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Estado
garante mais
R$ 4 milhões
para obras de
infraestrutura
em Jacareí

Evento regional em Jacareí traz diversos sabores
da famosa iguaria e programação especial. Pg. 7
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TCE acolhe recursos e suspende
licitação dos radares em Jacareí
QUE SUFOCO!

Tomaz Silva/Agência Brasil

Tribunal de Contas acolheu representação de duas empresas, que apontaram direcionamento do certame. Pg. 3

O

Brasil venceu a Costa Rica por 2 a 0, na sexta-feira (22) e segue com
chances de se classificar para as oitavas de final da Copa da Rússia. Os gols foram marcados nos acréscimos por Philippe Coutinho e
Neymar. O time comandado por Tite teve muitas dificuldades para 'furar' o
bloqueio adversário.
No mesmo dia, a Suiça derrotou a Sérvia, de virada, por 2 a 1 e também se
mantém na briga. Brasil e Sérvia decidem uma vaga na quarta-feira (27), às
15h. No mesmo dia e horário, Costa Rica (eliminada) e Suiça (com chances)
também se enfrentarão.
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Editorial

Conhecimento

ORÇAMENTO

A Câmara Municipal aprovou na quarta-feira (20),
em primeira discussão, o projeto de lei que estabelece as
diretrizes para elaboração e execução da lei orçamentária
para o exercício de 2019, em Jacareí. De autoria do prefeito
Izaias Santana (PSDB), a LDO prevê recursos da ordem de
R$ 1,18 bilhão.

F

ATIADO

Repartindo os recursos por áreas de atuação, a
Educação fica com a parcela maior, somando R$ 226,3 milhões, seguida pela Saúde com R$ 218,3 milhões. As secretarias municipais de Infraestrutura (R$ 90,4 mi), Segurança e Defesa do Cidadão (R$ 29,5 milhões), Assistência
Social (R$ 26,2 mi) e a Fundação Pró-Lar (R$ 4,3 milhões)
são os outros destaques.

I

NDIRETA

Para a administração indireta, a LDO prevê destinação do montante de R$ 103,8 milhões, sendo R$ 71,3 mi
ao Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE), autarquia
responsável pelos serviços de saneamento básico para
coleta e tratamento de água e esgoto de Jacareí; R$ 5,2
milhões à Fundação Cultural, além de R$ 25,1 mi ao Legislativo Municipal.

RECEITA PRÓPRIA

De acordo com a LDO, as receitas do município,
provenientes da arrecadação de impostos, taxas e contribuições somam R$ 236,1 milhões e os repasses na ordem de
R$ 328,1 milhões – via arrecadação indireta do ICMS, IPVA,
dedução do Fundeb e Fundo de Participação do Município.
Para ser aprovado, o projeto precisa ser analisado em duas
discussões com voto da maioria simples dos vereadores.
A segunda discussão será realizada na quarta-feira (27).

V

ISITA

Divulgação

Mario Covas Neto, que é vereador em São Paulo e précandidato ao Senado pelo Podemos, estará na região
nesta segunda-feira (25). Filho do ex-governador Mário
Covas, Neto estará pela manhã em São José e à tarde em
Jacareí. Advogado, Mário Covas Neto foi o quinto vereador
mais votado nas eleições de 2016 na capital, com mais de
75 mil votos.

S

AMU

A Câmara enviou pedido de informações ao prefeito a respeito do funcionamento do SAMU em Jacareí. O
documento é de autoria do vereador Luís Flávio (PT). Ele
afirma que as reclamações da população têm aumentado
em relação a demora do atendimento, desde a chamada telefônica até a chegada da ambulância ao local da ocorrência.
“Em alguns casos, a resposta dos atendentes do SAMU é de
que não há ambulância disponível no momento”, enfatiza.
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Via Dutra: mais perigo ao dirigir à noite

C

ircula pelas redes sociais
um alerta sobre o perigo
de assalto e os devidos
cuidados que se deve ter ao
dirigir pela Rodovia Presidente
Dutra, no trecho de São José
dos Campos a Guarulhos, à
noite. A história é confirmada
por depoimentos de vítimas.
Na terça-feira (19), um homem de 60 anos, morador de
Jacareí, que vinha de São Paulo
com a mulher, passava das
23 horas, sofreu tentativa de
assalto na altura de Arujá-Santa Isabel. Ele não teve como
desviar quando, 'do nada',
uma sacola plástica foi atirada rente ao chão, contra seu
carro, e 'atropelada' pelo pneu
dianteiro direito que estourou
no ato. O comum é tal artefato
vir carregado de material perfurante, soube depois.
Ele não parou, e o automóvel aguentou seguir em frente,

apenas sustentado pela roda,
por dez quilômetros até a
portaria de uma indústria onde
havia iluminação e pessoas,
apesar da hora avançada. O
pneu desmanchara-se; lataria e suportes sobre a roda
perderam-se ou foram danifi-

Esta ou qualquer
outra providência
que proteja a vida
do usuário serão
bem-vindas
cadas pelos pedaços do pneu.
O surpreendente foi que
a maioria das pessoas com
quem posteriormente a vítima comentou o ocorrido, tanto na frente da fábrica quanto
no dia seguinte em Jacareí,
sabiam de casos semelhan-

tes por experiências próprias
ou vividas por conhecidos.
Portanto, Polícia Rodoviária
Federal, Nova Dutra (concessionária da rodovia) e prefeituras das cidades cortadas
pela estrada têm consciência
dessa realidade.
Não justifica, entendemos,
que o usuário necessitado
de usar a Via Dutra, muitas
vezes a serviço, o faça com
mais esse risco. Um simples
comboio que fosse organizado pela PRF em horários
estudados – de meia em meia
hora, por exemplo –, inibiria
essa prática que corre solta,
pelo que se percebe. Esta ou
qualquer outra providência
que proteja a vida do usuário
serão bem-vindas. Justificariam os três pedágios que obrigatoriamente são cobrados
com ou sem assalto.
É a nossa opinião.

A

segunda metade do
século passado é
considerada época
de ouro do jornalismo literário. Um de seus mais
pródigos representantes
é o colunismo social, tipo
de noticiário com estilo
diferenciado, que tem por
finalidade falar de qualquer assunto do cotidiano
priorizando as fotos legendadas de personalidades que se destacam na
comunidade: as pessoas
“col unáveis”, para usar
o termo do l ançador no
Brasil dessa modalidade:
Ibrahim Sued. Em sua época, pessoas chegavam a
comprar jornal ou revista
e lerem primeiro a coluna
social depois o restante.
O Diário de Jacareí viveu
plenamente esse gênero
com três destacadas colunistas: Orlandina Maciel,
Leny Castro e Mariângela
Castro. A partir da década

Leny Castro e a coluna social cidadã
de 1980, Leny Castro assi- e Agnaldo Rayol, dentre
nou, por cerca de dez anos, muitos outros que passaa coluna 'Registrando'. Por ram por Jacareí.
Segundo
ela passaram Edna Médici
Leny, no DiáDelfim Netto,
rio, ela procu(ministro da
r ou in ovar o
fazenda de
g ê n e r o l og o
então), Geralde in ício. Fa do Alckmin
l ava de tudo,
(quan d o , e m
e destacava
1982 , dispu tanto o colut ava el eição
nável quanto
para depuo cidadão dito
tado estadual ); Adhe - Leny trouxe para o jornal c o m u m e m
seu cotidiano,
m ar d e B aro colunismo cidadão
desde que, em
r o s Fil h o, o
c a n tor sertanejo Sérgio certo momento ele vivesse
Reis, a travesti Rogéria, os um fato 'registrável'; era
cantores Moacyr Franco a col un a s o cial ci dadã .

E

m toda parte do Brasil
há obras públicas inacabadas, paralisadas,
deterioradas, consumindo o
escasso recurso do contribuinte, porque a empreiteira
encarregada do projeto, do
acompanhamento e de sua
conclusão, rompe unilateralmente o contrato celebrado
com a administração pública, e até nova concorrência
tudo permanece adormecido
e abandonado.
Os motivos para a paralização de obras são inúmeros, dentre eles a ausência
de força econômica, efeitos
da Operação Lava Jato, que
afetou grandes empreiteiras; recuperação judicial ou
falência, por exemplo. Vozes
especializadas em administração pública, inclusive no
exterior, não se conformam
com tal estado de coisas.
O remédio para a fiel execução do contrato é conhe-

Performance Bond
cido como Performance
Bond, amplamente utilizado
no exterior nos chamados
'países civilizados', onde o
contribuinte se encarregada
da fiscalização dos atos de
governo e do legislativo.
Tudo se resume a uma espécie de seguro de obra.
O administrador público
elege, por critérios próprios
e específicos, uma seguradora ou um pool de segurados para a contratação da
construtora encarregada
do projeto e da execução
da obra pública, cabendo à
seguradora a fiscalização
de prazos, qualidades de

material a ser empregado.
A seguradora tem o dever,
o interesse na conclusão da
obra, na sua solidez, qualidade do material e cumprimento dos prazos, uma vez
que a sua desídia poderá
acarretar prejuízo financeiro
relevante, caso o contrato
seja desrespeitado ou parcialmente realizado. O mais
comum é o acionamento do
seguro com o pagamento da
indenização prevista na apólice, suficiente para compor
os prejuízos decorrentes
do de scumprimento do
empreiteiro ou fornecedor
que sem causa justa não

Também deu espaço na
coluna para entidades beneficentes e lançou profissionais ligados à moda que
ganharam mercado local e
fama. Muitas vezes, a própria Leny tirava as fotos,
normalmente feitas por
colaboradores seus.
Assim, a coluna social
complementa e alivia o noticiário geral muitas vezes
“pesado” e preocupante,
como o que vivemos neste
momento, ao mostrar que
por pior que seja a situação
o importante é viver como
as pessoas que driblam a
adversidade e acreditam
no futuro melhor. Hoje, o
Diário vale-se do jornalismo literário (esta coluna, o
suplemento Estação Jacareí e outros) para “temperar seu noticiário.”
O Diário faz questão e
alegra -se por temperar
suas páginas com essa
esperança.
executou as obrigações contratuais conforme ajustado
entre as partes.
O sistema adotado pelo
Perfomance Bond traz enormes vantagens ao governo e
aos contribuintes em comparação com a 'cansada lei de
licitações públicas, inapta e
antiquada para o mundo contemporâneo, onde a burocracia compromete a agilidade
necessária à obra pública.
Adormece no Congresso
Nacional um projeto de lei
disciplinando a questão,
mas que por razões desconhecidas não avança.
Útil e necessário que
o contribuinte busque
por seus representantes
eleitos as razões de tanta
má vontade no se refere ao
mencionado projeto.

*Paulo de Tarso Castro Carvalho
é advogado, mestre em direito e
professor universitário
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SESI Jacareí
tem vagas
gratuitas no
'Atleta do Futuro'

O SESI Jacareí oferece vagas gratuitas
no programa 'Atleta
do Futuro'. Trata-se
de uma iniciativa de
cunho socioeducativo
que objetiva a iniciação
esportiva, inclusão e
educação através do
esporte e o despertar
de novos talentos, para
crianças e adolescentes de 7 aos 17 anos.
As vagas são para as
modalidades de rugby,
pólo aquático, natação,
futsal, basquete, tênis
de campo, voleibol,
entre outras.
Mais informações
na Secretaria do SESI
Jacareí ou pelo telefone
(12) 3954-1000.

Tribunal de Contas acolheu representação de duas empresas, que apontaram direcionamento do certame
O Tribunal de Contas
do Estado de São Paulo
suspendeu a licitação
para a contratação de
e mpresa res pon sável
por operar os radares
em Jacareí. O TCE acol heu a representação
de duas empresas, que
apontaram direcionamento do certame. A
escolha seria feita pela
prefeitura no último dia
15 (sexta-feira), mas foi
suspensa dois dias antes. A cidade está sem
fiscalização eletrônica
d e ve lo c id a d e d e s d e
maio quando terminou
o contrato com a operadora do serviço.
As empresas recorreram ao Tribunal alegando direcionamento
da licitação. Elas reclamam que a prefeitura

OUTRO LADO
Por not a, a at u a l
administração justif icou que a s e mp r e s a s
tentaram recursos
por não esta rem adequadas às normas
d o I n me t r o e q u e já
respondeu aos questionamentos do TCE.
A prefeitura disse ainda que aguarda a apreciação administrativa
do Tribunal de Contas
para, em breve, retomar
o processo.

A cidade está sem fiscalização eletrônica de velocidade desde maio deste ano

exigia que caso a contratada não fosse fabricante
dos radares, apresentasse
compromisso de fornecimento e assistência téc-

nica dos equipamentos.
Para o TEC "há aparente
tentativa de direcionar a
disputa à determinado
fornecedor".

O tribunal deu 48 horas para que a Prefeitura
de Jacareí se manifestasse sobre os apontamentos.

A escolha seria
feita pela prefeitura
no último dia 15
(sexta-feira), mas
foi suspensa
dois dias antes

Feira do Bolinho Caipira altera
trânsito na Avenida Davi Lino
A 7ª edição da Feira
Regional do Bolinho Caipira, que começa neste
fim de semana em Jacareí, provocará alterações no trânsito da
Ave n id a D av i L i no,
na reg ião do Pa rque
da Cidade.
Visando mais seg u ra nç a e m a nte ndo
as rotas de ônibus, a
Fundação Cultural de
Jacarehy optou por mudar o local da festividade, t rad ic iona l mente
r e a l i z a d a no b ol s ã o
de estacionamento do
Parque da Cidade, para
a avenida lateral, onde

À direita da foto, trecho da Avenida Davi Lino que será ocupado pela Feira do Bolinho Caipira de Jacareí

José Luiz Bednarski

É
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TCE acolhe recursos e suspende
licitação dos radares em Jacareí
Alex Brito/PMJ

No Dia Internacional
de Combate às Drogas,
26 de junho, o Conselho Municipal Sobre
Drogas vai realizar na
terça-feira (26) uma
extensa programação
voltada à prevenção ao
uso abusivo de álcool e
drogas. O evento será
no EducaMais Jacareí, a
partir das 8h, com entrada livre. O encontro
contará com palestras
de psicólogos, promotores, do grupo Coalização e apresentação
do grupo ‘Bate Lata’.
O evento tem encerramento marcado para
às 13h.

Cidade

Alex Brito/PMJ

Jacareí terá
encontro sobre
dependência
química

www.diariodejacarei.com.br

chegado o momento aguardado há quadriênio
pelos futebolistas. A Seleção canarinho é favorita ao caneco e o Brasil para em sessões
de noventa minutos para assistir à Copa do Mundo.
O torneio revive tradições inesquecíveis. Asfalto
pintado de auriverde e frases esperançosas, bandeira brasileira nos carros e fachadas, família e
amigos reunidos na frente do televisor, álbum de
figurinhas.Outras: tabela dobrável de bolso com
preenchimento diário, frio na barriga de enfrentar
França ou Argentina nas famigeradas fases decisivas, bolão para aliviar o déficit orçamentário do
sortudo que acertar o placar da partida.
É tudo ou nada. Enquanto os jogadores suam a
camisa e se desdobram em campo, os atletas de
fim de semana capricham no halterocopismo e
enchem seus canecos para comemorar a conquista
ou afogar a derrota.

A Copa vazia e o Copo cheio
Taça dourada, lúpulo dourado – ouropel de ilusões.
Trata-se apenas de uma competição desportiva, mas
todos se esquecem. Na bravata do copo cheio, o título
emociona. Como se futuro do país dele dependesse.
É preciso separar o torcedor do eleitor, o bêbado do
volante automotivo. A população deveria torcer para
que a carreata da vitória não seja imprudente a ponto
de atropelar uma criança a brincar inocentemente com
o cordão das bandeirinhas.
Nem tudo é festa. Por exemplo, o estampido dos
rojões vitimará a parte mais sensível dos nossos
companheiros mais caninos. Aliás, pobre povo que,

aconteceu o Carnaval
este ano.
A avenida Davi Lino
ficará interditada na altura do Parque da Cidade
até às 11h da próxima
seg unda-feira (25). A
interdição permanece
durante os dias da feira,
nos dias 29 e 30 de junho
e 1º de julho.
"O volume de pessoas
esperadas no evento é grande
e essa mudança proporciona
mais comodidade e segurança a todos os presentes",
explicou o presidente da
autarquia, Bruno Castro.
Com a interdição da
via, as rotas de ônibus

intermunicipais sofrerão uma mudança que,
seg undo a Secretar ia
de Mobilidade Urbana,
não atrapalha os usuários a chegar em seus
destinos.
ROTA
Os ônibus, que antes
entrariam na rua Campos Sales (lateral do supermercado e parariam
no posto em f rente a
escola particular, fará o
percurso entrando uma
rua antes (rua General
Carneiro), na loja 'JB' e
tem sua parada no ponto
de ônibus logo a frente.

incauto, ainda acredita em milagre e salvadores da
pátria que o carreguem.
Notável mesmo é o comandante Tite, que apazígua
a desorientada juventude subitamente enriquecida.
Ganhou nossa admiração extracampo ao anunciar
que, volte campeão ou vencido, não irá a Brasília dar
cartaz a quem não nos representa.
O povo precisa se conscientizar de que o Brasil
só melhorará quando vencer desafio muito maior,
as eleições. Na hora de votar, separar o joio do
trigo é fundamental . Só seremos vencedores
quando as urnas repudiarem os corruptos.
Para t anto, precisamos de mais e duc ação
em casa, nas comunidades e nas escolas, por
intermédio de mestres compromissados com o
sucesso do Brasil e que pratiquem o bom exemplo, como o professor Tite.
José Luiz Bednarski é Promotor
de Justiça da Cidadania e do Consumidor
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Cidade

Fibria intensifica combate a
incêndios florestais na região
Plano visa controle de focos de incêndios, preservação da biodiversidade e segurança das comunidades
posta por 40 brigadistas
e cerca de 400 combatentes, que são responsáveis
por monitorar uma área
de 80.328 hectares, equivalente a 80 mil campos
de futebol.
A Fibria também investiu na modernização
da patrulha mecanizada
da sua brigada de incêndio. “A equipe conta com
quatro grandes veículos
- com capacidade de 12
mil litros de água -, cinco
caminhões com capacidade entre seis a oito mil
litros e ganhou mais um
veículo menor para combates rápidos, chegando
a seis carros desse porte,
que comportam 600 ou
200 litros”, diz o supervisor de silvicultura e
coordenador da Brigada
de Incêndio da Fibria,
Rodolfo Mota.
Além disso, os caminhões-pipa utilizados
pela Brigada são equipados com macacões

desse cenário preocupante foram o aumento
das temperaturas globais, um maior período
de seca e ventos mais
fortes, que ajudaram a
propagar as queimadas.
Pa ra m it iga r esses
efeitos, a empresa possui um plano de proteção

Divulgação

O foco é
controlar o fogo
com agilidade,
para que o incidente
cause o menor
impacto possível

A Fibria mantém uma brigada de incêndio que passa por
treinamentos constantes de seus colaboradores

f lorestal corporativo e
mantém uma brigada
que passa por treinamentos constantes e está
sempre pronta para auxiliar no combate a focos
de incêndios nas áreas
florestais da empresa. A
equipe, na região, é com-

 serviço
COMUNIDADE

A comunidade também
tem papel fundamental e
pode utilizar o serviço gratuito do canal Fale com Fibria
para informar sobre ocorrências de incêndios em florestas de eucalipto ou nativas
nas áreas da empresa. No
ano passado, cerca de 80%
dos acionamentos à brigada
partiram de alertas feitos
por moradores próximos das
áreas de operação da Fibria.
O atendimento é 24 horas
e o contato pode ser feito
por meio do número 0800
707 9810, inclusive com
ligação a cobrar.

Pró-Lar inicia
regularização de área
no Cidade Salvador
A Fundação Pró-Lar
de Jacareí promoveu
reunião com os moradores das ruas Maria
Ozório Nogueira,
Joana D’Arc e Eurípedes Barsanulfo, no
bairro Cidade Salvador, região leste da
cidade. O assunto foi
a regularização fundiária da área, que
engloba as três ruas,
e abriga 60 famílias.
Durante o encontro,
realizada no último
dia 5, além do esclarecimento sobre a importância de ter seus
imóveis devidamente

regularizados, os moradores tiveram a oportunidade de agendar
atendimento na autarquia para apresentar a
documentação necessária para o início do processo de regularização.
Os proprietários
que não participaram
da reunião, poderão
se informar sobre os
documentos necessários
e agendar atendimento
diretamente na Fundação Pró-Lar, que fica
na Rua José Bonifácio,
37, Centro. O telefone
mais maiores informações é (12) 3951-6472.

Arquivo/PMJ

A Fibria tem intensificado os t raba l hos
est ratég icos de combate a i ncê nd ios na s
s u a s á rea s f lorest a i s
na região do Vale do
Paraíba. O objetivo é
preservar a biodiversidade local e a segurança
da comunidade que vive
próxima das operações
da empresa, que possui
uma unidade no distrito
de São Silvestre(região
oeste), em Jacareí.
Somente em 2017, a
brigada da Fibria registrou 159 ocorrências de
focos de incêndio, quase
o dobro de 2016. O número acompanhou a tendência nacional; em 2017, o
Inpe (Instituto Nacional
de Pesquisas Espaciais)
registrou recorde de mais
de 272 mil incêndios no
país, número que também representa duas vezes a quantidade do ano
anterior.
As principais causas

antichamas, conhecidos
como ‘roupa de aproximação’, e EPIs (equipamento de proteção
individual), usados em
situação de resgate ou
combate em pilhas de
madeira.
O foco é controlar o
fogo com agilidade, para
que o incidente cause o
menor impacto possível
para a biodiversidade
e à comunidade. Antes
de iniciar a temporada de seca, de maio a
outubro, a Fibria realiza uma campanha de
conscientização com os
vizinhos das fazendas da
empresa.

Sede da Fundação Pró-Lar de Jacareí na região central

Jacareí, 23 a 29 de junho de 2018
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Região

Estado garante mais R$ 4 mi para
obras de infraestrutura em Jacareí
A Redação
Jacareí garantiu mais
R$ 4 milhões que serão
destinados a obras de
infraestrutura. O montante é proveniente de um
convênio assinado entre
o município e o Governo
do Estado de São Paulo,
através da Secretaria de
Planejamento e Gestão.
A assinatura ocorreu
na manhã de quarta-feira
(20), durante a inauguração da nova sede do
Deinter 1 (Departamento
de Polícia Judiciária do
Interior), em São José dos
Campos e contou com a
presença do governador
Márcio França (PSB). O
prefeito de Jacareí, Izaias
Santana (PSDB), esteve
presente ao ato.
De acordo com a pre-

Divulgação

Recursos serão utilizados em asfalto de ruas de bairros mais afastados do centro e também no recapeamento de vias
feitura, o convênio foi garantido por intermédio
do deputado estadual,
André do Prado (PR)
que também esteve presente na solenidade.
“Este repasse foi um
t r a b a l ho d o d e p u t ado A ndré do Prado
junto ao Gover no do
Estado e será utilizado
na implementação do
programa de asfalto de
ruas dos bairros mais
afastados e também no
recapeamento das vias
da cidade. Vamos selecionar as ruas que mais
precisam para aplicar
bem esse recurso do Governo do Estado”, afirma
o prefeito Izaias.

Izaias Santana
e o deputado
André do Prado
durante
assinatura de
convênio com
o Governo
do Estado

OUTROS
MUNICÍPIOS
Ainda em São José dos

Campos, o governador
Márcio França autorizou a liberação de recursos para a celebração
de convênios com outras
30 cidades da Região
Metropolitana do Vale



Vamos selecionar
as ruas que mais
precisam para aplicar
bem esse recurso do
Governo do Estado
Izaias Santana(PSDB),
prefeito de Jacareí

do Pa ra í ba e Litora l
Norte. Ao todo, as prefeituras receberão pouco
mais de R$ 38 milhões
em recursos, sobretudo
para conduzir obras de
recapeamento asfáltico.

Governador do Estado entrega sede do Deinter 1 em São José
Pública (Fisp), mais
de R$ 927,3 na aquisição de mobiliário.
O prédio possui
Núcleo de Ensino
Policial com sede
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AFETADA, TRANSMITINDO APENAS AS
SESSÕES ORDINÁRIAS AO VIVO,
NAS QUARTAS-FEIRAS, ÀS 9H DA MANHÃ.
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A TV CÂMARA JACAREÍ ESTÁ REALIZANDO
MANUTENÇÃO DE SEU SISTEMA DE EXIBIÇÃO.
NOSSA PROGRAMAÇÃO ESTÁ TEMPORARIAMENTE

A

As obras de modernização do imóvel que abriga a unidade
são fruto de um investimento de mais de R$ 5,8 milhões

mobilidade reduzida.
O Governo do Estado investiu mais de R$
5,8 milhões nas obras.
Além disso, foram investidos, por meio de
recurso do Fundo de
Incentivo à Segurança

de necessidade especial e uma vaga para
idoso e capacitação
de água pluvial. A
unidade conta com
dois elevadores.

TV CÂMARA JACAREÍ
EM MANUTENÇÃO

SI
NA

SE
M

O imóvel,
localizado na
Avenida Andrômeda,
no Jardim Satélite,
passou por reforma
total das estruturas

administrativa e cinco
salas de aulas, auditório para 146 pessoas,
estacionamento para
64 veículos – com uma
vaga para portadores

L
A

passou por reforma
total das estruturas
(hidráulicas, elétrica
e de telhado) e de ampliação (salas de aulas, auditório). Além
disso, o prédio ganhou
melhorias para garantir a acessibilidade de
pessoas portadoras de

N

reforma e ampliação.
O local atende municípios da região, entre
eles Jacareí, que esteve
representada no evento pelo prefeito Izaias
Santana (PSDB).
O imóvel, localizado
na Avenida Andrômeda, no Jardim Satélite,

Divulgação

O governador
Márcio França (PSB)
inaugurou na manhã
de quarta-feira (20), a
nova sede do Departamento de Polícia
Judiciária do Interior
(Deinter 1) – São José
dos Campos, que
passou por obras de
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Geral

Atendimento ao Cliente é tema de workshops
A Redação
Estão abertas as inscrições para workshops de
Atendimento ao Cliente
em Jacareí, que serão
realizados nos meses de
julho e agosto. Os cursos
oferecidos são: Qualidade no Atendimento, Ferramentas Tecnológicas,
Legislação do Consumidor e Importância da
Organização/Padronização no Atendimento
no Comércio em Jacareí.
Os cursos fazem parte de projeto lançado
este ano, fruto da parceria entre o Sindicato
do Comércio Varejista,
Faculdade Anhanguera,
Senac, Assecon, Associação Comercial e
Industrial, Secretaria de
Desenvolvimento Econômico, CIEE, Sebrae e
OAB - Ordem dos Advogados do Brasil - Jacareí.
De acordo com o Sindicato do Comércio Varejista, a oportunidade

Ilustração

Os cursos são fruto de parceria entre o Sindicato do Comércio Varejista de Jacareí, prefeitura e entidades ligadas ao setor
 serviço
ATENDIMENTO AO CLIENTE EM JACAREÍ
Workshop de Qualidade no Atendimento

Dia: 18 de julho
Horário: 19:30h às 21h
Local: Faculdade Anhanguera, Rua Santa Catarina, 75,
Vila Pinheiro.
Workshop de Ferramentas Tecnológicas
Dias: 25 de julho
Horário: 19:30h às 21h
Local: Faculdade Anhanguera, Rua Santa Catarina, 75,
Vila Pinheiro.
Workshop de Legislação do Consumidor
Dia: 01 de agosto
Horário: 19:30h às 21h
Local: Faculdade Anhanguera, Rua Santa Catarina, 75,
Vila Pinheiro.

Objetivo é estimular o consumidor local a efetuar suas compras nas lojas da cidade

oferecida agora, por meio
das oficinas, visa profissionalizar e modernizar
os negócios, a f im de
cada vez mais estimular
o consumidor local a
efet uar suas compras
nas lojas da cidade impulsionado por um bom
atendimento.
Os workshops ocorre-

rão nos dias 18 e 25 de
julho, 01 e 08 de agosto,
das 19h 30min às 21h.
Os interessados podem ser inscrever via link
www.bit.ly/workshopjacarei da Fac uldade
Anhanguera.
GRATUIDADE
Para os comerciantes

de Jacareí, a participação
será gratuita. "A expectativa do Sincomercio
é que as empresas participem das oficinas, se
atualizem e entendem
a necessidade do bom
atendimento ao consumidor", indica o presidente da entidade, Fouad Said Abou Daher.

Imóveis
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.

DIVERSOs
QUINA SÃO JOÃO
Convido você a participar do bolão da
Quina de São João e também peço, que se
souber de algum bolão da Quina de São
João, convide-me, que participarei.
Tratar com Arthur.
Tel.: (12) 3952-5633

JR SERVICES WAY
Eletricista – Pintura – Carreto –
Limpeza de terreno – Aluguel
de som – Iluminação – Manutenção –
Zeladoria em Geral.
Tel.: (12) 98898-2401 (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

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

editais

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)

A Empresa VIAÇÃO JACAREÍ LTDA., permissionária da linha intermunicipal Suburbana entre Mogi das Cruzes e São José dos Campos – via
Igreja dos Remédios (Autos 8012/DER/77, faz saber que está requerendo junto à ARTESP – Agência Reguladora de Serviços Públicos
Delegados de Transporte do Estado de São Paulo, em caráter experimental e temporário, pelo prazo de 90 (noventa) dias: a) remanejamento do horário de partida de São José dos Campos das 16h55,
para às 17h00; b) paralisar os horários de segunda a sexta feira, com
partidas de São José dos Campos às 04h50 e 14h55; c) paralisar o
horário de segunda a sexta feira, com partida de Mogi das Cruzes às
06h45. No período compreendido de férias escolares, não operar com
os horários das 17h00 de São José dos Campos para Mogi das Cruzes
e o das 22h00, de Mogi das Cruzes para São José dos Campos.
Durante o prazo de 15 (quinze) dias, a partir da comunicação do pedido pela ARTESP, serão recebidas à Rua Iguatemi nº 105 – térreo – São
Paulo/SP, impugnações, reclamações, sugestões e novas propostas
relacionadas ao pedido supra.

Workshop de Importância da Organização/
Padronização no Atendimento no Comércio
Dia: 08 de agosto
Horário: 19:30h às 21h
Local: Faculdade Anhanguera, Rua Santa Catarina, 75,
Vila Pinheiro.
Inscrições via link www.bit.ly/workshopjacarei.

M a i s i n fo r m a ç õ e s
pelo telefone (12) 39521220, via whatsapp (12)
98846-0433 ou presen-

cialmente no Sincomercio Jacareí, localizado
na rua Floriano Peixoto,
419 – Centro.

Jacareí, 23 a 29 de junho de 2018
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Jacareí promove 7ª Feira
Regional do Bolinho Caipira O

Desde sexta-feira (22),
a 7ª Feira Regional do
Bolin ho Caipi ra t raz
para o município a variedade desse prato gastronômico considerado
Patrimônio Cultural de
Jacareí. O evento é promovido pela Fundação
Cultural com o apoio
das entidades sociais e
será realizado no Parque da Cidade, neste
fim de semana (sábado
e domingo) e no final de
semana dos dias 29 e 30
de junho e 01 de julho,
das 17h às 22h.
Ao todo, são 15 entidades participantes, com
nove recheios diversos do
bolinho caipira, incluindo o tradicional da cidade, feito com linguiça e
farinha branca. São elas:
JAM (Jacareí Ampara
Menores), ASPAD (Associação de Pais e Ami-

arquivo/PMJ

O evento traz para o munícipio diversos sabores de bolinho caipira e programação especial

Ao todo, 15 entidades participam do evento com nove
recheios diferentes do tradicional bolinho caipira regional

 PATRIMÔNIO IMATERIAL
O Bolinho Caipira é um patrimônio imaterial e histórico do município desde 2010, de acordo com a Lei nº
5497/2010. Cabe à Fundação Cultural de Jacarehy salvaguardar esse patrimônio.

gos do Down), CEPAC
(Associação Especial de
Pais e Companheiros),

APAJAC (Associação
de Pais dos Autistas de
Jacareí e outras Patolo-

gias), APA (Associação
Protetora dos Animais),
Mostei ro A i n Kar i n,
Associação Casa Mãe,
Associação Casa da Paz,
Lar Frederico Ozanam,
Comun idade Fanuel,
Rotar y Club Avarehy
Jacareí, Cantinho da
Providência, A mor e
Caridade, Hospital São
Francisco de Assis e Projeto Bicho Feliz.
Além do bolinho, serão vendidos doces juninos típicos da época e
bebidas. A programação
conta também com a
exposição do artesanato
local e a apresentação
de quadrilhas, shows
de música caipira raiz e
sertanejo universitário.
A venda arrecadada será
revertida para as entidades que foram aprovadas
em edital municipal para
a realização do evento.
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Denzel, impassível

ator Denzel Washington, desde o razoável trabalho desenvolvido em ‘O Voo’ (2012), conseguiu por
força da carreira, recuperar um pouco do prestígio
de outrora. Coadjuvante em ‘Filadélfia’ e um dos astros
em ‘O Dossiê Pelicano’ (ambos de 1993), havia participado de obras menos badaladas, como, por exemplo, ‘O
Colecionador de Ossos’ (1999) e ‘O Gângster’ (2007).
Isso sem falar naqueles filmes desprovidos de qualquer arremedo de preocupação com a inteligência do
espectador, casos de ‘Déjà Vu’ (2006), ‘O Sequestro do
Metrô 123’ (2009). Em ‘Um Limite entre Nós’ (2016) e,
principalmente, ‘Roman J. Israel, Esq’ (2017), Denzel, 63
anos de idade e 40 de carreira, recuperou as rédeas.
Tanto que recebeu indicações ao Oscar por esta dupla de fitas. Hoje comento a do ano passado. Com script
e direção de Dan Gilroy (‘O Abutre’, 2014), o ator de ‘Dia
de Treinamento’ (2001) encarna mais um protagonista.
É um advogado de defesa com ideais bem traçados e
delineados. Roman decide mudar de firma depois que o
seu chefe morre.
Não demora para que passe por uma crise moral ao
precisar e aceitar a tarefa de defender Bailey (Niles Fitch), acusado de homicídio. Roman, que nunca teve a real
chance profissional na vida, tenta se equilibrar entre a
sua ideologia e as injustiças do cotidiano, tudo isso misturado a tomadas de decisões que necessitam ser resolvidas de forma ágil.
O cinismo, passo a passo, toma corpo e quase que
nos decepcionados com o personagem de Denzel. Gilroy
pode celebrar mais um feito: ‘Roman J. Israel, Esq’ é um
baita longa-metragem não somente sobre os advogados. É além disso. Mexe com a consciência, a habilidade em demonstrar confiança em si próprio e manejar o
destino de modo satisfatório. É um roteiro espetacular,
inquieto e sem ‘papas na língua’.
Duração: 122 minutos. Cotação: ótimo.
*Rodrigo Romero é jornalista e
escreve para este jornal semanalmente
www.recantodasletras.com.br/autores/rodrigoromero

Recomendamos...
Bingo beneficente na CEPAC

A
Horóscopo
VISITE: WWW.OMARCARDOSO.COM.BR
áries
21/03 a 20/04
Situação positiva para promover mudanças e melhorias no ambiente doméstico
e no convívio familiar. Momentos harmoniosos e de bons relacionamentos no
trabalho e com os subordinados. Felicidade no amor e nas diversões.

touro
21/04 a 20/05
Sentimentos mais fortes e estáveis na
vida amorosa, fortalecendo o casamento e as relações duradouras. Apesar disso, poderá se sentir um tanto inseguro
quanto a si próprio.

gêmeos
21/05 a 20/06
A lua e a posição de mercúrio favorecerão
a vida amorosa, as atividades criativas e as
artes. Sentimentos fortes e sintonia afetiva com a pessoa amada permitirão um
perfeito entendimento, com a possibilidade de surgirem novos planos para o futuro.

cÂncer
21/06 a 21/07
Ainda um período de disposição favorável
e conciliatório nos assuntos amorosos, nas
associações e no relacionamento humano.
Algumas pequenas surpresas no ambiente
de trabalho poderá prejudicá-lo. . Não faça
promessas que não possa cumprir.

LIBRA
23/09 a 22/10
Amigos lhe darão alguns desgostos e a
pessoa amada poderá se ressentir de
falta de atenção. Fluxo astral benéfico para negócios e assuntos atinentes
à família e aos meios de transmissão
de ideias.

CAPRICÓRNIO
22/12 a 21/01
Mostre sua afetividade sem medo de mostrar seus sentimentos. No trabalho, suas
sugestões são bem recebidas, empurrando positivamente seu futuro profissional.
Saiba conviver com seu prestígio para não
desperdiçar oportunidades que surgirão.

leão
22/07 a 22/08

ESCORPIÃO
23/10 a 21/11

AQUÁRIO
21/01 a 19/02

Período de máximo desenvolvimento
nos relacionamentos íntimos. A reflexão a respeito da sua maneira de agir
tenderá a trazer maior harmonia, se
bem que uma maneira diferente daquela imaginada por você.

Os estudos elevados e a vida cultural
estarão favorecidos, assim como o contato com o estrangeiro. Você deverá agir
no sentido de consolidar as conquistas
feitas nos períodos anteriores. Evite
negócios com pessoas desconhecidas.

Um novo círculo de amizades estará
fazendo com que você libere energias
positivas. Neste período, suas atividades sociais, altamente favorecidas e em
plenas atividades, estarão fazendo seu
lado extrovertido ficar mais exposto.

virgem
23/08 a 22/09

SAGITÁRIO
22/11 a 21/12

Maior entendimento com as pessoas do
seu convívio. Possibilidade de programar uma linha de ações e de interesses
mútuos, mesmo que a antiga simpatia
não esteja plenamente restabelecida.

Negativo fluxo astral para as mudanças
de emprego, atividades ou residência.
Tendência à depressão psíquica o que
viria a lhe prejudicar mais ainda. Controle-se em todos os sentidos e cuide
de sua saúde.

PEIXES
20/02 a 20/03
O fluxo dos planetas deverá beneficiar
você. Aproveite a influência para pôr em
dia seus negócios e compromissos que
estão em atraso. Êxito sentimental, amoroso e profissional. Habilidade literária e
mente fértil, penetrante e influente

CEPAC (Associação 'Criança Especial' de Pais Companheiros) realiza, no dia 13 de julho (sexta-feira),
seu tradicional Bingo Beneficente, em sua sede, no
Jardim das Indústrias (região leste). O objetivo é arrecadar fundos para DJ/Arquivo
a manutenção
da entidade, que
presta atendimento especializado multidisciplinar gratuito a portadores
de deficiências
neurológicas
múltiplas.
O bingo começará às 19h30, e as cartelas já estão à venda, ao
valordeR$10,00.Oprêmioprincipalé de R$ 500,00, e as demais
rodadas valem R$ 300,00 e R$ 200,00.
A CEPAC fica na Travessa Catarina Magela Ramos, 59,
Jardim das Indústrias. Mais informações: (12) 3951-1888
ou 3951-6032.

Saúde
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Saúde

Frio aumenta em 30% chances de
internação por problemas cardíacos
Ludmilla Souza
Agência Brasil

Entre junho e agosto,
meses marcados por temperaturas mais frias, as
internações nos hospitais
públicos da cidade de São
Paulo por insuficiência
cardíaca e infarto chegam a ser 30% maiores
do que no verão. É o que
mostra estudo inédito
realizado por médicos
da Sociedade Beneficente
Israelita Brasileira Albert
Einstein.
A pesquisa, liderada
pelo cardiologista Eduardo Pesaro considerou
todas as internações por
insuficiência cardíaca
(76.474 casos) e infarto agudo do miocárdio
(54.561 casos) registradas
em 61 hospitais públicos
da capital paulista entre
janeiro de 2008 e abril
de 2015.
Os dados fazem parte
do Cadastro Nacional de
Saúde, do Sistema Único

Marcelo Camargo/Agência Brasil

Resultado de pesquisa, dados fazem parte do Cadastro Nacional do Sistema Único de Saúde (SUS)
Com uma população de quase
12 milhões de habitantes e
uma frota de 8,64 milhões de
veículos, São Paulo fica mais
poluída no inverno

de Saúde (SUS). Foram
consideradas também as
temperaturas mínima,
máxima e média em cada
período ao longo desses
sete anos, registradas
pela Companhia Ambiental do Estado de São

Paulo (Cetesb). “Provavelmente isso se dá por fenômenos múltiplos como
o frio e a qualidade de ar
como principais aspectos
de risco. As pessoas que
estão em maior risco e
que já são doentes, com

pressão alta, diabetes,
devem ter uma atenção
especial nesse período
e maior controle como
toma r cor retamente
o reméd io e med i r a
pressão”, aconselhou o
cardiologista.

A pesquisa mostrou
ainda que o número médio de internações por
insuficiência cardíaca
no inverno foi maior em
pacientes com mais de 40
anos. Já as hospitalizações
por infarto foram registradas em maior número em
pacientes com idade superior a 50 anos. De acordo
com o cardiologista, as
causas do aumento do risco
cardiovascular no inverno
não estão diretamente ligadas à queda do ponteiro do termômetro, mas
às condições ambientais
e socioeconômicas de
São Paulo.
“Inverno não significa
só frio, mesmo porque em
São Paulo ele é ameno,
com temperatura média
de 18 graus e variação de
apenas 5 graus. Ele também significa poluição
aumentada, crescimento
de epidemias provocadas
pelo vírus da gripe, o Influenza, além do tempo
seco”, diz Pesaro

 O que

acontece
com o
coração

O frio faz os vasos sanguíneos se contraírem e eleva a liberação de adrenalina,
o que faz subir a pressão
arterial. Além disso, o aumento da poluição contribui
para doenças respiratórias
que sobrecarregam o coração. Já o Influenza (vírus
da gripe) é capaz de causar
inchaço ou inflamação das
coronárias, com a possibilidade de liberar as placas de
colesterol nela depositadas.
As placas, por sua vez, podem causar bloqueios e interromper o fluxo sanguíneo.
Para Pesaro, o governo
precisa investir em políticas
públicas que melhorem a
qualidade de vida da população. “As pessoas e os
governos têm que cuidar
melhor daqueles indivíduos
em maior risco durante o
inverno. Quem tem risco
deve regularizar o controle
das suas próprias doenças,
como por exemplo, pressão
alta, que sabemos que aumenta no inverno, lembrar
de tomar os remédios, fazer
a medida da pressão com
periodicidade e tentar não
passar frio mesmo dentro
de casa”, aconselha.

