Tel.: (12) 98810-8750 (WhatsApp)

CDHU CAMPO GRANDE
Vendo bom apartamento, bom
bloco, com garagem, bom preço,
R$ 26 mil + saldo devedor de R$
13 mil (aceito proposta).
Tel.: (12) 99761-3445

VENDO SOBRADO
Condomínio Pedras Preciosas,
c/ dois dormitórios, cozinha
(planejada), wc, garagem coberta.
Valor R$ 220 mil (aceita financiamento). Informações através
dos fones: (12) 98822-7400 (Oi/
Whatsapp) ou 98151-9556 (Tim)

VENDO TERRENO 250M²
Jardim Terras de Santa Helena.
Valor R$ 110 mil. Informações
através dos fones: (12) 988227400 (Oi/Whatsapp) ou
98151-9556 (Tim)

HOSPEDARIA VITÓRIA
Alugam-se quartos mobiliados
e suítes, p/ rapazes. Prestamos
serviços para firmas, c/ estacionamento grátis p/ motos. Tels.: (12)
98832-6725 ou (12) 98188-3710.
Wanda. Rua Conselheiro Antônio
Prado, nº 137, Jacareí.

VENDO CASA CARAGUÁ
Com dois dormitórios, sala,
cozinha, garagem coberta p/
dois autos. Rua Dona Suzana, nº
36, bairro Ponte Seca (atrás da
Santa Casa). Valor R$ 250 mil à
vista, direto com o proprietário.
Documentação tudo “Ok”.
Tel.: (11) 99692-6626

VENDO APARTAMENTO
Jardim CALIFÓRNIA

São três dormitórios com uma suíte, armários planejados em todos
os cômodos, ar condicionado na sala e box blindex nos banheiros.
Condomínio com total infraestrutura de lazer e segurança. Excelente
localização, próximo ao supermercado Shibata e saída para a Dutra.
Com 97m² e 2 vagas de garagem cobertas.

Valor: R$ 280 mil / Contato: (12) 98118-3211
COND. QUINTA DOS ESTEVES
Vendo, com duas suítes com
móveis planejados. Valor R$
273 mil (aceita financiamento).
Informações através dos fones:
(12) 98822-7400 (Oi/Whatsapp)
ou 98151-9556 (Tim)

COND. GOLDEN PARK
Vendo imóvel com três dormitórios (uma suíte). Valor R$ 580 mil
(aceita financiamento e menor
valor como parte de pagamento).
Informações através dos fones:
(12) 98822-7400 (Oi/Whatsapp)
ou 98151-9556 (Tim)

JARDIM SANTA MARINA
Vendo casa com dois dormitórios
(uma suíte), sala, cozinha, wc,
garagem. Valor R$ 180 mil (aceita
financiamento). Informações
através dos fones:
(12) 98822-7400 (Oi/Whatsapp)
ou 98151-9556 (Tim)

diversos
DETETIVE PEREIRA
Investigações em geral.
Tels.: (12) 98284-4430
ou 98896-4025.
E-mail:
Wdetetive.pereira@yahoo.com.br

CONSÓRCIO CONTEMPLADO
Valor de R$ 357 mil –
‘Crédito para imóvel’.
Quero R$ 36 mil
na minha
mão e passo
a dívida para o comprador.
Tel.: (12) 99627-6508
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Ainda durante o
mês de aniversário
de Jacareí, a
Secretaria de
Educação promoverá visitas monitoradas à Biblioteca
Municipal com os
professores da Rede
Municipal de Ensino

Educação lança concursos com
alunos e professores de Jacareí
A ideia é que um
trabalho complemente
o outro com uma
exposição dos
melhores ao final
dos concursos
A cidade de Jacareí
completa nesta segundafeira (3) 365 anos e em
comemoração a data, a
Secretaria de Educação
realiza dois concursos
culturais entre os dias 4 e
30 de abril.
O primeiro, um concurso de desenho infantil

entre os alunos da Rede
Municipal de Ensino e
Ensino Fundamental.
‘O Carrossel Histórico – Amo Jacareí’ tem
por objetivo valorizar
os diferentes espaços
da cidade na visão das
crianças.
Com o mesmo título,
o segundo concurso é
voltado aos professores e
tem por objetivo valorizar o professor enquanto
escritor, por meio de
crônicas e poesias sobre
a cidade de Jacareí.
De acordo com a
secretária de Educação,
Maria Thereza Ferrei-

ra Cyrino, “a ideia do
carrossel é criar a possibilidade de olhar para
Jacareí sobre um novo
viés. O que toca nos
olhos de nossas crianças quando olham para
a nossa cidade e o que
desperta na mente e nos
corações de nossos professores. Tudo demonstrado através de pinturas
e palavras”, explica.
De acordo com ela, a
ideia é que um trabalho
complemente o outro
com uma exposição das
melhores produções
na Secretaria Municipal de Educação e nos

EducaMais ao final dos
concursos.
Ainda durante o mês
de aniversário de Jacareí, a Secretaria de
Educação promoverá
visitas monitoradas à Biblioteca Municipal com
os professores da Rede
Municipal de Ensino.
O objetivo é que os
professores conheçam a
rotina do espaço, as propostas de modernização e
todas as ações e oficinas
oferecidas pela biblioteca,
os incentivando a atuarem
como agentes multiplicadores dos espaços culturais da cidade.

Precisamos falar sobre Kevin
O diretor indiano M. Night Shyamalan, 46 anos, começou a carreira no cinema já com o estrondoso sucesso de ‘O Sexto Sentido’
(1999). Depois, emendou com ‘O Corpo Fechado’ (2000), outro
estouro. Mas a partir daí, o rumo seguiu como um motorista bêbado
na estrada. A sétima arte não via mais as produções reluzentes e
ele comandou obras medianas e fracas, como, por exemplo, ‘Sinais’
(2002), ‘A Vila’ (2004), ‘A Dama da Água’ (2006) e ‘Fim dos Tempos’
(2008). Parecia que Shyamalan estava atordoado, soberbo, no estilo
‘nada mais me atinge’.
Os scripts soavam escritos por adolescentes. Era esquisito ver
os trabalhos dele, sinceramente. Com ‘Fragmentado’, que estreou
semana passada, tudo voltou, digamos assim, ao normal. A sensação foi a de que Shyamalan cumprimentou de novo aquele público
fã de seu trabalho, como se dissesse a cada um: ‘Obrigado por
me esperar recuperar todas as minhas características essenciais’.
O personagem Kevin Wendell Crumb, na minha visão, entra
no rol das figuras inesquecíveis do cinema, ao lado de Baby Jane
(Bette Davis em ‘O que Terá Acontecido a Baby Jane?’, 1962) e Jack
Torrance (Jack Nicholson em ‘O Iluminado’, 80), a recordamos o
mínimo. É neste nível. O desempenho do ator James McAvoy é algo
que não vemos todos os dias. Ele é Kevin, sujeito de 30 e poucos
anos que sofre duma espécie de esquizofrenia. Desenvolveu 23
personalidades totalmente diferentes uma das outras.
Em determinado dia, sequestra três adolescentes: Casey (Anya
Taylor-Joy), Claire (Haley Lu Richardson) e Márcia (Jéssica Sula).
Na teoria dele, são pessoas sem o sofrimento que o ser humano
precisa passar para sobreviver ao mundo. Presas, o trio lida com
todos os ‘eus’ de Kevin: um estilista de moda perturbado, a criança
travessa, a senhora religiosa, o homem com mania de limpeza etc.
O estilista se consulta com a psicóloga Karen (Betty Bucley, de ‘Fim
dos Tempos’), que sabe da história de Kevin.
Há senhas aí. Shyamalan, que também escreveu o roteiro, é o
maquinista da engrenagem ao espectador. As reviravoltas que a fita
possui são labirintos nos quais você tem de averiguar qual informação
serve, qual não... O clima de alta tensão conduz a trama, cujo final faz
o verdadeiro fã do cineasta dar pulos de excitação na poltrona. Corra
ao cinema, porque não se sabe até quando fica em cartaz. Tomara,
desde já escrevo isto, que seja lembrado no Oscar – 2018.
*Rodrigo Romero é jornalista e
escreve para este jornal semanalmente

Recomendamos...

Exposição de carros
antigos no Parque da Cidade

A tradicional exposição de carros antigos pode ser conferida neste domingo (2), das 9h às 15h, no estacionamento do
Parque da Cidade, região central de Jacareí. Entrada gratuita.
O evento é organizado pelo CPVAJ (Clube dos Proprietários de Veículos Antigos de Jacareí) e faz parte da programação de aniversário da cidade, comemorado oficialmente
no dia 3 de abril, feriado municipal.

serviço

saúde

Hoje, você pode esperar uma expansão em
seus horizontes de conhecimentos e relações. Não dê importância aos obstáculos
que surgem no período da manhã. Visitas
e agradáveis notícias. Mais disposição para
enfrentar os problemas financeiros.

Depois do meio dia, você terá ótimas influências para cuidar de questões financeiras,
contábeis, bancárias. Obterá lucros através
de publicidade, rádio, jornal, cinema, televisão. Fluxos positivos. Bom para casamento.

Evite o pessimismo e seja mais confiante e
empreendedor, hábil e ambicioso, que terá
muito sucesso em tudo que fizer hoje. Aumento de vitalidade, da influência pessoal e
das chances no amor.

Notáveis probabilidades de sucesso em
questões relacionadas com a vocação, ciência, concurso, testes, empregos, aumento de
vencimento e rendimento. O contato com conhecidos será oportuno para receber apoio.

O clima de sensualidade deve continuar em
alta para você neste período. Momentos incríveis de sensualidade prometem marcar esta
fase. Aguarde também a possibilidade de um
passeio ou um dia romântico.

Aguarde uma surpresa neste período. Tudo
indica que você se sentirá disposto a tirar alguns dias de folga e curtir ao lado da pessoa
amada um merecido descanso. Procure ser
menos altivo e saiba reconhecer o valor e o
sucesso das pessoas que estão ao seu redor.

Momento negativo, principalmente com a
pessoa amada e os assuntos domésticos.
Procure compreender as pessoas de mente
elevada e se aprimore. Período dos mais difíceis, que acabará superando se confiar nas
suas possibilidades.

Será bastante difícil conseguir a colaboração
de alguém, hoje, para solucionar problemas
pendentes. Conte consigo e seja mais otimista e perseverante, que tudo sairá a contento.
Cuide da saúde e da reputação.

Hoje, as pessoas ao seu redor estarão impulsivas e teimosas procurando soluções
precipitadas para qualquer assunto. Não se
deixe influenciar. Previna- se contra riscos
de perder dinheiro, amizade ou qualquer outra coisa. Ótimo para consultas.

Maior entendimento com as pessoas do seu
convívio. Possibilidade de programar uma linha de ações e de interesses mútuos, mesmo
que a antiga simpatia não esteja plenamente
restabelecida. Novas ideias e estudos elevados irá entusiasmar você.

Sua energia atual, aliada a sua persistência,
poderá lhe proporcionar vantagens reais.
Evite depender dos demais tomando suas
próprias iniciativas. O ritmo que você estará
empregando na sua vida deverá contribuir
para a sua ascensão social.

Período de máximo desenvolvimento dos relacionamentos íntimos. A reflexão a respeito
da sua maneira de agir tenderá a trazer maior
harmonia, se bem que uma maneira diferente
daquela imaginada por você.
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