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Morre o advogado
e jornalista Ulisses
Guedes, fundador
do Diário de Jacareí

Editorial

Odisseia jornalística

Não sobrassem outras qualidades humanitárias ao jor- poder contar, se precisasse, com o amigo e conselheiro de
nalista e advogado Ulisses Guedes, fundador do Diário de sorriso aberto, receptivo e sempre de plantão.
Jacareí, que morreu na quarta-feira (19), uma justificaria
Até concorrentes foram agraciados com atenções esas mais sinceras manifestações de admiração: foi um “abri- peciais e de emergência. Um deles, proprietário de um
dor de portas”, como testemunha o atual diretor do jornal, jornal semanal que até possuía gráfica própria, quando não
Ângelo Ananias. É incontável o número de pessoas que aguentou mais continuar sustentando o informativo, foi
lhe são gratas por divulgações gratuitas no momento em acolhido pelo DJ. A tarefa da edição passou, a partir dali, a
que eram desconhecidas; por um abrigo salvador quando ser da responsabilidade de pessoas amigas de Ulisses que se
necessitaram de um ponto para se
propuseram a manter o tal periódico.
estabelecer até poderem arcar com
Outro jornal, também semanal, nasceu sob o mesmo abrigo ‘ulissiano’
um aluguel comercial, ou ainda por
e compartilhou a redação do Diário
apresentações e boas referências para
Esse foi o Ulisses
que fossem aceitas mais depressa na
Guedes, amigo de todos até seguir sua vida independente
cerca de dez números depois.
hospitaleira sociedade jacareiense.
que agora nos deixa
Esse foi o Ulisses Guedes, amigo
Aos amigos tudo, era seu lema; inimigos, não os tinha.
de todos que agora nos deixa. O melhor dele, porém, fica. Para a históJornalista que viesse de fora ou
fosse iniciante tinha para si escancaradas as portas da ria de Jacareí, ele cumpriu até 2003 a tarefa de se empenhar
redação do Diário. Estagiavam ali para trabalhar até que para manter de pé um veículo essencial, adequando-o ao
se adequassem à cidade ou, eventualmente, ao modo de tempo, ao público e ao mercado por mais de três décadas.
escrever. Vários deles passaram pelo jornal até consegui- Tal como ao mitológico, coube ao doutor Ulisses enfrentar
rem alçar voos solos em outras redações, muitas das quais grandes batalhas na ‘odisseia jacareiense’, das quais ele
também abertas por Ulisses. Quem pensasse em começar agora ele descansa em paz. Merecidamente.
carreira na área da informação em Jacareí tinha certeza de
É a nossa opinião.

Assim como outras manifestações artísticas, o poema
é uma expressão linguística
que utiliza recursos estéticos
e normalmente encanta as
pessoas. O poema pode ser
um grito de protesto, um
lamento, uma louvação,
uma ode, um murmúrio,
um sussurro. Escrevi este
poema livre, que cito como
exemplo, compreendendo-o como “Um Sopro do
Eterno”.
Leia (se possível em voz
alta) as palavras colocadas
abaixo em estilo de prosa
e sinta como elas calam em
você:
Havia um Tempo (1) Havia um tempo em que

os lábios não conheciam
súplicas e a língua dos homens na Terra era Reflexo
Divino. Havia um Tempo
de luz e pairava amor em
profusão. Havia um Tempo
de sinos a dobrar no coração
dos homens e dos anjos.
Pairava luz por toda parte
da terra. Havia pássaros e
rosas, tudo em comunhão.
Havia ninhos de flores e a
linguagem dos homens. Era
a Poesia de Deus.
Agora, apresento a seguir
o mesmo poema anterior
com alguns recursos gráficos que orientam as pausas.
Leia o texto novamente (da
mesma forma se possível
em voz alta), porém fazendo

Acadêmico:
Elke Lubitz
Cadeira: nº 5
Patrono:
Henrique de Macedo

uma pausa maior nos cortes
em que houver um asterisco (*) depois da frase,
e uma pausa um pouco
menor onde houver barra
( /). Observe, em resultado, como o poema ficou,
então, mais eloquente:
Havia um Tempo (2)
*Havia um tempo em que
os lábios não conheciam
súplicas *E *A língua dos
homens na Terra era /Reflexo Divino *Havia um
Tempo de luz e pairava /
Amor em profusão *Havia
um Tempo /De sinos a
dobrar /No coração dos homens /E dos anjos *Pairava
luz por toda parte da terra
*Havia pássaros e rosas,

Reforma da Previdência
Tocar em questão constitucional previdenciária é
sempre desafiador, quer
pela relevância do tema ou
pelo impacto nos interessados, mormente aqueles
que estão próximos da tão
sonhada aposentadoria. A
idade mínima de 65 anos
para ambos os sexos sofre
críticas contundentes e razoáveis, na medida em que a
mulher do século 21, muitas
vezes, é a única provedora
do lar e acumula variadas
jornadas de trabalho irrenunciáveis. Outros argumentam que a igualdade
entre os gêneros deriva da
expectativa de vida feminina, que supera com folga a
dos homens descuidados.
De uma forma ou de outra,

mudança de regra legal, no
‘meio do jogo’, traz insegurança jurídica e variadas
interpretações envolvendo
direito adquirido e expectativa de direito, que são
conceitos diversos e, com
consequências igualmente
diferentes e que convocam
decisão judicial sobre a
matéria que poderá alçar ao
Supremo Tribunal Federal.
A Constituição é suscetível
de alteração via emenda,
por isso, não é sem razão,
que desde 1988, virou uma
colcha de retalhos, sujeita
a remendos e judicialização de toda a ordem, e
desrespeito ao parlamentar
constituinte, especialmente
eleito para sua feitura.
O ideal seria que as
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/Tudo em
comunhão
*Havia ninhos de
flores /e a Linguagem dos
homens. *Era a Poesia de
Deus.
Percebeu? Mais um texto para ser apreciado do
mesmo jeito acima, para
fixar o exemplo e mostrar
as várias maneiras de lidar
com poesia:
Quando se espreme a
dor /e o luto escorre /há
que se enterrar a flor /que
nunca Morre. *Há infinitos
diferentes /nos breus de
cada um *há ausências mais
presentes /na permanência
*lugar nenhum.

divulgação

Um sopro do Eterno

*Paulo de Tarso Castro Carvalho
é advogado, Mestre em
Direito e professor universitário

mudanças propostas que
chegarão às pensões das
viúvas, valores, idade mínima, tempo de contribuição, regra de transição,
entre outros, vigorassem
após a promulgação da
Norma, deixando aqueles
com expectativa de direito,
em paz. A grita geral seria
diminuta, ponderando que
a nova regra abrangeria
àqueles que entrassem no
sistema público de previdência após a alteração,
tudo em nome da segurança jurídica.
Entretanto, sob o duvidoso argumento de que há
déficit crescente e que as
alterações são impostergáveis, aliada à ameaça
governamental de cessão

do pagamento dos benefícios por ausência de
dinheiro, é provável que
a reforma ocorra. Diante
de tal dilema (reformar
ou quebrar), esta concluir
que o sistema público de
previdência social, no futuro, será universal, mas
o teto do benefício, dificilmente ultrapassará um
salário mínimo, relegando
a previdência privada para
aqueles que desejarem receber acima de tal valor.
Assim, os governantes
poderão propagandear que
no Brasil todos recebem
benefícios previdenciários, independentemente
de classe, social, raça, instrução, situação econômica
ou contribuição.
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atualmente, casado
com Stela Monteiro. Ele deixa quatro
Faleceu em Jacareí,
filhas de seu primeiro
na manhã da última
casamento: Soraia,
quarta-feira (19), o
Cláudia, Renata e
jornalista e advogaSimone e duas netas:
do Ulisses Guedes,
Gabriela e Geannine
fundador e ex-pro(filhas da Renata) e a
prietário do jornal
bisneta Izabela (neta
Diário de Jacareí.
de Renata e filha de
Guedes estava inGabriela).
ternado no Hospital
O jornalista AngeAlvorada e teve
lo Ananias, diretor
falência múltipla
geral e de redação
dos órgãos. Ele
completaria 83 anos do Diário de Jacareí, lamentou a morte
no próximo dia 2 de
de Ulisses Guedes.
maio.
Ulisses Guedes esteve “Devo meu começo
de carreira ao doutor
à frente do jornal desde
Ulisses,
o final dos
DJ/arquivo
que abriu
anos 70,
as portas
quando
do jornal
assumiu a
para a
empresa
publicação
JEDE –
das minhas
Divulgação
reportae Progens sobre
paganda
o futebol
Ltda. amador e,
antiga edianos mais
tora de ‘O
tarde,
Jacaré’-,
ao lado
criado em
da Elô
1968 e que
(Eloisa
deu origem
Nascimenao jornal
to), me
atual.
trouxe de
Em
volta para
1972,
comandar
já sob o
O
jornalista
e
advogado
a redação.
comando
Lembrodo doutor Ulisses Guedes
me que,
Ulisses, foi criada a
com apenas 17 anos,
Empresa Jornalística
Diário de Jacareí Ltda. ele, como advogado que era, cuidou
e, então, no dia 2 de
pessoalmente do meu
dezembro do mesmo
processo civil de emanano, surgiu o Diário
cipação e me ajudou a
de Jacareí que permaganhar ‘asas pra voar’;
nece até a data atual
lamento profundamente
como o mais antigo
a sua morte, mas só
e principal veículo
tenho lembranças boas
de mídia impressa da
do doutor Ulisses”,
cidade.
comentou.
Ulisses Guedes permaneceu no comando
DESPEDIDA - O
da empresa até 2003,
velório de Ulisses
quando deixou a soGuedes foi realizado
ciedade que passou a
dividir com a também na Funerária Campo
das Oliveiras (antiga
jornalista e advogada
Campo Santo) e o
Eloisa Nascimento a
sepultamento aconteceu
partir de 1993.
na quinta-feira (20), às
Ulisses Guedes era
9h, no cemitério muniviúvo de Bernadete
cipal do Avareí.
Gomes Guedes e,
A Redação
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O reajuste será
de 7,89%, elevando
a tarifa atual de
R$ 3,80 para R$ 4,10,
a partir de 1º de maio,
uma segunda-feira
A Prefeitura de Jacareí
antecipou em um dia
o anúncio do reajuste,
previsto pelo prefeito
Izaias Santana (PSDB)
para quinta-feira, e definiu, no final da tarde de
quarta-feira (19), o valor
da tarifa do transporte
coletivo no município. O
reajuste será de 7,89%,
elevando a tarifa atual de
R$ 3,80 para R$ 4,10, a
partir do dia 1º de maio,
uma segunda-feira.
Em nota, a prefeitura
explica que o pedido de
reajuste apresentado pela
JTU (Jacareí Transporte
Urbano), concessionária
responsável pelo serviço
de transporte público na

Cristina Reis /PMJ

Prefeitura reajusta valor da tarifa
do transporte coletivo em Jacareí

Tarifa do circular será reajustada a partir do dia 1º de maio e passará a ser de R$ 4,10

cidade, previa o valor de
R$ 4,48, o que acarretaria em um aumento de
17% em relação ao valor
da tarifa, hoje fixado em
R$3,80.
Segundo a atual admi-

nistração, o novo valor,
de R$ 4,10, foi definido
após estudo e análise da
Comissão de Valor Tarifário, composta por representantes das secretarias
de Governo, Finanças e

Mobilidade Urbana, ‘que
levou em consideração
o equilíbrio econômicofinanceiro que leva em
conta a atualização dos
valores de insumos, como
salários e combustível,

manutenção da frota,
além do valor do contrato
de concessão do transporte público, para fixar o
reajuste’, enfatizou.
De acordo com o
prefeito Izaias Santana
(PSDB), a atual administração ‘não teve
poder de negociação’,
uma vez que a concessão
para atuação da JTU na
cidade nos próximos dez
anos foi assinada pela
antiga gestão municipal.
“Mesmo assim, com o
novo valor, uma reposição do período inflacionário que passa a vigorar
a partir do dia 1º de
maio, será possível exigir maior qualidade no
serviço prestado. Dentre
as prioridades, cobramos da concessionária o
atendimento aos idosos e
sua acessibilidade e a reorganização das linhas”,
enfatiza.
MELHORIAS - Em contrapartida ao reajuste, a

concessionária se compromete a substituir o atual
sistema de leitura digital
para idosos para a identificação facial, mediante
a apresentação de documento original com foto,
que comprove a idade do
usuário da melhor idade.
Além disso, no prazo de
90 dias, a empresa disponibilizará um aplicativo
onde os usuários poderão
a partir de seus smartphones, visualizar horários
e itinerários das linhas
disponíveis, diminuindo
a permanência nos pontos
de ônibus.

“

Dentre as prioridades,
cobramos da concessionária
o atendimento aos idosos
e sua acessibilidade e a
reorganização das linhas”
Izaias Santana (PSDB)
prefeito de Jacareí

Conscientização. Esse
é objetivo da nova campanha de trânsito da Prefeitura de Jacareí que teve
início na última segundafeira (17). Apenas em
2016, foram 48 mortes,
superando óbitos por
homicídio, 44 registrados
no último ano.
Com base nesses
dados, a Secretaria de
Mobilidade Urbana
desenvolveu a campanha
‘Gentileza no Trânsito.
Sua atitude muda tudo’.
“O objetivo é educar o
cidadão, pontuando o
direito e os deveres dos
motoristas e pedestres, os
incentivando a uma boa
convivência”, enfatiza
Edinho Guedes, secretário

de Mobilidade Urbana.
A pasta, idealizadora
do projeto, visa com a
iniciativa uma nova cultura entre os motoristas
e pedestres da cidade.
De acordo com a secretaria, uma cultura que
conscientize e garanta
um trânsito seguro,
além de mudar a realidade dos últimos anos
no município.
Ainda de acordo com
o secretário, “é importante que a comunidade
entenda que as pessoas
não estão disputando e
sim compartilhando o espaço, e quando fazemos
isso, temos que ter a flexibilidade e, principalmente, o respeito à vida.

Ladrão de Livros
*José Luiz Bednarski
Atenas é conhecida mundialmente como Jacareí
Helênica, berço da cultura e do saber, cama ‘king size’
da literatura e beliche dos ladrõezinhos de livros, o
que passo a explicar.
Há muito tempo sabemos que a Cruz Vermelha afonsina não se limita mais a salvar vidas com remédios,
insumos e amparo telefônico. Ela também enriquece
a alma do vivente, oferecendo armação de óculos,
cursos profissionalizantes e sessões de psicoterapia

Nosso trabalho educativo
segue neste sentido: a
segurança em primeiro
lugar”, conclui.
A campanha prevê
inserções em TV, rádios
da região, jornais e em
placas de minioutdoor
espalhadas pela cidade.
Além disso, serão realizadas palestras em escolas
com orientação às crianças e distribuição de panfletos educativos. Durante
a campanha ações serão
postas em prática, como
por exemplo, a ‘Multa do
Bem’, com a aplicação
de uma ‘Notificação de
Boa Atitude’, elogiando
os cidadãos a cada atitude
correta relacionada ao
trânsito em Jacareí.

PMJ/ARqUIVO

Jacareí promove campanha de conscientização no trânsito

Iniciativa da prefeitura visa uma nova cultura entre os motoristas e pedestres da cidade

para a comunidade.
O que é ótimo sempre se supera, e a isso se confere
o conceito de excelência. Desta feita, a exceler Cruz Vermelha implantou um projeto de troca espontânea de livros
ao ar livre. Uma simpática caixa de madeira foi instalada
no poste particular que sustenta o letreiro da entidade.
A caixa foi pintada toda de branco, salvante o telhado encarnado e estampas coloridas indicando a
proposta ‘deixe um, leve outro’. A estrutura é obra de
um marceneiro voluntário. Dotadas de delicados trincos
galvanizados, uma portinhola abre por fora; a outra, a
da direita, por dentro.
O interior da caixa guarda cintilantes tesouros, uma
copiosa biblioteca de variados estilos. A obra lida e
guardada morre. Já a troca consolida a beleza, profunda
inspiração provinda do consagrado clássico moderno A
Morte de Virgílio, do laureado escritor austríaco Hermann
Broch (Editora Benvirá, página 256): ‘Imortalizando-se
e continuando imortal, a obra de arte converte-se em

conhecimento da verdade’.
Entretanto, o projeto que o vice-presidente Ivan
importou de diferentes pontos do orbe - Canadá e os
pontos de ônibus de Bom Jesus dos Perdões – sofre
com a subtração pelos contumazes amigos do alheio,
para desgosto da vizinha Professora Esther, que já
se colocou à disposição para ressuscitar antigos métodos pedagogo-disciplinares (genuflexão no milho
e palmatória) para expiar quem for surpreendido em
flagrante delito.
Quem será essa farinha que não serve para fazer
hóstia? Logo saberemos, pois o criminoso sempre volta
ao local do crime, reza o prolóquio. Enquanto o obstinado Ivan tem uma suspeita, eu nutro outra. Pistas foram
deixadas pelo furtador. Com os ensinamentos sorvidos
dos livros de Agatha Christie, oferecidos na caixa, desvendaremos muito em breve esse intrigante mistério.
José Luiz Bednarski é Promotor de Justiça da Cidadania e do Consumidor
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CEU do Parque Meia-Lua passa a
funcionar como novo EducaMais
O distrito do Parque
Meia-Lua (região norte)
passou a contar com uma
unidade do EducaMais.
Desde o último dia 11,
conforme Decreto assinado pelo prefeito Izaias
Santana (PSDB), o CEU
(Centro de Artes e Esportes Unificado) passou a se
chamar EducaMais Parque
Meia-Lua, composto a
partir da mudança, além
do próprio CEU, pela
EMEI Antônio Joaquim

de que integrará outras
atividades. Neste primeiro
momento, de acordo com
informações da pasta, será
realizado um trabalho de
diagnóstico dentro do projeto de benfeitorias e ampliação da unidade, incorporando e construindo no
local, futuramente, novos
ambientes de integração.
De acordo com a secretária, paralelo a isso, serão
desenvolvidas diversas
atividades educacionais,
culturais e esportivas.
“Estamos muito felizes com
essa conquista, e faremos
o melhor para o Parque
Meia-Lua”, finaliza Maria
Thereza.

PMJ/ARqUIVO

Mudança de
nome ocorreu
no último dia 11,
conforme decreto
do prefeito Izaias
Santana (PSDB)

A construção
do antigo
CEU (atual
EducaMais
Meia-Lua)
contou com
um investimento de
cerca de
R$ 3 milhões

Mesquita e EMEF Profª
Beatriz Junqueira da Silveira Santos.
De acordo com a
Secretaria de Educação,
as atividades no local
poderão ser ampliadas e
envolverão também as

pastas de Esportes e Recreação e Assistência Social. “O novo EducaMais
irá prestar um serviço de
qualidade e excelência
em educação, cultura e
esportes, garante Maria
Thereza Ferreira Cyrino,

secretária municipal de
Educação.
No EducaMais Meia
-Lua, a Secretaria de
Educação contará com
o apoio da Secretaria de
Assistência Social para o
gerenciamento da unida-

MEMÓRIA - O antigo
CEU do Parque Meia-Lua
foi inaugurado em 13 de

fevereiro de 2015 durante
a gestão do ex-prefeito
Hamilton Mota (PT). O
equipamento conta com
salas multiuso, biblioteca, telecentro/auditório
com 60 lugares, quadra
coberta, bicicletário, pista
de skate, mesa de jogos,
equipamentos de ginástica,
playground, pista de caminhada e área verde.
A construção do antigo
CEU é fruto de uma
parceria entre a Prefeitura
de Jacareí e o Governo
Federal, e contou com um
investimento de cerca de
R$ 3 milhões.
O equipamento está
localizado na Rua Joaquim Machado Gomes
Sobrinho, nº 151, Parque
Meia-Lua, na região norte
de Jacareí.

Divulgação

Programa da Fibria estimula uso de tecnologias socioambientais

O manejo de hortas é um dos temas abordados durante o projeto

Com o objetivo de
difundir a utilização de
tecnologias socioambientais e despertar a consciência para a preservação, o Núcleo de Educação Ambiental (NEA)
da Fibria, localizado no
distrito de São Silvestre,
região oeste de Jacareí,
realiza a segunda edição
da formação em Educação Ambiental Vivencial
‘partindo do fazer se
desenvolve o pensar’.
No total, oito módulos, com duração
de 10 horas cada um,
atenderão cerca de 100
pessoas. Entre os temas
abordados estão o manejo de hortas, construção
de cisternas de bombona
e ferrocimento, técnicas de bioconstrução,
construção de sistema de
aquecedor solar de baixo
custo, entre outros.
“O NEA possui uma
atuação muito importante junto à comunidade e
as suas atividades têm
como foco a ecoalfabetização, que consiste em
orientar as pessoas sobre
as questões ambientais e

como cada um pode ser
um agente de transformação. Os participantes
desses módulos terão a
oportunidade de conhecer e de colocar em prática o aprendizado com
a execução dos projetos
apresentados”, diz Ca-

No total, oito
módulos, com
duração de
10 horas cada um,
atenderão cerca
de 100 pessoas
mila Reggiani, consultora de Meio Ambiente da
Fibria.
Durante a construção
das tecnologias propostas, há também a troca
de informações e experiências entre os participantes. Dessa forma,
todos eles são estimulados a compartilhar seus
conhecimentos, facilitando o aprendizado.

Jacareí, 22 a 28 de Abril de 2017
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Votação de parecer
do Tribunal de Contas
do Estado ocorreu
durante sessão
realizada na última
quarta-feira (19)
Por nove votos favoráveis e quatro contrários,
a Câmara Municipal aprovou na manhã da última
quarta-feira (19) parecer
do Tribunal de Contas do
Estado de São Paulo (TCE/
SP) relativo ao processo de
julgamento de contas anuais da Prefeitura de Jacareí
referentes ao exercício de
2013, durante o mandato
do ex-prefeito Hamilton
Mota (PT).
Conforme estabelece o
artigo 28 da Lei Orgânica
do Município, a partir da
decisão de dois terços dos
parlamentares pela manutenção de parecer contrário, as contas do ex-prefeito serão encaminhadas para

DIVULGAÇÃO/cMJ

Por nove votos, Câmara rejeita contas
de 2013 do ex-prefeito Hamilton Mota

Vereadores durante sessão de Câmara que reprovou as contas do ex-prefeito Hamilton Mota

apreciação do Ministério
Público de Contas do Estado de São Paulo (MPC/
SP), instituição que tem a
função jurisdicional de
controle externo do Estado para a promoção e fiscalização do cumprimento
e guarda da Constituição e
das Leis no que se refere
à fiscalização contábil,

financeira, orçamentária,
operacional e patrimonial
do Estado de São Paulo e
de seus municípios.
CONTRAPONTO - Na
opinião do líder do PSDB
na Câmara, vereador Rodrigo Salomon, não seria possível emitir voto
contrário ao parecer das

contas uma vez que o
direito ao contraditório
foi disponibilizado pelo
Tribunal de Contas à gestão anterior durante todo
o processo de julgamento
que culminou com a rejeição.
“Pela análise técnica do
Tribunal, a gestão anterior
não conseguiu demonstrar

o déficit de 1,28% da aplicação de recursos do Fundo
de Manutenção e Desenvolvimento da Educação
Básica e de Valorização
dos Profissionais da Educação, o Fundeb, por isso
votei pela manutenção da
rejeição das contas do
ex-prefeito”, afirmou
Salomon.
Já na opinião do líder
do PT na Casa, vereador Arildo Batista, há
no Tribunal de Contas
um entendimento burocrático inflexível e
cristalizado a respeito
da destinação e utilização dos recursos públicos, neste caso, àqueles
relacionados à área de
Educação. “O julgamento
foi descontextualizado a
respeito da real aplicação
dos recursos na área de
Educação, pois no exercício de 2013 a prefeitura
destinou percentual de
recursos muito superior
àquele determinado pela
Constituição Federal, mas

que, aos olhos do Tribunal, não foi compreendido
como investimento ao
setor, uma visão que, na
minha opinião é demasiada equivocada”, disse
Arildo.
MEMÓRIA - Em sessão do Tribunal Pleno
realizada em 7 de dezembro de 2016, o relator
do processo, conselheiro
Renato Martins Costa,
manifestou voto de mérito
contrário à regularidade
das contas da prefeitura
envolvendo aspectos administrativos, financeiros, econômicos, contábeis
e patrimoniais. A decisão
do relator teve como base
o relatório de inspeção
realizado por membros do
órgão da Unidade Regional
de São José dos Campos
(UR-07). Segundo o documento, o parecer contendo
os autos do processo foi
publicado no Diário Oficial
do Estado de São Paulo de
21 de janeiro de 2017.

Izaias apresenta equipe da nova Procuradoria Geral do Município
A Prefeitura promoveu das atribuições de repre- curadores do município
no último dia 13 a cerimô- sentação judicial, consul- que não eram reconhecinia oficial de criação da toria jurídica da Admi- dos. “Sofremos repressão
Procuradoria Geral do Mu- nistração e de controle e fomos colocados de
nicípio de Jacareí (PGMJ). de legalidade dos atos lado por muito tempo.
Com a instauração do novo administrativos.
Com a criação da Proórgão foi Luiz Cepinho/PMJ
curadoria
extinta a
teremos
Secretaria
instrude Assunmentos
tos Jurídipara tracos, que
balhar
tinha como
melhor
secretário
e vamos
da pasnos dedita Renato
car ainda
Ratti. Para
mais em
exercer o
nosso serc a r g o d e Izaias com Moyra Gabriela (à direita) e integrantes da nova Procu- viço”, coProcurador radoria Geral do Município, criada no último dia 13
mentou.
Geral foi
O prenomeada Moyra Gabriela
De acordo com a Pro- feito Izaias Santana afirBaptista Braga Fernandes. curadora Geral, Moyra mou que a criação da
A Procuradoria terá a Fernandes a criação da Procu r ad o r ia as s eg u r a
função de conferir aos Procuradoria representa a o s a t u a i s e f u t u r o s
agentes públicos auxilio um ganho muito grande g o v e r n a n t e s d o m u técnico para a viabilização para o interesse público, n i c í p io a garantia de
de políticas públicas, além além de valorizar os pro- s e g u r a n ç a j u r í d i c a ,

além de certificar ao
cidadão que a admin i s t r a ç ão atuará dentro
das leis.
No quadro da Procura-

doria Geral do Município
ainda consta Renato Ratti
como Subprocurador-Geral
Consultivo, Rafael Aponi
de Figueiredo Rocha como

Subprocurador-Geral Judicial, Nara Cristiane Santos
Barbosa como Chefe de
Gabinete, além de outros
servidores.

6

|

www.diariodejacarei.com.br

GERAL

Jacareí, 22 a 28 de Abril de 2017

SAAE concede redução para devedor
Atualmente, são 2.408 cadastros
inadimplentes com o SAAE, que representam
um déficit de mais de R$ 12,250 milhões

Nos moldes de ação
recente adotada pela
Prefeitura de Jacareí, o
SAAE (Serviço Autônomo de Água e Esgoto)
também está concedendo
anistia de 90% de multa
e juros para inadimplentes. O contribuinte
deverá comparecer ao
balcão de atendimento
da autarquia, situado na
Rua Antônio Afonso, nº
460, Centro, até o dia
30 de novembro, para
realizar o pagamento
da dívida. No local, os
interessados podem ve-

rificar os débitos e obter
informações.
Para a concessão da
anistia, o débito dos
contribuintes deverá ser
pago à vista ou parcelado, de modo que a última parcela seja, obrigatoriamente, quitada no
exercício financeiro de
2017.
Para quitar as dívidas
à vista é necessária a
apresentação do CPF e
RG. Em caso de parcelamento é preciso
apresentar outros documentos.

Para quem é inquilino, é preciso levar o
contrato de locação do
imóvel, CPF, RG e
realizar o pagamento
de 10% do valor na
entrada no ato do parcelamento.
Já para os proprietários, é necessário apresentar a documentação
do imóvel (escritura,
contrato de compra e
venda ou IPTU), CPF,
RG e também realizar
o pagamento de 10% do
valor na entrada para
conseguir parcelar.

Atualmente, são
2.408 cadastros inadimplentes com o SAAE,
que representa um déficit de pouco mais de R$
12,250 milhões.
A partir de 19 de abril
(segunda-feira) serão
enviadas notificações
referentes aos débitos
em aberto.
Para mais informações, o munícipe poderá
entrar em contato com
o SAAE por meio do
telefone 0800 725 0330 e
do site www.saaejacarei.
sp.gov.br.

comunicado
LICENÇA CETESB
INDÚSTRIA E COMÉRCIO PAULISTA LTDA.-EPP torna
público que recebeu da CETESB a Licença de Operação
nº. 57002254, válida até 18/04/2021, para Artigos de lã de
vidro para isolamento térmico e acústico, fabricação, situado
à Avenida Lucas Nogueira Garcez, nº 2.490, Cidade Nova
Jacareí, Jacareí/SP.

editais
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Ficam convocados os membros associados da “ASSAJA” – Associação
dos Aposentados e Pensionistas de Jacareí, na forma estatutária Art.
20º, a comparecerem à Assembléia Geral extraordinária no dia 31 de
maio de 2017, às 13h30min em primeira convocação, e em segunda e
última convocação às 14h, a realizarem-se na Rua Campos Salles, nº.
339 – Centro – Jacareí/SP, para eleição de nova diretoria para o período
de 2017 a 2019.
As chapas deverão ser apresentadas com 15 (quinze) dias de antecedência do pleito, observados os artigos 3º e 13º, parágrafo 6º.
Jacareí/SP, 13 de abril de 2017
Milza Duaneto Roca
Presidente
ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS DE LOTES DO LOTEAMENTO RESIDENCIAL PARQUE LAGO DOURADO
CNPJ: 10.176.174/0001-63
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Assembléia Geral Ordinária

imóveis
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

ALUGO CASA
Com três dormitórios, ampla cozinha, sala, wc, garagem coberta
p/ dois autos, churrasqueira, área
de serviço, bem localizada no
Avareí: R$ 1.000,00/mês (aceito
negociar). Tels.: (12) 98804-5115
ou 98231-6732
(ambos também no whatsapp)

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

CASA EM CONDOMÍNIO
Vendo casa em condomínio
no Parque dos Príncipes, com
dois dormitórios, cozinha, sala,
garagem coberta para dois autos,
churrasqueira. R$ 170 mil
(aceita financiamento).
Tels.: (12) 98843-8777
ou (12) 98889-9828

VENDA OU PERMUTA
Sobrado em condomínio fechado no Jardim Santa Maria,
três suítes (uma suíte na parte baixa), sala estar/TV, sala
de jantar, lavabo, cozinha planejada, lavanderia, quintal,
área gourmet, garagem para 6 autos. Área total de 365m²
e área construída de 206m². Estudo permuta com terreno,
casa ou apartamento. Tel.: (12) 98149-4074.
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

PONTO COMERCIAL - LOCAÇÃO
Com 140m², de esquina, com
várias vagas de estacionamentos
no Villa Branca, na Avenida José
Cândido Porto, nº 587.
Fones (12) 98821-1632
ou 98205-2942

SOBRADO - VERT VILLE
Vendo, c/ três dormitórios, c/
corredor lateral, dois banheiros,
um lavabo, quintal, duas vagas
de garagem, portaria 24h, lazer
completo, piscinas, quadra, campo, bosque, academia, salão de
festas, churrasqueira. R$ 350 mil.
Tel.: (12) 98141-1686 (whatsapp)

VENDO/ALUGO APTO
Vendo ou alugo apto no Jd. Flórida,
rua Alaska. São três dormitórios
(uma suíte), sala ampla, cozinha,
lavanderia, wc social, uma vaga, 3ª
andar. Área total de 124,98m².
Tratar direto c/ proprietário.
Tels.: (19) 2138-0531
ou (19) 99178-3662

ALUGA-SE CASA
Com dois dormitórios, sala,
cozinha, wc, garagem para dois
autos, próximo ao cemitério do
Parque Santo Antonio.
Fones (12) 98821-1632
ou 98205-2942

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

PASSO PONTO
Vendo pizzaria no centro de
Jacareí (ótima localização),
gerando lucro, tudo legalizado,
só chegar e trabalhar. R$ 50 mil
(aceito carro como parte
de pagamento).
Tels.: (12) 98843-8777
ou (12) 98889-9828

diversos
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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

PROFESSORA DE IDIOMAS
Inglês, francês e espanhol. R$
25,00 a hora. Temos promoções,
venha conferir! Também temos
inglês para viagens e corporativo.
Tels.: (12) 98804-5115
ou 98231-6732
(ambos também no whatsapp)

leilão

Na qualidade de Diretor Presidente da ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS DE LOTES DO LOTEAMENTO RESIDENCIAL
PARQUE LAGO DOURADO, venho convocar V.Sª. a participar da
Assembléia Geral Ordinária, a ser realizada no dia 29 de Abril de
2017 (sábado) no Salão do Pesqueiro Pingolândia, na Rodovia
Nicola Capucci, Km 3 (Estrada Dutra – Guararema), as 9h30min
em primeira chamada com a presença de condôminos que representem 3/4 (três quartos) das unidades autônomas, e as 10h em
segunda chamada com qualquer número, para juntos deliberarmos
sobre os itens constantes na ordem do dia:
Ordem do dia:
1.Prestação de Contas ano 2016;
2.Previsão Orçamentária ano de 2017 (Valor da Taxa de Contribuição Mensal);
3.Eleição de: Diretor Presidente, Diretor Tesoureiro, Diretor Social,
Diretor Secretário e 3 Membros do Conselho Consultivo;
OBS: Art.10 – A Associação será administrada por uma diretoria
executiva, com mandato de 02 (dois) anos, composta de 04 (quatro)
membros, designados como Diretor Presidente, Diretor Tesoureiro,
Diretor Secretário e Diretor Social, os quais deverão ser da ASSOCIADA FUNDADORA.
Contamos com a presença dos senhores associados à assembléia
ora convocada, podendo V.S.as se fazerem representar por procuradores devidamente constituídos, procurações estas que deverão
ser entregue ao Presidente, conforme artigo 25, parágrafo 1º do
estatuto. Em caso de ausência, ficam todos obrigados a aceitarem
o que for deliberado, como tácita concordância.
			
Jacareí, 13 de Abril de 2.017
Associação dos Proprietários de Lotes do
Loteamento Parque Lago Dourado

Jacareí, 22 a 28 de Abril de 2017
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Dupla que iniciou
a carreira em
bares, vai abrir o
show de Marília
Mendonça, dia 30,
em São José
Há três anos nascia a
dupla que está conquistando o público, Lucas
& Priscila. Dois jovens
com o sonho de fazer da
paixão pela música sua
carreira profissional.
Hoje, Priscila com 26
anos e Lucas com 22,
já tocaram para mais de
10 mil pessoas em shows
realizados na região.
Além de tocar músicas
já consagradas de cantores
que os inspiram, a dupla
tem três faixas gravadas:
Pode ser, Sai Fora e Escolha Certa, essa última
composta por Priscila.
Em 2016 Lucas & Priscila promoveram o lançamento do clipe ‘Sai Fora’,
que já conta com mais de
160 mil visualizações nas
redes sociais.
“Iniciamos a carreira

Divulgação

Dupla Lucas & Priscila conquista o
público e abre shows de famosos

A dupla tem um repertório de shows bem eclético

nos apresentando em bares de São José dos Campos, e depois começamos
a estender para Jacareí
e Taubaté também. Aos
poucos o público foi reconhecendo nosso trabalho
e quando percebemos
estávamos abrindo shows
de cantores famosos como
Maria Cecília e Rodolfo,
Thaeme e Thiago, Bruno
e Barreto, Chitãozinho e
Chororó e Bruno e Marrone”, conta Lucas.

Cinza e forte
Casey Affleck, irmão de Ben, levou o Oscar de melhor ator neste
ano por um filme denso deste o seu primeiro minuto. ‘Manchester à
Beira Mar’ (2016) passou em branco pelos cinemas do Vale e aborda
um tema difícil aos sets: a perda e o silêncio. E para levar na bandeja
assunto deste naipe, o diretor e roteirista precisam ser eficazes.
Kenneth Lonergan, o diretor e roteirista da fita, escreveu o script
de ‘Gangues de Nova Iorque’ (2002). Dica boa. Mas não basta. Na
história onde desconsolo e cisma são peças fundamentais na engrenagem, o elenco tem de afiado, calibrado, polido. Por sorte, ocorre
isto e mais um pouco. Casey é Lee. É zelador numa cidadezinha
pacata, como ele. Lee é ensimesmado.
Não por acaso, tenta pouco esconder a depressão. Num dia,
recebe a notícia da morte de seu irmão mais velho, Joe. O evento
o faz retornar à terra natal, Manchester, donde ‘fugiu’ após um feio
baque. Isto é só o começo, já que Joe deixa ‘de herança’ a Lee
o filho Patrick – o típico adolescente, com a banda e namoradas.
Patrick é cheio de vida e planos, antípoda do tio sombrio.
Nesta parceria forçada, estes traumas de Lee são passados a
limpo. Ele é quieto, monossilábico. Mas explosivo. Seu pavio quase
é inexistente. Lonergan enxergou além do lugar-comum e entregou
ao público a obra sutil e sóbria. Em ‘Manchester à Beira Mar’, mesmo
com a fotografia esplêndida, a sensação passada é a de que tudo
ali é cinza, num tom pastel sem graça, porém bem forte.
A relação que o cineasta nos propõe é: perdoar ou acatar, duelar
ou engolir, responder ou se controlar? As questões se avolumam
com o passar dos minutos e Casey e os demais atores – Lucas
Hedges (Patrick, indicado a coadjuvante no Oscar), Kyle Chandler
(Joe) e principalmente Michelle Williams (Randi, ex-esposa de Lee
– ela também esteve no Oscar, indicada a coadjuvante) – dominam
as cenas de forma avassaladora.
Destaquei Michelle, pois é impressionante como esta moça faz
bem tudo. Possui talento a dar e vender e foi finalista do Oscar com
o seu papel sendo rapidíssimo – ela aparece parcos minutos –, mas
repleta de intensidade. Ter dado a estatueta a Casey se mostrou
justo, ainda que os demais companheiros de chapa fossem tão bons
ou até melhores. ‘Manchester à Beira Mar’ é o retrato 3x4 de uma
sociedade doente e estúpida.
*Rodrigo Romero é jornalista e
escreve para este jornal semanalmente

Para Lucas & Priscila,
uma das maiores conquistas aconteceu no iní-

“

Já tocamos em
quase todas as
casas de shows da
região e é sempre
a mesma emoção”
Priscila, cantora da dupla
Lucas & Priscila, de São José

cio deste ano, quando se
apresentaram na Estância
Nativa, uma das maiores
casas de shows da região,
em Caçapava. “Era nosso sonho e conseguimos
realizá-lo. Já tocamos
em quase todas as casas
de shows da região e é
sempre a mesma emoção,
é muito gratificante”,
afirma Priscila.
A dupla, que já cantou
ao lado de Maria Cecília e
Rodolfo e Henrique e Diego, tem um repertório de
shows bem eclético, indo
do sertanejo universitário,
sertanejo raiz, arrocha,
axé, funk, até o tradicional rock com a música
Sweet Child O’ Mine, de
Guns N’ Roses.
PRÓXIMOS PASSOS Para 2017 a dupla já tem
confirmada a abertura dos
shows de Maiara e Maraísa
(2 de abril), Marília Mendonça (30 de abril) e Zezé
de Camargo e Luciano
(27 de maio). Confira a
agenda de shows completa
pelo Facebook Lucas &
Priscila (facebook.com/
lucasepriscilaoficial).

Recomendamos...
Redenção Plena prepara 4ª edição
da Caminhada da Vitória com Jesus
A Comunidade Redenção Plena realiza a 4ª edição da
Caminhada da Vitória com Jesus, no próximo dia 1º de maio
(segunda-feira), às 9h30. A concentração acontece na Praça
dos Três Poderes, atrás do prédio da Prefeitura Municipal.
De acordo com a Bispa Ana, uma das organizadoras do
evento, a previsão é que este ano cerca de 10 mil pessoas
participem, tendo como base o apoio de diversas igrejas
que antes não se engajaram na caminhada. O encerramento
será no Parque da Cidade.
Mais informações na sede da Comunidade Redenção Plena,
localizada na Av. Ademar Pereira de Barros, 1413, Jardim Santa
Maria (região
Divulgação
norte), ou
através do
telefone (12)
3961-2154.
Cerca de 10
mil pessoas
deverão
participar
do evento

serviço

saúde

|7

Algumas dificuldades na vida social e familiar estão previstas para hoje. Cuide também
da saúde, da reputação e principalmente de
seu dinheiro, pois está predisposto a gastar
a esmo. Ótimo para os estudos, pesquisas,
investigações e ao amor.

Nem sempre há uma influência astral tão benéfica como a de hoje para você. Terá paz no
setor amoroso, a ajuda dos amigos, parentes
e religiosos para elevar seu estado de espírito e de inteligência. Ótimo aos negócios,
sorteios e loterias.

Momento em que terá sucesso, em negócios relacionados com construções. Algum
aborrecimento passageiro poderá ser esperado em seu lar. Cuidado com um romance
clandestino. Seja mais seletivo. Procure
dormir mais.

Restrições materiais, que o afligiam bastante
poderão ser resolvidas, a menos em parte,
devido ao apoio de amigos e de pessoas
influentes. Desenvolvimento pleno de sua
carreira profissional. Novas oportunidades se
apresentarão; sua criatividade também contribuirá para isso.

Período decisivo para as mudanças relativas
a emotividade e a um novo direcionamento
existencial. Procure ver como o fato de deixar
de lado certas situações poderá abrir as portas para novas realizações. Harmonia na vida
a dois. Estabilidade e confiança com relação
as finanças.

Os projetos de vida ligados a atividade profissional poderão ganhar um caráter prático.
O esforço e a habilidade pessoal trarão excelentes resultados nesse âmbito. Mas haverá
mudanças não controladas por você.

Momento em que poderá entrar em choque
com pessoas conhecidas. Apesar da boa fase
que você vem atravessando no trabalho e
também na reorganização de sua vida particular, provavelmente você estará sentindo
muita falta da pessoa amada.

Período benéfico para cuidar da vida cotidiana e de seus bens pessoais. Desenvolvimento da nova situação financeira. Aumento da
confiança em si mesmo, graças a solução de
alguns conflitos interiores. A busca de novos horizontes filosóficos também lhe será
benéfica.

Suas boas qualidades e habilidades influenciarão de maneira benéfica, pessoas importantes para você, principalmente se estas
forem pessoas da família. O trabalho, as
empresas e o amor estão em bom aspecto.

Enormes probabilidades de realizar suas mais
antigas esperanças e desejos se apresentarão
neste dia. Terá também, aumentos de lucros
e muito progresso profissional. Ótimo para
novas amizades.

Não é um dia totalmente favorável aos assuntos relacionados com dinheiro, mas muito
bom para entabular negócios e obter novos
conhecimentos profissionais, para serem
postos em prática brevemente.

Novos planos para sua elevação de cargo e
de conhecimentos profissionais deverão ser
estudados agora. De resto, a influência será
ótima a vida amorosa e familiar e para tratar com amigos e personalidades de nossa
sociedade.
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De acordo com a
pesquisa, o problema
é mais comum entre
os homens; passou
de 47,5% para
57,7% no período

Divulgação

Mais da metade dos brasileiros está
com o peso acima do recomendado
Levantamento diferencia
sobrepeso de obesidade

Paula Laboissière
Agência Brasil
Estudo divulgado nesta
segunda-feira (17) pelo
Ministério da Saúde revela
que o excesso de peso no
Brasil cresceu 26,3% nos
últimos dez anos, passando
de 42,6% em 2006 para
53,8% em 2016. De acordo
com a pesquisa Vigilância
de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico (Vigitel), o problema
é mais comum entre os
homens: passou de 47,5%
para 57,7% no período. Já
entre as mulheres, o índice
passou 38,5% para 50,5%.
Segundo o estudo, Rio
Branco é a capital brasileira
com maior prevalência de

Segundo pesquisa,
a prevalência de
obesidade no país
duplica a partir dos
25 anos de idade

excesso de peso: 60,6 casos
para cada 100 mil habitantes. Em seguida estão
Campo Grande (58/100 mil
habitantes), Recife, João
Pessoa e Natal (56,6/100
mil habitantes) e Fortaleza
(56,5/100 mil habitantes).
Já Palmas é a capital brasileira com a menor preva-

lência de excesso de peso
(47,7/100 mil habitantes).
O levantamento revela
que, no Brasil, o indicador
de excesso de peso aumenta
com a idade e é maior entre
os que têm menor grau de
escolaridade. Nas pessoas
com idade entre 18 e 24
anos, por exemplo, o ín-

dice é de 30,3%. Já entre
brasileiros de 35 a 44 anos,
o índice é de 61,1% e,
entre os com idade de 55 a
64 anos, o número chega
a 62,4%. Já na população
com 65 anos ou mais, o
índice é de 57,7%.
Em relação à escolaridade, 59,2% das pessoas

A pesquisa Vigilância de Fatores de
Risco e Proteção para
Doenças Crônicas por
Inquérito Telefônico
(Vigitel) diferencia
excesso de peso ou
sobrepeso de obesidade.
A pessoa com sobrepeso tem Índice de Massa
Corporal igual ou maior
que 25 quilos por metro
quadrado (kg/m2). Já a
obesidade implica em
IMC igual ou superior a
30 (kg/m2).
De acordo com os
dados, a prevalência de
obesidade no país duplica a partir dos 25 anos
de idade e o problema
também é maior entre
os que apresentam meque têm até oito anos de
apresentam excesso de
peso. O percentual cai para
53,3% entre os brasileiros

nor escolaridade. Nas
pessoas com idade entre
18 e 24 anos, por exemplo, o índice é de 8,5%.
Já entre brasileiros de
35 a 44 anos, o índice
é de 22,5% e, entre os
com idade de 55 a 64
anos, o número chega
a 22,9%. Na população
com 65 anos ou mais, o
índice é de 20,3%.
Em relação à escolaridade, os que têm
até oito anos de estudo
apresentam índice de
obesidade de 23,5%.
O percentual cai para
18,3% entre os brasileiros com nove a 11 anos
de estudo e para 14,9%
entre os que têm 12 ou
mais anos de estudo.
com nove a 11 anos de
estudo e para 48,8% entre
os que têm 12 ou mais anos
de estudo.

