cidade

variedades

Cristina Reis /PMJ

Prefeitura cancela
mais de 3 mil
multas em radar
da Av. Davi Lino

Diretor de redação

|

angelo ananias

pg. 7

Médico de
Jacareí estreia
com sucesso
em peça teatral

Divulgação

pg. 5

Jacareí - SP, 20 a 26 de maio de 2017

www.diariodejacarei.com.br

ano 49

|

N° 9.662

Versão impressa: circulando somente aos sábados/acesse nossa versão online e acompanhe as notícias em tempo real

R$

1,00

Câmara julgará vereador por críticas
e cobrança de ‘dízimo’ de assessores
Fotos: DIVULGAÇÃO/cMJ

Comissão de Ética analisará a conduta de Fernando da Ótica (PSC) por
críticas aos colegas e denúncia de cobrança de ‘dízimo’ de assessores

x
Embate entre Abner de Madureira e Fernando da Ótica agita ambiente na Câmara

pag. 3

Município economiza R$ 6,6 mi
em 1ª etapa de revisão contratos
Economia será de 45,28%
sobre valores praticados por
uma lista de 16 fornecedores
(incluindo empresas públicas e privadas) em 31 de
dezembro de 2016. pag. 4
SAÚDE

pg. 8

Procura pela
vacina da gripe para
gestantes e crianças
ainda é baixa
domingo

sábado
16º
Fonte: inpe/cptec

min

23º

max

Encoberto com chuvas isoladas. Céu
totalmente encoberto com chuvas em
algumas regiões, sem aberturas de sol

17º
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sol e pancadas de chuva com trovoadas
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Jacareí, 20 a 26 de maio de 2017

Editorial

Operação ‘Lava Jac’ na sesmaria de Antônio Afonso
Ao decidir pela abertura de dois procedimentos contra população foi que os vereadores perceberam que esse tipo
o vereador Fernando da Ótica (PSC), a Câmara seguiu de iniciativa é uma das funções da Casa.
exemplo do Executivo na ‘arrumação da casa’. Um dos
Para que provem efetivamente a que vieram e façam
motivos foi o pronunciamento de Fernando, da tribuna, jus à alta renovação que o eleitor impôs à Câmara em
em que acusou os colegas de votarem ‘contra as famílias’ 2016, é preciso que a Casa consiga uma forma de blindar
ao rejeitarem um projeto seu que concederia isenção de Jacareí de práticas como essas que, segundo se comenpagamento a idosos e portadores de necessidades especiais ta, são comuns pelo Brasil a fora quando se contrata
na Área Azul (veja matéria nesta edição). Fernando já assessores comissionados e fornecedores. Basta tomar
pediu desculpas por isso.
conhecimento das notícias que
O outro motivo foi pela denúncia
diariamente surgem denunciando
do vereador Abner de Madureira
escândalos nas administrações
Se houver infâmia nos
(PR), que fora assessor de Fernando
brasileiras.
na legislatura passada, de que este teCaso contrário, ficará a impresprocedimentos que esta
ria ficado com 10% dos salários dele
são
de que as eventuais punições
seja apenas pelo trocadilho
durante nove meses de contratação.
(que cassou vereador em 1999 por
Abner atuou no gabinete de Fernanacusar seus pares de má conduta, e
do de janeiro a setembro de 2013.
exonerou mês passado um funcioHá também a iniciativa da Câmara em instaurar uma nário municipal que ocupou cargo na Pró-Lar durante a
CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) em que serão administração anterior) são movidas mais por vingança
apuradas supostas irregularidades cometidas na Fundação do que por defesa do interesse público.
Pró-Lar em 2016. A Diretoria de Governança e TranspaQue vingue, então, o novo estilo de governar Jacareí
rência, criada pela administração atual, teria apurado in- que a população tanto espera. Se houver infâmia nos
dícios de irregularidades em contratos de capina e limpeza procedimentos de nossa ‘Lava Jac’ que seja apenas pelo
de terrenos que ultrapassam R$ 1,2 milhão. Parece que só trocadilho.
depois de constatarem os resultados da denúncia perante a
É a nossa opinião.

Ao perambularmos pela
cidade, é comum encontrarmos casas antigas, quase
em ruinas, despercebidas
pela maioria das pessoas.
Surge, então, o desafio de as
olharmos de forma curiosa,
respeitosa e criativa tentando reconstruí-las em nossas
mentes reparando suas rachaduras, consertando seus telhados, colorindo suas paredes
e seus jardins, imaginando
as pessoas que ali viveram
e de que maneira edificaram
suas vidas. Com certeza, nos
depararíamos com histórias
surpreendentemente belas.
Como casas velhas e esquecidas de uma cidade, há
fatos na história da humanidade de extrema relevância

que não constam na maioria
dos livros e que não são
ensinados regularmente nas
escolas. Relatos fantásticos
de pessoas, de revoluções,
de descobertas, de grandes
viagens, perdidos no tempo
como lágrimas na chuva,
praticamente irrecuperáveis, a
não ser que os busquemos e os
reconstruamos com curiosidade, respeito e criatividade.
Tentando resgatar uma
dessas passagens, já há muito
esquecida, 33 amigos em um
ato de audácia envoltos pelo
amor que sentem à instituição
a que pertencem, encenaram
com total amadorismo, lealdade histórica e uma boa
pitada de originalidade uma
peça teatral, retratando uma

reunião que ocorreu há 300
anos em uma cervejaria em
Londres, na noite de 24 de
junho de 1717.
Naquela longínqua noite de
São João, perdida no tempo e
na lembrança da maioria dos
historiadores, foi fundada a
Grande Loja de Londres, marcando o início de uma nova e
profícua fase da Maçonaria
Universal. Os grandes pensadores que ali estiveram
acenderam o estopim ideológico que ajudou a deflagrar
a Revolução Americana,
a Revolução Francesa e a
criação da Carta Universal
dos Direitos Humanos, a
independência de inúmeros
países Sul-americanos e, no
Brasil, a Independência, a Li-

Estado Democrático
de Direito
Os acontecimentos da semana envolvendo os poderes
federais legislativo e executivo, que culminaram com o
afastamento de um Senador
da República, de um deputado federal, eleitos pelo
voto popular, e a abertura de
investigação em desfavor do
Presidente da República, no
exercício do cargo que acendeu após o impedimento da
Chefe de Governo (processo
esse que tramitou perante a
mais alta Corte de Justiça
Brasileira), ao invés de trazer
desânimo, coleciona perplexidade positiva. Tal estado de
coisas demonstra a energia
das instituições brasileiras,

a liberdade de imprensa, impensável nos anos de ditadura
e serve de exemplo para os
nossos vizinhos, em especial
a turbulenta Venezuela.
Manifestações públicas
contra e a favor, são constantes e necessárias. Expressão
como ‘Fora Temer!’ são absolutamente legais. Justificativa
transmitida pela TV e rádio,
emanada do presidente da
República dizendo que não renuncia, reavivando o segundo
‘Dia do Fico’, são admitidas
perfeitamente e criticadas,
naturalmente.
Na época do criador da
Consolidação das Leis do
Trabalho, gestada e parida
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bertação dos
Escravos e
a Proclamação da República.
E s s a
inusitada peça teatral, intitulada ‘24 de Junho de
1717’, assistida e aplaudida
por mais de 500 pessoas, dia
13 último, foi encenada em
Jacareí na magnífica Sala
Ariano Suassuna. Escrita,
dirigida e produzida por um
grupo de pessoas convictas
que, em um mundo onde se
luta tanto por Liberdade e
Igualdade, a coluna mestra
que trará o verdadeiro e
inabalável ponto de equilíbrio
à sociedade humana é a Fraternidade.

CPI DA PRÓ-LAR

Um grupo de 12 vereadores assinou requerimento para a abertura de uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) para apurar
possíveis irregularidades na Fundação Pró-Lar durante o exercício
de 2016. O documento foi protocolado na manhã de quarta-feira (17)
e deverá ser lido e aprovado em plenário na próxima sessão, dia 24,
para que seja possível instaurar e formar a Comissão. Conforme o
Diário de Jacareí divulgou na semana passada, a CPI deverá atuar
no caso em conjunto com o Ministério Público Estadual.

SUSPEITAS DE FRAUDES

No requerimento, os vereadores (menos a presidente da Casa,
Lucimar Ponciano (PSDB), que não assinou o documento), levaram
em consideração relatório da Diretoria de Governança e Transparência da Prefeitura, que após auditoria realizada na autarquia no início
de 2017 apontou indícios de irregularidades que ultrapassam R$
1,2 milhão em contratos firmados com empresas prestadoras de
serviços de capina e limpeza de terrenos. O caso levou à demissão
de um funcionário público concursado.

JUSTIFICATIVA

A vereadora Lucimar Ponciano (PSDB) explicou que não assinou
o requerimento porque julga fundamental, enquanto presidente da
Câmara, manter a imparcialidade e ética. “Afinal, o meu papel é o
de garantir o cumprimento do Regimento Interno no que tange à
continuidade do processo de inquérito parlamentar, encaminhando,
na forma regimental, os nomes dos três vereadores que irão compor
a CPI na Câmara”, enfatizou.

KIT ESCOLAR

A Câmara aprovou um pedido de informações do vereador Luís
Flávio (PT), que questiona o prefeito Izaias Santana (PSDB) a respeito do processo licitatório para aquisição e entrega de uniformes
escolares a mais de 13 mil alunos do 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental. No documento, Luís Flávio indaga sobre em qual fase se
encontra a licitação, quais considerações técnicas que justificam tal
etapa, e se a administração tem data para iniciar a entrega.

OUTRO LADO

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

pelo então presidente Getúlio
Vargas, embora vozes dissonantes reconheçam o período
denominado como Estado
Novo, (1937-1945) - a ‘Ditadura de Vargas’ -, marcado pela
concentração demasiada do
poder executivo federal, jamais
seria aceita. E, se ocorresse,
seria reprimida com energia.
Os fatos, como os presenciados e divulgados na
noite de quarta-feira (17) e
repercutidos desde então,
dificilmente viriam a público.
Alguns dirão com razão que
os tempos são outros, e que
as instituições de hoje são
vigorosas e independentes,
os poderes harmônicos, mas

não subservientes, et cetera.
Os propaladores de tal tese
têm inteira razão. O povo
brasileiro acostumou-se com
escândalos de toda a ordem,
mas também com a investigação, divulgação e apuração de
eventuais ilícitos perpetrados
por quem quer que seja, autoridade ou não.
Restou apenas, que a sociedade igualmente reconheça
a legitimidade de uma sentença absolutória, quando justa,
e não condene o investigado
antecipadamente de forma a
contrariar as normas do Estado Democrático de Direito,
que como o oxigênio só se
percebe diante da falta.

Rua João Américo
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Divulgação

A instalação de um restaurante popular do programa ‘Bom Prato’, em Jacareí, foi solicitada pelo deputado André do Prado ao secretário de Estado do Desenvolvimento Social, Floriano Pesaro (ao centro). Durante reunião na capital, na qual também estava presente o
vereador Paulinho dos Condutores (PR/à esquerda), Prado ressaltou
que a cidade tem totais condições de receber o investimento. O parlamentar e o vereador entregaram ao secretário um abaixo-assinado
com mais de 10 mil assinaturas pedindo a instalação do programa.

divulgação

‘Lágrimas na chuva’

Acadêmico:
Celso Abrahão
Cadeira: nº 14
Patrono:
Professor João Feliciano

‘BOM PRATO’

Impressão:
MAR MAr Gráfica e Editora Ltda.

Em sua página pessoal no Facebook, o prefeito explicou a internautas que os uniformes ainda não foram entregues porque até
agora as amostras de quatro empresas que participaram da licitação, obedecida a ordem de classificação, foram rejeitadas. Ele conta
que a quinta empresa está sendo avaliada e se as amostras também
não forem aprovadas, haverá uma nova licitação, “pois com dinheiro
do povo não compraremos material de péssima qualidade, mesmo
que a entrega atrase”, enfatiza. Izaias explica que administração passada anulou a licitação no final de 2016 e o processo só pode ser
retomado em janeiro deste ano. O prefeito garante que para 2018, o
processo será iniciado em setembro próximo.

AMBULÂNCIA

Divulgação

O distrito do Parque Meia-Lua poderá receber uma ambulância
para atendimento exclusivo da população local. A iniciativa, que tem
como origem um pedido do vereador Valmir (PSDC) ao prefeito
Izaias, foi formalmente encaminhada ao deputado estadual Padre
Afonso Lobato (PV). O presidente do PV em Jacareí, Will Mendes (à
esquerda), que também é secretário-adjunto municipal de Governo,
despachou pessoalmente com o parlamentar. O deputado se comprometeu a trabalhar para que o equipamento seja enviado a Jacareí
até o final deste ano.

Jacareí, 20 a 26 de maio de 2017

cidade | 3

www.diariodejacarei.com.br

Comissão de Ética
analisará a conduta
de Fernando da Ótica
por críticas aos colegas
e denúncia de cobrança
de ‘dízimo’ de assessores

DIVULGAÇÃO/cMJ

Câmara julgará vereador por críticas
e cobrança de ‘dízimo’ de assessores
Fernando da Ótica terá
10 dias para se defender

A Redação
A Comissão de Ética
e Decoro Parlamentar da
Câmara Municipal determinou a instauração de dois
procedimentos administrativos para apurar possíveis
infrações cometidas pelo
vereador Fernando da Ótica (PSC). Na apuração,
a Comissão analisará as
manifestações feitas pelo
vereador em plenário e em
vídeo na internet, assim
como denúncia feita pelo
colega Abner de Madureira
(PR) na Tribuna da Casa,
ambas ocorridas na sessão
do último dia 10 (ler reportagens nesta página).

A partir da esquerda: Juarez Araújo (PSD), Rodrigo Salomon (PSDB) e Paulinho dos Condutores (PR)

DÍZIMO - No primeiro
procedimento, o grupo –
formado por Rodrigo Salomon (PSDB), Paulinho dos
Condutores (PR) e Juarez
Araújo (PSD), respectivamente presidente, relator
e membro – analisará a
denúncia feita por Abner
de Madureira, que acusou
Fernando da Ótica pela
suposta cobrança de 10%
sobre os vencimentos de
seus assessores durante seu

primeiro mandato na Câmara (2013-2016). Entre os
meses de janeiro e setembro
de 2013, Abner ocupou o
cargo de chefe de gabinete
do vereador, com vencimento mensal de R$ 1.927,80.
VÍDEOS - Já no segundo
procedimento, a Comissão
analisará dois vídeos contendo manifestações do vereador Fernando, que acusa os
colegas de ‘votarem contra

Vereador pede desculpas a colegas
e diz que não quis ofender ninguém
A Redação
O vereador Fernando
Ramos, o Fernando da
Ótica (PSC), ocupou a
tribuna da Câmara Municipal, na quarta-feira
(17), para pedir desculpas
aos colegas, afirmando
que não teve a intenção
de ferir a idoneidade de
nenhum vereador. O parlamentar reiterou o que havia
antecipado ao Diário de
Jacareí no início da semana, enfatizando que ‘não
queria ofender ninguém’
em alusão a seu discurso
na Casa e à publicação de
um vídeo em sua página
na rede social Facebook,
em que acusou seus pares
de votarem contra as famí-

lias. “Quero retirar minha
fala, que foi muito pesada,
agressiva, mas não foi
isso que eu quis dizer.
Depois do meu discurso,
faço questão de descer da
tribuna e apertar a mão
de cada um dos colegas”,
reforçou.
De acordo com Fernando da Ótica, o vídeo,
postado na internet minutos depois da votação
do dia 10, foi retirado do ar
de sua página no Facebook
no último fim de semana.
Mesmo assim, o caso foi
parar na Comissão de Ética
e Decoro Parlamentar, que
instaurou procedimento na
quinta-feira (18). Ele poderá ser advertido, suspenso
ou até perder o mandato

Hora da Verdade
*José Luiz Bednarski
Há dezessete anos titular de promotoria de justiça dotada de relevantes e numerosas atribuições, observo fatos e
aprendo como funcionam justiça, política e economia em
Jacareí, e a cada dia me convenço mais de que nossa estimada e antenada cidade, inequivocamente vocacionada ao
progresso, é soldado fiel dos rumos trilhados pelo Brasil.
O aparelhamento testemunhado em esfera federal
durante administração lulopetista replicou-se na dinastia

por infringir o Regimento
Interno da Câmara.
DÍZIMO – Quanto à postura do colega Abner de
Madureira (PR) que na
mesma sessão do dia 10
o acusou pela suposta
cobrança de um ‘dízimo’
de dez por centro sobre
o salário de seus assessores, no curso de seu
primeiro mandato na Câmara, Fernando da Ótica
enviou e-mail ao Diário
de Jacareí no qual nega
a cobrança e atribuiu a
fala de Abner ao calor
dos debates. “Somos parlamentares e muitas vezes
ficamos tensos nas sessões. Não irei fazer nada,
somos amigos”, reforçou.

as famílias’, após rejeição de
projeto de sua autoria, discutido na sessão do último
dia 10, que versava sobre
a isenção de pagamento
da Área Azul Eletrônica
para idosos e portadores de
necessidades especiais. A
proposta foi ‘barrada’ pelo
jurídico da Casa e rejeitada
por todos os vereadores por
se tratar de matéria de competência única e exclusiva
do executivo.

Durante os trabalhos
da Comissão de Ética e
Decoro Parlamentar da
Câmara Municipal, o
grupo fará apuração dos
fatos em conformidade
com o Código de Ética
da Casa, que estabelece
as normas para apuração
de infrações previstas
com a fixação de medidas disciplinares. “Entre
as medidas estão advertência verbal, advertência escrita, suspensão
temporária do exercício do mandato, sem
remuneração, pelo prazo
máximo de 90 dias, até
a perda do mandato”,
afirmou o presidente
da Comissão, Rodrigo
Salomon.
Ainda segundo Salo-

mon, a comissão encaminhará cópia da representação e dos documentos
ao vereador denunciado
para que, no prazo de
10 dias, apresente defesa
por escrito. Após o
recebimento da defesa,
o grupo examinará as
alegações e as provas
apresentadas, convocando o depoimento do
vereador denunciado
para esclarecimentos de
dúvidas e informações
para completa elucidação
dos fatos. “Após todos
os atos do processo, a
comissão apresentará
relatório final no prazo
máximo de 40 dias, contados a partir da instauração do procedimento”,
explicou.

Abner diz que ‘dízimo’ a vereador
servia como ‘fundo de campanha’
A Redação
O vereador Abner de
Madureira (PR) que acusou
o colega Fernando da Ótica
(PSC) pela suposta cobrança de um ‘dízimo’ de seus
assessores no curso de seu
primeiro mandato na Câmara
Municipal, disse ao Diário de
Jacareí que o repasse servia
como um ‘fundo de campanha’. O assunto foi levantado
pelo parlamentar durante o
uso da Tribuna Livre na sessão do último dia 10.
Antes de se eleger vereador pela primeira vez, em
2016, Abner foi chefe de gabinete de Fernando da Ótica
no período de 02 de janeiro
de 2013 a 14 de setembro do
mesmo ano, com vencimentos mensais de cerca de R$
1.927,80.
Em resposta à reportagem, na segunda-feira (15),

do proletariado, por exemplo, na cessão de recursos financeiros e humanos municipais para estruturação e execução
de serviço estratégico estadual de interesse direto, com
potencial de influir em decisões fundamentais de controle
e fiscalização.
A tão decantada eficiência administrativa municipal
de nada serviu quando veio a crise. Jacareí descobriu-se
impotente, a propaganda era maior que a competência de
governar sem cobre. Uma multidão de desempregados
enfeitou o Natal, o holerite do funcionalismo parecia folha
de pagamento de time carioca, secretário nu pela repartição
e até a germinante fábrica chinesa subitamente hibernou.
Igualmente, o declínio político e a desintegração do ilusório monopólio ético da esquerda em âmbito nacional tiveram
reflexo imediato nas urnas afonsinas, que destronaram os
eternos faraós da dinastia do proletariado e investiram
na renovação burguesa como proposta de arejamento do
cenário social e retomada desenvolvimentista.
O crebro leitor sabe que raramente nomeio bois. Iden-

Abner Rodrigues de Moraes
Rosa, o Abner de Madureira
(PR), confirmou a denúncia
que fez na tribuna e reiterou
que os repasses chegavam
a 10 por centro dos vencimentos mensais de cada
assessor. Abner disse que,
na época, quando constatou
que a cobrança era indevida,
chegou a procurar o vereador
e que Fernando da Ótica se
surpreendeu com sua atitude.
“Eu ainda era desprovido
de conhecimentos legais,
procurei saber a respeito e
quando o procurei, o vereador Fernando se surpreendeu
com minha atitude e ficou
chateado comigo”, explicou.
Abner conta que depois
desse dia Fernando da Ótica
mudou o relacionamento
com o então assessor e,
em agosto de 2013, o fez
escolher entre continuar
trabalhando no gabinete ou

estar à frente de uma igreja.
Ambos são evangélicos e
frequentam a mesma igreja;
na época, Abner havia recebido um convite para assumir
o comando de uma Igreja
Evangélica Assembleia de
Deus Ministério de Madureira, em Jacareí. “Ele mudou
completamente o relacionamento comigo e percebi
que ele estava querendo se
livrar de mim”, completou.
Abner de Madureira disse
que não pretende fazer dessa
denúncia a ‘bandeira de seu
mandato’, mas que preferiu
agir assim em defesa dos
demais colegas que foram
ofendidos por Fernando da
Ótica durante a sessão do
último dia 10.
O discurso do vereador
Abner Madureira pode ser
conferido na íntegra através
do link http://migre.me/
wDnbE.

tifico gente na coluna só em homenagem. Prefiro expor
ideias, não pessoas. Muita suspeita surge em véspera de
eleição, mas o calendário é inoportuno para caçar ratos.
Entusiasmo e cautela devem caminhar de mãos dadas
para não se gerar grave injustiça.
O panorama atual diverge. Não esperaram o encerramento da legislatura para desnudar a farsa. Quem
nem sequer corria risco teve hombridade de romper o
silêncio. Encontrou o corajoso e justo Sérgio Moro e
se inspirou no exemplo. Uma centelha de luz é capaz
de triunfar sobre um turbilhão de trevas. Todo mundo
sabe, porém sempre faltou a prova. Ela agora começa
a surgir, com mais gente disposta a contar sua verdade
comprometedora.
Já que o assunto é entre homens de Deus, queira o Pai
Celestial ver nossa Jacareí logo conhecida como a Curitiba
do Vale do Paraíba.
José Luiz Bednarski é Promotor de Justiça da Cidadania e do Consumidor
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Município economiza R$ 6,6 mi
em 1ª etapa de revisão contratos
pelas demais pastas,
incluindo as autarquias e
fundações.
Somente com a Caixa
Econômica Federal, responsável pelos serviços
de cobrança bancária, a
redução de valores de
um contrato de 2016
para um novo acordo
celebrado em 2017 atinge cerca de R$ 341mil.
Já com a Empresa
Brasileira de Correios
e Telégrafos, o contrato anual de R$ 2,749
milhões não sofrerá
qualquer reajuste.
Outra redução de
despesas ocorrerá na renovação de contrato com
a empresa responsável
pelos serviços de atendimento aos munícipes por
telefone (o Call Center),
que cairá de R$ 2,255
milhões em 2016 para
R$ 1,759 milhão em
2017, economia de R$

Arquivo/PMJ

Economia será de 45,28%
sobre valores praticados por
uma lista de 16 fornecedores
(incluindo empresas públicas
e privadas) em 31 de
dezembro de 2016
A Redação

Vista frontal do prédio da Prefeitura de Jacareí, região central

celebrados pela Secretaria
de Finanças, ao qual o
Diário de Jacareí teve
acesso, a economia será
de 45,28% sobre valores

praticados por uma lista
de 16 fornecedores (incluindo empresas públicas
e privadas) em 31 de dezembro de 2016, último

dia da gestão anterior.
Mas esses números deverão ser ainda melhores
com a revisão de outros
contratos celebrados

TRT15 inaugura
nova sede da Justiça
do Trabalho em Jacareí
O Tribunal Regional do
Trabalho da 15ª Região
inaugurou na sexta-feira
(19), a nova sede do Fórum
Trabalhista de Jacareí, localizada na Avenida Pensilvânia, 412, Jardim Flórida
(região oeste), no antigo
prédio do Colégio Mário Moraes. A solenidade
contou com a presença do
presidente do Tribunal, desembargador Fernando da
Silva Borges, das juízas titulares da 1ª e 2ª Varas do
Trabalho, respectivamente,
Sandra de Poli (diretora do
Fórum), e Dora Rossi Goes
Sanches, da presidente da
subseção de Jacareí da
Ordem dos Advogados do
Brasil (OAB), Ana Maria
Ribeiro Pereira da Silva,
além de outras autoridades
da região, magistrados e
servidores.
Com uma área construída de 1.508,00m², o novo
prédio, alugado pelo Tri-

bunal, permitirá unificar
todas as atividades da Justiça do Trabalho, abrigando
todos os setores de trabalho
interno e de atendimento ao
público, com total acesso
às pessoas com deficiência.
O Fórum Trabalhista
de Jacareí funcionava anteriormente em dois edifícios, no Jardim Leonídia,
que, apesar de próximos,
eram pequenos e inadequados para a boa prestação jurisdicional. Ambos somam
850,63m².
A nova sede tem, portanto, quase o dobro de
área construída. São dois
pavimentos, interligados
por elevador, sanitários
adaptados, pisos táteis e
corrimãos duplos. A nova
sede conta também com 10
vagas de estacionamento,
sendo duas reservadas para
idosos e pessoas com deficiência, e quatro privativas
para os magistrados.

Divulgação

A Prefeitura de Jacareí
deverá economizar pouco
mais de R$ 6,6 milhões
este ano - R$ 553 mil
mensais - somente com a
conclusão de uma primeira etapa na revisão de
contratos de prestação de
serviço com fornecedores, incluindo duas instituições públicas ligadas
diretamente ao Governo
Federal, a Caixa e os
Correios.
De acordo com balanço dessa primeira etapa
somente de contratos

496 mil no ano, que
representam 22% nos
valores pagos anteriormente pelo Município.
Na lista das empresas privadas que se
mantêm como prestadoras de serviço em
2017, a atual administração renovou o
contrato para licença
de uso, manutenção
de sistema informatizado de gestão e
controle de arrecadação do ISSQN pelos
valores praticados
no ano passado, R$
2,772 milhões (sem
reajuste anual). No
entanto, como espécie
de ‘bônus’, receberá
R$ 600 mil da empresa
prestadora desses serviços em equipamentos,
que passarão a ser de
propriedade da Prefeitura de Jacareí.

O presidente do TRT15 desembargador Fernando da Silva Borges

Jacareí, 20 a 26 de maio de 2017
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Decisão compreende
as multas aplicadas
pelo radar em frente
à UPA Infantil entre
o período de 3 de
fevereiro e 18 de abril

Cristina Reis /PMJ

Prefeitura cancela mais de 3 mil
multas em radar da Av. Davi Lino
De acordo com a prefeitura,
a sinalização instalada em 2016
no local confundia e induzia
condutores ao erro

A Redação
A Prefeitura de Jacareí
confirmou na terça-feira (16) a anulação das
3.176 aplicadas no trecho
da Avenida Davi Lino,
próximo ao novo Pronto
Atendimento Infantil, ‘Dr.
Thelmo de Almeida Cruz’,
região central da cidade. A
informação já havia sido
antecipada, na segundafeira (15), pelo secretário
municipal de Mobilidade

Urbana, Edinho Guedes,
em um vídeo postado na
rede social Facebook. De

acordo com a pasta, a decisão compreende as multas
aplicadas no local entre o

período de 3 de fevereiro e
18 de abril deste ano.
Segundo Edinho, a sina-

lização instalada em 2016
no local confundia e induzia os condutores ao erro,
porque a placa limitava a
velocidade a 40 km/hora e,
metros depois do radar, outra placa apontava o limite
de 60 km/hora na avenida.
De acordo com o secretário o radar foi instalado,
em fase de testes, no dia 15
de dezembro de 2016 ainda
na administração passada,
com autuação a partir de 3
de fevereiro de 2017. “Foi
decidido pelo cancelamento
das multas uma vez que
entendemos que a placa a
frente indicando o limite
da via poderia confundir
os motoristas”, enfatizou
o secretário.
A placa com a informação de velocidade de 60
km/h foi remanejada mais

à frente sem a necessidade
de alteração de velocidade
no local. De acordo com a
pasta, todas as multas dentro do período estabelecido serão automaticamente
anuladas, sem que os motoristas precisem recorrer da
decisão da infração.
A Secretaria de Mobilidade Urbana salienta que o
cancelamento das multas é
apenas para os casos de excesso de velocidade, acima
de 40 km/h e até 60 km/h,
sem a abrangência de outras infrações de trânsito.
De acordo com a secretaria, todas as multas
aplicadas a partir de 18 de
abril estão regulares, uma
vez que a posição da placa
que poderia induzir ao erro
foi remanejada a partir
dessa data.

Justiça manda indenizar compradores do Residencial Conviva
A Redação

o desembolso e juros de
mora de 1% ao mês desde
a citação da construtora ré
no processo. Estima-se
que o prejuízo causado
aos consumidores chegue
a R$ 1 milhão.
O grupo de 29 consumidores defendido pelo
promotor Bednarski será
beneficiado com execução coletiva do julgado,
prevista para iniciar em
junho e sem estimativa
de prazo para ser finalizada. “O serviço é gratuito e será prestado pelo
Ministério Público (MP)
em continuidade à coleta

DJ/arquivo

O Poder Judiciário julgou procedente a Ação
Civil Pública movida pela
Promotoria de Justiça do
Consumidor de Jacareí e
determinou a indenização
dos adquirentes de imóvel
no Residencial Conviva,
em Jacareí. A decisão em
Primeira Instância foi proferida no último dia 11 pelo
Juiz de Direito titular da 2ª
Vara Cível, Dr. Maurício
Brisque Neiva.
O empreendimento de
200 apartamentos, lançado
em dezembro de 2011, e

previsto para ser construído em meados de 2012,
próximo ao SESI, no Jardim Elza Maria (região
oeste), ‘não saiu do papel’
e a Promotoria identificou
pelo menos vinte e nove
consumidores lesados. “Os
compradores pagaram parcelas, não foram reembolsados e nem mesmo informados sobre o abandono
do projeto”, explica o Promotor José Luiz Bednarski,
que promoveu a ação.
A decisão determinou
a restituição das quantias
pagas, com acréscimo de
correção monetária desde

Antigo
estande
de vendas do
Residencial
Conviva, no
Jardim Elza
Maria (região
oeste)

de documentos efetuada
no ano passado”, informa
Bednarski.
Já os consumidores
não listados pelo Ministério Público e que
não promoveram ação
particular anteriormente também poderão se
beneficiar da sentença,
mediante execução indi-

vidual do julgado, com
contratação de advogado
e apresentação judicial
dos comprovantes de
pagamento.
O terreno de quase 14
mil metros quadrados
onde seriam construídos os apartamentos foi
objeto de quatro penhoras
(três individuais e uma

geral solicitada pelo Ministério Público, através
da Promotoria de Justiça
do Consumidor) para garantia do cumprimento do
direito dos consumidores.
Ele será vendido e o valor
arrecadado será partilhado
entre os credores que promoverem execução para
cumprimento.
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‘Cata-Treco’ estará no Nova América
e Jd. das Indústrias neste sábado (20)
imóveis
VENDO APARTAMENTO
CDHU do Campo Grande.
Valor R$ 27 mil (aceito carro
popular como parte
de pagamento).
Tel.: (12) 98899-2986

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

VENDO CASA NO CENTRO
Ótima localização, próxima à
Igreja da Imaculada Conceição.
Oportunidade para moradia ou
comercial. Aceito negociação.
Tratar com Maria ou Sueli.
Tels.: (12) 98249-3115
ou 3951-1675

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)

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

APTO VILLA BRANCA
LOCAÇÃO
Aluga-se apartamento no Villa
Branca. Apartamento com dois
dormitórios, uma vaga de garagem, lazer completo, próximo à
via Dutra e a Estrada Velha. Valor
a combinar. Tel.: (12) 98258-1508.

diversos
VENDE-SE BETONEIRA
Betoneira 400 litros, motor 2 HP
monofásico 220/110, em bom
estado. Valor: R$ 1.500,00.
Tel.: (12) 3952-9353

editais

comunicado
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No ‘Cata-Treco’ são recolhidos pneus, móveis, colchões, geladeiras e outros eletrodomésticos, roupas e sucatas em geral

A Secretaria de Meio
Ambiente realiza neste
sábado (20), a Operação
‘Cata-Treco’ nos bairros
Parque Nova América e
Jardim das Indústrias, região leste de Jacareí. Na
última operação do sábado
passado (13), no bairro
Altos de Santana, também
na região leste, foram recolhidas 5.470 toneladas
de produto. O ‘Cata-Treco’
é um serviço itinerante de
coleta de materiais especiais
realizado pela Prefeitura de
Jacareí.
A operação recolhe peças
de grande volume que não
são retiradas pela coleta do
resíduo úmido (formado por

materiais orgânicos como
cascas de frutas e legumes,
folhas e restos de comida e
não recicláveis). No ‘Cata-Treco’ são recolhidos
pneus, móveis, colchões,
geladeiras e outros eletrodomésticos, embalagens,
roupas e sucatas em geral.
A Secretaria de Meio
Ambiente informa que entulho de construção, poda e
capina não são considerados
materiais especiais e, portanto, não são coletados.
O ‘Cata-Treco’ é realizado aos sábados, das 7h às
12h, sempre em um bairro
diferente da cidade. Mais
informações pelos telefones
(12) 3955-9713/3961-3040.

Jacareí, 20 a 26 de maio de 2017
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‘24 de junho’,
produzida por
Celso Abrahão, foi
encenada em leitura
por membros da
ordem maçônica

Divulgação

Médico de Jacareí estreia
com sucesso em peça teatral

|7

BVeloso/Colaboração
O médico oncologista
de Jacareí, Celso Abrahão,
teve sua primeira produção
para teatro, a peça ‘24 de
junho’, encenada em leitura por membros da ordem
maçônica, no último sábado
(13), na Sala Ariano Suassuna do EducaMais Jacareí,
no Parque dos Sinos (região
norte). A obra remete à
mesma data de 1717 quando
ocorreu em Londres (Inglaterra) uma reunião na Taverna do Ganso e da Grelha
que, em tese, foi o estopim
da Revolução Iluminista do
século 18.
Cerca de 500 pessoas
compareceram ao teatro,
dentre elas o prefeito Izaías Santana (PSDB) ‘que
discursou com muita propriedade sobre os fins da

O médico Celso Abrahão (à esquerda, de óculos) em sua primeira produção para teatro

Ordem Maçônica’, comenta Celso Abrahão. Segundo
ele, a intenção de produzir
a peça foi a mesma que o
fez escrever o primeiro livro, ‘Sementes da Razão’,
em 2012, já praticamente
esgotado. “Resgatar para
a literatura histórias importantes perdidas no tempo”,
comentou.
Ao ser cumprimenta-

Observação da normalidade
A atriz parisiense Isabelle Huppert, 54 anos recém-completados,
concorreu ao Oscar 2017 pelo filme ‘Elle’ (2016). Não é propriamente
uma obra europeia. Ao contrário. Pelas suas características, com o
tom taciturno, quase esbarrado no noir, mas sem as fumaças dos
cigarros, pode-se dizer que se trata de um thriller de suspense,
com alta carga dramática e empolgante.
O diretor é Paul Verhoeven. Este holandês comandou, por
exemplo ‘Robocop’ (1987), ‘Instinto Selvagem’ (1992), e ‘Tropas
Estelares’ (1997), e estava meio sumido do show de Hollywood.
‘Elle’ o fez por o pescoço para fora d’água, após alguns anos com
a batuta virada a obras de qualidade duvidável.
Em ‘Elle’ Isabelle é Michele, diretora de uma empresa de videogames. A fita já começa com a personagem sendo estuprada em
sua própria casa, vítima de um desconhecido coberto por uma
máscara. Sem se abalar, a jovem senhora segue as suas atividades, como se nada tivesse ocorrido. Aos poucos, conta o crime a
amigos. Por que você não denunciou?, questionam. Michele não
sabe dizer. A vida dela é levada com mão de ferro, e a frieza dá a
medida de seu cotidiano.
Por trás da mise en scène, a figura de Michele destoa do lugarcomum. Só se cerca de pessoas que a odeiam, por exemplo. Isso
vai desde os adolescentes funcionários da loja, e passa por vizinhos
e parentes próximos. Se personalidade complicada, possui traumas
de infância, e neles a figura do pai é presente.
Verhoeven soube usar bem a classe e a delicadeza de Isabelle.
Toda a elegância da atriz salta aos olhos na telona e desta forma
‘Elle’ fica mais balanceado. No tempero, os demais artistas do cast
se saem bem, muito por conta do bom roteiro escrito por David
Birke. Foi só a primeira vez em que Isabelle esteve entre as finalistas
da maior festa do cinema.
E mesmo com sua derrota (a vencedora foi Emma Stone pelo
modorrento ‘La la Land’) o episódio valeu para provar que existe
vida fora dos blockbusters americanos. ‘Elle’ é violento, precisa
ser. É provocativo, precisa ser. Aliás, o título desta coluna pegou
emprestada uma frase de Verhoeven sobre a película. É na mosca. O resultado que temos é o conjunto de seres potencialmente
‘anormais’ que, no todo, é isso mesmo.
*Rodrigo Romero é jornalista e
escreve para este jornal semanalmente

“

Resgatar
para a literatura
histórias
importantes
perdidas no tempo”
Celso Abrahão, médico e
agora produtor de teatro

do pelo sucesso da apresentação o agora também
‘teatrólogo jacareiense’
mostrou-se entusiasmado
com a Sala Ariano Suassuna. “Ela dispõe de todos
os recursos necessários a
qualquer produção teatral,
todos!”, exclamou. Celso
Abrahão é membro da
Academia Jacarehyense
de Letras.

Recomendamos...

Evite os perigos no trânsito, a precipitação
nos negócios e discussões no campo profissional. Você pode começar seu dia sentindose um tanto desanimado, felizmente, isso vai
durar pouco, e sua capacidade mental logo
entrará em alta.

Faça o que puder para aumentar suas amizades ou então, conservar as que já fez no
passado. Evite atritos com quem quer que
seja a fim de não criar inimigos, declarados
ou ocultos. No início da manhã, a tensão
vai predominar. Se puder dormir um pouco
mais, melhor.

Faça de tudo hoje, para melhorar suas condições sociais, profissionais e financeiras.
Mas tudo dentro de um sentido honesto e
inteligente. Estão favorecidos os contatos
pessoais. Boas Notícias.

Um obstáculo poderá surgir em seu trabalho
que será criado por uma pessoa inconsequente. Você saberá como contornar esse
problema. Sua dedicação será reconhecida e
neste período poderá receber uma promoção
ou aumento salarial.

Boa influência astral. Para união, noivado,
namoro, as novas associações e para lucrar
em negócios junto ao sexo oposto. Todavia,
tome cuidado com rivalidades e inimigos declarados.

Tire de sua mente as más intenções, o pessimismo e o desânimo. Coloque no lugar, uma
boa dose de otimismo e força de vontade que
tudo deverá melhorar para você. Cuide para
reservar um tempo para ambas às partes

Momento positivo que o vai beneficiar você
e de modo decisivo. Notícias agradáveis. Não
dê crédito a rumores e boatos que possam
surgir. Data positiva para fazer mudanças.
Bom período para viagens a recreio.

Procure levar seus planos por um caminho
seguro e tranquilo, pois a fase que se inicia muito o favorecerá neste sentido. Êxito
amoroso, em jogos, sorteios e na loteria.
Cotidiano dinâmico.

Mente engenhosa, progressista, ideias claras
e brilhantes, muito influenciará de modo benéfico sua vida. Tudo indica que neste período você estará passando por momentos de
felicidade ao lado da pessoa amada.

Prenúncios de melhoria geral. Boa saúde.
Felicidade amorosa, alegrias proporcionadas
por crianças e lucros através de negócios
imobiliários. Tudo que fizer refletirá sobre
sua família. Imagine coisas boas, otimistas
e que lhe tragam benefícios.

Alguma coisa, por mais insignificante que
possa parecer, não irá corresponder a sua
expectativa. Mas você corresponderá ao seu
dever com naturalidade e positivismo; firmeza e perseverança. As pressões externas
ocorridas no dia tendem a diminuir, mas
você ainda precisará ficar alerta.

Será improdutivo preocupar-se com o que
os outros possam fazer ou dizer a seu respeito. Ninguém e perfeito. Mais vale uma
orientação do que uma crítica amarga. Problemas familiares. Cuide do corpo. Se você
não aliviar as tensões, poderá ter problemas
digestivos.

dj/arquivo

Anhanguera, em Jacareí: Rua Santa Catarina, 75, Vila Pinheiro

Anhanguera de Jacareí
promove evento literário
Em comemoração aos 10 anos da Faculdade Anhanguera de Jacareí, a unidade realiza, entre os dias 17 a 24 de maio, sua primeira
edição do Conexão Literária. A iniciativa visa aproximar os amantes
da literatura, da leitura e de escritores regionais. O evento, elaborado
por estudantes e professores do curso de Publicidade e Propaganda,
contará com palestras, mesa-redonda com autores da região, stand
de escritores, exposição literária e troca de livros.
As vagas são limitadas e os interessados em participar podem realizar a inscrição pelo link https://goo.gl/forms/b52XTNCbsTHLerm92.

serviço

saúde
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Faltando menos de
uma semana para
o fim da campanha,
menos de 40%
desse público tomou
a vacina em Jacareí
A procura pela vacinação contra a gripe está
abaixo do esperado em
Jacareí, principalmente
entre as grávidas e crianças
de seis meses a cinco anos

Marcello Casal Jr/Agência Brasil

Procura pela vacina da gripe para
gestantes e crianças ainda é baixa

Os idosos foram os que mais compareceram aos postos

de idade. De acordo com
a prefeitura, até mesmo
o Dia D da campanha,
realizado no último sábado (13), teve uma baixa
procura, pois enquanto a
meta era de atender 10 mil,
foram atendidas apenas
3.612 pessoas.
Faltando menos de uma
semana para o fim da campanha, apenas 37% das
crianças de seis meses a
cinco anos de idade tomaram a vacina. Já em relação
às gestantes, apenas 34%

Jacareí, 20 a 26 de maio de 2017

se imunizaram. Entre os
grupos prioritários, esses números são os mais
baixos. A meta geral é
atingir, no mínimo, 90%
dos grupos prioritários.
No total, 60% das
pessoas pertencentes aos
grupos prioritários foram
vacinadas contra a gripe
em Jacareí, número maior
que o atingido até o momento em todo estado de
São Paulo, que registrou
a marca de 55%.
Os idosos foram os que
mais compareceram aos
postos para imunização.
Ao todo foram 18.441,
o que representa 79% do
total, seguido pelas puérperas 73% e trabalhadores
da saúde 70%.

Ao tomar a vacina, a
população não apenas se
protege contra a gripe,
mas evita e diminui os
riscos de te r q u a d r o s
mais graves relacionados
à hospitalização e morte, principalmente em
quadros de pneumonia e
doenças cardíacas, como
também diminui as chances de propagar o vírus e
infectar outras pessoas.
As pessoas que fazem parte dos grupos
prioritários podem procurar pela imunização
de segunda a sexta-feira,
das 8h às 16h, em todas
as Unidades Médicas de
Saúde da Família (UMSF)
e Unidades Básicas de
Saúde (UBS) de Jacareí.

Jacareí abre chamamento público para gestão de unidades de saúde
O prefeito de Jacareí,
Izaias Santana (PSDB),
e a secretária de Saúde,
Rosana Gravena, anunciaram a abertura dos chamamentos públicos para
contratação de organizações socia i s ( O . S. )
que assumam a gestão,
operacionalização e
execução dos serviços
da Unidade de Pronto
Atendimento (UPA) do
Parque Meia-Lua e do
Serviço Integrado de
Medicina (SIM).

A data para abertura
dos envelopes de qualificação será no dia 14 de
junho. No caso do SIM,
os interessados têm até às
9h para entrega dos envelopes. Já os interessados
na gestão da UPA Meia
-Lua, têm até às 14h para
entrega dos envelopes.
MEIA-LUA - O valor do
contrato para a gestão da
UPA do Meia-Lua é de
R$ 6,65 milhões, válido
por 12 meses e prorrogá-

veis por, no máximo, 60
meses. Deste montante,
a Prefeitura destinará
R$100 mil para investimentos em móveis e
equipamentos na unidade.
O contrato prevê a
implantação do serviço
de laboratório de análises clínicas na unidade,
serviços de Raio-X, implantação de classificação
de risco e readequações
físicas na recepção.
A UPA realizará o
atendimento de urgên-

cia e emergência, adulto
(24h) e pediátrico (12h),
todos os dias da semana.
O chamamento estipula
como meta de contrato
a média de 4.100 atendimentos adultos por
mês e 650 atendimentos
infantis por mês.
SIM - Para a gestão do
Sistema Integrado de Medicina (SIM), o contrato
de gestão é no valor de
R$13,6 milhões, válido
por 12 meses e prorro-

gável por, no máximo,
60 meses, com o investimento de R$500 mil deste
valor para aquisição de
equipamentos.
Entre os destaques inclusos no contrato com a
organização social está a
implantação do Serviço de
Apoio Diagnóstico e Terapêutico (SADTs), que oferecerá os serviços de Raio
-X, Ultrassom, Endoscopia e Ecocardiograma,
além de manter os serviços
de Eletrocardiograma e

Eletroencefalograma, que
já são oferecidos pelo SIM.
A previsão média é que o
SADTs realize, mensalmente, 3200 exames.
O edital de chamamento
também prevê a realização
de 200 pequenas cirurgias
por mês, além de aumentar
a realização de exames na
rede de 12 mil por mês,
atualmente, para 18 mil
consultas por mês, diminuindo a demanda reprimida e acelerando o fluxo
de atendimento.

