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Izaias decide pavimentar 13 vias
com repasse estadual de R$ 4 mi
PG. 3

QUE VENHA O MÉXICO!

LUCAS FIGUEIREDO/CBF

Recursos são provenientes de um convênio entre o Município e a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão

N

o dia em que o Brasil comemorou 60 anos de seu primeiro título
mundial, na Suécia, em 1958 (29 de junho), a Seleção voltou aos
treinos em Sochi, na Rússia, pensando no jogo decisivo de segunda-feira (2) contra o México, às 11h, pela oitavas de final da Copa. A principal novidade foi a volta do lateral Danilo, recuperado de contusão.
O técnico Tite poderá manter o time que ganhou da Sérvia, desde que
Marcelo esteja recuperado da contusão na coluna.
O atacante Neymar diz estar confiante e celebra a boa fase da equipe.
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Editorial

Conhecimento

E

A importância da doação
de sangue na Oncologia

stamos no mês de
junho e junho é o mês
vermelho.
Ao contrário do que se
possa pensar, a cor não
diz respeito à economia,
politica, violência mas, sim,
a uma atitude muito nobre:
a doação de sangue.
O câncer é uma doença
que percorre múltiplas modalidades de tratamento
em seu curso e, em muitos
casos, o paciente é tratado
com cirurgias extensas que
demandam ampla reposição de sangue, tratamentos com radioterapia e/ou
quimioterapia que podem
afetar a medula óssea e
alterar a produção de sangue, levando a quadros de
anemia e níveis baixos de
leucócitos e plaquetas. Estas situações são comuns
no dia-a-dia de centros especializados em tratamento
do paciente oncológico.
O estado de São Paulo
é responsável por 25% do
sangue coletado no País,
são mais de 850 mil bolsas
por ano, de acordo com
a Hemorrede, entretanto,
nos meses de junho e julho,
as doações caem cerca de
30%, o que representa um
total de 20 mil bolsas coletadas a menos nesta época.
COMO DOAR
Os interessados em

doar sangue devem comparecer a um dos 120 postos
de coleta, hemonúcleos ou
hemocentros espalhados
pelo estado, munidos de
documento original com
foto. É preciso estar bem
alimentado e evitar tanto
a ingestão de comida gordurosa nas quatro horas
que antecedam a doação,
quanto o consumo de bebidas alcoólicas 12 horas
antes da coleta.
Na ocasião, é realizado
um teste rápido de anemia,
além da verificação dos
sinais vitais e do peso,
seguida de uma triagem
clínica por meio de entrevista confidencial sobre
o estado de saúde, para
evitar riscos ao doador e
ao receptor.
As doações podem ser
feitas por qualquer pessoa
saudável, com idade entre
16 e 69 anos, peso acima de
50 quilos, com qualquer fator sanguíneo. O tipo “O negativo” é o menos ofertado
e também o mais utilizado,
por ser universal.
A relação de pontos de
coleta do Estado e outras informações sobre o assunto
estão disponíveis no site da
Secretaria de Saúde.
Dr. Giordano Bruno M. A. de
Baére/Oncologia Clínica –
CRM SP 110.788.

Arrecadação prévia ('vaquinha')

D

esde 15 de maio está autorizada a arrecadação de
recursos por financiamento coletivo ('vaquinhas') na
internet. A liberação dos valores fica condicionada ao
registro da candidatura. A prática não configura propaganda
antecipada.
Será obrigatória a emissão de recibo para o doador relativo a cada doação feita.
Essa nova modalidade de captação foi incluída na legislação através da reforma eleitoral de 2017. Os valores
arrecadados durante o período pré-eleitoral ficarão retidos
e só serão disponibilizados aos candidatos após o registro
oficial da candidatura.
*Jaime Bustamante Fortes é advogado – OAB/SP 70.122.
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Convocação cidadã

H

á uma verdade que incomoda em meio à atual
enxurrada de escândalos: Como foram educados os
malandros engravatados que
saqueiam a pátria? Como lhes
foram ensinados princípios éticos de honradez, humanidade
e espiritualidade?! Qual a razão
pela qual eles não os praticam?
Jamais teremos respostas
satisfatórias para essas ou questões importantes do tipo ‘como
estamos educando hoje os jovens a quem entregaremos o
país dentro de alguns anos’?
Estará, a geração do amanhã,
melhor preparada para essa
tarefa cada vez mais difícil? Depende de nós.
É bom ensaiar um exemplo:
De que maneira votaremos e
quais critérios vamos utilizar
para escolha, em outubro próximo, dos nossos candidatos?
O assunto vem a propósito de

ter sido aprovada esta semana
pela Câmara a nova LDO (Lei de
Diretrizes Orçamentárias), que
estabelece para 2019 prioridades de governo clamadas pelo
povo. Dentre estas, destaca-se
um aumento em percentual
para a Educação próximo de
26%. A oposição protesta e diz

Estará, a geração
do amanhã, melhor
preparada para
essa tarefa cada
vez mais difícil?
que outras áreas serão prejudicadas porque não há dinheiro
para tudo.
A justificativa do governo
municipal é de que tem seis creches para construir e entregar
dentro dessa previsão, e “inves-

tir na base é fundamental para
melhorarmos o país”. Ele afirma
que recebeu uma Educação bastante precária e precisa colocá-la
em ordem para poder cumprir o
mínimo do que se espera.
Já os opositores acham que a
Saúde e a recuperação de ruas e
limpeza da cidade “vão continuar
precárias”. Os situacionistas entendem que é econômico construir creches de sua propriedade,
para, inclusive, aperfeiçoar o
atendimento, hoje no limite; “é
preciso investir na base do futuro”, diz o governo.
O lado bom é que podemos
ter um saldo positivo dessa
polêmica. Se houver um acompanhamento interessado da
comunidade poderemos colaborar fazendo cobrança de um
resultado já previsto no papel.
Está na hora de entrarmos na
briga como cidadãos.
É a nossa opinião.

M

arcou passagem, nos 50
anos do Diário de Jacareí,
o gráfico José Aristides
Alves Pimentel, mineiro
de São João Nepomuceno. Ele viera de gráficas
no estilo que perdurou
até a virada do século
e aposentou - se jun to com as l in otipos,
máquinas que representam essa ‘época de
ouro’, melhor dizendo,
‘época de chumbo’ do
ramo gráfico.
A linotipo compõe-se
de um teclado no qual
o operador digita um
texto. Disso sai, no ato,
uma linha (“lino”) feita de
uma liga de chumbo e estanho com a escrita em
alto relevo (“tipos”). Fica
uma espécie de carimbo.
Essas linhas juntadas
umas às outras resultam
na matriz das páginas de

Pimentel e os ‘anos de chumbo’
um jornal. Eram poucos
os gráficos linotipistas;
Pimentel, um deles.
Sua car- B.VELOSO
reira começou em
1965, no
j o r n a l 'A
Gazeta', da
Capital. Em
1968 ele foi
para a Fol h a , on d e
trabalhou
a t é 1 9 74 ,
quando os
jornais começaram a
ser informatizados. Então, Pimentel percebeu
que nas cidades do inte-

rior a computação gráfica levaria mais tempo
para chegar, por isto foi
procurar
trabalho
em outros
municípios.
Lembrou -se de que,
certa vez,
ao passar
por Jacareí
viu o Diário
numa banca. Assim,
resolveu
procurar
trabalho
neste jornal.
Era uma sexta-feira,
13 de julho de 1974, em

E

u gosto de futebol.
Desde criança, na década de 1960, joguei
“muita bola” nos campinhos e nas ruas ainda empoeiradas de São José dos
Campos, quando ainda a
garotada tinha bastante
chance de brincar com
liberdade e segurança. Em
1970, na pré-adolescência,
lembro de ter vibrado com
a vitória da seleção brasileira, tri-campeã do mundo.
Foi uma festa! Passaram-se algumas décadas e agora já sonhamos com o hexa
campeonato. Se a taça será
conquistada, temos que
aguardar. Das 16 seleções
que ainda estão no torneio
na Rússia, apenas uma
levará o prêmio e, é claro,
torcemos pelo Brasil.
Nos tempos bíblicos
não se falava em “bola na

Bola na Rede
rede” ou torneio de futebol,
uma prática esportiva bem
mais recente, mas o apóstolo Paulo usou expressões de
jogos da antiga Grécia. Por
exemplo, quando escreveu
aos Coríntios:
“Vocês não sabem que
dentre todos os que correm no estádio, apenas um
ganha o prêmio? Corram
de tal modo que alcancem
o prêmio. Todos os que
competem nos jogos se
submetem a um treinamento rigoroso, para obter uma
coroa que logo perece; mas
nós o fazemos para ganhar

uma coroa que dura para
sempre. Sendo assim, não
corro como quem corre
sem alvo, e não luto como
quem esmurra o ar...para
que eu mesmo não venha
a ser reprovado”. 1 Cor.
9.24-27 .
Paulo também fala de
submissão a um treinamento rigoroso. É preciso
“suar a camisa”, com trabalho sério e sem “boas
desculpas”. Um atleta, um
time, só leva a taça depois
de muito treino, de muito
sacrifício, muita renúncia e
horas e horas de dedicação.

que deu tudo certo. Ele
foi atendido pelo então
proprietário, Ulisses
Guedes, que precisava
exatamente de um linotipista. Na segunda-feira seguinte, Pimentel já
fazia parte da equipe e,
logo depois, passou a
chefiar a oficina.
Em 1982, ele completava o tempo para
aposentadoria, mas
optou por trab al har
mais um pouco. Permaneceu no DJ até
1 9 9 6 , q u a n d o o j o rnal passou a ser feito
eletronicamente. Dos
tex tos que digitou, o
da chacina do Campo
Gran de e o da rebe lião da cadeia, na qual
foi morto o advogado
Franz de Castro, foram
os que mais o impressionaram, conta esse Filho
Brilhante que tem muito
o que dizer de gráficas.
Ele se domina pelo desejo
de vencer e alcançar o prêmio, contudo a Palavra de
Deus nos chama a atenção
para o prêmio daquele que
corre com Cristo a carreira da fé. O prêmio é uma
coroa incorruptível, aquilo
que dinheiro algum pode
comprar. Nada supera esse
prêmio. Por isso, vale apena todo esforço para fazer
a vontade de Deus.
A alegria de um atleta
poder segurar a medalha
supera todo desgaste sofrido em seu treinamento, assim, toda renúncia é
como um nada comparado
ao prêmio que temos em
Cristo, que venceu por nós
ao morrer e ressuscitar em
nosso favor.
*Pastor Luiz Sanches,
PIB Jacareí.
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Izaias decide pavimentar 13 vias
com repasse estadual de R$ 4 mi
ALEX BRITO/PMJ

Recursos são provenientes de convênio entre o Município e a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão

A Rua
Francisco
Teodoro,
no centro,
será uma
das vias
contempladas com
asfalto em
Jacareí

Acidentes
envolvendo
ciclistas e motos
caem 25%

Quatro pessoas
morreram vítimas
de gripe neste
ano em Jacareí
Quatro pessoas morreram vítimas de gripe
neste ano em Jacareí.
Três dos diagnósticos
foram confirmados neste mês e um em maio,
após exames do Instituto
Adolfo Lutz. As quatro
pessoas não tinham sido
vacinadas contra a doença. Além dos óbitos,
a cidade tem 14 pessoas
diagnosticadas com a
doença e outros 17 pacientes que aguardam
resultados de exames.

A Redação
A Prefeitura de Jacareí
anunciou esta semana
de que forma irá utilizar
recursos da ordem de R$
4 milhões, provenientes
de um convênio entre o
Município e a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão. De
acordo com o governo
Izaias Santana (PSDB),
13 vias serão pavimentadas, sendo três delas

importantes avenidas do
Parque Santo Antônio
(região sul) e seis localizadas no bairro Vila
Garcia, distrito de São
Silvestre (região oeste).
O convênio foi viabilizado por intermédio do
deputado estadual André
do Prado (PR) e assinado
no último dia 20, em São
José dos Campos, durante solenidade que contou
com a presença do governador de São Paulo,

Márcio França (SB).
O repasse dos recursos
será dividido em três
parcelas, sendo que a
primeira, de R$ 800 mil,
será liberada 30 dias após
assinatura da ordem de
serviço prevista para o
próximo mês.
Já a segunda parcela,
de R$ 1,6 milhão, será
liberada 30 dias após a
conclusão da primeira
etapa e a terceira parcela, também no valor

Um grupo de estudos
multidisciplinar composto por servidores da Fundação Pró-Lar, Secretaria
de Planejamento e Secretaria de Governo está
elaborando uma proposta de lei municipal para
regularização fundiária.
O trabalho foi anunciado
pela atual administração
nesta quinta-feira (28).
A minuta em estudo
visa criar procedimentos
para regularização de núcleos urbanos informais
e clandestinos em áreas

urbanas e rurais, disciplinados na Lei Federal nº
13.465/2017.
A proposta de lei traz
dois tipos de regularização fundiária, ficando sob responsabilidade
da Fundação Pró-Lar a
'Regularização de Interesse Social' (REURB-S)
e à Secretaria de Planejamento a 'Regularização
de Interesse Específico'
(REURB-E). A autarquia
municipal e a secretaria
traçariam conjuntamente critérios de avaliação

RUAS QUE SERÃO PAVIMENTADAS EM SÃO SILVESTRE
Rafael Madolen
Modesta Barrios Miguelis
Karam Simões Rassi
Benedito M. Tolosa
José Rodrigues Araújo
Paulo Iazetti.

de R$ 1,6 milhão, 30
dias após a conclusão da
segunda etapa.
“Com esses recursos
vamos atender reivindicações antigas dos moradores do Vila Garcia e do

socioeconômica para as
famílias residentes, infraestrutura necessária para
a regularidade desses
locais e compar tilhamento de responsabilidades dos beneficiários.

A secretária de Planejamento de Jacareí, Rosa Sasaki

José Luiz Bednarski

A

VIAS QUE SERÃO PAVIMENTADAS NO CENTRO E BAIRROS
Rua Francisco Teodoro (alternativa viária importante que
liga o centro ao Parque Santo Antônio, desafogando a rua
Tiradentes e a rua Alfredo Ramos);
Rua Celso Moreira de Almeida (ligação entre as avenidas
Avareí e Malek Assad);
Avenida Amazonas (alternativa do centro ao Jardim Flórida
via Avenida Major Acácio Ferreira, sem trafegar pela Praça
dos Três Poderes);
Rua Aliança;
Avenida Professora Olinda Mercadante (ligação entre a rua
Barão de Jacareí e o bairro Jardim Maria Amélia). A avenida
Olinda Mercadante receberá, em uma etapa anterior ao asfalto,
obras de drenagem;
Avenida Vale do Paraíba (Parque Santo Antônio);
Rua dos Hibiscos (Parque Santo Antônio), rota de ônibus e
acesso ao EducaMais Parque Santo Antônio.

Parque Santo Antônio e
melhorar o trânsito entre
a rua Barão e o cemitério
do Parque Santo Antônio
e também na região do
Jardim Santa Maria”, comenta o prefeito Izaias.

Proposta de lei para regularização fundiária
ARQUIVO/PMJ

Jacareí registrou uma
queda de 25% em 2018
nos acidentes envolvendo motociclistas. De
janeiro a maio, foram
registrados 156, 52 a
menos do que em 2017.
Os acidentes envolvendo
ciclistas acompanharam os índices e obtiveram uma queda de
aproximadamente 25%,
comparando com o ano
passado. Enquanto em
2017 foram registrados 54 , neste ano 41
ciclistas foram vítimas
de acidentes.

 CONVÊNIO JACAREÍ/GOVERNO DO ESTADO
COM RECURSOS NA ORDEM DE R$ 4 MILHÕES

cabou a primeira fase da Copa do Mundo. Por
incrível que pareça, o grande protagonista do
espetáculo não foi um craque dos gramados,
mas a tecnologia das telas de alta definição.Os árbitros assistentes de vídeo (conhecidos pela sigla
VAR, em inglês) roubaram a cena e incluíram uma
nota de suspense aos momentos mais polêmicos
das partidas.
A parafernália trabalhou bem até aqui. Os lances de bola na linha também são examinados por
imagens instantâneas e a paralisação leva somente
um bocadinho, sem comprometer o ritmo do jogo.
Com o auxílio das lentes, o árbitro principal
parece desempenhar sua função com mais tranquilidade, sem o grave ônus de assumir sozinho o
peso da incerteza na decisão subjetiva de algum
aspecto decisivo.
A ampliação e a uniformização dos descontos,

Copa 'Big Brother'
após o esgotamento do tempo regulamentar, foram outro detalhe relevante. A tradicional cera agora é combatida com substanciais cinco minutos complementares.
Para aprimoramento, falta apenas negar o desconto quando beneficiar quem intencionalmente causou
os atrasos. Por exemplo, uma seleção que amarrou
o zero a zero com artimanhas o tempo todo e sofre
gol no finalzinho.
Outro ponto a ser melhorado é o regulamento nos
jogos finais da primeira fase. Os candidatos em melhores condições na tabela ficam atentos à formação
das chaves eliminatórias e fazem jogo de compadres

AVANÇO
Para a secretária de
Planejamento da Prefeitura de Jacareí, Rosa
Sasaki, a lei municipal
será “um instrumento
impor tante que auxilia rá o mun icípio na
regularização de muitos

locais, promovendo um
ganho para a população, já que núcleos não
classificados como sociais deverão contribuir
com a infraestrutura do
município e destinação
de futuras áreas institucionais, verdes e de
lazer”, enfatiza.
De acordo com a titular da pasta, a lei permitirá, ainda, que pessoas que
hoje ocupam imóveis de
forma irregular possam
receber o título definitivo
e registro do imóvel.

para fugir de adversários mais fortes na sequência.
A solução encontrada pela FIFA – jogos no mesmo horário – foi insuficiente para coarctar a prática
antidesportiva, além de atrapalhar a vida dos fãs que
se dispõem a assistir a todos os jogos do torneio.
Para aumento da competitividade na rodada final
da primeira fase, melhor seria se os primeiros colocados de cada grupo ganhassem vantagem de jogar
pelo empate nas oitavas.
Doravante, as procelas são eliminatórias. Vencedores sobrevivem, derrotados dão adeus e voltam
para casa. Na hipótese de empate, haverá prorrogação e disputa de pênaltis. Haja coração, amigos!
O Brasil cresce jogo a jogo e permanece favorito.
O televisivo STF resolveu apoiar o sofrimento da
torcida e definiu: para cada gol da Seleção, a 2ª Turma solta um corrupto. Vitória do colarinho branco.
José Luiz Bednarski é Promotor
de Justiça da Cidadania e do Consumidor
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Jacareí terá segunda edição da
Feira dos Trilhos neste domingo
Objetivo da Secretaria de Desenvolvimento Econômico é estimular o comércio e lazer na região central da cidade
ALEX BRITO/PMJ

A Redação

A venda de produtos agroecológicos
foi um dos destaques da 1ª Feira dos
Trilhos realizada no último dia 10

Com o objetivo de
at rair pessoas para a
região central e proporcionar alternativas de
renda ao comércio local,
a Secretaria de Desenvolvimento Econômico
e a Fundação Cultural
de Jacarehy, com apoio
das demais secretarias e
autarquias municipais,
promovem uma nova
edição da ‘Feira dos Trilhos’. O evento acontece
neste domingo, 01 de
julho, entre 9h e 14h no
Pátio dos Trilhos.
Instalada no Pátio dos
Trilhos, a feira é uma
iniciativa da Prefeitura

Feira do Bolinho Caipira
termina neste fim de semana

de Jacareí com o objetivo
de divulgar a produção
de artesanato e artística
como música e literat u r a , q u e r e ve l a m a
identidade cultural da
cidade, e consequent e me nt e p r o move r a
geração de renda, além
de divulgar serviços públicos municipais como
o programa de castração
de animais, Banco do
Povo, entre outros.
“Queremos movimentar a região central aos
domingos, impulsionando a economia local. A
‘Feira dos Trilhos’ oferece muitas opções de cultura e entretenimento,
para que todos possam

ter um dia ag radável
com a família", destaca
o secretário de Desenvolvimento Econômico,
Carlos Amagai.
De acordo com a pasta, a ideia é que a cada
mê s, nova s at ra çõ e s
componham o evento,
acompanhando datas
comemorativas e festas
tradicionais na cidade.
Nesta edição, os visitantes poderão aproveitar ambientes divididos
por setores como, por
exemplo, área de gastronomia, comidas típicas e
diversidade, exposição
de artesanato e artistas
de Jacareí, entre muitas
outras opções.

LUIZ CEPINHO/FCJ

No primeiro final de semana do evento, aproximadamente
10 mil pessoas visitaram a festa na Avenida Davi Lino

Neste fim de semana
(dias 30 de junho e 01
de julho), a Fundação
Cultural de Jacarehy continuará promovendo a 7ª
edição da Feira Regional
do Bolinho Caipira em
parceria com 15 entidades sociais do município.
De acordo com a atual
administração, no primeiro final de semana
do evento, que aconteceu
entre os dias 22 a 24 de
junho, aproximadamente
10 mil pessoas visitaram a
festa, com uma venda superior a 80 mil bolinhos,
mil quilos de farinha de

milho e 350 litros de óleo.
A feira proporciona uma
variedade de sabores de
bolinho caipira, que vai
desde a receita tradicional de Jacareí, feito com
farinha branca e linguiça,
até opções mais diferenciadas, como bolinho vegano, recheado com jaca.
Além de destinar toda a
renda arrecadada para
as 15 entidades sociais
participantes, o objetivo
da feira é oferecer aos
visitantes um espaço entretenimento de qualidade, valorizando a cultura
tradicional do município.
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Sesi lança projeto
esportivo de apoio
ao rugby em Jacareí
Instituição apresentou equipes de base do Sesi Jacareí Rugby
A Redação
Com atuação no
desenvolvimento do
esporte em diversas
modalidades, o Serviço
Social da Indústria de
São Paulo (Sesi-SP) dá
mais um passo importante no que se refere
à formação esportiva.
O superintendente em
exercício da instituição, Alexandre Pf lug,
esteve em Jacareí, na
sexta-feira (29), para
apresentar as equipes
de base do projeto
Sesi Jacareí Rugby.
Em evento realizado
no período da tarde,
o Sesi Jacareí Rugby
apresentou, na uni-

dade do Jardim Elza
Maria (região oeste),
as equipes M15 e M17
masculinas e M16 e
M19 femininas. Com
seis anos de investimento e cerca de 900
crianças praticando o
rugby nas unidades do
Sesi-SP, sendo 270 em
Jacareí, por meio do
PAF (Programa Atleta
do Futuro), a instituição, em parceria com
o Jacareí Rugby e a
Prefeitura Municipal,
passará a administrar as categorias de
base da modalidade.
Na ocasião, o uniforme oficial de jogo dos
times também foi apresentado, e foi realizada

uma oficina da modalidade. Também foi feita
oficina de polo aquático, com a presença
do técnico do Sesi-SP
e da seleção brasileira, André Avallone.
“O Jacarei Rugby
está sendo proporcionado como uma
grande oportunidade
de desenvolvimento
e crescimento com
nossos atletas. Agradecemos ao Sesi por
acreditar no trabalho
de nossa equipe”,
exalta a presidente do
clube, Regina Costa.
“A Associação Esportiva Jacareí Rugby
prima por importantes
valores como a partici-

Equipe do Jacareí
Rugby em ação no
Campeonato Paulista
de Sevens Feminino

pação efetiva da família, o respeito mútuo,
os valores do esporte,
a prática da responsabilidade social, entre
tantos outros valores
importantes para a
formação de cidadãos. Algo que vem ao
encontro da missão do
Sesi-SP, assim, ao unir
esforços, juntas as entidades oferecerão muito
para a cidade e região”,

afirma Paulo César de
Oliveira Coelho, diretor
da unidade em Jacareí.
BASE
O evento também
contou com o lançamento dos uniformes
utilizados pelas equipes e com jogos da
2ª Etapa do Festival
Infantil Interno do
clube nas categorias
M7, M9, M11 e M13.

 MEMÓRIA
Reforçando o compromisso
da indústria paulista de investir
na prática espor tiva como
ferramenta de inclusão social e
educacional, o Sesi-SP lançou,
em 2012, o projeto Try Rugby
SP. A iniciativa, resultado da
parceria com o British Council
e a Premiership Rugby, a liga
do esporte na Inglaterra, foi
realizada naquele ano em 12
unidades do Sesi-SP. Dez mil
crianças foram atendidas num
período de dez meses.

DIVULGAÇÃO

Fibria apoia projeto esportivo para
jovens do distrito de São Silvestre

Cerimônia de lançamento da parceria que vai beneficiar 150 crianças em São Silvestre

A Fibria, empresa brasileira líder mundial na
produção de celulose de
eucalipto a partir de florestas plantadas, incentiva ações sociais junto às
comunidades próximas às
suas unidades. No início
do mês, Alexandre Etrusco Lanna, gerente-geral
da Fibria, juntamente
com o secretário de Esportes e Recreação de
Jacareí, Marcelo Fortes
e o promotor de Justiça e
Cidadania, José Luis Bednaski, participaram da
cerimônia de lançamento
da parceria, entre a Fibria
e o Instituto Girinos, que
irá oferecer aulas de futebol para 150 jovens do

distrito de São Silvestre,
na região oeste da cidade.
“A partir de um diagnóstico realizado pela
empresa para entender
quais são as principais
demandas da comunidade, apareceu como oportunidade a necessidade
de realizar atividades
esportivas e de lazer, em
horários alternativos às
aulas. O Instituto Girinos
é uma instituição com
atuação em São Silvestre
e que será nosso parceiro
nessa iniciativa, que além
das aulas de futebol fará
um acompan hamento
das notas escolares dos
alunos”, afirma o consultor de sustentabilidade da

Fibria, Adriano Martins.
A intenção é oferecer
as atividades no período
em que os jovens não
estão na escola, além de
estimular o bom desempenho nos estudos. Para
participar do projeto, os
estudantes, com idades
entre 6 e 17 anos, precisam manter notas mínimas iguais à média de
suas turmas.
A s at iv id ades, que
ocorrem até dezembro
deste ano, serão conduzidas por professores de
educação física, com treinos específicos para cada
faixa etária e participação
em competições internas
e externas.
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Geral

Expediente na prefeitura começa às 14h
nesta 2ª feira por causa do jogo do Brasil
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.

FLAT - LOCAÇÃO
Alugo Flat no Jardim Nova Esperança – Jacareí/SP, com 01 (uma)
suíte e 01 (uma) vaga de garagem.
Valor R$ 650,00/mês (incluso: água,
energia e condomínio).
Tel.: (12) 3959-1503

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

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

Classificados
Quer vender, trocar ou alugar?

R$

10



Anúncio publicado

2x seguidas
com foto

Anuncie Agora! 3953-2966

EDITAL
ACADEMIA JACAREHYENSE DE LETRAS
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Devido ao jogo da Seleção Brasileira contra o
México, na segunda-feira (02), as repartições
públicas municipais de
Jac a reí começ a rão o
expediente às 14h.
De acordo com o
decreto, publicado no
Boletim Oficial na sexta-feira (8), nos dias em
que os jogos se realizarem no período da manhã, o expediente terá
início a partir das 14h.
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, a fim de cumprir
a carga horária estabe-

ALEX BRITO/PMJ

Durante o período do jogo, transporte público irá operar com horário de sábado

As horas não trabalhadas serão objeto de compensação até o dia 31 de outubro de 2018

lecida para as escolas
municipais.
SAÚDE
Os serviços emergenciais como U PA ‘Dr.
Thelmo Cruz’ e UPA do

Parque Meia-Lua funcionarão normalmente.
Já o Ambulatório do
SIM (Sistema Integrado
de Medicina) e as UBSs
(Unidades Básicas de
Saúde) iniciam as atividades às 14h.
MERCADÃO
O Mercado Municipal de Jacareí terá um
horá r io d i fe re nc iado
de funcionamento. Ele
fechará na segunda-feira (02) às 10h30, abrirá

Ficam todos os membros da Academia Jacarehyense de Letras convocados para Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada no dia 19 de
julho de 2018, quinta-feira, com 1ª chamada às 19h30 e a 2ª chamada
às 20h para início com qualquer quórum, em nosso novo endereço à
Rua Lamartine Delamare, nº. 153, no auditório que atualmente ocupamos para reuniões.
Assuntos em Pauta: 1) Oficialização do novo endereço; 2) Mudança das
reuniões ordinárias, das quintas para as segundas-feiras; 3) Um plano
para acertos das mensalidades em atraso; 4) Mudanças no estatuto e
no regimento interno de itens que se tornaram impraticáveis, em desuso
ou inconvenientes para a atual realidade.
O seu não comparecimento implicará no acatamento de todas as decisões tomadas na referida Assembleia.
Jacareí, SP, 30 de junho de 2018
Benedito Veloso
Presidente

COMUNICADO

EDITAIS

novamente às 13h30, e
encerrará o expediente
no horário comercial,
às 18h.
TRANSPORTE
PÚBLICO
A Secretaria de Mobilidade Urbana informa
que o transporte público operará, durante o
período do jogo, com
horários de sábado. O
itinerário pode ser encontrado no site da concessionária JTU.

www.diariodejacarei.com.br
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Na Sala Mário Lago, Olívio Jekupe e Jeguaká Kunumi (pai e filho, à direita da foto) contaram
juntos algumas de suas histórias de seus livros e textos

Biblioteca e Sala Mário Lago
recebem literatura indígena
Pai e filho participaram de uma roda de
conversa e exposição no último dia 22, em Jacareí
A Literatura Nativa
Brasileira foi representada em Jacareí, na Biblioteca Municipal na última
sexta-feira (22), e na Sala
Mário Lago no sábado
(23), por meio do escritor
indígena Olívio Jekupe

da Aldeia Krukutu, com
a mediação do jornalista
Elton Rivas.
Na Biblioteca foi realizada uma roda de conversa com o tema 'Escritores
Indígenas na Literatura
Brasileira – a experiência

vinda de Parelheiros', em
parceria com a Fundação
Cultural, e como parte
do Programa 'Jacareí
Cidade Leitora'. “Muita
sabedoria com emoção.
Foi gratificante”, destacou a secretária munici-

pal de Educação, Maria
Thereza Cyrino Ferreira.
Já na Sala Mário Lago,
Olívio Jekupe e Jeguaká
Kunumi (pai e f i l ho)
contaram juntos algumas de suas histórias de
seus livros e textos, além
de apresentar a cultura
e a literatura indígena.
Olívio Jekupé é escritor indígena do povo
Guarani. Casado com
Maria Kerexu, é pai de
quatro filhos: Kerexu
Mirim, Tup ã M i r i m ,
Jeguaká Mirim e Jekupé Mirim- todos moram na reg ião ext remo sul de São Paulo,
Parelheiros, na Aldeia
K r u k ut u. Tem diversos liv ros publicados
por diferentes editoras
brasileiras, 16 obras com
maior destaque, alguns
deles tanto em Guarani
quanto em Português e
outros até mesmo traduzidos na Itália.
Jeg uaká é f ilho do
Jekupé, tem 17 anos, no
RAP e Hip Hop é conhecido pelo nome artístico
de Kunumi MC. Antes
de estrear na música, Kunumi também publicou
dois livros.

O
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Van Gogh, com amor

ganhador do Oscar de melhor animação deste ano
deveria ir para ‘Com Amor, Van Gogh’ (2017), e não a
‘Viva: A Vida é uma Festa’. Sou, sempre serei a favor
de experimentos nos longas-metragens de desenhos.
E ‘Com Amor, Van Gogh’ explora, por meio das pinturas feitas pelo pintor holandês (1853-1890), a beleza
de uma investigação sobre o desaparecimento deste. E
o trabalho hercúleo impacta quando se sabe como foi
feito.A equipe dos diretores Dorota Kobiela e Hugh Welchman, composta por 100 pintores, rabiscou, em estúdios poloneses, cada um dos 65 mil frames (pedaços do
vídeo) da fita. Fizeram isso usando as técnicas de Van
Gogh! Tudo ocorreu após, claro, as filmagens com todos
atores reais. Foram 6 anos de dedicação insana, diga-se.
A trama começa um ano depois da morte do artista.
Armand Roulin, filho do carteiro Joseph, é o personagem central. Ele é sempre visto com seu mesmo figurino: jaqueta amarela e chapéu, tal qual VG retratou. Sim,
Armand existiu realmente. E a situação semelhante
acontece com os demais do elenco, de surgirem com a
roupa igual, a maioria foi contemplada pelo holandês.
É como se a película ganhasse vida de fato. O resultado é tão magnífico que pouco importa se a estrutura
do script seja banal. As conversas dos personagens rendem alguns flashbacks da trajetória do pintor, de maneira didática até.
Armand, então, decide por conta própria bancar o detetive e saber se foi VG quem cometeu suicídio com um
tiro na barriga ou se foi morto e teria dito aos outros que
ele mesmo disparou a arma, com o intuito de acobertar
o assassino.
E temos um suspeito: seu médico Paul, um artista
frustrado. A reconstituição do ‘crime’, montada pelos
dois diretores, não oferece conclusões. Merece ser
visto por você.
Duração: 94 minutos. Cotação: ótimo.
*Rodrigo Romero é jornalista e
escreve para este jornal semanalmente
www.recantodasletras.com.br/autores/rodrigoromero

Recomendamos...
Espetáculo teatral ‘A Receita’
é destaque na Sala Mário Lago

A

Horóscopo
VISITE: WWW.OMARCARDOSO.COM.BR
ÁRIES
21/03 a 20/04
Notáveis probabilidades de sucesso em
questões relacionadas com a ciência ou
testes O contato com colegas de trabalho
lhe será útil. Você conseguirá ver o quanto
é importante ser otimista e positivo

TOURO
21/04 a 20/05
Excesso de exigência para com as pessoas demasiadamente sensíveis. Cuidado
com os inimigos ocultos. Não descuide
da saúde. Acidentes podem acontecer se
você abusar. Portanto, previna-se. Não desanime, pois esta fase será breve.

GÊMEOS
21/05 a 20/06
Pela influência do sol você está favorecido
em muitas coisas. Haverá bons fluxos para
estudos, exames e testes. Capacidade de
raciocínio aumentada. Não se precipite
nas coisas ligadas ao romance, ou então,
ao casamento.

CÂNCER
21/06 a 21/07
Após bastante tempo de conflitos na vida
amorosa, você irá viver um relacionamento
amoroso importante, que deverá se consolidar. E mesmo que seus sentimentos ainda
não estejam firmes, você compreenderá aos
poucos seu valor.

LIBRA
23/09 a 22/10
Dia em que deverá tomar cuidado com estranhos, novas amizades, vizinhos e pessoas que são de sua inteira confiança. Só viaje
se for de muita necessidade para evitar acidente, cuide da sua saúde e evite excessos.

CAPRICÓRNIO
22/12 a 21/01
Muita atividade junto aos amigos, mas tendência a se envolver em alguns atritos com
eles. Novas oportunidades na carreira profissional permitirão uma grande melhoria
através de empreendimento pessoal ou de
uma promoção no trabalho.

LEÃO
22/07 a 22/08

ESCORPIÃO
23/10 a 21/11

AQUÁRIO
21/01 a 19/02

Aproveite a influência astral deste dia para
conhecer o maior número possível de pessoas. As amizades que fizer vão lhe trazer vantagens. No trabalho, uma decisão sua poderá
concretizar tudo aquilo que há tempos você
vem planejando.

A influência astral lhe propícia felizes contatos com os pais, filhos, parentes e com
pessoas da sua alta estima. Procure também, levar a paz aos mais necessitados lhe
transmitindo mais otimismo e confiança.
Bom para tentar na loteria.

Mente sempre alerta e voltada ao progresso de um modo geral, muita disposição para
o trabalho e negócios ou empreendimentos
imobiliários e bastante tranquilidade na vida
familiar e amorosa está prevista para hoje.
Excelente intuição e disposição.

VIRGEM
23/08 a 22/09

SAGITÁRIO
22/11 a 21/12

Este é um ótimo dia, pois tudo indica que obterá êxito, em negócios. Sucesso social, profissional e amoroso, principalmente. Obtenha
maior segurança interior e ame melhor todas
as pessoas

Dia em que sua inteligência se elevará devido ao bom fluxo de Júpiter. Contudo, procure
compreender melhor seus colegas de trabalho, bem como familiares e a pessoa querida.
Divirta-se e passeie, pois será bem sucedido.

PEIXES
20/02 a 20/03
Visita inesperada poderá modificar os seus
planos, na parte da tarde. Boa influência aos
seus interesses econômicos e também no
que se refere ao trabalho e a vida sentimental e amorosa. Esteja alerta para o que vier.

Fundação Cultural de Jacarehy apresenta o espetáculo ‘A Receita’, neste sábado (30), às 20h, na Sala
Mário Lago. A classificação indicativa para a peça
é de 16 anos, a entrada é franca e os ingressos serão
distribuídos no local com 30 minutos de antecedência.
A peça retrata o DIVULGAÇÃO
drama de um médico recém-formado, que se depara
com o desespero
de uma família, que
recorre a ele como
salvação para o filho mais velho. O
arrimo da família
está em grande
risco, com a perna gangrenando devido a um espinho
que penetrou no pé. No contato com uma realidade tão
oposta, o jovem médico percebe sua condição também
delicada, por ser a única esperança de salvação para
essas pessoas tão carentes de tudo.

SAÚDE

www.diariodejacarei.com.br

Saúde

DIVULGAÇÃO
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dimento diagnóstico no
Brasil. Hoje um Médico
Patologista trabalha de
graça e pode até ter que
tirar dinheiro do próprio
bolso para comprar material quando atende na
saúde pública”, comenta
o presidente da SBP, o
Dr. Clóvis Klock.

No Brasil pouco se investe em diagnósticos, mais especificamente análise por anatomia patológica e citopatologia

Prejuízo por câncer é
maior que investimento
em diagnóstico no país
Dados mais recentes do SUS apontam mais de 206,8 mil mortes no país em 2015
A Agência Internacional para Pesquisas do
Câncer (IARC, na sigla
em inglês) apontou que,
no Brasil, cada morte
por neoplasias gera um
pre ju í zo de ce rca de
R $176. Ao c r u za r a s
i n for m a çõ e s com os
dados mais recentes do
Sistema Único de Saú-

de (SUS), que apontam
mais de 206,8 mil mortes no país em 2015 em
decorrência de câncer,
é possível projetar um
déficit de R$36,4 bilhões
na economia brasileira.
O levantamento feito
pela Sociedade Brasileira de Patologia (SBP)
aponta também que, em

2017, foram feitas mais de
11,7 milhões de análises
que, com valor médio em
cerca de R$14, custaram
aos cofres públicos cerca
de R$166,2 milhões.
A partir dos dados, é
possível notar que no Brasil pouco se investe em
diagnósticos, mais especificamente análise por

anatomia patológica e
citopatologia, que podem
antecipar o diagnóstico
de câncer e determinar o
melhor tratamento para
o paciente.
“Comparar os números que levantamos via
SUS com as projeções
do IARC escancara a
precarização do proce-

HONORÁRIOS
Klock ressalta que o
valor pago pelo SUS aos
especialistas tem origem
em uma tabela criada
durante o processo de
redemocratização – às
vésperas da realização da
constituinte de 1988. A
maioria dos procedimentos está desatualizada e,
quando mudanças são
feitas, não acompanham
a inflação do país.
Neste cenário, um dos
casos mais simbólicos é
da análise cervico-vaginal (Papanicolau), um
dos principais procedimentos da especialidade.
Sem alterações há mais
de 10 anos só foi arredonda em centavos em 2014,
chegando ao valor pago
aos Médicos Patologistas: R$6,97, muito aquém
do custo dos materiais
para sua realização.
“Hoje gastamos cerca de R $15 em materiais para cada análise
de Papanicolau e, quando
aceitamos demanda do

 SOBRE A SBP
Fundada em 1954, a
Sociedade Brasileira de
Patologia (SBP) atua na
defesa da atuação profissional dos médicos patologistas, oferecendo oportunidades de atualização e
encontros para o desenvolvimento da especialidade. Desde sua instituição,
a SBP tem realizado cursos, congressos e eventos
com o objetivo de elevar o
nível de qualificação desses profissionais.

sistema público, temos
duplo prejuízo por ter de
arcar com as próprias
ferramentas e não sermos
remunerados pelo serviço”, explica o Dr. Klock.
O exame cervico-vaginal é um dos procedimentos mais importantes
no combate e prevenção
do câncer do aparelho reprodutor feminino, pois
além de diagnosticar tumores no colo do útero,
identifica também lesões
no ovário. Juntas, as três
neoplasias matou mais
de 10,7 mil mulheres em
2015, segundo o SUS,
um prejuízo de R$1,9
m i l hão com ba se no
estudo do IARC.
O INCA estima que
só em 2018 quase 30 mil
mulheres sejam diagnosticadas com esses três
tipos de cânceres.

