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Carreta da Mamografia atenderá
em Jacareí durante duas semanas
Divulgação

Equipamento estará na cidade entre os dias 6 e 22 de
março, no estacionamento do Parque dos Eucaliptos Pág. 8

ATERRADAS
Piscinas infantis do EducaMais São João que foram aterradas pela Prefeitura de Jacareí

A Prefeitura de Jacareí aterrou duas
piscinas públicas para uso de crianças, localizadas no EducaMais São João (antigo
GERAL

clube Elvira), região oeste da cidade. O
fato foi constatado na manhã desta sextafeira (02) por dois vereadores. Pág. 3
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Editorial

Chumbo trocado não dói

Um dia destes, participei
de umas “Vivências em
Educação Ambiental” com
minha equipe de trabalho.
Dentre elas, uma em especial
foi de suma importância para
eu repensar tudo que vivi
até agora nestas quase seis
décadas de existência. Chama-se “linha da vida”, onde
se recorda tudo o que aconteceu de importante a cada
dez anos partindo da data de
nascimento até os dias atuais
e, no intervalo destes, ressaltam-se três acontecimentos
também marcantes.
O que achei incrível foi
conseguir lembrar coisas
que estavam adormecidas
há tanto tempo devido às

atribulações do dia a dia.
Coisas que a gente tende a
“deixar pra lá” ou esquecer
totalmente como se nunca
tivessem existido, mas quando se tem uma oportunidade
como esta elas saltam da
memória que nem pipoca e
ficam ali pulando até serem
abrandadas pelas lágrimas
que brotam como nascentes.
Isto ocorre principalmente
quando o pensamento chega
à parte da morte das pessoas
da família, à perda dos amigos e a gente só se dá conta
que está chorando quando
tenta estancá-las e percebe
que não vai conseguir.
Foram cinco décadas
completas para recordar e

a sexta que já se aproxima
com as expectativas da melhor idade e sonhos não
realizados esperando para
se realizar, e que agora
martelam na cabeça sem
parar perguntando: haverá
tempo? Enfim sessenta se
aproximando, aposentadoria à vista, incertezas,
pois a vida é cheia delas e
muitas vezes me embaraço
nelas. Sinto que algumas
chutei para longe, outras
varri para debaixo do tapete,
a maioria ignorei e com certeza transformei em sucesso,
mas sempre tem as que ainda
esperam pacientes sua vez.
Lembrei-me que ainda
criança tinha a expectativa de

Dumping Social
Segundo a CLT, empregador é a pessoa que,
assumindo os riscos da atividade econômica, admite,
assalaria e dirige a prestação
do serviço desempenhado
pelo empregado. Diante de
tal conceito legal, é simples
averiguar que a categoria de
empregador no Brasil é desafiadora, sabidamente para
os pequenos negócios.
O ônus dos tributos é
uma constante, os percalços da atividade escolhida,
igualmente; a constituição
de capital de giro e custos
com propaganda, uma necessidade.
Ajuntados a tais acontecimentos inerentes à condição de empregador, há por
vezes que defender-se de

ação trabalhista promovida
por empregado que reclama
o pagamento de horas extraordinárias, do adicional
de periculosidade ou de
insalubridade, entre outras
verbas. Além da variedade
de pleitos que o empregado
pode dirigir ao empregador
hoje em dia, a doutrina e a
jurisprudência, esta última
encarregada da atualização
legislativa, vem admitindo
uma condenação pelo chamado ‘dumping social’, que tem
natureza punitiva e decorre
da prática de ato ilícito pelo
empregador durante o pacto
laboral.
Nas grandes corporações,
nacionais ou estrangeiras, é
no momento da reclamação
trabalhista que são expostos
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completar
dez anos,
depois dezoito; do
primeiro emprego com carteira assinada, entrar para
faculdade, concluir a pósgraduação, lançar o primeiro livro, tudo isso já foi
interrogação um dia. Sem
contar o casamento, a troca de cidade, mudança de
religião, a casa própria, a
carteira de motorista, o primeiro carro zero, viagens
inesquecíveis e tantas outras
coisas que essa tal “linha da
vida” me fez lembrar que,
agora sei, nós podemos sim
transformar interrogações
em ponto final.

*Dr. Paulo de Tarso Castro Carvalho
é advogado, especialista em direito
processual, com mestrado em direito e
professor universitário

a sonegação de direitos, a
prática costumeira da discriminação de gênero, do
assédio moral ou sexual,
do excesso de jornada, da
ausência de pagamento das
horas em trabalho extraordinário, do dano moral deliberado e reiterado que indica
desrespeito à lei vigente.
Presentemente, há entendimento que o descumprimento da lei trabalhista além de
atingir o trabalhador, por
primeiro, irradia efeitos em
toda a sociedade, na medida
em que o mau empregador
que despreza a justa e legal
remuneração do empregado, ou que lhe causa danos
à saúde física, mental ou
emocional do colaborador,
também prejudica terceiros,

inclusive outros empregadores que sentem os efeitos
da propaganda negativa de
suas atividades, os reflexos
da concorrência desleal e,
por isto, são duplamente
penalizados, ao ponto de
reduzirem o quadro de
funcionários, aumentando o
desemprego ou finalmente,
descontinuando a atividade
empresarial.
Para punir as referidas
condutas, o Judiciário do
Trabalho vem condenando os empregadores pela
prática ilícita do ‘dumping
social’, arbitrando indenizações de valor substancial,
aptas a reparar tais situações, verbas essas, destinadas a órgãos de controle
e de benemerência.
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PRESTIGIADO

Vereadores que dão sustentação ao prefeito Izaias Santana na
Câmara prestigiaram a inauguração de duas creches nos bairros
Villa Branca e Santa Paula, no último sábado (24). Ao menos sete
parlamentares estiveram presentes, incluindo a presidente da
Casa, Lucimar Ponciano. O vice-prefeito Edgard Sasaki (PSDC)
também marcou presença, além do deputado estadual André do
Prado (PR) que atuou na liberação de parte dos recursos utilizados em uma das obras.

AJUDA FEDERAL

Divulgação

Linha da vida: da
interrogação ao ponto final

Acadêmica:
Joana Aranha
Cadeira: nº 18
Patrono: João B. Denis
Neto (Jobanito

Alex Brito/PMJ

Para a imprensa comprometida com os interesses de esperamos, a utilização da emissora para interesses partiuma comunidade, o que vale é a verdade divulgada pelas culares internos ou externos. Primeiro passo nessa direção
notícias; para certa imprensa conhecida como ‘frívola’ o foi dado na sessão legislativa de quarta-feira (28), com
que interessa não é a verdade e sim a notícia. Por isto, o a revogação, por unanimidade dos vereadores, da lei
jornalismo sério, competente e comprometido com o leitor que criou em 2011 o ‘Conselho de Comunicação Social’
tem o dever de alimentar-se em fontes seguras e proce- da TV Câmara de Jacareí (lei atualmente obsoleta por
dimentos tais que garantam a veracidade da informação. causa da transmissão da TV também em canal aberto),
Um conceito básico, mas amplamente desprezado pelo e que na prática nunca funcionou.
chamado ‘noticiário de aluguel’.
O Legislativo, é bom lembrar,
Jamais foi tão fácil como hoje
tem uma responsabilidade ainda
você falar, escrever ou estabelecer
maior em manter um relacionaVai ser preciso ‘mão
qualquer tipo de comunicação imemento eficaz com a comunidade:
diata com pessoas ou com os poderes
fiscalizar, inibindo abusos, o
pesada’ para impedir os
constituídos de sua comunidade.
conteúdo produzido pela TV e
ataques pela internet
O problema é que, também, nunca
aliar-se a outros meios de cocomo agora foi tão fácil qualquer
municação comprometidos com
de nós ser enganado com informaimparcialidade e divulgação do
ções maldosas, destruidoras que surgem mascaradas de que é verdadeiro e de interesse comum de Jacareí.
verdadeiras: as chamadas fake news, viralizadas pela
Parte das redes eletrônicas transformou-se em mecanisinternet, produzidas por ‘pistoleiros da notícia’, das quais mo social danoso e destruidor como nunca se viu. E elas
a imprensa frívola alimenta-se gulosamente.
continuarão agindo até nos gabinetes. Vai ser preciso ‘mão
Por isto, é com otimismo que pudemos constatar que a pesada’ para impedir os ataques pela internet que no mundo
TV Câmara de Jacareí vai ter uma legislação atualizada, todo espalham, em segundos, notícias danosas como sendo
com regimento interno para seu funcionamento e a criação verdadeiras. Bani-las será ‘chumbo trocado’; não dói.
do Conselho de Comunicação que não deverá permitir,
É a nossa opinião.

O pré-candidato a deputado estadual Júlio Pires (PSDB) anunciou esta semana a liberação de recursos da União em favor do
Hospital São Francisco de Assis, em Jacareí. As duas emendas
são de autoria do deputado federal Eduardo Cury, também tucano, com o qual Pires deverá fazer ‘dobradinha’ nas eleições deste
ano: R$ 200 mil em 2017 e R$ 150 mil em 2018, recursos que
serão utilizados pela instituição para a compra de equipamentos.

PRESTAÇÃO DE CONTAS

O Observatório Social de Jacareí - Organização Não-Governamental sem fins lucrativos - realizou na quinta-feira (1º), a primeira prestação de contas de suas atividades no município e apresentação de novo projeto. O evento aconteceu no IFSP - Instituto
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo, com a
presença de autoridades, além de alunos dos cursos técnicos do
próprio Instituto e da Faculdade Anhanguera.

MONITORAMENTO

Durante o encontro, o Observatório Social apresentou dados
sobre seu trabalho em favor da transparência e da qualidade na
aplicação dos recursos públicos e um novo projeto de monitoramento das ações do legislativo municipal. Implantado em 2016
no município, o Observatório Social de Jacareí é presidido por
Enoque Tadeu de Melo.

É AQUI, Ó!

Divulgação/CMJ

O vereador Valmir do
Meia-Lua (PSDC) questiona o
governo Izaias sobre o tempo
de resposta do gabinete para
solicitações protocoladas pelo
parlamentar. Ele afirma que
tem recebido reclamações de
demora na execução de serviços. “Entrei em contato com
secretarias para verificar o
andamento dessas requisições e fui informado que muitas das
solicitações ainda não haviam sido recebidas”, reclamou. Valmir
quer saber qual o prazo para um ofício ser enviado à pasta responsável, após ser protocolado e qual a razão para tanta demora.

URNA ELETRÔNICA

O Tribunal Superior Eleitoral aprovou resolução que vai disciplinar a impressão dos votos em parte das urnas do país. O documento prevê a verificação manual da votação em um número restrito de sessões. Conforme já havia sido divulgado anteriormente,
o eleitor não terá contato direto com o comprovante de votação,
podendo apenas verificar visualmente se o que está impresso no
papel condiz com o que aparece na tela da urna eletrônica.

TRANSPARÊNCIA

A resolução prevê que cada estado terá apenas um local para
a verificação manual dos votos, que começará a ser feita em até
quatro dias úteis após cada turno da eleição. O processo será
público, podendo ser acompanhado por qualquer interessado. Os
locais devem ser divulgados 20 dias antes do primeiro turno. Segunda a norma, nem todas as urnas equipadas com impressoras
serão alvo da verificação. Dois dias após cada turno, a Justiça
Eleitoral deve divulgar quais urnas, em quais seções, participarão
do processo.

NÚMEROS

De acordo com TSE, cerca de 5% (30 mil) das 600 mil
urnas eletrônicas deverão estar equipadas com impressoras
nas eleições de 2018. A resolução aprovada disciplina ainda
os procedimentos a serem adotados em caso de mau funcionamento do equipamento.
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O fato foi
constatado
na manhã de
sexta-feira (02)
por dois
vereadores

Divulgação

Há um ano sem funcionar, piscinas
infantis de EducaMais são aterradas

A Redação
A Prefeitura de Jacareí aterrou duas piscinas públicas para uso de
crianças, localizadas no
EducaMais São João (antigo clube Elvira), região
oeste da cidade. O fato foi
constatado na manhã desta
sexta-feira (02) por dois
vereadores.
Luiz Flávio Dias e Arildo Batista (ambos do PT)
estiveram no local em
atendimento a pedidos de
mães que reclamam há
mais de um ano deixaram
de utilizar o complexo.
“As duas piscinas para
crianças estão totalmente
aterradas, prejudicando
a população com a redução de vagas. Para nós
é um retrocesso. Já há

Piscinas infantis do EducaMais São João que foram aterradas pela Prefeitura de Jacareí

uma demanda reprimida
e a administração ainda
fecha as piscinas para
crianças, é um absurdo!”,
reclamou Arildo.
Ainda segundo o vereador outras três piscinas,
destinados ao público adulto, continuam no local,
mas estão totalmente vazias e sem sinais aparentes que estejam sendo ou

“

Já há uma demanda
reprimida e a
administração ainda
fecha as piscinas para
crianças, é um absurdo!”
Arildo Batista (PT), vereador
na Câmara Municipal de Jacareí

tenham sido submetidas a
alguma reforma.
O complexo está fechado desde fevereiro do ano
passado, quando a atual
administração reuniu a
imprensa informar que
o uso das piscinas seria
suspenso em razão de
problemas estruturais, que
foram constatados também
no EducaMais Centro (an-

tigo Trianon). Na ocasião,
a secretária municipal de
Educação, Maria Thereza
Ferreira Cyrino, disse que
ambos colocavam em risco
a segurança de usuários,
passariam por reformas
e que as piscinas seriam
reabertas ao público em
meados de 2017.
No entanto, como isso
não ocorreu, o vereador
Luís Flávio (PT) encaminhou ao prefeito Izaias
Santana (PSDB), um pedido de informação questionando as obras de manutenção
das piscinas do EducaMais
Centro e São João. O parlamentar sustentou que a retomada das atividades nesses
locais estava prevista para
o início do segundo semestre, conforme informações
fornecidas pela própria
prefeitura em fevereiro
de 2017. O valor estimado
das obras, estipulado em processo de licitação, seria de
cerca de R$ 600 mil.
“As piscinas continuam fechadas e a população deseja
obter informações sobre a
reabertura, afinal, já estamos
em setembro”, reclamou o
vereador na ocasião.

Prefeitura diz que piscinas aterradas
tinham 20 cm de profundidade
Procurada pelo Diário
de Jacareí para comentar
o assunto, a Prefeitura
de Jacareí informou em
nota, nesta sexta-feira
(02), que as duas piscinas
que foram aterradas no
EducaMais São João não
estavam sendo utilizadas
pelo público, pois as
mesmas tinham 20 cm de
profundidade. Segundo
a atual administração,
o EducaMais São João
oferece aulas de hidroginástica e natação para a
população e, nesse sen-

tido, “fica inviável aulas
dessas modalidades nas
duas piscinas”, reforça.
Ainda de acordo com
a prefeitura o EducaMais
São João passa por uma
reforma não somente
nas outras três piscinas,
mas também na casa de
bombas ‘que estava totalmente deteriorada’.
“No final de fevereiro de
2017, quando a Prefeitura de Jacareí interditou as
piscinas, havia um vazamento de 30 mil litros/dia
em uma das piscinas do

Tempero Baiano
José Luiz Bednarski
Ao ler a notícia de que a Renovação Burguesa inaugurou duas creches supimpas na cidade, lembrei-me
do que disse certa feita um sábio de profunda inspiração: abrir um estabelecimento de ensino é fechar uma
unidade prisional.
O burgomestre adora criança e, sempre muito cioso,
exigiu dos construtores a plena adaptação ergonômica
dos móveis e espaços ao alcance dos pequeninos, um
cuidado louvável que me fez lembrar de uma história
ocorrida no Fórum.

complexo”, afirma.
A reforma da casa de
bombas está sendo feita
pela EXM Construtora
e Incorporadora Ltda.
-EPP ao custo de R$
271 mil, com previsão
de término em junho
deste ano.
Já a empresa Assertiva Comércio e Serviços
Ltda.-ME, responsável
pela reforma no complexo do antigo clube
Elvira, troca de pisos e
equipamentos das piscinas, deverá entregar a

obra em agosto de 2018.
O valor do contrato é de
R$ 2,162 milhões. Segundo a prefeitura, esse
valor inclui os mesmos
serviços nas duas piscinas
do EducaMais Centro.
O complexo EducaMais São João contará
com acessibilidade para
pessoas com deficiência e aquecimento nas
piscinas.
CENTRO – Ainda de
acordo com a prefeitura, no EducaMais Cen-

A promotora precisou se ausentar para fazer um
júri em Bananal. Como alguém precisa levar o Brasil
adiante, fui escalado de bom grado para substituí-la nas
audiências criminais. O crime não compensa, mas vez
em quando é bom matar saudade da persecução penal.
Assaz profissional, cheguei quarenta e cinco minutos
antes da primeira audiência, a fim de analisar pormenorizadamente os autos. O primeiro réu da sessão era multirreincidente, homem quarentão conhecido no submundo
delituoso pelo saboroso apelido de Tempero Baiano.
Quando eu li a acusação com rútilo formulada pela
minha antecessora, a alcunha não me caiu nada bem –
ao tal ‘inocente até condenação transitada em julgado’
era imputado o crime de tentativa de furto do televisor,
aparelho DVD e micro-ondas da creche municipal localizada atrás do ginásio de cestobol.
Consideradas a atenuação decorrente da tentativa e a
total recuperação dos objetos separados para subtração,
o impertérrito, intimorato e mavórtico defensor público
depositava todas as fichas em branda reprimenda, tal-

tro (antigo Trianon), a
construtora César Gonçalves Ltda.-EPP é responsável pela reforma
da casa de bombas e o
valor do contrato é de
R$ 126.276,32.
A previsão de entrega
das obras no EducaMais
São João e no EducaMais
Centro é para o mês de
agosto. Para finalizar, a
prefeitura informa que a
expectativa é que as aulas
de natação e hidroginástica sejam retomadas no mês
de setembro de 2018.
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curtas
Meio Ambiente
divulga calendário
de serviços no site
da prefeitura
A Secretaria de Meio
Ambiente de Jacareí lançou um calendário de serviços online. A ferramenta
está disponível no site da
prefeitura (www.jacarei.sp.
gov.br). Quem quiser saber
se seu bairro receberá em
março os serviços de Coleta de Resíduos, Cata-treco,
Varrição de ruas e Capina
é só entrar no site e conferir locais, dias da semana,
horários e endereços dos
LEVs (Locais de Entrega
Voluntária).

Câmara define
homenageadas
para o Mulher
Cidadã 2018
A Câmara Municipal
aprovou, por unanimidade,
a indicação de 13 mulheres
que receberão homenagem
referente ao Dia Internacional da Mulher em sessão solene para entrega
do ‘Diploma Mulher Cidadã 2018’. O evento foi
instituído por meio de decreto legislativo de 2004,
da ex-vereadora Rose
Gaspar (PT), e será realizado no dia 8 de março
(quinta-feira), às 19h, no
Plenário da Casa.

Rugby premia
destaques de 2017
em evento no
EducaMais
Para encerrar o ano de
2017 e abrir oficialmente
a atual temporada, o Jacareí Rugby promoveu uma
grande festa, na quinta-feira (1º), para a entrega do 4º
Prêmio Rômulo Rambaldi.
A solenidade, no EducaMais Jacareí, já faz parte da
tradição da equipe e leva o
nome do atleta falecido em
2009, mas que permanece
na memória dos amantes
desse esporte. Foram premiados jogadores em oito
categorias: Infantil, M15,
M17, M19, Adulto, Feminino, Atleta Revelação e Destaque 2017.

vez uma simples multa ou pena alternativa, na mais
pessimista hipótese.
O fedor de impunidade ficou mais acentuado durante
o interrogatório do réu, derradeiro ato instrutório. Na
missão de se demonstrar arrependido, confessou com
comovente sinceridade ser autor da infração, mas que
se converteu a uma existência honesta como flanelinha,
após passar a frequentar o centro espírita de doutor
Nelson.
A menção ao respeitável promotor aposentado foi
acompanhada de um sutil olhar corporativista do experiente malfeitor para o corner da acusação, a fim de
identificar se o detalhe granjeara empatia no tocante à
sua situação na berlinda.
A um golpe do malhete, o impoluto magistrado
encerrou a coleta de provas. Iniciavam-se os debates
orais. À acusação, a palavra.
José Luiz Bednarski é Promotor de Justiça da Cidadania
e do Consumidor
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O ex-vereador Hernani
Barreto deixou o PT –
Partido dos Trabalhadores. O anúncio foi feito
oficialmente em sua página
pessoal no Fabebook, no
último sábado (24).
Candidato à reeleição
derrotado em 2016, Barreto informou que irá assumir a presidência do PDT
(Partido Democrático Trabalhista) “com o propósito
de reconstruir um projeto
político local que cuide
efetivamente das pessoas
e construa uma Jacareí
inclusiva, inovadora, segura para as famílias, que
preze pelo meio ambiente,
que tenha um atendimento
humanizado na saúde, com
oportunidades no esporte,
no trabalho e educação de
qualidade”, profetizou.
A legenda passou por
mudanças nos últimos meses e, desde novembro de
2017, a executiva provisória municipal vinha sendo
presidida por Raimundo Albino Rodrigues, o
Raimundinho, que foi
secretário-adjunto de Go-

“

Arquivo/CMJ

A Redação

Hernani Barreto
confirmou a
mudança em sua
página pessoal
na rede social
Facebook

arquivo/pmj

Ex-vereador deixa o PT e vai
comandar o PDT em Jacareí

03 a 09 de março de 2018

É hora de novos
desafios, de assumir um
novo papel e trabalhar para
que nossa população volte
a viver dias melhores”
Hernani Barreto, ex-vereador e
novo presidente do PDT de Jacareí

Raimundo Albino Rodrigues, o Raimundinho, vinha comandando o PDT em Jacareí desde novembro de 2017

verno na segunda gestão
Hamilton Mota (PT).
Antes de se eleger vereador pela primeira vez
em 2012, com 2.028 votos, Hernani Barreto foi
secretário de Esportes e
Recreação durante a primeira gestão do ex-prefeito
Hamilton. Em 2016, ele
não conseguiu retomar uma
cadeira na Casa, perdendo
a eleição por apenas 14 vo-

tos. Atualmente, a bancada
do PT na Câmara conta
com dois vereadores: Luiz
Flávio e Arildo Batista.
Em sua mensagem na
rede social Facebook, Hernani Barreto disse que se
dedicou ao longo dos últimos 20 anos, “em projetos
que deram prova da sua
capacidade e foram aprovados por muitos”, mas
sem citar nominalmente o

PT em nenhum momento
de sua fala.
“Agora, porém, é hora
de novos desafios, de assumir um novo papel e
trabalhar para que nossa
população volte a viver
dias melhores”, comentou.
O Diário de Jacareí
apurou que o ex-vereador
poderá ser candidato a
deputado estadual nas eleições de outubro.

Grupo que apoiou
o PT comanda o
PDT em Jacareí
Desde novembro de
2017, o PDT – Partido
Democrático Trabalhista
– passou a ser comandado
por boa parte do grupo que
apoiou o PT em seus 16
anos de governo em Jacareí. A maioria registra passagens por legendas como
PPS, PMDB e, entre os
anos de 2015 e 2016, pelo
PSD. O partido lançou o
ex-secretário de Desenvolvimento Emerson Goulart
como candidato a prefeito
(com apoio do PT, que
indicou Vera Lino como
candidata a vice), mas
acabou ficando em quarto
lugar nas últimas eleições
municipais de 2016.
Em meados de 2017,
o PSD passou a compor a base de apoio ao
prefeito Izaias Santana
(PSDB) na Câmara, que
tem dois representantes
eleitos na Casa, os vereadores Paulinho do Esporte
e Juarez Araújo.
Raimundo Albino Rodrigues assumiu a presidência
do PDT em Jacareí no dia
23 de novembro de 2017,
tendo como vice Sônia Regina Ferraz. Raimundinho,
como é conhecido, foi cargo de confiança nos governos dos ex-prefeitos Marco
Aurélio (2001 a 2008) e
Hamilton Mota (2009 a
2016), tendo ocupado,
entre outras, as funções
de secretário-adjunto de
Governo. Já Sônia Ferraz,
funcionária de carreira da
Prefeitura Municipal, foi
presidente da Fundação
Cultural nos dois mandatos
do ex-prefeito Hamilton.
A lista de integrantes
da direção do ‘novo’
PDT na cidade ainda
apresentava como secretário geral o jornalista
Pedro Orlando Bonanno

Abib (ex-secretário de Governo) e o ex-vice-prefeito
Adel Charaf Eddine. O
ex-vereador, Genésio Rodrigues, também aparecia
como membro da nova executiva do PDT em Jacareí.
O Diário de Jacareí não
conseguiu apurar se com
a ida de Hernani Barreto
para a presidência, o partido sofrerá outras mudanças
em sua direção.
JUSTIFICATIVA – Em
novembro de 2017, o então
novo presidente do PDT,
Raimundo Rodrigues, disse
ao Diário de Jacareí que
a mudança se deu porque
esse grupo ‘sempre militou

A maioria registra
passagens por
legendas como
PPS, PMDB e, entre
os anos de 2015 e
2016, pelo PSD
em partidos de esquerda’.
“Estam o s a g o r a n o
PDT porque sempre
militamos em partidos
de esquerda. Estávamos no PSD, mas o
partido está muito vinculado ao PSDB em todas
as esferas de governo;
estávamos nos sentindo
desconfortáveis, por isso
resolvemos sair para um
partido mais de esquerda
para continuar nosso trabalho”. Na ocasião, Raimundinho disse também
que o grupo continuaria
apoiando os ex-prefeitos
Hamilton Mota e Marco
Aurélio ‘estejam onde estiverem’”, enfatizou.
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Prefeitura prioriza emissão de Autos de
Vistoria em escolas da rede municipal
um estagiário de arquitetura e um estagiário de
engenharia civil.

Alex Brito/PMJ

Grupo atua,
inicialmente, na
regularização de
prédios públicos
da Secretaria
de Educação
A Redação
A Prefeitura de Jacareí
anunciou que está empenhada em emitir o Auto
de Vistoria do Corpo de
Bombeiros (AVCB) de
todos os prédios públicos municipais. Com o
objetivo de certificar a
segurança dos alunos da
rede municipal de ensino,
a atual administração
optou por priorizar o
trabalho de emissão dos
Autos de Vistoria do
Corpo de Bombeiros dos
prédios da Secretaria de
Educação.

EMEF Prof. Joaquim Passos e Silva, no bairro Cidade Salvador, está com o AVCB em dia

Em nota, o governo
Izaias Santana (PSDB)
explica que para agilizar
os serviços criou um

departamento responsável pela elaboração de
projetos técnicos e gerir
toda a documentação. O

grupo é composto por
um engenheiro de segurança do trabalho, dois
técnicos de segurança,

Justiça manda suspender novas
nomeações na Prefeitura de Jacareí
O Tribunal de Justiça de
São Paulo (TJSP) determinou a suspensão imediata
de novas nomeações no
quadro de servidores comissionados da Prefeitura
de Jacareí. A decisão é
assinada pelo desembargador Francisco Casconi,
relator do processo no
Órgão Especial da Corte,
e foi publicada na segundafeira (26).
A decisão do TJSP tem
caráter liminar e atende uma Ação Direta de
Inconstitucionalidade
(ADIN) proposta pela
Procuradoria Geral de
Justiça do Estado de São
Paulo (Ministério Público
Estadual) contra a Prefeitura e contra Câmara
Municipal que aprovou
os projetos de iniciativa
do executivo. A ação não

Alex Brito/PMJ

A Redação

O prefeito Izaias Santana
(PSDB): reforma em xeque

tem data para ser julgada.
A medida atinge diretamente quatro secretarias e
cargos que fizeram parte
de uma ampla reforma
administrativa promovida
pelo prefeito Izaias Santana (PSDB), a partir de 2

de fevereiro de 2017. São
elas: Educação (15 cargos), Infraestrutura (30),
Mobilidade Urbana (13)
e Chefia de Gabinete (15
cargos), esta última em 29
de junho do ano passado.
O relator do processo
acolheu liminarmente o
pedido da Procuradoria
Geral de Justiça do Estado
que considera excessiva
a quantidade cargos em
comissão criados pela reforma, de livre nomeação
e exoneração do prefeito,
“sem que retratem atribuições de assessoramento,
chefia e direção, o que
impõe investidura para
cargo de provimento efetivo, daí decorrendo ofensa
a dispositivos diversos da
Constituição Bandeirante”, reforça o documento.
OUTRO LADO – O Diário de Jacareí procurou a

assessoria de imprensa
da Prefeitura de Jacareí
para comentar o assunto.
Em nota, a atual administração reforçou que a
liminar foi concedida pelo
TJSP ‘apenas para impedir
novas nomeações ou substituições até o julgamento
final do feito’.
“É impossível, as quatro secretarias funcionarem sem estruturas de
diretorias, gerencias e
assessorias. Cada órgão
precisa de direção. As
gerencias são órgãos de
execução de atividades
rotineiras, mas precisam
de direção. Os gabinetes destas secretarias são
órgãos de planejamento
e controle. Entendemos
que o Ministério Público
está equivocado em sua
interpretação da estrutura
de direção, chefia e assessoramento”, finalizou.

BALANÇO – De
acordo com a Prefeitura
de Jacareí, somente em
2017, foram emitidos
AVCBs de 16 escolas
municipais. Foram dez
EMEIs (Alto Esperança
II, Antônio João Mesquita, Comendador Antônio Loureiro Cardoso,
Paulo Freire, Paulo
Renato Souza, Antônio
Lellis Vieira, João Lino
Filho, Márcio Aparecido de Moraes, Vicentina
das Dores Queiroz e
Santo Antônio da Boa
Vista); cinco EMEFs (Prof. Aluízio do
Amaral Campos, Prof.
Joaquim Passos e Silva,
Prof. Maria Thereza
Ganassali de Oliveira,
Prof. Neusa Teodoro de
Azevedo, Verano Câma-

ra) e a EMEIF Jean
Jacques Rousseau.
Outros 20 prédios,
incluindo creches,
EMEIs, EMEFs,
EMEIFs, Mantenedoras, EducaMais e a sede
da própria Secretaria
Municipal de Educação,
“estão com o AVBC
em dia”, reforça o
atual governo. Além
disso, já está em
andamento o processo
de emissão do auto de
vistoria de outros 49
imóveis da pasta.
AUTO DE VISTORIA
– O Auto de Vistoria
do Corpo de Bombeiros
(AVCB) é um documento que certifica se
a edificação em questão
atende a um conjunto de
medidas estruturais, técnicas e organizacionais
de prevenção e combate
contra incêndio e pânico.
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Revisão de benefícios do INSS inicia
nova etapa com 522 mil convocados
Arquivo/Agência Brasil

Meta é analisar
1,2 milhão de
benefícios por
incapacidade
até o final
de 2018
A Redação
Agência Brasil
Mais de 520 mil beneficiários de auxílio-doença e de aposentadoria
por invalidez foram convocados para passar por
perícia médica a partir da
última quinta-feira, dia
1º de março. Esta é a segunda etapa do Programa
de Revisão de Benefícios
por Incapacidade, realizado pelo Instituto Nacional de Seguro Social
(INSS) desde 2016.
De acordo com o Ministério do Desenvolvimento Social (MDS), as

Até 31 de janeiro de 2018,
foram realizadas 252.494
perícias com 201.674
benefícios cancelados

cartas de convocação foram
enviadas para os beneficiários de auxílio-doença
que estão há mais de dois
anos sem passar por uma
perícia médica e para os
aposentados por invalidez
com menos de 60 anos.

A meta é analisar 1,2
milhão de benefícios por
incapacidade até o final de
2018, sendo 273.803 de
auxílio-doença e 995.107
de aposentadorias por invalidez. A previsão do ministério é concluir a revisão

dos benefícios de auxíliodoença até o mês de maio.
Ao todo, 530.191 benefícios de auxílio-doença serão revisados. Até
31 de janeiro de 2018,
foram realizadas 252.494
perícias com 201.674

editais

imóveis
SALA COMERCIAL - LOCAÇÃO
Edifício América com 49m², piso
frio, banheiro e 01 (uma) vaga de
garagem - Centro de Jacareí –
Valor R$ 550,00/mês.
Fone (12) 99785-2259.

VENDO/ALUGO APTO
Vendo ou alugo apto no Jd. Flórida,
Rua Alaska, c/ 3 dormitórios (1
suíte), sala ampla, cozinha, lavanderia, wc social, 1 vaga, 3º andar.
Área total de 124,98m².
Tratar direto c/ proprietário.
Tels.: (19) 2138-0531
ou (19) 99178-3662

COND. VALE DOS LAGOS
Terreno com 1.100m², parte
alta do condomínio, excelente
topografia, vista panorâmica,
registrado, documentado e
quitado. R$ 99.500,00 mil.
Tel.: (12) 98257-9000

COND. FECHADO 5 SUÍTES
Lindo sobrado no Condomínio Villas
de Santana, cinco suítes, sendo duas
suítes térreas, sala quatro ambientes,
repleto de armários.embutidos; cozinha planejada e varanda gourmet,
hidro/spa 390m² A/C, 420m² A/T.
Valor R$ 790 mil + 12 parcelas.
Tel.: (12) 98257-9000

OPORTUNIDADE
SALA CONDOMÍNIO AMÉRICA,
35m² com divisória e ar condicionado. Vendo: R$ 120 mil.
Locação: R$ 800,00/mês.
Estudo permuta.
Tel.: (12) 98220-1000
(Whatsapp)

ALUGO/IMPERDÍVEL
Edifício Casa Alta, melhor edifício
do centro, a dois minutos do Parque da Cidade. Três dorm (uma
suíte), armários nos dormitórios,
dependência de empregada,
cozinha planejada, 2 vagas. R$
1.000,00/mês. Falar c/ Vânia. Tels.:
(12) 98113-3325 ou 98804-2155

VENDO CASA
Com dois dormitórios, duas
salas, cozinha, dois
banheiros, churrasqueira
coberta, piscina e duas vagas
de garagem + uma edícula
com sala, cozinha, wc.
Tel.: (12) 98707-6867

EMPREGO

diversoS

TRANSPORTADORA ADMITE
Programador de cargas.
Desejável experiência na
área/contratação de terceiros/
agregados. Ter disponibilidade
de horários. Local de trabalho:
Jacareí. Interessados enviar
currículo para
rhsp@novorumotrans.com.br

APRENDA TRICÔ À MÁQUINA
Aula de tricô à máquina para
moças e senhoras, máquina
Elgin Brother e Lanofix.
Vendo uma máquina de tricô
Elgin Brother 840, valor
R$ 1.600,00.
Tel.: (12) 3023-0901

veículo
VENDO - SPIN LTZ
Ano 2015, com 7 lugares e 50
mil km rodados; R$ 49.000,00.
Completa. Revisão na concessionária, higienização e troca
de pneus realizados há pouco
tempo. Estudamos troca.
Tel.: (12) 98220-1000 (Whatsapp)

ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS DE LOTES DO
LOTEAMENTO FECHADO JARDIM CRYSTAL PARK
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLÉIA GERAL 15/03/2018
ADRIANA APARECIDA DE ABREU CRUZ, Diretora Presidente e
AMAURI RODRIGUES DE MORAES, Tesoureiro da Associação
dos Proprietários de Lotes do Loteamento Fechado JARDIM
CRYSTAL PARK, nos termos constantes nos artigos 24 e seguintes
do Estatuto da Associação, por meio do presente Edital CONVOCAM todos os associados a comparecerem à Assembléia Geral
Extraordinária, a realizar-se no dia 15 de março de 2018, ás 19h em
primeira chamada, no Quiosque, situado na Avenida do Cristal, nº.
355 – Parque Califórnia, com a presença de ¾ dos condôminos,
com segunda chamada prevista para as 19h30min, quando a
mesma se instalará com qualquer número de presentes, visando
deliberar acerca do seguinte assunto:
1 – Prestação de Contas; Outubro 2017, Novembro 2017, Dezembro 2017, Janeiro 2018 e Fevereiro 2018.
2 – Eleição da Nova Diretoria Executiva e do Conselho Fiscal
Consultivo;
3 – Previsão Orçamentária.
Os condôminos poderão fazer-se representar na Assembléia por meio
de procurador especialmente constituído para tal fim, através de instrumento público, com poderes específicos inclusive para votar; ou por
outro meio de outro associado munido de procuração particular para
tal fim, com firma reconhecida em Cartório, com poderes específicos
para votar, sendo que cada associado mandatário poderá representar
apenas um único associado (art. 25, parágrafo primeiro do Estatuto),
ficando ainda cientificado que cada associado disporá de votos proporcionais ao número de unidades de sua propriedade.
Jacareí/SP, 21 de fevereiro de 2018
Adriana Aparecida de Abreu Cruz
Diretora Presidente

benefícios cancelados. A
ausência de convocados
levou ao cancelamento
de outros 26.701 benefícios. Além disso, 41.385
benefícios foram convertidos em aposentadoria
por invalidez, 2.133 em
auxílio-acidente, 1.337
em aposentadoria por
invalidez com acréscimo
de 25% no valor do benefício e 5.965 pessoas
foram encaminhadas para
reabilitação profissional.
A economia estimada
até agora é de R$ 5,8
bilhões. Já a expectativa
desta segunda etapa da
revisão é economizar
mais R$ 9,9 bilhões em
2018, totalizando cerca
de R$ 15,7 bilhões ao
longo do programa.
Em relação às aposentadorias por invalidez, já
foram realizadas 9.779
perícias de um total de
995.107 avaliações previstas. Foram cancela-

dos, até agora, 1.696
benefícios.
CONVOCAÇÃO - Depois de receber a carta de
convocação, o beneficiário terá cinco dias úteis
para agendar a perícia
pelo número 135. Não é

A previsão do
ministério é
concluir a revisão
dos benefícios de
auxílio-doença até
o mês de maio
preciso ir até uma agência do INSS para fazer
a marcação da perícia.
O beneficiário que não
atender a convocação
ou não comparecer na
d a t a a g e n d a d a terá o
benefício suspenso.
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Encontro debate a
comicidade feminina
na arte do palhaço
com atrações
nacionais e
internacionais
Jacareí e São José dos
Campos irão comemorar
o mês da mulher com o
1º Encontro de Circenses
e Palhaças do Vale do Paraíba, que começa neste
sábado (3) e seguirá até o
dia 11 de março. Promovido pelo Coletivo Entre Ela,
o evento terá como tema à
comicidade feminina e o
papel da mulher na arte
e no mundo e terá uma
ampla programação com
números circenses, espetáculos, solos de clown,
oficinas e palestras. O
encontro reunirá cerca
de 50 artistas e terá programação gratuita para
todas as idades.
Promovido pelas produtoras e também palhaças
Daniele Majzoub, Jéssica
Lane, Adriana Marques
e Ana Pilchowski o 1º

Renato David/Divulgação

Encontro de palhaças e circenses é
atração no Vale no mês da mulher
O espetáculo ‘Olívia’ é
uma das atrações deste
sábado (3), em Jacareí

SERVIÇO

1º ENCONTRO DE CIRCENSES E
PALHAÇAS DO VALE DO PARAÍBA
03/03 - SALA MÁRIO LAGO/JACAREÍ
P19h - Ensaio aberto - solo Jessica Lane – Circodela
Após ficar nove meses de cabeça para baixo antes de nascer, uma menina
se descobre equilibrista e descortina sua vida viajando pelo mundo.
P20h – SóLadies IN.PRESS - Circo di Sóladies/SP
Intervenção com as palhaças Kelly Lima, Lilyan Teles, Tatá Oliveira
e Verônica Mello.
P21h – Espetáculo ‘Olívia’, com Dani Majzoub
O corpo ideal sempre foi o principal desejo de Olivia. Chegar ao
peso desejado será desafio para alcançar a ‘beleza padrão’. Mas, o
que é ‘beleza padrão’?
Obs- Programação gratuita

Encontro de Circenses e
Palhaças do Vale do Paraíba
busca valorizar a atuação

No tom do insuportável
Saoirse Ronan é uma atriz peculiar. Em certo sentido, digamos
assim. Protagonizou filmes densos e ao mesmo tempo românticos
melados. Tem 15 anos de carreira, 24 de idade e 3 indicações
ao Oscar, sendo que a última foi na festa do Oscar deste ano (se
você lê esta coluna no sábado, 3/2, ainda está o suspense sobre
vencedores dos troféus).
‘Lady Bird’ (2017), que estreou há alguns dias, tem Saoirse
na pele de uma adolescente prestes a entrar na vida adulta. Os
conflitos com a mãe, o pai passivo nas atitudes mais rigorosas,
as questões acerca dos namorados, e as decepções sobre essas
figuras, tudo é confeccionado para atrair o público como se todos
nós fôssemos fãs de séries teens, sejam elas quais forem. Argh!
De início, a fita nos pega por conta da agilidade do roteiro e
da pretensão da diretora, a atriz Greta Gerwig, em desejar apresentar-se ao espectador como ‘novidade’ da sétima arte. Besteira.
‘Lady Bird’, já a partir dos 10, 15 minutos, começa a esburacar a
nossa cabeça com infantilidades e as sequências monótonas de
confrontos familiares.
Até agora não consegui entender os motivos pelos quais o
longa-metragem recebeu tantos elogios. Ali há zero de inovação,
atuações rasas e a Saoirse... Lembram-se de que escrevi no comecinho do artigo que ela é ‘peculiar’. Seus personagens são chatos,
no que se refere a incômodo realmente. ‘Desejo e Reparação’
(2007) e ‘Brooklin’ (2015), outras obras em que ela foi indicada
ao Oscar, são trabalhos mais rebuscados na direção de arte e
figurino, porém as interpretações da atriz são um verdadeiro porre.
Esse negócio de ser ‘queridinha’ de Hollywood é a conversa
mais fiada, em se tratandode Saoirse (não tenho ideia de como
se pronuncia o seu nome). Jeniffer Lawrence, esta sim, pode ser
chamada de ‘queridinha’. Laurie Metcalf, que faz a mãe de Lady
Bird, também está entre as finalistas, como coadjuvante.
E Greta, além de disputar no quesito diretor (a) também foi
selecionada em roteiro original. Notem: o script não é ruim. Mas
a sua execução é que compromete, no fim das contas. A mesmice
das situações imaginadas por Greta não dá a impressão de que
ela quer que a gente engula cada palavra como se fosse um ensinamento magistral – seja ele de Lady Bird ou de Marion (a mãe).
Enfim, apesar de ter duração pequena, contam-se os
minutos ao seu término.
Duração: 94 minutos. Cotação: ruim.
*Rodrigo Romero é jornalista e
escreve para este jornal semanalmente

feminina na arte da palhaçaria. Para isso o coletivo
escolheu o mês de março

para debater a visibilidade
da mulher na arte.
A programação contará
com diversos espetáculos
de artistas e palhaças da
região, entre elas Olívia e
Panqueca (Dani Majzoub
e Adriana Marques), além
de inúmeras artistas convidadas, como a palhaça
Margarida (Ana Luisa
Cardoso), celebrando 30
anos de carreira e Bell
Trana (Ana Pio), diretamente de Portugal.
O encontro irá promover também rodas de
conversas e workshops de
palhaçaria voltados para
mulheres. “A comicidade
feminina por meio da palhaçaria ainda é recente e
ganha visibilidade a cada
ano. A ideia do encontro é
justamente fortalecer esses
espaços conquistados e
ampliar e trocar experiências para que mais artistas
mulheres possam se realizar com sua arte”, comenta
Dani Majoub, idealizadora
do encontro.
Confira parte da programação no box e na página:
www.facebook.com/palhacasecircensesdovale.

Recomendamos...
Alex Brito/PMJ

Evento
acontece
na região do
Parque dos
Eucaliptos

‘Domingo no Parque’ terá novas
atividades a partir de abril em Jacareí
O ‘Domingo no Parque’, evento idealizado pela Prefeitura de
Jacareí, está sendo todo reformulado. A partir de abril, mês
do aniversário da cidade, novas atividades de lazer, esporte e
cultura estarão à disposição dos munícipes na região central.
A próxima edição do evento, que estava prevista para acontecer neste domingo (4), foi cancelada em razão dos trabalhos
de reformulação das atividades.
O evento conta com a parceria das secretarias de Esportes, Mobilidade Urbana, Segurança e Defesa do Cidadão,
Meio Ambiente, Planejamento, Governo, SAAE e Fundação
Cultural de Jacarehy.
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Procure evitar as ações violentas e as palavras ásperas. Dia favorável para novas amizades que o ajudarão a progredir muito.
Sucesso nas associações, nos negócios
e nos assuntos de dinheiro. Você passa
por momentos de descobertas em sua vida
amorosa.

Influxos excepcionalmente benéficos para a
sua vida em conjunto com as outras pessoas e o trabalho. Evite a precipitação e os
gastos supérfluos. Procure valer-se deste
dia para promover a sua elevação em todos
os sentidos. Aptidão para se relacionar com
qualquer tipo de pessoas.

Com tato e inteligência, seu êxito será total neste dia, principalmente no trabalho
e na vida social. Dia feliz ao casamento e
ao noivado e para tratar de seus interesses
financeiros. Amizades bem sucedidas. Procure cuidar mais da sua saúde, pois, sentirá
falta de energia.

No plano social, poderá ter as melhores influências que poderia esperar. Uma notícia
vinda por correio, por telefone ou por qualquer outro meio de comunicação, o deixará
muito contente. Alguém poderá procurar
conselhos com você.

Favorecimento ao seu interesse pessoal.
Terá ideias brilhantes. Propício ao amor
e a saúde. Posição vulnerável em relação
às pessoas do seu convívio. Pedidos de
familiares e de amigos, podem gerar nervosismo e ansiedade. Não faça tudo ao
mesmo tempo.

Aproveite a influência astral deste dia para
conhecer o maior número possível de pessoas . As amizades que fizer, vai lhe trazer vantagens. Dia promissor para viagens e tudo em
geral. Cuidado com as suas atitudes críticas.
Você poderá estar um tanto quanto sonhador
e agindo sem o domínio da razão.

Você vai se entender com sua família e com
seus superiores e colegas de trabalho, e
lucrará bastante se poupar o seu dinheiro.
Você poderá se sentir abalado emocionalmente, se as coisas que imaginou, não se
acertarem conforme os seus desejos.

Pratique algum esporte, mantenha-se em
movimento. Tranquilidade e bom estado
mental para entabular novas ideias visando
melhoras. A elevação da personalidade será
o ponto máximo de seu sucesso.

Excelente aspecto astral para as experiências
psíquicas e ao aumento e a evolução de sua
inteligência e conhecimentos. A saúde será
bastante boa o que lhe dará maiores condições de sucesso geral. Algumas dificuldades
na vida familiar.

Muito bom dia para tratar de assuntos e
negócios relacionados com escritas, mundo
artístico e social. Lucros pelo esforço profissional e êxito social, também se apresentarão. A sua disposição será considerável
para acertos financeiros antes relegados ao
segundo plano.

Dia que promete sucesso nas investigações,
nas pesquisas e na medicina. Sua inteligência será exaltada, devido ao bom aspecto de
mercúrio em seu horóscopo. Cuide, todavia,
da saúde, da reputação e de seu dinheiro.

Tudo dependerá de suas próprias ações neste dia. Evite atritos com pessoas desconhecidas, seja qual for o motivo. Regular para
o romance e bom para os negócios. À noite,
as influências são neutras.
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Equipamento
estará na cidade
entre os dias
6 e 22 de março,
no Parque dos
Eucaliptos

Gilberto Marques/A2img

Carreta da Mamografia atenderá
em Jacareí durante duas semanas
SERVIÇO

PROGRAMA ‘MULHERES DE PEITO’
Carreta da Mamografia
As unidades móveis contam uma equipe multidisciplinar composta por técnicos em radiologia, profissionais de enfermagem,
funcionários administrativos, além de um médico ultrassonografista. As unidades geralmente são instaladas em lugares estratégicos dos municípios e têm capacidade de atender até 50 mulheres
por dia. As imagens captadas com os exames são encaminhadas
ao Serviço Estadual de Diagnóstico por Imagem (Sedi), e o resultado sai em até 48h.
O programa ‘Mulheres de Peito’ já realizou mais de 150,1 mil
mamografias, e cerca de 2 mil mulheres já foram encaminhadas
para tratamento oncológico em unidades estaduais. As carretas já
percorram cerca de 200 localidades em todo o Estado.

A Redação
A Carreta da Mamografia, equipamento que
faz parte do programa
‘Mulheres de Peito’, do
Governo do Estado de São
Paulo, chegará a Jacareí na
próxima segunda-feira (5)
e iniciará os atendimentos
na terça-feira (6). O
serviço estará disponível
até o dia 22 de março.
A vinda da unidade
foi possível após um
pedido para atendimento
regionalizado feito pelo
deputado estadual Hélio Ni s h i m o t o ( P S D B )
ao secretário estadual de Saúde, David
Uip. O documento
e n t r e g u e p e lo deputado à secretaria foi assinado pelos prefeitos de

A Carreta da Mamografia ficará no estacionamento do Parque dos Eucaliptos, região central

Jacareí, Igaratá, São José
dos Campos, Jambeiro e
Monteiro Lobato.
“Como o programa possui quatro carretas para
percorrer os 645 municípios do Estado, não havia
previsão para a vinda a
Jacareí, talvez só em 2019.
Foi então que pensamos
no atendimento regionali-

zado, ou seja, ao invés de
atender apenas mulheres
do município que recebe
a carreta, consegui que
outras quatro prefeituras
concordassem que Jacareí fosse a ‘cidade polo’
e que as munícipes dessas
outras cidades também
pudessem ser atendidas”,
explica o parlamentar.

ATENDIMENTO - A
Carreta da Mamografia
estará no estacionamento
do Parque dos Eucaliptos,
localizado na Avenida
Nove de Julho, região
central, com atendimento
entre os dias 6 e 22 de
março. Serão distribuídas
50 senhas de segunda a
sexta-feira para atendi-

mento no mesmo dia, das
9h às 17h e aos sábados,
25 senhas, das 9h às 12h.
Mulheres acima de 50
anos, não precisam de
pedido médico, apenas do
RG e cartão SUS. Quem
tem entre 35 e 49 anos
deve estar munida de pedido médico, cartão SUS
e RG. Os pedidos médicos
podem ser feitos por enfermeiras das UBSs (Unidades
Básicas de Saúde).
0800 - Além das unidades
móveis, o programa oferece
um serviço complementar
de rastreamento do câncer.

Mulheres com idades entre
50 e 69 anos podem agendar
os exames em um dos 300
serviços com mamógrafos
espalhados por todo Estado,
por meio do telefone 0800
779 0000.
Caso seja detectado alguma alteração nos exames realizados nas carretas
ou nos serviços agendados
por telefone, a paciente
será encaminhada para
acompanhamento e tratamento em unidades da
Rede Hebe Camargo de
Combate ao Câncer mais
perto de sua residência.

