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Vacinação
contra raiva
segue em bairros
da região oeste
de Jacareí
Pg. 8

Prefeitura define
expediente nos
dias de jogos da
Seleção na Copa
A Prefeitura de Jacareí estabeleceu horários
diferenciados de expediente nas repartições
públicas municipais nos
dias de jogos da Seleção
Brasileira na Copa do
Mundo FIFA 2018. Pg. 6
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Jacareí encaminha empréstimo de
240 milhões para ‘pacote’ de obras
Pg.3

Alex Brito/PMJ

FECHADA PARA REFORMA

De acordo com o governo Izaias, obras garantirão 15 anos de antecipação no crescimento do município

A Unidade Municipal de Saúde da Família do Jardim das Indústrias

A

Unidade Municipal de Saúde da Família do Jardim das Indústrias (região
leste) será transferida, temporariamente, para outros dois prédios, no
próprio bairro, a partir de segunda-feira (11). A mudança é necessária
para uma reforma de todo o telhado da unidade e da sala de atendimento
odontológico, além da pintura do prédio. Pg. 4

Exposição no MAV aborda folclore regional Pg. 7
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IMPOSITIVO

A Câmara Municipal aprovou em segunda discussão
a proposta de emenda à Lei Orgânica que permite aos vereadores a utilização de recursos para emendas à Lei Orçamentária Anual, em Jacareí. O Legislativo vincula 1,2%
do Orçamento para a proposição de emendas destinadas
à execução de obras e serviços. Este ano, a receita está fixada em R$ 879,4 milhões. Aplicado à previsão orçamentária, o percentual permite à Câmara manejar o montante
R$ 10,5 milhões, que será dividido igualmente entre cada
um dos 13 vereadores a partir de 2019.

EMANUEL

A Justiça Eleitoral cancelou a filiação do ex-prefeito de São José dos Campos Emanuel Fernandes ao
PSDB, após a condenação, em última instância, por improbidade administrativa. O cancelamento foi feito pelo
Tribunal Superior Eleitoral no dia 13 de abril. Emanuel foi
condenado por contratar serviços de transporte coletivo
sem licitação durante o último mandato como prefeito,
que terminou em 2004. Com a decisão, Emanuel teve os
direitos políticos suspensos por três anos.

SOLIDARIEDADE

Em sua página no Facebook, o prefeito de Jacareí,
Izaias Santana (PSDB), saiu em defesa do colega, revelando que durante a reunião do Conselho Diretor da RMVale,
na terça-feira (5), apresentou uma moção de solidariedade em apoio a Emanuel. “Ao me solidarizar com ele, alerto
para o risco que vivemos ao nos acomodar com posturas
fundamentalistas de alguns membros do Ministério Público e do Poder Judiciário, ao utilizar suas convicções
para preencher conceitos jurídicos indeterminados, e
destes aplicar normas sancionatórias, numa área tão suscetível a variadas avaliações, como é a gestão pública”,
enfatizou.

’ALÔ POLÍTICOS’

A Performa Comunicação, localizada em São José
dos Campos, desenvolveu um aplicativo que traz o perfil e
notícias de políticos de 12 cida- Divulgação
des da região. O ‘Alô Políticos’
possibilita acompanhar diariamente vereadores, deputados
estaduais, deputados federais e
senadores. O objetivo é assegurar transparência e prestação
de contas através de uma única ferramenta, disponibilizada
para celulares e Ipads sem nenhum custo. O aplicativo
está acessível nas plataformas IOS e Android.

FUNCIONALISMO ESTADUAL

Uma série de reclamações dos servidores públicos
estaduais, usuários do Iamspe na região, levou o deputado estadual Padre Afonso (PV) a se reunir com o novo superintendente do órgão, Márcio Cidade. Uma das solicitações apresentadas foi a necessidade de aumentar o teto
do repasse de recursos ao Hospital Regional, atualmente
a única unidade hospitalar que atende pacientes na região
compreendida entre Taubaté e o Vale Histórico.

ATENDIMENTO

Padre Afonso explicou que hoje o Hospital Regional, que atende a cerca de 35 mil usuários de Taubaté e
adjacências, recebe atualmente o valor de R$ 276 mil por
mês, enquanto a Santa Casa de São José, onde são atendidos
cerca de 27 mil usuários locais, o repasse é de R$ 900 mil. A ampliação da rede credenciada e da cota de exames laboratoriais
e por imagem, foram outras reivindicações do parlamentar,
uma vez que apenas um laboratório localizado em Taubaté
está credenciado para atender a toda a região.
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Plantar batatas no melhor sentido

E

xiste uma expressão de
origem portuguesa bastante usada no Brasil, “vá
plantar batatas”, mais usada
para despachar quem nos apoquenta. Porém, como em Portugal só se usa o verbo ‘plantar’,
para os demais seria ‘semear’;
o “plantar batatas” tornou-se
expressão brasileira. Podemos
dizer que por aqui o ‘semear’
vem embutido no ‘plantar’ e, no
significado amplo, tanto semear como “batata” são símbolos
fortes “Semeie o amor que o resultado é batata!”, dizemos.
Existem dois projetos “batatas” em execução no distrito
de São Silvestre, Jacareí (região
oeste de Jacareí), pela Secretaria Municipal de Educação
apoiados pela indústria Fíbria
estabelecida do bairro.
Um começou em 2017 na
escola José Éboli de Lima: “Práticas Sustentáveis”, que envol-

veu, ano passado, 360 estudantes na criação de pomar, horta
e plantio de árvores frutíferas,
com sistema de captação de
águas das chuvas, compostagem de resíduos orgânicos, e
outras inovações.
Foi tão bem recebido, que
os próprios alunos pediram que

Investir na
juventude pela
educação, prática
social e cidadania
dá resultado ‘batata!’
fosse feito semelhante ação
nas respectivas residências.
Nascia assim, em janeiro deste
ano, o ‘Quintais Produtivos’ que
já proporcionou colheitas de
hortaliças e ervas em quintais e
palets (onde o espaço for redu-

zido). Tudo supervisionado pela
direção da escola, agrônomo da
Fibria e por uma comissão de
moradores que também incentiva a prática aos que ainda não
aderiram. Muitos já consomem
produtos dessa iniciativa.
Ao mesmo tempo, a Secretaria da Educação vem se mobilizando, por meio do projeto
‘Jacareí Cidade Leitora’, na tentativa de fazer com que a cidade
leia mais. Também apoiado por
setores da sociedade. O Diário de Jacareí, que neste 2018
completa 50 anos, incorporou
em seu rol de comemorações
proativas a ampla divulgação
e acompanhamento dessas iniciativas por entender esse ser
o caminho da necessária virada social. Investir na juventude
pela educação, prática social e
cidadania dá resultado ‘batata!’
No melhor dos sentidos.
É a nossa opinião.

A

literatura vive um
dilema. Cada vez
menos pessoas dispõem-se a ler. Cada vez
mais querem escrever.
Para escrever bem é preciso ler muito. Tanto para
assimilar procedimentos
que levam a fazer um
texto quanto para captar
nos meandros das entrelinhas o que inspirou sua
composição.
Se você chegou até
este ponto, quase certo é
que gosta de ler jornal e,
especificamente, o Diário
de Jacareí. Existe na elaboração do informativo
todo um trabalho de escolha de assuntos, elaboração de fotografia,
escrita, diagramação
(disposição do material
comunicativo na página) que se transforma
em formas atrativas
que conduzem à leitura.
Esta mesma disposição

A importância de um trabalho sério
pode não acontecer se
este texto for apresentado em outro local que
não o DJ.
ilustração
E s t a ,
como o leitor sabe, é
uma coluna
para comunicações da
Academia
Jacarehyense de Letras.
Uma entidade que reúne pessoas
que gostam
de escrever
e, além de gostar de ler,
espera que o texto que
faz seja lido, pois é a ra-

zão de ser da atividade
de cada membro.
Para atingir esse objetivo
–
e s c r i t o r/
leitor – foi
preciso
um
terceiro elemento facil i t a d or :
a
plataforma, no
caso o jornal Diário
de Jacareí.
Assim, escritor tem
como apresentar o que
escreve, leitor tem informações de seu interesse

O

s juros bancários no
Brasil ultrapassaram
todos os limites do razoável. Não é por acaso que
os balanços das instituições
financeiras, em qualquer
situação, registram lucros
constantes e espetaculares, trazendo força e vigor à
máxima de Bertold Brechet:
“Que é roubar um banco em
comparação a fundar um
banco?” As causas para
tamanho sucesso são inúmeras, perpassando pela
pouca competitividade no
setor, escassez de recursos
para emprestar, ausência de
garantia; risco de inadimplência dos tomadores de
crédito.
Uma tentativa de baratear o crédito ocorre desde
2011, com a criação do chamado "cadastro positivo",
que é um score, ou seja, uma

Cadastro Positivo
espécie de "nota de crédito"
atribuída ao pretendente
de empréstimo, que pode
acarretar em taxas de juros
menores. Em tese, quanto
maior for o score, menor
será a taxa de juros em
crediários e financiamentos.
A pontuação atribuída
ao consumidor será composta por informações sobre a vida pregressa do
mutuário, que envolvem
a pontualidade no pagamento de contas, água,
gás, telefone, luz, dentre
outros. Para aumentar o
score, o consumidor de-

monstrará que, além de ser
cuidadoso no cumprimento
de suas obrigações, honrou
empréstimo anterior, sem
a necessidade de renegociações ou moratória, por
exemplo.
A questão crucial, no
entanto, é que mesmo com
um excelente score, não há
garantia de que os juros
serão menores, porque
todo o poder continuará
nas mãos do credor conforme a sua conveniência.
É possível até mesmo que
para a aferição da nota,
sejam levantadas infor-

ou que o leva a descobrir
novas possibilidades, e
o jornal cumpre seu papel social.
Fechou o círculo?
Ainda não. É preciso
que, além do caminho
natural exposto, haja
boa vontade das partes para que tudo saia
a contento e todos possam atender às próprias
expectativas.
Esta descrição explica a importância
de festejarmos os 50
anos do Diário de Jacareí completados este
mês. Nossa Academia
Jacarehyense de Letras
cumprimenta a direção
do jornal pela deferência de a colocar, quinzenalmente, há cerca de
cinco anos, em contato
com você e com os mais
importantes leitores da
cidade. Parabéns e nossa gratidão!
mações públicas sobre
a existência de ações judiciais contra bancos e
financeiras, ocorrência de
ações de busca e apreensão de veículos, retomada
de imóveis, enfim situações que demonstrem que
determinado consumidor é
pessoa litigiosa ou não.
Certamente, bancos,
financeiras e cooperativas de crédito terão no
cadastro positivo mais
uma ferramenta de garantia e proteção de seus
ativos. Oxalá o tomador de
crédito, considerado como
um bom pagador tenha de
fato, uma substancial redução nos juros bancários.
Quem viver verá!
*Paulo de Tarso Castro Carvalho
é advogado, mestre em direito e
professor universitário
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Jacareí encaminha empréstimo de
240 milhões para ‘pacote’ de obras

Cristina Reis /PMJ

A Redação

Jacareí terá
oito novas
Academias
ao Ar Livre
As academias serão
instaladas nos bairros
Igarapés, Beira-Rio, Pitoresco, Jardim das Indústrias, Jardim do Vale,
Jardim Marcondes, Panorama e Vila Branca. As
obras têm prazo de quatro meses para conclusão
e o valor do contrato com
a Construtora Teorema
Engenharia e Construções é de R$369 mil.

Vacinação
contra a gripe
segue até o dia
15 de junho
A Campanha de vacinação contra a gripe
foi prorrogada até o dia
15 de junho em todas
as Unidades Básicas de
Saúde (UBSs) e nas Unidades Municipais Saúde
da Família (UMSFs). Até
o dia 30 de maio foram
aplicadas 31.675 doses
em Jacareí. A meta é
atingir 90% do público
prioritário, que representa 47.090 doses.

Jacareí teve aprovada
uma linha de crédito da
ordem de 60 milhões de
dólares (cerca de 240
milhões de reais), pela
Comissão de Financiamentos Externos (Cofiex). Os recursos serão
utilizados pelo Programa de Desenvolvimento Urbano e Social do
Município, a ser exec utado com o Banco
de Desenvolvimento da
América Latina.
O programa contempla um pacote de obras
aprovadas pelo Plano
Plurianual (PPA), que,
de acordo com a atual
administração, “garantirão 15 anos de antecipação no crescimento
do município”, e deverão ‘zerar’ as principais demandas do Plano
Diretor. Todas as informações foram apre-

Alex Brito/PMJ

De acordo com o governo Izaias, obras garantirão 15 anos de antecipação no crescimento do município

O ‘pacote de obras ‘ foi apresentado pelo prefeito Izaias a vereadores e secretários

sentadas pelo prefeito
Izaias Santana (PSDB) a
vereadores e secretários,
na quinta-feira (7).
“Vamos mudar a cara

de Jacareí”, disse o prefeito aos presentes. Ele
explicou que os recursos serão aplicados em
quatro eixos: projetos

Governo federal libera
R$ 15 mi para obras de
drenagem na região oeste
A Redação
O SAAE (Serviço Autônomo de Água e Esgoto)
anunciou a liberação de
recursos da ordem de
R$ 15,779 milhões para
obras de drenagem em
bairros da região oeste de
Jacareí. A informação foi
confirmada no início da
semana pelo Ministério
das Cidades, órgão do
governo federal responsável pelo aporte.

De acordo com a autarquia, os recursos serão
utilizados em obras já
licitadas, que incluem drenagem no Jardim Emília
(fase 1), São João e Jardim
Jacinto, resolvendo graves
problemas de inundações
nessas localidades da região oeste da cidade. Os
recursos incluem ainda
a realização de obras de
implantação de coletores
tronco de esgoto na região
central de Jacareí.

RECURSOS
PRÓPRIOS
O SAAE também confirmou a utilização de
recursos próprios para
agilizar a construção das
Estações Elevatórias e de
tratamento dos bairros
Jardim Pedramar, Parque
Imperial, Jardim Siesta e
Jardim Paulistano, também na região oeste.
O prefeito de Jacareí,
Izaias Santana (PSDB),
comemorou o anúncio

José Luiz Bednarski

U

ma omissão imperdoável Monteiro Lobato não
ter pertencido à Academia Brasileira de Letras.
O convite tardio encontrou-o já desiludido das
vaidades humanas.
Além de sua célebre obra adulta e infantil, o escritor
de Taubaté é lembrado pela veia empreendedora e a
frase patriota de singular sabedoria ‘um país se faz
com homens e livros’.
A correlação entre os indicadores mundiais de
leitura e desenvolvimento humano (IDH) demonstra
o acerto da sentença do pensador brasileiro acima
mencionado.
O Programa Internacional de Avaliação de Estudantes (PISA, sigla em inglês) é o ranking mundial mais
confiável de medição de grau de leitura, pois se baseia
em provas objetivas aplicadas a estudantes.
As nações que lideram a lista são Cingapura, Hong
Kong, Canadá, Finlândia e Irlanda. Todas elas também

Leitura para progresso de Jacareí
figuram entre os 25 povos mais desenvolvidos e com
melhor qualidade de vida do planeta.
Nossa pátria está bem atrás. Figura na medíocre quinquagésima nona posição. Não por acaso, a classificação
brasileira no IDH também é sofrível – apenas o 79º lugar.
Até a escalavrada Venezuela, escarmentada por socialistas pouco maduros para conviver em democracia
e prepotentes no manuseio das chaves da governança,
está melhor que o Brasil.
Essa vizinha que possui como ave-símbolo o corrupião sempre esteve à frente de nós nas provas do PISA
e, por isso, mesmo com tantas dificuldades sociais,

viários, que incluem oito
obras num total de mais
de 21 km de novas vias;
urbanização da orla do
Córrego do Tanquinho,

expansão da malha cicloviária e formação de
cinco parques.
Segundo Izaias, o Tesouro Nacional realizará
procedimentos de conferência de documentos para encaminhar a
solicitação de crédito à
Comissão Econômica do
Senado. Aprovado pelo
Senado, Jacareí buscará
a aprovação da Câmara
Municipal para contrair
o financiamento e assinar o contrato.
Paralelo a isso, o gover no municipal está
promovendo a revisão
dos projetos existentes
e analisando a possível
contratação de novos
projetos básicos e executivos para iniciar a
licitação. “Se tudo caminhar como o planejado, é
possível que no primeiro
semestre de 2019 tenhamos as obras iniciadas”,
afirma Izaias.

Divulgação/SAAE

Funcionários
trabalham na primeira
fase da obra de drenagem
do Jardim Emília

feito pelo governo federal, admitindo certa ansiedade para a obtenção
dos recursos em razão da
necessidade de se eliminar
restrições impostas por
decisões judiciais. “Agra-

deço, também, ao deputado federal Eduardo Cury
pela disposição e diversas
reuniões que mantivemos
no Ministério das Cidades
para resolver essa pendência.”, reforça Izaias.

ainda figura acima do Brasil no IDH (71º lugar).
O PISA de 2015 revelou que 51% dos estudantes
brasileiros com 15 anos de idade não conseguem ler
e escrever de modo minimamente aceitável, e não
possuem capacidade de interpretar os textos mais
simples.
Pesquisa italiana comprovou que a mera leitura de
Harry Potter é capaz de diminuir o preconceito contra
homossexuais, pessoas de pele escura e imigrantes.
A razão é a associação do enredo à solidariedade com
minorias sociais, acreditam os cientistas. Diante dos
evidentes benefícios sociais elencados, a prefeitura de
Jacareí deve ser parabenizada pela iniciativa de criar o
projeto Cidade Leitora.
Entretanto, para o trabalho não cair no vazio, é indispensável implantar e pesquisar localmente os critérios
do IDH para conferir os dividendos sociais gerados.
José Luiz Bednarski é Promotor
de Justiça da Cidadania e do Consumidor
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Unidade de Saúde da Família muda
de endereço para reforma de prédio
A Redação

Alex Brito/PMJ

A Un id a d e Mu n icipal de Saúde da Fam í lia do Jardim das
Indústrias (região leste) se rá t ra n sfe r id a,
temporariamente, para
outros dois prédios, no
próprio bairro, a partir de
segunda-feira (11). A mudança é necessária para
uma reforma de todo
o telhado da unidade e
da sala de atendimento
odontológico, além da
pintura do prédio.
A UMSF não passa
por obras de melhorias
há quatro anos. “Houve uma infestação de
c upi n s no tel hado e
faremos a troca de toda
a estrutura por metal
com telhas de alumínio. Com essa reforma,
reativaremos e ampliaremos os atendimentos
odontológicos, atualmente paralisados em
f unção do problema,
que inviabilizou o uso
d a s s a l a s n a u n id aAtualmente, a
Santa Casa possui
123 leitos, sendo
que 98% são ocupados
por pacientes SUS

Alex Brito/PMJ

Obra na Unidade do Jardim das Indústrias terá início na segunda-feira (11), com previsão de término de cinco meses

Outras unidades também
passarão por mudanças
no segundo semestre

A Unidade Municipal de Saúde da Família do Jardim das Indústrias

de”, explica a diretora
de Atenção Básica da
Secretaria de Saúde,
Marilis Cury.
A obra está estimada em R$ 139 mil e é
d e r e s p on s a bi l id a d e
da Construtora César
Gonçalves, com prazo
de cinco meses para a
execução.

ALTERAÇÕES
A UMSF do Jardim
das Indústrias passará
a atender no imóvel localizado na rua Expedicionário João Santana, 36, no própr io
bai r ro, com médicos
generalistas (demanda
programada e agendad a), pesa ge m ‘Bol sa

Família’, retirada de
guias e agendamentos
de consultas, além de
exames preventivos.
Já no imóvel localizado na rua Armand o C ava lc a nt i , 12 6,
t a mbé m no Ja rd i m
das Indústrias, serão
realizados os atendime ntos dos méd icos

A Prefeitura de Jacareí anunciou também
que para o segundo
semestre de 2018 está
prevista a reforma da
antiga UPA Infantil
que passará a abrigar a
UBS (Unidade Básica
de Saúde) Central, na
avenida Senador Joaquim Miguel.
A antiga URE (Unidade de Referência de
Especialidades), que
passará a ser a Farmácia de Alto Custo, ao

plantonistas 12 horas
(das 7h às 19h – dem a nd a e s pont â ne a),
procedimentos de enfermagem, como vacina, curativos, troca de
sonda e medicações;
coleta de exames la-

lado do SIM também
será reformada, assim
como a Infectologia e
a ampliação da UPA e
da Unidade Municipal
de Saúde da Família
(UMSF) do distrito do
Parque Meia-Lua (região norte).
Já as UBS Jardim
Emília e Parque Imperial (ambas na região
oeste) e do Rio Comprido (região leste) passarão
a funcionar em outros
prédios nesses bairros.

boratoriais e dispensação de medicamentos
(farmácia).
A Unidade de Saúde
da Família Jardim das
Indústrias atende, em
m é d i a , 6 0 0 p e s s oa s
por dia.

Santa Casa retoma certificação que
viabiliza emendas e financiamentos
A Santa Casa de Misericórdia conseguiu a
renovação do Certificado
de Entidade Beneficente de Assistência Social
(CEBAS). Após seis anos
de negativas, a renovação
foi publicada no Diário
Oficial da União (Portaria
719, de 23 de maio de 2018)
e anunciada oficialmente
na segunda-feira (04) pela
Prefeitura de Jacareí, interventora do hospital.
O CEBAS foi suspenso pela União em 2012
por problemas de documentação da Santa Casa.
Em 2015, ainda na gestão
do ex-prefeito Hamilton
Mota (PT), o hospital

entrou com um processo
para reaver o certificado,
mas somente agora ele foi
renovado. “Conseguimos
a homologação do convênio referente aos anos
de 2012 a 2015. Embora
os demais anos ainda estejam em julgamento, a
União também garantiu
a certificação”, explica a
superintendente da instituição, Elisete Sgorlon.
Segundo a atual administração, o certificado
garante a possibilidade
de emendas parlamentares, a isenção do INSS
patronal e, ainda, acesso
a f inanciamentos. De
acordo com a superin-

tendência da Santa Casa,
haverá, ainda, o ressarcimento do recolhimento
do PIS, no valor de, aproximadamente, R$ 200 mil.
EXIGÊNCIAS
Para a renovação do
certificado foram necessárias diversas modificações no contrato celebrado entre a Santa Casa e a
União. Somente em 2013
foi celebrado um contrato
formal entre as partes.
“Todas as mudanças
estruturais na relação
entre poder público e a
Santa Casa dependiam
do reconhecimento como
entidade integrante do

SUS. Logo no início da
nossa gestão, junto com
o deputado federal Eduardo Cury participei de
duas reuniões com o secretário executivo do
Ministério da Saúde para
resolver esse problema e
o conscientizamos da importância da Santa Casa
como o único hospital
de atendimento integral
aos usuários do SUS no
município”, reforça o
prefeito de Jacareí, Izaias
Santana (PSDB).
Atualmente, a Santa
Casa de Jacareí possui
123 leitos, sendo que
98% são ocupados por
pacientes SUS.

Jacareí, 09 a 15 de junho de 2018
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Geral

Prefeitura define expediente nos
dias de jogos da Seleção na Copa

Imóveis
APTO - 3 DORMS
Celebration Clube, no Jardim
Califórnia, com varanda gourmet, duas
vagas, piscinas, academia,
sauna, etc. Valor: R$ 98 mil + saldo
(Aceito carro/moto).
Tel.: (12) 99602-0900 (Whatsapp)

SOBRADO NOVO
Condomínio Golden Park. Sala de estar e
jantar, cozinha, lavabo, área de serviço,
duas vagas, três suítes c/ sacada,
closet, lazer c/ churrasqueira e
WC e quintal. AC 197,00m².
Valor: R$ 640 mil.
Tratar c/ Davi. Tel.: (12) 99141-4551

SALA COMERCIAL - LOCAÇÃO
Edifício América, com 49m², piso
frio, wc 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

veículo
CORSA SEDAN 1.8
Vendo Corsa Sedan 1.8 MPFI – ano 2003 gasolina – cor cinza – vidro elétrico, trava
elétrica e direção, com 230 mil/km. Valor
R$ 14 mil. Tratar com Gabriel.
Tel.: (12) 98820-8702 (Whatsapp)

emprego

EMPRESA DE VISTORIA AUTOMOTIVA
Procura vistoriador automotivo com experiência para realização
de laudos cautelares e de transferência para o Detran/SP. Necessário curso/certificado de vistoriador. Salário a combinar, vale
transporte e Refeição.
Interessados enviar currículo para rsvistoria.jacarei@gmail.com

comunicado
ABANDONO DE EMPREGO
SUPERFRIO ARMAZÉNS GERAIS S/A, inscrita no CNPJ sob o nº. 02.060.862/000720, situada na Rua HAROLD BARNSLEY HOLLAND, nº 2.130, Rio Abaixo, Jacareí/
SP, CEP: 12.334-403, comunica o Abandono de Emprego do funcionário FELIPE
DAMIÃO DE MORAES SILVA, cargo Operador de Armazém Junior, portador da
CTPS nº. 66480 – Série 333, CPF 400.641.268-11, que não comparece ao trabalho
desde 06 de maio de 2018, sem nenhuma justificativa; está com seu contrato

rescindido por justa causa, conforme Art. 482 da CLT.

Edital
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA – ASSOCIAÇÃO DOS ADQUIRENTES DE
LOTES NO LOTEAMENTO VALE INDUSTRIAL PAULISTA – Sito a ROD.
GERALDO SCAVONE, Nº. 2.730 - JARDIM CALIFORNIA – JACAREI/SP,
CEP: 12.305.490 - CNPJ: 07.856.432/0001-48 – Data: TERÇA-FEIRA
- 19 DE JUNHO DE 2018. Local: GALPÃO DA DURALATEX – LOTE
D-13 – Primeira Chamada: às 14h30min –Segunda Chamada: às
15h – Ordem do dia: ITEM 01 – Apresentação/Aprovação das contas
de junho/2017 até maio/2018. ITEM 02 – Apresentação/Aprovação da
taxa mensal associativa e fundo de reserva.

A Prefeitura de Jacareí estabeleceu horários
diferenciados de expediente nas repar tições
públicas municipais nos
dias de jogos da Seleção
Brasileira na Copa do
Mundo FIFA 2018, que
será realizada na Rússia.
De acordo com o decreto, publicado no Boletim

Oficial de sexta-feira (8),
nos dias em que os jogos
se realizarem pela manhã
o expediente terá início
a partir das 14h. Já nos
dias em que os jogos se
realizarem no período
da tarde, o expediente se
encerrará às 13h.
O texto determina aos
responsáveis por órgãos

e entidades, nas respectivas áreas de competência,
assegurar que os agentes
públicos observem os turnos
de funcionamento e preservem o funcionamento dos
ser viços consid e ra d os
essenciais.
COMPENSAÇÃO
As horas não trabalhadas

serão objeto de compensação até o dia 31 de outubro
de 2018. Já a Secretaria
Municipal de Educação
estipulará em regime próprio a compensação até
o dia 31 de dezembro
de 2018, para garantir o
cumprimento da carga
horária estabelecida para
as escolas municipais.

Jacareí, 09 a 15 de junho de 2018
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Exposição no MAV aborda folclore regional
A Redação
O MAV (Museu de
Antropologia do Vale do
Paraíba) recebe, até o dia
31 de agosto, a exposição itinerante ‘Café e
Folclore Caipira’. A
mostra leva ao público
um pouco do que é
popularmente conhecido como ‘folclore
caipira’, revelando os
costumes e o cotidiano
desse personagem tão
importante para a história do café na região.
Seus painéis permitem conhecer
algumas tradições
da cultura, como
superstições, simpatias, receitas, cantigas
e técnicas medicinais
caseiras à base de café.
A exposição estará
aberta ao público de
terça a sábado, das 9h às
14h, na sede do MAV,
que fica na Rua XV de
Novembro, 143, região
central de Jacareí.

Arquivo/PMJ

A mostra leva ao público um pouco do que é conhecido como ‘folclore caipira’
‘Folclore
caipira’ é
tema de
exposição
no MAV de
Jacareí

AGENDA
DE JUNHO
A Fundação Cultural
de Jacarehy promove
no mês de junho mais
de 30 opções que vão
dos tradicionais ‘Sábado Musical’, no Pátio dos trilhos, até as
exibições do Cineclube, às quintas-feiras.
O MAV traz três
exposições no de-

correr do mês, entre
elas a continuidade
do ‘Fragmentos do
Homem Valeparaibano’, ‘Café Folclore
Caipira’ e a ‘Divino
Espírito Santo’ com
o acervo do próprio
museu, de terça a
sábado, das 9h às 16h.
Outra novidade
será a segunda edição
da ‘Feira dos Trilhos’,

que acontece neste domingo (10), das 9h às
14h, na região central.
A 7ª edição da
tradicional Feira
Regional do Bolinho
Caipira será realizada nos dias 22, 23,
24, 29, 30 de junho e
01 de julho, das 14h
às 22h, na Avenida
Davi Lino, ao lado do
Parque da Cidade.
Além disso, as
tradicionais festas juninas prometem agitar
os bairros. Confira a
programação completa
no site: www.fundacaocultural.com.br.

É
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Grande Plummer

preciso saber escolher o personagem certeiro, e
mirar esse alvo pode ser uma cilada sem fim. Um
exemplo de porte alto, cuja sobriedade, elegância
fazem o público considerar querer assisti-lo, é Christopher Plummer. Aos 88 anos, tem no currículo obras
do calibre de ‘A Noviça Rebelde’, ‘A Queda do Império
Romano’ (ambos de 1964), ‘O Informante’ (1999).
Em 2017, o filme ‘Todo o Dinheiro do Mundo’ arrastou
Plummer a um papel singular, que existiu na vida real: o
empresário J.Paul Getty (1892-1976). Magnata do petróleo, colecionador de obras de arte, foi um dos primeiros
no mundo a ultrapassar a marca de 1 bilhão de dólares
de patrimônio.
‘Todo o Dinheiro do Mundo’ reconstitui de maneira
convincente o sequestro do neto de Getty, John Paul
(1956-2011), nos anos 1970. Ele ficou 5 meses em cativeiro. A mãe pediu ajuda ao patriarca bilionário, que se
recusou a pagar. ‘Tenho 14 netos. Se pagar pra um, terei
de fazer a todos’, chegou a dizer na época.
A situação se alterou quando os bandidos enviaram a
mecha de cabelo do adolescente, acompanhado de um
pedaço da orelha. Foram pagos 3 milhões de dólares e
o menino foi libertado no fim de 1973. A fita tem a direção do grande Ridley Scott e o elenco conta com nomes
como a Michelle Williams e o Mark Wahlberg.
Plummer dá show. Não à toa, foi indicado ao Oscar de
ator coadjuvante. O longa-metragem ficou sob holofote
também pela dispensa do ator Kevin Spacey, acusado
de abusos sexuais.
Foram adicionados 10 milhões de dólares ao orçamento à inclusão de Plummer. 400 trechos foram refeitos. Tudo ocorreu em 9 dias no Reino Unido e Itália.
Determinadas sequências até tiveram de ser filmadas
integralmente, e Michelle e Wahlberg tiveram de voltar
aos sets.
Duração: 132 minutos. Cotação: bom.
*Rodrigo Romero é jornalista e
escreve para este jornal semanalmente
www.recantodasletras.com.br/autores/rodrigoromero

Recomendamos...
Jacareí promoverá Feira Agroecológica

A
Horóscopo
VISITE: WWW.OMARCARDOSO.COM.BR
áries
21/03 a 20/04
Período de maior isolamento, mas favorável para a meditação e o contato com aspectos profundos de seu
psiquismo. Poderá haver certa oscilação emocional e melancolia, além
da habitual.

touro
21/04 a 20/05
Seja cortês e procure medir bem as
palavras, ao tratar com pessoas do
seu círculo social. Sua sinceridade
pode magoar profundamente a pessoa com quem convive, seja no trabalho ou na vida familiar.

gêmeos
21/05 a 20/06
Há indícios favoráveis nos seus assuntos pessoais e profissionais. Obtenção
de segredos importantes. Continue
tendo confiança em si mesmo. A partir
de hoje você estará se encaminhando
para um período excelente.

cÂncer
21/06 a 21/07
Dia excepcional. Benéfico para amizades e amor. Boas chances para competições, recebimento de presentes
ou qualquer coisa que lhe traga alegria. Obterá favor de pessoas religiosas ou de autoridades

LIBRA
23/09 a 22/10
Os fluxos indicam um bom dia que se
inicia para você. As pessoas a sua volta
deverão colaborar bastante para a felicidade matrimonial, familiar e amorosa.
Você lucrará pelo esforço no trabalho e
nos negócios que fizer.

CAPRICÓRNIO
22/12 a 21/01
Período de isolamento, favorável para
a meditação e o contato com aspectos
profundos de seu psiquismo. Poderá haver certa oscilação emocional e melancolia. Permanece, contudo, a confiança
no trato com o dinheiro e o trabalho.

leão
22/07 a 22/08

ESCORPIÃO
23/10 a 21/11

AQUÁRIO
21/01 a 19/02

Período para refletir sobre seus problemas e analisar questões pessoais. Melhoria no ambiente de trabalho. Possibilidade de ver realizados seus maiores
desejos, se manipular com inteligência
suas vontades.

Uma fase difícil, em que deverá agir com
muita cautela, otimismo, inteligência
e vivacidade, para que tudo saia a seu
modo, se inicia hoje. Tome cuidado com
os inimigos declarados e cuide da saúde. Segure um pouco seu entusiasmo.

Pequenas oscilações na vitalidade
física e mental. Não exija de mais do
seu organismo e procure adaptar-se as
modificações intensas que estão ocorrendo. Procure descobrir o que está
mudando em você.

virgem
23/08 a 22/09

SAGITÁRIO
22/11 a 21/12

Tenha muito cuidado com a precipitação,
principalmente ao dirigir veículos. Cuide,
também, da saúde. Aproveite este momento para demonstrar suas emoções.
Negativo fluxo astral para mudanças de
emprego ou residência.

Bastante entusiasmo no trabalho. Atitudes decisivas poderão ser tomadas e,
desde que as direcione de forma construtiva, serão fonte de bons resultados
práticos e financeiros. Ótimo para os
passeios e para o amor.

PEIXES
20/02 a 20/03
Você terá que rever os impulsos que o
levaram a cultivar certas relações, pois
neles está à causa da atual falta de harmonia entre você e as pessoas do seu
convívio. Período de máxima expansão
das possibilidades na vida econômica.

Secretaria de Desenvolvimento Econômico, através da Diretoria de Agricultura e Abastecimento,
em parceria com o Cati Jacareí (Coordenadoria de
Assistência Técnica Integral) e a Associação de Produtores Rurais Orgânicos e Agroecológicos, realizará
semanalmente, Divulgação/PMJ
sempre aos
sábados, uma
Feira Agroecológica. A
primeira edição
acontecerá
neste sábado
(9), das 7h30
às 12h30,
no Largo do
Verduras, legumes, frutas da estação,
Riachuelo,
fazem parte do ‘cardápio’ da feira
região central.
De acordo com a pasta, o objetivo é promover um comércio
justo e solidário, estreitando o relacionamento do
produtor com o consumidor final, valorizando o cultivo
agroecológico, com respeito à sustentabilidade.

Saúde
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Mundo Pet

Vacinação contra raiva
segue em bairros da
região oeste de Jacareí
Sete bairros da cidade contarão com postos fixos e volantes neste sábado (9)
R icardina dos Santos
(Nova Esperança) e Jardim Alvorada.
Além disso, das 8h às
17h, as equipes estarão
na EMEF Maria Regina Cachuté, no Parque
Imperial.

Arquivo/PMJ

A região oeste de Jacareí recebe, neste sabado
(9), mais uma etapa da
Campanha de Vacinação
Antirrábica para cães
e gatos. O evento, que
havia sido programado
para o final de semana
de 26 e 27 de maio, teve
atendimento reduzido
em algumas localidades
por causa da greve dos
caminhoneiros.
Durante todo o dia,
das 8h às 17h, a Secretaria Municipal de Saúde,
por meio da Diretoria
de Vigilância à Saúde,
estarão com postos fixos
e móveis nos ba i r r os
Chácaras Reunidas, Veraneio Irajá, Recanto
dos Pássa ros, Ja rdim
Pedramar, Nova Esperança, Jardim Alvorada
e Primeiro de Maio.
Durante a manhã, das
8h às 12h, as unidades

A imunização, que deve ser feita anualmente, é aplicada
em animais a partir de três meses de vida

volantes de vacinação
estarão no Veraneio Irajá, além de postos fixos
na Rua Um (Chácaras
Reunidas Igarapés/Bela
Vista) e na portaria do
Recanto dos Pássaros.

Na pa r te d a ta rde,
das 13h às 17h, haverá
postos fixos na EMEI
Antônio Loureiro Cardoso, (Igarapés), na Igreja Assembleia de Deus
(Pedramar), na EMEF

RECOMENDAÇÕES
A imunização, que deve
ser feita anualmente, é aplicada em animais a partir de
três meses de vida.
A raiva é uma doença
viral que, normalmente,
é transmitida ao homem
por mordida, arranhão
ou lambida de um animal infectado. A taxa de
letalidade entre humanos
é próxima de 100%.
A Diretoria de Vigilância à Saúde recomenda que os donos levem os
cachorros na coleira ou
guia, e os gatos na caixa
de transporte.

Jacareí, 09 a 15 de junho de 2018

‘Virada Animal’ é
adiada para agosto
Arquivo/PMJ

A Prefeitura
de Jacareí, por
meio da Secretaria de Meio Amb ie n t e, a d io u
novamente a
re a l i zaç ão d a
1ª Virada Animal. O evento
acontecerá simultaneamente
no Parque da Cidade e no Pátio
dos Trilhos. Por
causa da greve
dos cam i n ho neiros, o evento
foi transferido
para os dias 18 A ‘Virada Animal’ reunirá entree 19 de agosto tenimento, informações e diver(sábado e do - são, incluindo uma ‘cãominhada’
mingo).
O projeto tem como exposição de fotos,
o b j e t i v o c h a m a r a vacinação, cadastro
atenção da sociedade e e m i ssão do RGA
para a causa animal e (Registro Geral Aniajudar ONGs que cui- mal), ‘cãominhada’ e
dam dessa população ‘cãocursos’.
no município.
Além disso, ficarão
A ‘Virada Animal’ dispostas seis tendas
r e u n i r á e n t r e t e n i - das entidades de promento, infor mações teção animal de Jacae d ive r s ã o. H ave r á reí, que levarão varieshows musicais, fei- dades gastronômicas
ras de adoção, teatro, para todo o público.

