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Arquivo pessoal

Jacareí abre cadastro para reforma
de imóvel de família de baixa renda
O público-alvo
são famílias com
renda de até três
salários-mínimos, que
residam em imóveis
próprios e regularizados

DESPEDIDA

e MAIS...

O dia 27 de maio de
2017 será um dia
inesquecível para um
atleta do basquete,
nascido em Jacareí,
e há mais de duas
décadas residente
em Portugal. Romero
de Barros Júnior, o
Romerinho, de 43
anos, decidiu colocar
‘um ponto final’ na
carreira de jogador.
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Editorial

Pedaladas morais e corrupção ‘light’
“Não existe governo corrupto em nação ética, e não do primeiro time. Por exemplo, os desvios da Fundação
existe nação corrupta quando um governo é transparente Pró Lar investigados pela CPI (Comissão Parlamentar de
e democrático”, repete constantemente o filósofo brasi- Inquérito) do Legislativo ou a suposta cobrança de ‘dízileiro Leandro Karnal a um Brasil que se nega escutá-lo. mo’ de um vereador a membro de seu gabinete.
A indiferença também abre espaço para pedaladas moSegundo ele, “a corrupção é um mal social” em que um
ato desonesto puxa outro numa escala sem fim. Karnal rais. Veja a aprovação polêmica, na sessão de quarta-feira
conta que, como professor, há 33 anos recebe atestado (24), que concede 50% sobre o salário do advogado da
médico falso de aluno que perdeu prova, por exemplo, Câmara que optar por ‘dedicação exclusiva’, ou seja, não
atuar em causas particulares. Esse profissional já opta por
dentre outras maracutaias do jeitinho pátrio.
exclusividade ao assinar contrato de
Membros do Ministério Público
trabalho como efetivo na Câmara.
Federal, responsáveis pela OpeNão há sequer espaço temporal
ração Lava Jato, disseram que os
para que ele exerça advocacia fora
depoimentos da dupla Wesley e
Escândalo é o casal
do horário de expediente da Casa.
Joesley Batista os havia deixado
Batista regalando-se numa
Todavia, não se ouviu nenhum
“estarrecidos”. Se a corrupção
churrascaria nova-iorquina
‘ufa!’ (de aprovação) para a CPI
brasileira dá azia em bicarbonato,
ou um ‘peraí!’ (de dúvida) pela
imagine o que causa em nós indefeaparente incoerência na remunerasos expectadores.
ção extra dos advogados efetivos na
Entretanto, o perigo está mais
embaixo. Já se percebe certa indiferença quando a cor- discussão do projeto de reforma administrativa da Casa
rupção bate à porta do município. Há indícios de práticas (lei na Coluna Plenário). Nenhum munícipe mais atento,
semelhantes em Jacareí. Embora a metástase da corrupção movimentos populares ou entidade dita fiscalizadora lenacional não tenha sido diagnosticada, há fatos menores vantou a questão. Talvez pela preocupação em descobrir
denunciados. Tão menores que são tidos como coisa de em qual churrascaria nova-iorquina o casal Batista vai
amadores; ‘corrupção fofa’, diria a colunista Tati Ber- almoçar neste fim de semana.
É a nossa opinião.
nardi (Folha), quando comparados ao profissionalismo

Aos mestres
com carinho
Tudo indica que agora é o
momento certo para acharmos o caminho que leve à
solução dessa prioridade
nacional: a educação de
qualidade. A opinião é de
Marcelo do Nascimento,
que hoje ocupa o cargo
de mediador de conflitos
na secretaria de educação
de Jacareí. Pedagogo e
dramaturgo, esse Filho
Brilhante reúne qualificação e inconformismo,
atributos da escola e do
teatro, para formação das
novas gerações.
Marcelo iniciou a carreira de professor em Mogi
das Cruzes em 1995. De
temperamento irrequieto,
logo organizou um festival
intermunicipal de teatro,

escreveu três peças teatrais, no cargo, tirou todas as graum roteiro para cinema, um des protetoras do prédio que
romance (“Flores de BVeloso
davam à escola o
Maio”), além de crôaspecto de prisão
nicas, duas das quais
e chamou os pais
premiadas pela Acade alunos à partidemia Jacarehyense
cipação ativa na
de Letras.
vida escolar dos
Em 2005, entrou
filhos. Resultapor concurso na rede
do: reduziu pratimunicipal de Jacacamente a zero o
reí como orientador
número de furtos
pedagógico, o que
e diminuiu 75%
lhe ampliou a visão
da violência.
das necessidades da
Agora, Marceárea. Foi vice-dilo atua na admiretor, depois diretor Marcelo: “Professor nistração de conda escola Professora e aluno devem estar flitos escolares,
Delly Gaspar, no juntos em constante mas não desistiu
São Benedito, onde aprendizado”
de seus projetos.
mudou rotinas e fez
Ao contrário, já
experiências inovadoras. No apresentou alguns frutos de
tempo em que permaneceu sua experiência no ensino de

Deixe Deus aumentar
a sua força
Vivemos uma época
muito difícil em nosso
país. Estamos todos cansados. Cansados de tanto
ver corrupção. Cansados
de tanta mediocridade.
Estamos cansados de
assistir aos jornais na TV
e ver todos os dias uma
nova notícia sobre corrupção no governo.
Estamos cansados de
todos os dias vermos notícias de violência e morte.
Estamos cansados de
ver a insegurança da nossa
população e a insensibilidade dos nossos governantes com relação às necessidades do nosso povo.

Estamos cansados de
ver a falta de ética, de
honestidade e de moral
dos nossos governantes.
A Bíblia diz que Deus
fortalece ao cansado e dá
grande vigor ao que está
sem forças (Isaías 40:29).
Quando nos sentimos
cansados, Deus nos fortalece. São nos momentos
de fraqueza e cansaço que
podemos ver a força de
Deus agindo em nós. Nas
situações e m q u e n o s
sentimos sem vigor, se
pedirmos a Deus para
que ele nos fortaleça,
então o seu poder multiplicará as nossas forças
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e nos fará prosseguir.
A força da qual necessitamos está em Deus. Ele
nos ama e se compadece
de nós. Ele está sempre
pronto a renovar as nossas forças quando nos
sentimos enfraquecidos
ou abatidos. Precisamos
aprender a colocar nele
toda a nossa esperança.
Em que ou em quem você
tem colocado a sua esperança? Nos políticos, na
economia, no seu próprio braço? Somente Deus
pode nos dar esperança e
renovar as nossas forças.
O que muda quando
colocamos a nossa espe-

Jacareí. Tais experiências, já
haviam inspirado “Antônio e
Manu”, livro publicado em
2015, que tem como fundo
o ambiente escolar.
Marcelo continua otimista quanto à juventude.
Acha que a escola deveria
oferecer noções de política e
promover discussões críticas
para consolidação da cidadania. “Não se trata introduzir
a política partidária nas salas
de aula, porém de incentivar
uma participação ativa nos
problemas que afligem a
todos”, explica. Ele atribui
o mundo caótico, como se
mostra atualmente, a certo
desestímulo dos alunos para
com o modelo de escola que
lhes é oferecido.
“O aluno não deveria
ser apenas o objeto, mas
principalmente o sujeito na
educação que lhe é oferecida;
professor e aluno devem estar
em constante aprendizado”,
conclui Marcdelo.

*Cleide F. Redondo
é autora do livro
Eu Sou Filho Amado’.

rança apenas em Deus é
que, mesmo com tantas
preocupações, por piores
que sejam, conseguiremos enfrentá-las sem
nos atemorizarmos, pois
uma convicção haverá em
nossos corações: de que
Deus está sempre conosco, nos guardando, nos
livrando do pior.
Jesus disse: “Vinde a
mim todos vós que estais
cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei”.
Ele tem uma resposta
para nossa necessidade de
renovo, mas só pode atuar
quando tomamos a atitude
de buscá-lo.

Rua João Américo
da Silva, nº 41, Centro Jacareí - SP - CEP:12.308-660
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REESTRUTURAÇÃO

A Câmara Municipal de Jacareí aprovou na quarta-feira (24) o
projeto substitutivo que trata da reforma administrativa da Casa, de
autoria da Mesa Diretora. O projeto atende à decisão do Tribunal de
Justiça de São Paulo (TJSP), que, em novembro de 2016, julgou
procedente ação do Ministério Público Estadual que questionava a
forma de provimento de três cargos do Legislativo de Jacareí.

ECONOMIA

Em nota, a Câmara divulgou que com a extinção de, no total,
cinco cargos, haverá economia na folha salarial em mais de R$ 157
mil para 2017 e R$ 194 mil para os anos de 2018 e 2019. Um dos
principais pontos da proposta é a extinção do cargo de Diretor de
TV e a transformação do Secretário-Diretor Jurídico e do SecretárioDiretor de Comunicação em cargos efetivos de confiança da presidência, obrigatoriamente preenchidos por servidores efetivos. Além
disso, com ênfase na valorização dos funcionários da Casa, o projeto
veda a recondução nos quatro cargos de secretariado, promovendo
o cumprimento de um rodízio dos servidores aos cargos.

ECONOMIA II

DIVULGAÇÃO/cMJ

O que a atual direção da Casa
não conta é que essa tal ‘economia’
se deve única e exclusivamente à
ação da Justiça, que desde junho
do ano passado obrigou o então
presidente Arildo Batista (PT) a exonerar os servidores que ocupavam
esses cargos. Na época, a medida já
provocou redução de despesas, que
acabou confirmada em novembro
com a decisão do TJSP que julgou
procedente a ação do MP. Em resumo: essa ‘economia’ tão propalada pela atual presidente Lucimar
Ponciano (PSDB/foto), não é obra dela, mas uma exigência da Justiça que a Câmara já vinha aplicando desde 2016.

POLÊMICA

O documento aprovado na quarta-feira (24) ainda permite aos
integrantes da Secretaria de Assuntos Jurídicos, ocupantes de cargo
efetivo, a opção pelo regime de dedicação exclusiva, que acarretará a
percepção de adicional de 50% ao vencimento, sendo vedado o exercício profissional da advocacia fora do serviço público municipal. Durante
a votação do projeto, o vereador Arildo Batista (PT) protocolou uma
emenda que buscava retirar o artigo que permite o pagamento desse
adicional aos consultores jurídicos que optarem pela dedicação exclusiva, entretanto a emenda foi rejeitada por sete votos.

MAL EXPLICADO

O adicional vai elevar o salário de um advogado da Casa (que
optar pelo benefício) para quase R$ 9 mil mensais. O que não ficou
claro é a tal da ‘exclusividade’ que obriga o profissional a abrir mão
de prestar serviços particulares dentro do horário de expediente.
Mas, se o expediente na Câmara é de oito horas diárias para todos
os servidores, então porque pagar pelo excedente? Afinal, o mínimo
que se pode exigir para quem prestou concurso sabendo das regras
é o cumprimento integral da jornada! Ou, não é assim que funciona?

REPOSIÇÃO

A pedido do vereador Arildo Batista (PT/foto), o projeto que
reajusta o subsídio dos secretários municipais foi adiado por
DIVULGAÇÃO/cMJ
quatro sessões ordinárias. O projeto repõe os vencimentos atuais
em 6%, a partir de 1º de março
de 2017, o mesmo concedido
aos servidores ativos, inativos
e pensionistas da administração
direta, autarquias e fundações. O
caso ganhou espaço nas redes
sociais; em sua página no Facebook, o prefeito Izaias Santana
(PSDB) defendeu o reajuste e de
maneira didática tentou justificar
a medida, cuja iniciativa compete ao Legislativo, com números
aprovados pela própria Câmara desde 2008.

LIMPEZA URBANA

A Câmara aprovou pedido de informações da vereadora Sônia
Patas da Amizade (PSB), que solicita informações à Prefeitura a
respeito do sistema público de limpeza urbana, em Jacareí. No documento, a parlamentar considera a existência de constantes reclamações,
que apontam para necessidade de uma política mais eficaz e periódica,
e questiona a administração se já foi feito mapeamento dos setores de
coleta e varrição em relação à qualidade e à quantidade de material captado; se existe avaliação da legislação e da caracterização gravimétrica
dos resíduos domiciliares; quais serviços estão sendo executados de
forma contínua e quais estão interrompidos.
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Jacareí abre cadastro para reforma
de imóvel de família de baixa renda

A Fundação Pró-Lar
de Jacareí iniciou o
cadastramento para o
projeto ‘Bem Morar’,
que permite reformas de
baixo custo e de rápida
execução em moradias
de famílias de baixa renda por meio de parceiras
entre a iniciativa privada
e entidades sociais. O
público-alvo do projeto
são famílias com renda
de até três salários-mínimos que residam em
imóveis próprios e regularizados e que possuam

De acordo com a
presidente da Fundação,
Rosa de Fátima Rangel
França, o cadastramento é o primeiro passo
para que sejam feitas
as avaliações social e
técnica: “A avaliação
social vai averiguar as
condições socioeconômicas da família, já a
técnica é para verificar as necessidades e
condições estruturais
da obra”.

PMJ/ARqUIVO

O público-alvo
são famílias com
renda de até três
salários-mínimos, que
residam em imóveis
próprios e regularizados

Sede da Fundação Pró-Lar de Jacareí, na Rua José Bonifácio, 37, Centro

problemas de salubridade e segurança.
As famílias interessa-

das em obter o benefício
devem procurar a sede
da Fundação (Rua José

Bonifácio, 37, Centro)
para a realização do
cadastro.

semanas, a CPI deverá
atuar no caso em conjunto
com o Ministério Público
Estadual.
A partir de sua instauração, a CPI tem 180 dias
para desenvolver o trabalho
e, ao final, apresentar um
relatório, como explica o
vereador Rodrigo Salomon. “A partir de agora,
a CPI tem 180 dias para
ouvir testemunhas, colher
informações, realizar a
apuração dos fatos e apresentar um relatório final.
Caso seja confirmado que
houve irregularidade, o
caso será encaminhado
para o Ministério Público
que deverá apresentar
uma denúncia à Justiça”,

explicou o vereador.
No requerimento, lido e
aprovado em plenário, os
vereadores (menos a pre-

sidente Lucimar Ponciano
(PSDB), que não assinou
o documento), levaram em
consideração relatório da

COMO FUNCIONA
- A Fundação Pró-Lar
disponibilizará recursos da ordem de
R$ 1 milhão para a
execução do projeto. A partir disso, as
empresas parceiras
ficarão responsáveis
pela compra dos materiais para as reformas e

viabilizarão os projetos
por meio de funcionários
capacitados (engenheiros
e arquitetos), que estarão
responsáveis pelas obras.
Já as entidades ajudarão
a selecionar as famílias
beneficiadas e recrutarão
voluntários para a realização das reformas.
Nos próximos meses,
a Fundação Pró-Lar e a
Secretaria de Assistência Social estarão em
contato com as famílias,
empresas e entidades,
realizando reuniões para
dar início ao projeto.
A Fundação Pró-Lar
também está realizando
cadastro de entidades
para participar do projeto. Os interessados
também devem se dirigir à sede da fundação,
na Rua José Bonifácio,
37, Centro.

A Redação
A Câmara Municipal
aprovou a abertura de uma
Comissão Parlamentar de
Inquérito (CPI) para apurar
possíveis irregularidades
na Fundação Pró-Lar durante o exercício de 2016,
em Jacareí. O requerimento foi aprovado por unanimidade na manhã desta
quarta-feira (24).
Os vereadores escolheram Rodrigo Salomon
(PSDB) para presidente,
Abner de Madureira (PR)
como relator, e Juarez
Araújo (PSD) como membro da comissão. Conforme o Diário de Jacareí
divulgou há cerca de duas

O jovem motorista idoso
*José Luiz Bednarski
O Estatuto do Idoso foi promulgado em outubro de
2003. Tem, portanto, quase quatorze anos de idade.
É um adolescente, mas parece superado e precisa de
repaginação.
Considera legalmente idoso quem tiver mais de 60
anos. Há três ou quatro décadas, uma pessoa dessa idade
era realmente encarada como provecta, mas o avanço da
medicina, a divulgação de bons hábitos, o dinamismo da
vida moderna, o princípio da igualdade e a revolução dos

DIVULGAÇÃO/cMJ

Câmara aprova CPI para investigar
supostos desvios na Fundação Pró-Lar

O vereador Rodrigo Salomon (PSDB) preside a CPI da Pró-Lar
costumes fizeram o marco etário adotado pelo Estatuto
perder sentido e soar prematuro demais.
Dia a dia, prolonga-se a expectativa de vida do brasileiro,
o que obriga de tempos em tempos o governo a propor
seguidas regras restritivas de reforma previdenciária para
manter o sistema com mais contribuintes que beneficiários.
Atualmente, os sexagenários são cidadãos socialmente
ativos, joviais e repletos de energia. Viajam para destinos
exóticos, praticam esportes radicais, buscam tratamentos
estéticos rejuvenescedores, vivem romances tórridos e
ainda encaram longas noitadas.
Com tanta alegria de viver, muitos não gostam, com
toda razão, de serem tratados de senhora ou de tio pelos
mais jovens, e se sentem constrangidos em entrar na fila
preferencial dos inválidos e oprimidos.
Mesmo assim, é bom existirem opções de espera exclusiva, atendimento preferencial e assentos reservados no
transporte coletivo de passageiros, pois assim se evita a
permanência em situações de penosa exigência física que

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.
Entre os indícios de
irregularidades estão o
“pagamento por serviços
não realizados, sobrepreço
de mais de 50% em alguns
pagamentos, contratações
de serviços que já eram
realizados pela Prefeitura,

e dispensa de licitação”,
aponta o requerimento.
JUSTIFICATIVA - A
vereadora Lucimar Ponciano (PSDB) explicou ao
Diário de Jacareí 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.

venha deflagrar ou agravar males degenerativos.
Entretanto, o que não se justifica mais é tanta vaga de
estacionamento para idosos nos estabelecimentos em geral, principalmente nos de grande porte. Afinal, o motorista
de 60 anos teve sua habilitação renovada justamente por
estar em ótima condição de saúde.
Nos estacionamentos do shopping center, principalmente aos finais de semana, motoristas rodam, rodam
e custam a encontrar uma vaguinha, enquanto existem
alqueires quase sempre vazios destinados às mais variadas
categorias de vulneráveis.
Existe abuso dos infratores, mas isso também ocorre
porque a lei está superada e fora da realidade. A legislação de vagas exclusivas deveria ser una e, especificamente ao idoso, a idade para tirar a carteirona de
estacionamento preferencial deveria incontinenti subir
ao menos para 70 anos.
José Luiz Bednarski é Promotor de Justiça da Cidadania e do Consumidor
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TRT15 inaugura nova sede da
Justiça do Trabalho em Jacareí
AUDIÊNCIAS - Com duas
salas de audiência e dois
gabinetes de juiz por vara
do trabalho, a nova sede
permitirá a ampliação da
pauta de audiências. A
inauguração das novas
instalações do FT de
Jacareí foi a primeira na
gestão do desembargador
Fernando Borges, que
assumiu a presidência do
TRT em dezembro.
“Nosso principal objetivo é possibilitar condições mais dignas de trabalho
a magistrados, advogados,
empresas, trabalhadores e
servidores. Mesmo diante
de obstáculos e dificuldades

Nova sede do Fórum Trabalhista de Jacareí, na Avenida Pensilvânia, 412, no Jardim Flórida

da região, magistrados e
servidores.
Com uma área construída de 1.508,00m², o
novo prédio, alugado pelo
Tribunal, permitirá unificar
todas as atividades da Justiça do Trabalho em Jacareí,
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,
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,

orçamentárias vivenciadas
recentemente pela Justiça
do Trabalho, estamos, aos
poucos, aprimorando a
qualidade do atendimento
aos cidadãos e melhorando os serviços prestados
aos jurisdicionados”,
assinala o magistrado.
EXPEDIENTE - Em
virtude da transferência
de prédio, o expediente normal de trabalho
no Fórum Trabalhista
de Jacareí, incluindo o
atendimento ao público,
ficou suspenso desde o
dia 15 e foi retomado na
última segunda-feira (22),
data para a qual foi adiado
o vencimento de todos os
prazos processuais que se
encerrariam entre os dias
15 e 21.

Divulgação

O Tribunal Regional do
Trabalho da 15ª Região
inaugurou, no último dia
19 (sexta-feira), a nova
sede do Fórum Trabalhista
de Jacareí, localizada na
Avenida Pensilvânia, 412,
no Jardim Flórida (região
oeste), 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

sendo duas reservadas para
idosos e pessoas com deficiência, e quatro privativas
para os magistrados.

Divulgação

Novo prédio,
alugado pelo
Tribunal, no Jardim
Flórida, reunirá todas
as atividades da
Justiça do Trabalho

O presidente
do TRT 15,
desembargador
Fernando da
Silva Borges

MEMÓRIA
JUSTIÇA DO TRABALHO
DE JACAREÍ EM NÚMEROS
A Justiça do Trabalho de Jacareí é datada de 14 de março
de 1979. A lei nº 6563/ 78 que criou a 1ª Junta de Conciliação e
Julgamento foi sancionada ainda no Governo Geisel, posterior
ao chamado ‘milagre econômico’. O Brasil experimentaria na
época, uma forte crise financeira com reflexos por todo o país
e registro de altas taxas inflacionárias.
Em 6 de setembro de 2005 seria criada a 2ª VT, já sob a
jurisdição do TRT da 15ª Região, que foi desmembrado da 2ª
Região (SP) em 1986.
No município de Jacareí residem mais de 228 mil habitantes, de acordo com estimativa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) para 2016. Somando-se à população dos outros dois municípios jurisdicionados, Santa Branca
(14.601) e Igaratá (9.397), o Fórum Trabalhista de Jacareí é
responsável pelo atendimento de mais de 250 mil pessoas.
Em 2016, o FT recebeu 3.069 ações trabalhistas, solucionou 2.606, restando um saldo de 2.240 processos pendentes de solução na fase de conhecimento, em 31 de dezembro.
Quanto à fase de execução (quando há condenação e o devedor
não cumpriu a decisão judicial), tramitavam até 30 de abril,
1.852 ações no fórum.
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O nível de emprego
industrial na Diretoria
Regional do CIESP em
Jacareí (região composta pelos municípios de
Igaratá, Santa Branca e
Jacareí) apresentou resultado negativo no mês de
abril de 2017. A variação
ficou em -0,23%, o que
representa uma queda
de aproximadamente 50
postos de trabalho.
No ano, o acumulado é
de 1,40%, representando
um aumento de aproximadamente 200 empregos.

O diretor regional do CIESP Jacareí, Ricardo Esper

Nos últimos 12 meses,
no entanto, o acumulado
é negativo em -0,15%, o
que sinaliza uma redução
de 20 postos.
O nível de emprego
industrial na Diretoria
Regional do CIESP em
Jacareí no mês de abril
de 2017 foi influenciado
pelas variações negativas
de produtos de metal,
exceto máquinas e equipamentos (-1,13%); bebidas (-0,44%) e produtos
têxteis (-0,82%), que
foram os setores que mais
influenciaram o cálculo do indicador total da
região.
Na avaliação do diretor do CIESP Jacareí,
Ricardo Esper, a queda
no número de contratações é sinal de que o
setor industrial sofre
com os efeitos da crise

Ministério do Trabalho lança aplicativo
que visa facilitar a busca por emprego
Júlia Buonafina/ Luana Lourenço
O Ministério do Trabalho lançou na terça-feira (23) o aplicativo Sine
Fácil, desenvolvido pela
Empresa de Tecnologia
e Informações da Previdência Social (Dataprev),
para que os trabalhadores encontrem, de forma
prática e rápida, vagas
adequadas ao seu perfil.
O app também permite
que o usuário acompanhe
a situação do benefício
do seguro-desemprego e

tenha acesso a informações
sobre abono salarial, entre
outros serviços.
“A ideia é que o aplicativo móvel o ajude a
encontrar, de forma rápida
e prática, uma nova atividade”, destacou o presidente da Dataprev, André
Leandro Magalhães, que
participou do lançamento
ao lado do ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira.
O aplicativo permite
que sejam feitas inúmeras
consultas a vagas de emprego, em qualquer horá-

‘Os Humildes’
“Meus filhos”, disse Jesus – “Bem-aventurados os pobres de
espírito, porque deles é o Reino dos Céus.”
Não se referia o Nosso Mestre aos simplezinhos, aos pobrezinhos
na matéria, mas aos humildes, aos que guardavam pureza de coração.
Os fariseus e os sacerdotes do templo de Jerusalém não
aceitaram as Suas Lições, porque se julgavam sábios e superiores
àqueles ensinamentos tão simples, com que Jesus falava de amor
aos homens.
Não podiam reconhecer-se iguais aos pobres camponeses e
pescadores, que pensavam que nada sabiam da Lei de Moisés.
Por isso, os fariseus e sacerdotes, não compreenderam o que
ensinava Jesus.
Apenas aqueles que não tinham preconceitos de grandeza, de
fortuna, de saber, mas que tinham simplicidade, humildade e pureza
de coração é que beberam na fonte preciosa das Suas Lições e que
passaram a segui-Lo.
Assim é até hoje. Quando o Espiritismo, corroborando os ensinamentos de Jesus, nos fala da Lei de Causa e Efeito, da Justiça da
Reencarnação, da Vida de trabalho depois da Morte, da Comunicabilidade dos Espíritos desencarnados e da Fé lógica e racional, da
necessidade de mais Amor nas nossas vidas, apenas uma minoria

rio e em qualquer local,
sem a necessidade de o
trabalhador se deslocar até
um posto de atendimento
esperar em filas. O Sine
Fácil é gratuito, já está
disponível para o sistema
operacional Android e em
breve será oferecido para
a plataforma iOS.
Para usar o app, o trabalhador precisa ter um código de acesso (QR Code)
obtido no portal Emprega
Brasil, plataforma que
reúne diversos serviços do
Ministério do Trabalho.

No portal, o trabalhador
também encontra informações variadas, como
oferta de vagas, cursos de
qualificação profissional,
concessão de seguro-desemprego, entre outras.
O código de acesso é
individual, o que garante
segurança às informações
e agilidade no atendi mento. Ele pode ser
escaneado pela maioria
dos aparelhos celulares que têm câmera
fotográfica e, após a
decodificação, passa a

econômica, ainda que já
existam sinais de melhora no cenário econômico
brasileiro.
“Na pesquisa anterior
detectamos aumento sig-

“

É indispensável
que os governos
tenham um olhar
especial para o
setor industrial”
Ricardo Esper, diretor
regional do CIESP Jacareí

nificativo no número de
contratações na indústria
o que, infelizmente, não
foi possível nessa pesquisa. Acreditamos que
a melhora gradual do ce-

nário econômico nacional ajudará as empresas
a terem mais confiança
no País e, assim, voltarem a contratar. Porém,
é indispensável que os
governos tenham um
olhar especial para o
setor industrial, diante
de sua importância na
economia local, seja
por intermédio dos
salários pagos aos seus
profissionais ou geração
de riqueza”, comentou.
Para Ricardo Esper,
é importante que o
Congresso Nacional
analise e aprove com
celeridade as reformas
trabalhista e previdenciária, “a fim de retomar
os investimentos e
melhorar a confiabilidade do País diante dos
investidores internacionais”, reforçou.

ilustração

Segundo pesquisa,
número é pequeno,
mas mostra
instabilidade
econômica no
setor industrial

DJ/arquivo

Região de Jacareí volta a apresentar
queda em contratações na indústria

Aplicativo
Sine Fácil
já está
disponível
para
sistema
Android

ter conteúdo informativo.
O aplicativo também
tem serviços para os empregadores, que podem
encontrar mais rapidamente profissionais com
o perfil desejado. Em

uma versão futura, será
possível também verificar
currículos, selecionar trabalhadores para participar
de processos seletivos
e consultar entrevistas
agendadas.

‘Escuta, coração!’

e tocada nas fibras mais profundas do seu ser e adere às Lições de
Jesus. São eles:
- Os que fazem o bem pelo bem, sem busca de recompensas;
- Os que reconhecem o seu lugar e não buscam ser os primeiros,
os mais altos postos ou títulos de mestres e doutores;
- Os que enxergam no próximo, um irmão filho do mesmo Pai
Criador;
- Os que buscam transformar-se com esses ensinamentos e se
envolvem jubilosos por um simples sorriso, um olhar benevolente,
um simples ato de bondade, um gesto de amor;
- Os que fazem ao próximo o que dele deseja receber.
Tomemos nós, portanto, muito cuidado com as nossas vidas.
Não nos julguemos melhores do que ninguém.
Não podemos andar sozinhos pelos caminhos da existência. Precisamos dos outros para aprender a compartilhar tesouros e dons,
vencendo o egoísmo. Precisamos aprender a amar sem preconceitos,
para que a felicidade se faça sentir em todos aqueles que caminham
conosco. Guardemos humildade e simplicidade em todas as situações.
Então, haveremos de ouvir a melodia das estrelas. Veremos o
bailado das ondas do mar e enxergaremos, nos grãos de areia, pequeninos sóis esplendentes de luz.
Veremos beleza na flor mais singela; no riacho que corre; na
criança que sorri; no homem que trabalha.
Seremos, então, verdadeiros seguidores do Mestre Jesus, despreocupados com o fausto das vestes e a fartura da mesa, mas viveremos,
em humildade, com o coração repleto de amor.

Minha amiga,
Que posso eu dizer ao teu coração que chora a ausência
de teu amor?
Que a morte não existe, tu já sabes.
Que a vida é apenas um período de escola, onde aprendemos velhas lições, também já percebeste.
O que te sobra então?
A verdade!
A verdade que somos todos filhos de um mesmo
Pai, que nos criou simples e ignorantes, caminheiros de
evolução.
Sabes que só o amor constrói para o bem e que laços
de afeto jamais se rompem.
A mesma saudade que sentes, teu parceiro também
sente e é preciso que, tu o fortaleças com o teu amor que
não morre, para que um dia, ele possa, cheio de novas energias, voltar para auxiliar-te nos embates da vida, enquanto
te aguarda o retorno à Pátria do Coração.
Põe a tua fé a serviço do próximo e para cada coração
que aliviares encontrarás o amado semblante amigo a vibrar
contigo, por teus atos de bondade e de amor.

Batuíra
Mensagem psicografada e recebida na Fraternidade
Espírita Cristã Batuira

Meimei
Mensagem psicografada e recebida na Fraternidade
Espírita Cristã Batuíra.
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A despedida
acontecerá em
uma partida festiva
marcada para este
sábado (27), em
Torres Vedras, nos
arredores de Lisboa

Fotos: Arquivo pessoal

Romerinho se despede de carreira no
basquete em jogo festivo em Portugal
A Redação
O dia 27 de maio de
2017 será um dia inesquecível para um atleta
do basquete, nascido em
Jacareí, e há mais de duas
décadas residente em Portugal. Romero de Barros
Júnior, o Romerinho, de 43
anos, decidiu colocar ‘um
ponto final’ na carreira de
jogador, dedicando-se, a
partir de agora, somente
à profissão de professor
e treinador. A despedida
acontecerá em uma partida
festiva marcada para este
sábado (27), no Pavilhão
Física, em Torres Vedras,
nos arredores de Lisboa,
onde vive com a esposa Letícia e o filho Guilherme.
Natural de Jacareí, Romerinho iniciou no basquete aos oito anos no clube de
sua terra, o Trianon. Mais

Romerinho chegou a Torres Vedras em 2002 e, ao longo de
15 anos, criou uma forte ligação com a comunidade esportiva

Romerinho com a esposa Letícia e o filho Guilherme, de 10
anos, que nasceu em Lisboa

tarde, vestiu as camisetas
de agremiações tradicionais do país, como Tênis
Clube de São José, Palmei-

ras, Minas Tênis Clube,
Esporte Clube Ginástico,
Hebraica de São Paulo e
Clube Espéria.

Aos 18 anos, resolveu
tentar a sorte em Portugal
onde jogou pelo Sporting
Clube Portugal, Grupo

dos bairros Vila Garcia
(região oeste), Conjunto São Benedito (região
leste) e Parque Meia-Lua
(região norte), oferecem
a oportunidade de crianças e jovens conhecerem
os benefícios da prática
dessa modalidade, cujo
legado é a formação
cidadã e consciente longe
dos vícios e/ou posturas

prejudiciais à saúde e a
vida humana.
Idealizador do projeto e técnico de nível nacional credenciado pela
Confederação Brasileira de Judô, o Mestre
Paulo Graça conta que
inúmeras foram e são as
dificuldades, sobretudo
no início. “Temos que
fazer sacrifícios diversos; pedimos doações
para o comércio para
que haja a continuidade
desse projeto que ajuda
muitas pessoas”, explica.
Para Paulo, apesar dos
empecilhos, é gratificante
conduzir as atividades
ao lado da coordenadora
Flávia Mirian Ribeiro.
“Eu não me contenho de
alegria. Com simplicidade
conseguimos tudo, e trouxemos muitos títulos para
Jacareí”, ressalta.

Desportivo Fabril Barreiro, Casino Ginásio Figueirense e, atualmente,
a Associação de Educação

Física e Desportiva de
Torres Vedras.
Romerinho chegou a
Torres Vedras em 2002 e,
ao longo de 15 anos no clube, criou uma forte ligação
com a associação, sendo
hoje uma referência para os
mais jovens. Na atual equipe, fez parte de momentos
históricos para a Física
Torres Vedras, conquistando o título de campeão
da Proliga 2007/2008 e de
vice-campeão na temporada 2011/2012.
A imprensa local destaca
os 15 anos de “enorme dedicação à Física de Torres
Vedras” e uma carreira
com outras importantes
conquistas que passaram
também por presenças
em campeonatos mundiais
universitários e de veteranos. O jogo deste sábado
(27) pretende recordar
tudo isso no encontro entre Amigos de Romero e
Física (Proliga).
Ainda este ano, já não
mais como atleta de alto
rendimento, Romerinho
representará o Brasil em
Montecatini Terme, na
Itália, durante as disputas
do Campeonato Mundial
de Basquetebol Máster
40/45 anos.

Emerson Tersigni/Colaboração
Com objetivo de
colher frutos para Jacareí
por meio do esporte, o
Projeto Paulo Graça Judô,
há 17 anos, promove o
ensino das técnicas de artes marciais para crianças
carentes do município.
As aulas, ministradas no
centro da cidade, além

REGIONAL - No início
de maio, o Projeto Paulo
Graça foi destaque no
Campeonato Paulista
Regional da modalidade,
disputado no EducaMais
São João, com cerca
de 95 crianças e jovens

Divulgação

Projeto leva artes marciais, cultura e cidadania para crianças de Jacareí

o Projeto Paulo Graça foi destaque no regional da modalidade, disputado no EducaMais São João

em busca do título, nas
categorias sub-11, sub-13
e sub-15, masculino e feminino. “Nos deparamos
com equipes de grande
poder aquisitivo, e nós vivemos de doações. Mesmo assim, conseguimos
ganhar dez medalhas de
ouro”, comemora Paulo,
que foi campeão geral do
torneio por meio dos bons

resultados obtidos. “Mesmo sem tantos recursos
financeiros, a vontade de
vencer e a garra falaram
mais alto para representar
bem o nome de Jacareí,
esse sempre foi o objetivo”, conclui.
COMO PARTICIPAR As aulas de artes marciais
ocorrem toda quarta e

sexta-feiras, das 9h às
11h e das 18h às 20h, e
na segunda-feira das 18h
às 20h, na sede do Clube Rodoviário de Judô,
que fica na Rua Chaquib
Sleiman Ahmed, 117, nas
proximidades do Mercado
Municipal. Nesse mesmo
local, também poderão ser
entregues doações para a
manutenção do projeto.
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Evento começou
na quinta-feira (25)
com homenagens
e segue entre os
dias 26 a 28, no
Parque da Cidade
Jacareí organiza mais
uma edição da tradicional
‘Presença Árabe’, com
uma gastronomia típica,
temperada com muita música, dança e homenagens. O evento começou
na quinta-feira (25) com
duas famílias homenageadas, sendo uma de origem
síria e a outra libanesa. A
homenagem ocorreu em
um evento fechado à comunidade, no EducaMais
Jacareí, no Parque dos
Sinos (região norte).
Este ano, foram homenageadas as famílias de
Fouad Mogames e Fued
Chaquib, sendo a primeira
de origem síria, com chegada a Jacareí em 1898, e
a segunda de origem libanesa, presente há mais de
oito décadas no município.

PMJ/ARqUIVO

Festa árabe em Jacareí promete
gastronomia, dança e homenagens
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O grupo
‘1001 Noites’
é uma das
atrações
da festa no
Parque da
Cidade

maio (sexta-feira a domingo), no Parque da Cidade
(região central), a festa
será aberta ao público com
um típico cardápio árabe, como kibe, coalhada,
esfiha, hummus, pastas,
abobrinha recheada, kafta ,
doces e muito mais. Além
da tradicional gastronomia,

haverá muita dança árabe
com a presença do ‘Grupo
1001 Noites’ e das dançarinas Alessandra Pagam e
Sheila Benavente.
Para o presidente da
Fundação Cultural, Fabricius Stipp, a presença árabe
em nosso município conta
um importante capítulo da

MEMÓRIA
De acordo com a historiadora Ana Luiza do Patrocínio,
gerente do Arquivo Público Municipal, a chegada dos árabes
a Jacareí teve início em 1898, com o sírio Jorge Madid e o
libanês Amin Esper. Atualmente, há pelo menos outras quinze
famílias de origem sírio-libanesa em Jacareí: Ruston, Rachid,
Madid, Daher, Nader, Moganes, Almed, Ale, Maluf, Chaquib,
Assad, Massud, Abrahão, Abdo e Raad.

AGENDA - De 26 a 28 de

Jackie
Sempre, não sei a razão, que analiso o trabalho de Natalie Portman traço um paralelo imediato com o da sua colega de trabalho
Scarlett Johanson. A fortuna acumulada não serve pra mim no parâmetro, mas sim os dotes não apenas físicos, porém principalmente
talentosos. Em ‘Jackie’ (2016), mais uma vez Natalie se reinventa.
Ao dar vida à ex-primeira-dama Jackeline Kennedy (1929-1994)
no espaço de tempo entre o assassinato de seu marido e a entrevista
dada a um jornalista dias depois, a atriz se mostra completamente
carregada de bom senso e faro de boas oportunidades. Para realizar
esta obra de cunho emocional altíssimo e relevante a compreender
os anos que se passaram nos EUA, ‘Jackie’ teve como diretor o
chileno Pablo Larraín, do excelente ‘No’ (2012).
Noah Oppenheim, o roteirista, é autor dos trabalhos ‘Convergente’ (2016) e ‘Correr ou Morrer’ (2014). Enxuto (tem 1 hora e 40
min. a duração), objetivo, e de figurino aprazível e cheio de atores
competentes que seguram bem a trama, a fita prende o público
porque há assuntos a serem tratados.
Jackeline teve a consciência de que a sua imagem que ficaria à
posteridade seria a que ela criasse com a publicidade a seu favor.
Logo após a morte de John Kennedy, a primeira-dama faz malabarismo pra passar ao público que tipo de mulher ela é e deseja ser
daqui em diante. Não é fácil. E Larraín trabalha otimamente bem
neste cenário. Em ‘No’, a quem se lembra, a sombra era a política
e a ditadura de Pinochet.
Em ‘Jackie’, o cineasta está tinindo porque o assunto está na
ordem do dia: como lidar e polir sua imagem? Jackeline Kennedy,
mesmo com os traumas, se supera de maneira suprema. Portman
está sublime no papel. É incrível a qualidade desta moça.
E qual a razão de eu lá no começo da coluna citar Scarlett
Johansson como um paralelo a Natalie? É que Scarlett, apesar de
milionária, só está em filmes blockbuster. A Viúva Negra dos Vingadores já passou da hora de se aposentar. Quando não é heroína,
está em romances bobos e tolos. Uma pena. Enquanto uma se
esmera em ficar à posteridade, a outra parece que não precisa. Só
o dinheiro vale. Antes, como em ‘Encontros e Desencontros’ (2002),
‘Moça com Brinco de Pérola’, de 2003, e os filmes de Woody Allen,
como ‘Match Point’ (2005) e Scoop (2006), estava, sim, por cima.
*Rodrigo Romero é jornalista e
escreve para este jornal semanalmente

história da cidade.
A festa é realizada,
também, em prol de sete
entidades sociais do município. Nesta edição estarão
presentes barracas da JAM
(Jacareí Ampara Menores),
ASPAD (Associação de
Pais e Amigos do Down),
CEPAC (Associação Especial de Pais e Companheiros), Associação Grupo Espírita Casa da Paz,
Projeto Bicho Feliz, APA
(Associação Protetora dos
Animais) e a Comunidade
de Ação Social Fanuel.
O evento será realizado
neste sábado (27) e domingo (28) no Parque da
Cidade, das 10h às 22h.

Recomendamos...

Dificuldades na vida doméstica e mau humor
é o que pressagia o fluxo astral deste período para você. Evite as discussões precipitadas e seja mais inteligente que tudo sairá a
contento. Você vai viver momentos de tranquilidade se souber lidar com suas emoções.

Influxos excepcionalmente benéficos para a
sua vida em conjunto com outras pessoas,
e para o trabalho. Evite a precipitação e os
gastos supérfluos. Neste período você estará
com muita sorte para jogar em loterias.

Seus projetos pessoais continuarão a se
desenvolver de forma positiva, trazendo os
primeiros resultados práticos. Momento
importante na vida familiar, na qual poderá
encontrar um equilíbrio emocional e interior
muito profundo.

Os estudos e as comunicações continuarão
favorecidos, desde que já tenham sido iniciados de alguma forma. Alguma situação
financeira poderá contradizer frontalmente
seus desejos. Novas perspectivas no setor
profissional estão se abrindo,.

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.

Momento em que deverá tomar cuidado com
estranhos, novas amizades, vizinhos e pessoas que são de sua inteira confiança. Só viaje
se for de muita necessidade para evitar acidente, cuide da sua saúde e evite excessos.

Alguém poderá lhe falar, tentando tirar vantagem de um negócio. Esteja mentalmente
preparado para exigir mais de pessoas individualistas, que pensam unicamente em si
mesmas. Seja prático e objetivo.

Neste período, você estará interessado em
conquistar a ascensão social. Prepare-se
para conhecer pessoas interessantes e frequentar lugares diferentes. Tudo leva a crer
que será um período dos mais badalados

Ótimo dia para tratar com pessoas de alta
posição, com políticos e personalidades governamentais e administrativas. Lucrará nos
negócios relacionados com comércio de atacado. À noite lhe reserva surpresas.

Dia em que sua inteligência se elevará devido ao bom fluxo de Vênus. Contudo, procure
compreender melhor seus colegas de trabalho,
bem como só familiares e a pessoa querida.
Tudo indica que esta será uma fase em que
você sentirá atração por atividades físicas.

Algumas contrariedades em seu lar estarão
previstas para o período da manhã. Por outro
lado, o fluxo e favorável para conseguir jogar
na loteria. Bom fluxo para negócios. Esteja
mentalmente preparado para exigir mais de
pessoas individualistas.

Muita atividade junto aos amigos, mas tendência a se envolver em alguns atritos com
eles. Novas oportunidades na carreira profissional permitirão uma grande melhoria através de empreendimento pessoal ou de uma
promoção no trabalho.

Luiz epinho/PMJ

Visita ao Viveiro Municipal faz parte da programação

Parceria projeta programação cheia de
eventos na Semana do Meio Ambiente
A Prefeitura de Jacareí, por meio da Secretaria de Meio Ambiente,
em parceria com a empresa Fibria, promove de 5 a 11 de junho a
Semana Integrada do Meio Ambiente, em comemoração ao Dia
Mundial do Meio Ambiente, celebrado em 5 de junho. O evento
terá uma programação intensa com várias atividades gratuitas para
toda a população. As atrações vão desde exposições de arte, feitas
de materiais recicláveis, como oficinas, feiras e palestras. Confira a
programação completa com horários e locais, no site da prefeitura:
www.jacarei.sp.gov.br.

serviço

saúde
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construção

A decisão foi
proferida no
dia 18, rejeitando
recurso da empresa
responsável
pela obra

ilustração

Justiça mantém suspensão de venda
de lotes em condomínio do Jd. Jacinto
O empreendimento,
está inserido
numa área
de aproximadamente 170
mil metros
quadrados
no Jardim
Jacinto

A Redação

O Tribunal de Justiça
de São Paulo (TJSP) manteve os efeitos de uma
medida liminar que suspende a comercialização
de lotes no Residencial
Bosque Manacás, situado
no Jardim Jacinto, região
oeste de Jacareí. A decisão da 2ª Câmara Reservada ao Meio Ambiente
foi proferida no dia 18
de maio, rejeitando um
recurso da Central Park
Jacareí Empreendimento
Imobiliário Ltda., responsável pela obra, que
pretendia a extinção de
uma ação do Ministério
Público Estadual. Ainda
cabe recurso.
Participaram do julgamento os desembargadores Paulo Alcides (presidente sem voto), Roberto
Maya e Paulo Ayrosa
que acompanharam em
parte o voto do relator do
processo, desembargador
Miguel Petroni Neto. Em
seu parecer, o relator

reforça que novas construções, intervenções,
ocupações e vendas de lotes “aguardem o desfecho
da ação”, salientando,
porém, que nada impede
a conclusão das obras já
em andamento “que correm por conta e risco do
construtor e/ou proprietário”, bem como serviços
de natureza administrativa para manutenção e
preservação do local.
MEMÓRIA - A suspensão das vendas de lotes
no Residencial Bosque
dos Manacás já havia
sido decretada pela Vara
da Fazenda Pública de
Jacareí, através da juíza
Rosângela de Cássia Pires Monteiro, no dia 6
de setembro de 2016. A

decisão da Justiça atende
a uma ação do Ministério
Público Estadual contra
o Município de Jacareí,
o Estado de São Paulo
e a Central Park Ja careí Empreendimento
Imobiliário Ltda., responsável pela obra, por
conta da ‘implantação
de parcelamento de solo
irregular’, segundo o
MP. De acordo com a
Promotora de Justiça
do Meio Ambiente em
Jacareí, Elaine Taborda
de Ávila, o empreendimento está localizado
“em área de várzea e de
risco pelo alto índice de
inundação”.
Segundo a decisão judicial, a área do loteamento foi embargada,
ficando, dentre outras

medidas, vedadas novas
construções, intervenções, ocupações e venda
de lotes até o final da
presente demanda, ‘sob
pena de multa de R$ 10
mil por cada novo contrato estabelecido, em
desacordo com a decisão
judicial.
LOTEAMENTO - O
empreendimento, lançado em março de 2014,
está inserido numa área
situada no bairro Jardim
Jacinto (região oeste) de
aproximadamente 170
mil metros quadrados,
sendo 26 mil somente de
área verde no seu interior
e mais 8,5 mil metros
quadrados de um bosque
urbano, localizado à frente do condomínio.

Jacareí, 27 de maio a 02 de junho de 2017

Empresa reforça que loteamento
foi aprovado em órgãos públicos
Procurada pelo Diário
de Jacareí para comentar
o assunto, a empresa responsável pela implantação do empreendimento,
a Central Park Empreendimentos Imobiliários,
reforça que o loteamento
Bosque Manacás em Jacareí, foi regularmente
aprovado em todos os
órgãos públicos da Prefeitura e do Estado. De
acordo com a empresa,
o loteamento está com
as obras de infraestrutura prontas e já obteve
o Termo de Verificação
de Obras, expedido pela
Prefeitura Municipal
de Jacareí. “Já existem
famílias morando no
loteamento, bem como
diversas casas em construção”, enfatiza.
A Central Park Empreendimentos Imobiliários diz ainda que loteamento se encontra em
área urbana, é vizinho
de bairros urbanizados e
até de prédios. Distante
aproximadamente 500
metros do rio Paraíba
e entre eles existe uma
área com urbanização
consolidada há décadas.
“Não é, portanto, um
loteamento instalado em
área de várzea, conforme
ficou comprovado em
diversos laudos durante o
processo de aprovação”,
reforça.
Ainda de acordo com

a empresa responsável
pelo empreendimento, a
implantação de obras foi
feita usando as melhores
técnicas de engenharia. “Em janeiro deste
ano, apesar do recorde
de chuvas, que causou
inundações e alagamentos em diversos pontos
da cidade, a drenagem
do Bosque Manacás
funcionou perfeitamente, o que comprova a
adequabilidade da ocupação urbana”, reitera a
empresa.
Ainda segundo a Central Park, a ação ‘ainda
não foi julgada’. “Nossos argumentos técnicos ainda não foram
apreciados. O Acórdão
restaurou os efeitos de
uma liminar. Cabem
ainda recursos contra o
Acórdão, mas é importante frisar que, apesar
de definir liminarmente
que sejam suspensas
novas vendas, a decisão
diz que as construções
em andamento podem
prosseguir normalmente”, reforça.
Segundo a empresa,
em audiência de conciliação com o Procurador
do Ministério Público, a
Central Park se dispôs
a custear o laudo da perícia, “tanta é a certeza
de que confirmará nossa
argumentação técnica”,
finaliza a nota.

Jacareí, 27 de maio a 02 de junho de 2017
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Médico da
Fundação Pró-Rim
alerta para os perigos
da doença que pode
acometer crianças
de todas as idades
Crianças podem sofrer
de insuficiência renal crônica. Algumas doenças
ocasionadas principalmente por rins policísticos
apresentam em média
risco de 25% de transmissão genética. Neste
caso, o tecido normal do
rim que faz a filtração
é substituído por vários
cistos, que são bolinhas
com conteúdo líquido.
Isso pode representar ao
longo dos anos a perda
da função renal. O alerta
é do médico nefrologista
pediátrico da Fundação Pró
-Rim, Dr. Artur Ricardo
Wendhausen.
Se houver histórico de
doenças renais familiares
ou anormalidades detectadas na gestação, a avaliação deve ser mais rigorosa
e em intervalos menores.
Fora isso, o acompanhamento periódico dos rins
deve ocorrer geralmente
a partir do terceiro ano de

Ilustração

Doença renal também afeta crianças
O acompanhamento
periódico
dos rins
deve ocorrer
geralmente
a partir do
terceiro
ano de vida

vida. Segundo o médico,
os pais também devem
solicitar em cada consulta
a medição da pressão arterial da criança, que pode
indicar um fator de desenvolvimento da doença.
“A doença renal afeta
tanto crianças como adultos. É silenciosa e não
apresenta sintoma s . S ó
vai se manifestar depois
que estiver em estágio
bem avançado. Por isso
é importante detectá-la
precocemente”, reforça

o Dr. Arthur. Ele acrescenta que os pais devem
prestar atenção aos sinais
que podem indicar algum
problema renal como inchaço, vômitos frequentes,
infecções urinárias, atraso
no crescimento, problemas
ósseos e anemias de difícil
cura.
O médico esclarece também sobre as formas de
tratamento, que podem ser
o conservador, através do
uso de medicamentos e em
outra fase na hemodiálise

“

A doença renal
afeta tanto crianças
como adultos.
É silenciosa e não
apresenta sintomas”
Dr. Artur Ricardo Wendhausen,
médico da Fundação Pró-Rim

ou diálise peritoneal até
chegar ao transplante. Ele
garante que tanto hemodiá-

lise como diálise peritoneal
são tratamentos seguros.
“Preferencialmente, o médico é mais favorável à
diálise peritoneal, tratamento em que as trocas de
bolsas ocorrem em casa e
a criança consegue manter
a sua rotina escolar e
familiar de maneira mais
apropriada”, explica.
Assegura, no entanto,
que nenhum destes tratamentos compromete o
crescimento da criança.
“A diálise possibilita o

crescimento gradativo,
só que mais lento, por
conta da doença. O que
afeta o desenvolvimento
físico é a insuficiência
renal crônica, que faz
com que o paciente tenha
dificuldade em ganhar
peso e crescer. Para isso,
existem terapias como
hormônios de crescimento e vitaminas”. O Dr.
Artur descarta, porém,
qualquer comprometimento na parte cognitiva
da criança.
O médico alerta aos
pais sobre a importância
de hábitos na prevenção.
É fundamental estimular
na criança a ingestão
regular de água mesmo
sem estar com sede, controlar a obesidade e diminuir consideravelmente o
consumo de sal e de alimentos industrializados.
Recomenda ainda o desenvolvimento de atividades físicas e a atenção
redobrada quanto ao uso
de anabolizantes, álcool,
tabagismo entre outras
drogas, na adolescência.
Além disso, é fundamental orientar os filhos sobre
automedicação, especialmente com analgésicos e
anti-inflamatórios que são
nocivos aos rins.
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Segundo o
Ministério da Saúde,
medida tem como
objetivo atingir a
meta de vacinar 90%
do público-alvo
A vacinação contra a
gripe, que tinha previsão
de acabar na sexta-feira
(26), foi prorrogada pelo
Ministério da Saúde até o
dia 9 de junho. Em Jacareí,
segundo dados divulgados pela prefeitura, até o
momento, já foram imunizadas 49.401 pessoas,

que representam 76% das
65.000 pessoas do público
alvo na cidade. A meta é
atingir 90% desse público.
Até esta sexta-feira (26),
os idosos e puérperas foram os grupos que mais
se vacinaram, com 92% e
90%, respectivamente, do
público atingido, já atingindo a meta. Os grupos
que menos se vacinaram
foram gestantes, com cobertura de 45%, e crianças
de seis meses a cinco anos
de idade, com a cobertura
de 48%.
Ao tomar a vacina, a
população não apenas se
protege contra a gripe,
mas evita e diminui os

Marcello Casal Jr/Agência Brasil

Campanha de vacinação contra a
gripe é prorrogada até 9 de junho

Em Jacareí, quem faz parte do grupo prioritário pode procurar
pela imunização nas unidades de saúde

riscos de ter quadros 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.

Em Jacareí, quem faz
parte do grupo prioritário
pode procurar pela imunização das 8h às 16h30,
em todas as Unidades
Médicas de Saúde da Família (UMSF) e Unidades
Básicas de Saúde (UBS)
na cidade.

GRUPOS PRIORITÁRIOS - O público-alvo da
campanha é formado por
pessoas a partir de 60 anos,
crianças de seis meses a
menores de cinco anos
(quatro anos, 11 meses
e 29 dias), trabalhadores
de saúde, professores das
redes pública e privada,
povos indígenas, gestantes, puérperas (até 45 dias
após o parto), pessoas
privadas de liberdade – o
que incluem adolescentes
e jovens de 12 a 21 anos
em medidas socioeducativas – e os funcionários do
sistema prisional.
Portadores de doenças
crônicas não transmissíveis, que incluem pessoas
com deficiências específicas, também devem se
vacinar.
SEGURANÇA - A vacina

disponibilizada pelo governo brasileiro protege
contra os três subtipos
do vírus da gripe determinados pela Organização Mundial da Saúde
para este ano (A-H1N1,
A-H3N2 e influenza B).
A dose, segundo a pasta, é segura e também
é considerada uma das
medidas mais eficazes
na prevenção de complicações e casos graves
de gripe.
Como o organismo
leva, em média, de duas
a três semanas para criar
os anticorpos que geram
proteção contra a gripe
após a vacinação, o ideal,
de acordo com o ministério, é realizar a imunização
antes do início do inverno.
O período de maior circulação da gripe no Brasil vai
do final de maio até agosto.

Diocese terá missa para celebrar
o Dia Mundial das Comunicações
editais

A Pascom (Pastoral da
Comunicação) da Diocese
de São José dos Campos
celebra neste domingo
(28), às 18h, o 51º Dia
Mundial das Comunicações Sociais, com uma
missa de ação de graças na Igreja São José

Operário, na Vila Paiva,
região norte de São José
dos Campos. O tema
deste ano é ‘Comunicar
a esperança e a confiança no nosso tempo’ e a
inspiração bíblica é ‘Não
tenhas medo, pois estou
contigo’ (Isaías 43).

A programação começa às 17h, com a Adoração ao Santíssimo e, às
18h, padre Francisco José
da Silva (padre Chicão),
assessor diocesano da
Pastoral da Comunicação,
preside a missa. O evento
reúne agentes e comuni-

cadores das 45 paróquias
vinculadas à Diocese.
Ao final da missa,
será realizado o sorteio
da próxima paróquia
que sediará o 52º Dia
Mundial das Comunicações Sociais, em maio
de 2018.

imóveis
VENDO SOBRADO
Vendo um sobrado no bairro
Parque Itamaraty, próximo ao
Walmart, com oito cômodos. Valor
R$ 350 mil (aceito carro como
parte do pagamento).
Tel.: (12) 98143-1789 (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

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

ALUGA-SE CASA
Bairro Igarapés,
com três cômodos,
próxima à escola.
Valor R$ 400,00/mês.
Tel.: (11) 97586-4149 (Vivo).

leilão

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

ALUGA-SE APTO
Alugo apartamento no bairro Novo
Amanhecer, com dois dormitórios,
garagem coberta e portaria 24h.
Valor R$ 700,00/mês
(condomínio incluso).
Tel.: (12) 98143-1789 (Whatsapp).

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

Jacareí, 27 de maio a 02 de junho de 2017
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Juros do rotativo do cartão devem
continuar a cair, diz Banco Central
Kelly Oliveira
Agência Brasil
As taxas de juros do rotativo do cartão de crédito
que tiveram queda ‘expressiva’ em abril, devem continuar a cair nos próximos
meses com as novas regras
de uso do empréstimo. A
avaliação é do chefe do
Departamento Econômico
do Banco Central (BC),
Tulio Maciel.
Março foi o último mês

BALANÇO

em que os consumidores
puderam usar o rotativo sem tempo definido.
Desde o dia 3 de abril,
os consumidores que não
conseguem pagar integralmente a fatura do cartão
de crédito, só podem
ficar no crédito rotativo por 30 dias. A nova
regra, fixada pelo Conselho Monetário Nacional (CMN) em janeiro,
obrigou as instituições
financeiras a transferirem

geral
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para o crédito parcelado,
que cobra taxas menores.
A taxa média de juros
do rotativo do cartão de
crédito registrou queda
recorde de 67,8 pontos
percentuais de março
para abril, quando ficou
em 422,5% ao ano. O rotativo é o crédito tomado
pelo consumidor quando
paga menos que o valor integral da fatura do cartão.
No caso dos clientes
que pagaram o valor

mínimo da fatura, a taxa
de juros caiu de 431,1%
ao ano, em março, para
296,1% ao ano, em abril.
Já aqueles consumidores
que atrasaram ou não
pagaram o valor mínimo, pagam uma taxa
de juros bem maior:
524,1% ao ano, com
recuo de 4,6 pontos
percentual em relação a
março. Com essas duas
taxas, tem-se a taxa média de 422,5% ao ano.

PARCELADO - A taxa
do crédito parcelado
(compras parceladas com
juros, parcelamento da
fatura, saques parcelados
e pagamento de contas
parceladas) subiu 3,1
pontos percentuais para
161,6% ao ano. No caso
das operações de financiamento parcelado no cartão
de crédito, originárias do
rotativo, a taxa ficou em
151,2% ao ano.
A expectativa é de
continuidade da redução
das taxas.
ROTATIVO - Atualmente, a maior parte do
saldo das operações de
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rotativo é do crédito
‘não regular’, em que o
consumidor não pagou
ou atrasou o pagamento
mínimo da fatura, com
R$ 22,562 bilhões. No
caso dos consumidores
que pagaram o valor mínimo, o saldo ficou em
R$ 16,194 bilhões. O
crédito parcelado ficou
em R$ 12,217 bilhões.
Já o crédito migrado do
rotativo para o parcelado ficou em R$ 65 milhões. Esse valor é bem
menor porque o prazo
de 30 dias (até 3 de
maio) para migrar para o
parcelado ainda não tinha
sido concluído.
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