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Prefeitura anuncia 575 vagas para
inscrição em cursos de qualificação
O edital com o regulamento para o processo seletivo foi publicado no Boletim Oficial do Município do dia 30 de junho
ALEX BRITO/PMJ

As inscrições
para os cursos gratuitos de qualificação
profissional do
EducaMais
Lamartine (rua
Capitão João José
de Macedo, 90,
Centro) estarão
abertas no próximo
dia 20 (sexta-feira),
no horário das 8h às
16h, para o segundo
semestre de 2018.

E MAIS
 Empregabilidade
é tema de
evento da
Faculdade
Anhanguera
em Jacareí

No total, são mais de 575 vagas nos
cursos, entre eles de costura
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FIAÇÃO

Jacareí receberá serviços de padronização, reorganização e limpeza da fiação das redes de energia
elétrica e de comunicação em vias públicas da região
central. O anúncio foi
feito pela vereadora
Márcia Santos (PV),
em reunião realizada na Câmara em
conjunto com representantes da EDP,
Prefeitura e empresas prestadoras de
serviços de telefonia
e comunicação.

ESTRATÉGIA

Segundo a vereadora, no encontro foi pré-estabelecido o raio de execução dos serviços, em perímetro que terá início no Parque da Cidade (Avenida
Davi Lino), Avenida Avareí até o Parque Brasil e com
retorno pela Avareí, passando pela Avenida Nove de
Julho até o Parque dos Eucaliptos, no cruzamento
com a Dr. Lúcio Malta.

IRREGULARES

Para o gerente executivo da EDP, Marcos Scarpa,
a entrada de compartilhantes não autorizados é um
dos principais problemas enfrentados na manutenção
e limpeza da fiação. Uma nova reunião, agora em caráter operacional, foi agendada para o dia 26, às 9h, na
sede da EDP em São José, para que Câmara e Prefeitura apresentem, oficialmente, o raio de delimitação das
vias que receberão os serviços.

RETOMADA

O ex-secretário municipal de Desenvolvimento
Econômico, Emerson Goulart Caetano, retomou suas
atividades em Jacareí. Desde março ele não faz mais
parte do quadro de assessores da prefeitura de Cruzeiro onde, desde o início de 2017, ocupou o comando da
mesma pasta. Pediu demissão para se dedicar mais à
família e novas atividades profissionais.

CANETADA

A presidente do Superior Tribunal
de Justiça (STJ), ministra Laurita Vaz, negou, de
uma só vez, 143 habeas corpus protocolados por terceiros pedindo a liberdade do ex-presidente Lula. Na decisão, Laurita criticou os pedidos,
com redação padronizada, alterando-se apenas
os dados pessoais do autor. As
peças, segundo
a ministra, não
tinham “nenhum
substrato jurídico adequado”.
DIVULGAÇÃO/STJ

DIVULGAÇÃO/CMJ
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RECONHECIMENTO

A Câmara Municipal aprovou uma nova Moção
Congratulatória pelos 50 anos do Diário de Jacareí,
celebrados no dia 6 de junho. O documento é assinado pelo vereador Juarez Araújo (PSD). Em referência
ao nosso trabalho na Internet, ele destacou: “Ao longo
dos anos, a ferramenta, pioneira no Município, tornou-se referência em jornalismo ágil, sério e de credibilidade”, diz o texto. Obrigado!
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Todos precisamos sorrir

P

asso importante foi dado
em Jacareí na última quinta-feira (12) para transformar a Biblioteca Municipal
em espaço atrativo e de formação plena das pessoas, principalmente jovens. Uma reunião
aberta com a comunidade amplamente convidada serviu
para que cada um opinasse
sobre que tipo de biblioteca
deseja para frequentar. A iniciativa está dentro do programa
‘Jacareí Cidade Leitora’, recentemente lançado e que atua
em várias frentes em busca de
dar oportunidade a todos para
que ampliem conhecimentos e
abram melhores caminhos por
meio da leitura.
Um programa elaborado
de acordo com a opinião principalmente da juventude, vai
diminuir os riscos do envolvimento deles com o crime. Há
uma quantidade muito grande

de jovens fora da escola e é
preciso incentivá-los a voltar.
Acima de todas essas perspectivas de vantagem existe
uma realidade promissora: o
governo municipal quer ouvir a
população. É um bom começo.
Iniciativas sem transparência,

As próximas semanas
prometem ser
suculentas de boas
notícias e início de
obras importantes
tomadas a gabinetes fechados,
podem sinalizar incompetência ou má-fé. Se é o público
quem paga as contas ele tem
no mínimo o direito de saber
‘em que e como’ seu dinheiro
está sendo gasto. Incentivá-lo
a opinar sobre futuros investi-

mentos é um passo a mais.
Nesse ponto Jacareí avança.
Claro que não tão rapidamente
como seria ideal, mas avança. A
população ainda não se habituou a fiscalizar e exigir ações
eficazes que impulsionem o governo para soluções em curto
espaço de tempo, mas chega lá
com iniciativas desse tipo.
As próximas semanas prometem ser suculentas de boas
notícias e início de obras importantes que vão dar a Jacareí
melhor colocação da que já
tem no ranking paulista. São
notícias ainda não liberadas
porque dependem de confirmação de verbas, fechamento
de licitações e conclusão de
projetos. Uma lambujem: a
nova praça cívica.
Chegam a tempo. Além do
pessoal da biblioteca, também
precisamos sorrir.
É a nossa opinião.

O

filho brilhante José
Benedito de Souza, o “seu Zezinho”
tem um recorde: está há
mais de 60 anos estabelecido no mesmo ponto,
na Rua Floriano Peixoto,
perto da rodoviária velha. Antes, trabalhou nas
proximidades do Mercado Municipal, mas foi na
Sapataria do Zezinho
que dedicou maior parte
de sua vida.
Zezinho viu aquele
pedaço de Jacareí crescer e se tornar completamente diferente
de hoje. “Antes, muita
gente passava por aqui
mais para ir pro mercado comprar ou vender
coisas”, conta. Seu pai,
José Fidêncio de Souza,
tinha sítio no bairro Varadouro , no limite com

O forte apito do trem
São José dos Campos.
Do que mais ele se lembra é das vin- B.VELOSO
das e seu pai
do sítio para o
mercado trazendo frangos
nos finais de
s em ana para
vender. Eram
dois cestos
grandes acomodados um
de cada l ado
do cavalo
“numa batida
de mais de uma hora”,
explica. Vendiam tudo.

Hoje, além de consertador de sapatos de grande clientela,
seu Zezinho é
parte da memória viva da
cidade. Tudo
o que muitos
querem saber sobre a
velha Jacareí
perguntam
pra ele.
Sobre o
trem, por
exemplo, ele
tem duas histórias que se
destacam. A primeira foi vi-

A

pós o encerramento
prematuro da participação do Brasil na
Copa do Mundo, os olhos
se voltam com agudeza
para os acontecimentos
judiciais do último domingo (8), que antecederam o feriado paulista
de Nove de Julho; data
extraordinária, mas de
escassa memória, lamentavelmente.
De tudo que se pensou, escreveu, falou e
disse sobre o embate entre a primeira e segunda
instância federal, o que
se realmente aproveita é
a análise do princípio da
hierarquia, que, queiramos ou não, rege a vida
em sociedade.
Na seara administrava,
o relevo é maiúsculo e
refere-se a atos de coordenação e subordinação,
no melhor sentido da palavra. Desse modo, cabe
à administração a obriga-

Princípio da Hierarquia
ção de rever atos de seus
subordinados, delegar,
revogar atribuições, punir
atos de insubordinação
ou de descumprimento de
dever de obediência.
Nas questões judiciais,
os temas hierarquia e
subordinação merecem
vigilância redobrada por
conter o bom ou o mau
exemplo. A administração
e os jurisdicionados esperam do Poder Judiciário
modelos de conduta.
O que se presenciou
nos dias passados (sem
adentrar ao mérito da
causa), foi um atentado ao caro princípio da
hierarquia. Um juiz federal de primeiro grau

de jurisdição questionou
decisão emanada do segundo grau, e ao final
das contas descumpriu a
ordem mandamental exarada por desembargador,
sabidamente hierarquicamente superior, que
determinara a libertação
de réu. O fundamento,
qual foi a incompetência
do desembargador para o
enfrentamento da matéria debatida, sem dúvida
é relevante. Entretanto,
salvo engano, a conduta mereceu abalizadas
criticas por ruptura da
hierarquia.
O tema, sem a menor
dúvida, é controvertido,
mas deveria ser enfrenta-

vida por ele e que até hoje
traz saudade: comprar
picolés na Sorveteria
Leal, que ainda existe,
para chupá-los sentado
na mureta que separava
a rua da estação ferroviária, e ver o trem passar.
A outra é uma pegadinha. Quando seu pai
vinha pouco da roça para
a cidade, alguém lhe
dissera que, perto da
estação, o apito da locomotiva era tão forte que
derrubava quem estivesse
por perto. “Uma vez a gente estava lá e quando meu
pai percebeu que o trem ia
sair se agarrou depressa
num poste antes da locomotiva apitar”. Quando
soube que era “troça”, ele
sim quis derrubar o autor
da brincadeira . Bons
tempos!
do e hostilizado por meio
de recurso ao órgão superior competente. Pensar de modo pragmático e
simplista, como o homem
do povo em questões de
relevância jurídica e funcional, enfraquece o gera
insegurança jurídica para
a sociedade e tumulto
processual.
O mérito da decisão
proferida pelo desembargador, a sua incompetência para o exame
da questão, mereceriam
questionamento na inst ância recur sal e por
quem de direito, tanto
assim, que procedimentos disciplinares no
seio do Conselho Nacional de Justiça foram
iniciados para apuração
de afronta ao princípio da
hierarquia funcional.
*Paulo de Tarso Castro Carvalho
é advogado, mestre em direito e
professor universitário
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Após anos de descaso, rotatória do
Califórnia ganha reforma e semáforo
Os serviços foram possíveis graças a uma parceria entre a Prefeitura e o Governo do Estado de São Paulo, através do DER
Um antigo problema
para entrada e saída dos
bairros Jardim Califórnia e Parque Califórnia
(região leste) finalmente
foi solucionado pelo poder público neste mês.
Após mais de uma década de reivindicação dos
moradores, a rotatória
situada entre os bairros,
n a Rodov ia G e ra ldo
Scavone (antiga Estrada
Velha), passou por obras
de reformulação em toda
sua extensão, com instalação de semáforos e
alargamento da pista.
O s s e r v iços fora m
possíveis graças a uma
parceria celebrada entre
a Prefeitura e o Governo
do Estado de São Paulo,
através do DER - Departamento de Estradas
de Rodagem, órgão que
administra a rodovia. O
convênio permitiu trans-

Secretaria de Infraestrutura. A remodelação do
local foi finalmente concluída com a instalação
dos semáforos, pintura
de solo e sinalização.

ALEX BRITO/PMJ

A Redação

Ao todo, são oito pontos com semáforos com diversos tipos de programação

ferir para o Município a
responsabilidade pelos
serviços realizados no
trecho que, no passado,
registrou altos índices
de acidente e desavenças

contantes entre pedestres e motoristas que
trafegavam pela região.
As obras foram iniciadas em maio deste
ano com intervenções

Educação entrega mais três
novas creches ainda este ano
A Redação

ALEX BRITO/PMJ

A Prefeitura de Jacareí, por meio da Secretaria Municipal de Educação, confirmou que
pretende entregar mais
três unidades de creches
com 150 vagas cada uma,
totalizando uma ampliação de 450 vagas ainda
este ano, com início das
atividades em 2019. As
unidades entrarão em
funcionamento nos bairros Parque dos Príncipes,
Jardim Santa Marina e
Jardim Colônia.

Os investimentos são
de R$ 1,310 milhão para
a creche do Parque dos
Príncipes, R$1.302 milhão para o Jardim Santa Marina e R$ 1,617
milhão para o Jardim
Colônia.
Todas estas unidades
seguem o padrão Tipo
2 (FNDE) desenvolvido
para o Programa Pró-Infância do Governo
Federal, formados por
cinco salas de aula, solários, fraldário, lactário,
sala dos educadores, sala
multiuso, espaços admi-

Jacareí atende atualmente 4.157 crianças em idade de creche

nistrativos, lavanderia,
área verde, pátio, refeitório, cozinha para preparo
de alimentos e lavagem
dos utensílios, espaço de
recreação, playground,
além de berçários.
ESTRUTURA
A Rede Municipal de
Ensino possui atualmente 13 creches municipais e
12 conveniadas, atendendo hoje, do Berçário ao
Maternal, 4.157 crianças
em idade de creche. Em
2018, foram ampliadas
mais 300 novas vagas e
inauguradas duas creches, uma no Vila Branca
e outra no Santa Paula.
Já para o final de 2019,
a Prefeitura de Jacareí,
cumprindo o proposto no Plano Municipal
de Educação, entregará mais quatro creches
com recursos próprios,
uma no Parque Meia-Lua
com 400 vagas, outra no
Centro próximo ao Parque da Cidade com 150,
mais uma no Ja rdim
Maria Amélia com 150,
e outra no Parque Imperial também com 150,
totalizando 850 vagas
ampliadas, com início
das atividades no ano
letivo de 2020.

de acessibilidade, com a
construção de calçadas
e recorte da rotatória,
preparando o local para
receber o asfalto, sob
a responabi lidade da

TRÂNSITO
Ao todo, são oito pontos com semáforos com
diversos tipos de programação que se alternam de acordo com os
períodos do dia. Além
disso, foi realizado um
alargamento das vias,
novas calçadas e um
aumento na sinalização.
No Jardim Califórnia, a r ua Passadena
passou a ter mão única
sentido Via Dutra, em
seu pequeno trecho até a
rua San Diego, que permanecerá com o f luxo
normal. Essa alteração,
no entanto, ainda está
sendo avaliada pelo setor responsável.
A rua Alziro de Oli-

ve i ra Sa ntos, r u a d a
feira, terá mão única
apenas na entrada do
bairro e receberá novas
vagas de estacionamento, visando fomentar o
comércio local.
Com essas alterações,

O convênio
permitiu transferir
para o Município
a responsabilidade
pelos serviços
realizados
a Secretaria de Mobilidade Urbana acredita que amen iza rão os
problemas de trânsito
dos mais de 77 m i l
motor i s t a s q ue t ra nsitam diariamente por
esse trecho da Rodovia
Geraldo Scavone.
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Com foco em potencial turístico,
Jacareí terá seminário cervejeiro
Jacareí sede será de
um Seminário Cervejeiro. A primeira edição
do evento será realizada
na próxima sexta-feira
(20), entre 14h e 19h, no
IBIS Hotel, localizado na
região central da cidade.
O objetivo é promover a
discussão sobre o assunto, como primeiro passo
para a concretização do
projeto 'Jacareí Terra da
Cerveja', que está sendo
liderado pela Secretaria de Desenvolvimento
Econômico.
De acordo com a pasta, os esforços estão voltados para que o Município tenha consolidada
uma identidade turística
dent ro do seg ui mento cervejeiro, atraindo
oportunidades de negócios, e empresários que
invistam em serviços e
em produção.
“As atividades econômicas envolvidas na cadeia produtiva da cerve-

 SERVIÇO
1º SEMINÁRIO CERVEJEIRO DE JACAREÍ
Data: 20 de julho de 2018
Hora: das 14h às 19h
Local: IBIS Hotel Jacareí, Rua Tiradentes, 299, Centro.

Linha de produção da cervejaria Heineken, situada no bairro Rio Abaixo (região oeste)

ja, vêm se mostrando uma
das mais interessantes
atualmente, além do fato
de que a nossa cidade já é
uma das maiores produtoras de cerveja do Brasil,
mas ainda não possui a

cultura cervejeira necessária para desfrutar integralmente das oportunidades
desse promissor mercado",
destaca Walker Ferraz,
diretor de Apoio à Atividade Empresarial.

PROGRAMAÇÃO
O seminário, destinado a potenciais empreendedores, microcervejarias, cervejarias, cervejeiros caseiros e público
geral com interesse no

Educação e Fundação Cultural levam
cinema gratuito ao Parque Meia-Lua
A Redação
O Programa ‘Jacareí
Cidade Leitora’ da Se-

cretaria Municipal de
Educação e a Fundação
Cultural de Jacarehy,
vem oferecendo sessões

de cinema gratuitas no
distrito do Parque Meia-Lua (rua Joaquim Machado Gomes Sobrinho,

151), todas as quartas-feiras, às 14 horas.
A ação faz parte do
projeto ‘Pontos MIS’ do

setor, abordará o mercado atual, suas novidades
nos insumos de produção
e envase, além de apresentar aos interessados,
porém não envolvidos
ao mundo da cerveja,
fórmulas para produção
de cerveja caseira.
Em sua programação,
o evento ainda terá uma
palestra sobre o panorama do mercado da cerveja, além de experiências
de negócios.
Na ocasião, será apresentado pela Prefeitura
o Projeto 'Jacareí Terra
da Cerveja', que acontecerá sequencialmente,
no final de semana dos
dias 21 e 22 de julho
(sábado e domingo), no
Pátio dos Trilhos, região
central da cidade.

O evento do fim de
semana dos dias 21 e
22 é uma realização da
Prefeitura e Fundação
Cultural, com apoio do
Conselho Municipal de
Turismo, com participação gratuita.
Para maiores informações, os interessados
devem entrar em contato
através do telefone (12)
3954-2564.

Evento
abordará assuntos
sobre a vocação
do município para
o desenvolvimento
do setor

ILUSTRAÇÃO

A Redação

ALEX BRITO/PMJ

Objetivo é promover discussão sobre o assunto, como primeiro passo para o projeto 'Jacareí Terra da Cerveja'

A programação
foi preparada
para oferecer
lazer às
crianças e
adolescentes

Museu da Imagem e do
Som da Secretaria da
Cultura do Estado de
São Paulo. A iniciativa
tem como objetivo a difusão audiovisual com
intuito de promover a
formação de público e
circulação de obras de cinema em diversos pontos
do Estado.
Neste mês de julho a
programação foi preparada para oferecer lazer
às crianças e adolescentes durante o período de
férias escolares. Todos
os filmes do mês têm
classificação livre, e são
indicados para todos os
públicos e idades.
PONTOS MIS
O ‘Pontos MIS’ estava
sediado na Sala Mário
Lago até dezembro de

2017. Seg undo o presidente da Fundação
Cultural, Br uno Castro, a transferência de
local se deu em virtude
da necessidade de desce nt ra l i za r a s a çõ e s
culturais na cidade. “A
Biblioteca Municipal
do Pa rque Meia-Lua
é f undamental na dif usão cult ural daquela região e, portanto,
transformá-la no local
de exibição dos filmes foi
natural”, destacou.
Para a secretária de
Educação Maria Thereza Ferreira Cyrino,
o ‘Pontos MIS’ é um
reforço fundamental nas
iniciativas do Programa
‘Jacareí Cidade Leitora’.
A exibição gratuita de
filmes se estenderá até
dezembro de 2018.
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Prefeitura anuncia 575 vagas para
inscrição em cursos de qualificação

‘Agita Férias’
percorre trilhas
no Viveiro
Municipal

O edital com o regulamento para o processo seletivo foi publicado no Boletim Oficial do último dia 30
ALEX BRITO/PMJ

Desde terça-feira (10),
as trilhas que compõem
o Viveiro Municipal ‘Seo
Moura’ vêm sendo ‘exploradas’ por 360 crianças de 8 a 14 anos de
idade, alunos das escolinhas esportivas. A atividade é promovida pela
Secretaria de Esportes
e Recreação, que dividiu
os visitantes em grupos
de 40 pessoas. O passeio
inclui também atividades
recreativas como o “caça
ao tesouro”.

 SERVIÇO
CURSOS GRATUITOS DE QUALIFICAÇÃO
PROFISSIONAL LOCAIS DE MATRÍCULAS
No total,
são mais
de 575
vagas nos
cursos,
entre eles
de depilação

CRISTINA REIS/PMJ

As inscrições para os
cursos gratuitos de qualificação profissional do
EducaMais Lamartine
(rua Capitão João José
de Macedo, 90, Centro)
estarão abertas no próximo dia 20 (sexta-feira),
no horário das 8h às 16h,
para o segundo semestre
de 2018.
No total, são mais de

Neste sábado (14), o
futsal masculino de Jacareí, categoria sub-18,
tem jogo decisivo contra
Pindamonhangaba na
semifinal do Campeonato Paulista. A partida
começa às 12h45, e será
disputada em São Paulo.
Pelas quartas de final,
no último dia 30, o Jacareí venceu o Inter de
Mogi por 6 a 2. A equipe
representará a cidade no
torneio da modalidade
nos Jogos Regionais,
que terão início dia 18 no
Litoral Norte.

575 vagas nos seguintes
cursos: informática básica, porteiro, manicure,
reparos em roupas, manicure, barbeiro profissional - módulo I, cabeleireiro- módulo I, depilação,
designer de sobrancelha,
manicure e pedicure,
bolos decorados, doces finos, pizzaiolo e forneiro,
salgados fritos, assados

e folhados, panificação,
corte e costura, reparos
em roupas, marcenaria
I, assistente administrativo).
O edital com o regulamento para o processo
seletivo já foi publicado
no Boletim Oficial do
Município do dia 30 de
junho, e disponibilizado
no site da Prefeitura.

A Faculdade Anhanguera de Jacareí (campus
1) realizará, no próximo
dia 19 (quinta-feira), das
17h às 21h, a uma nova
edição da Feira da Empregabilidade com oportunidades de recolocação
profissional, em parceria
com o CIESP (Centro das
Indústrias do Estado de
São Paulo).
O evento reunirá divulgação e cadastro de
currículos para vagas de
emprego e estágio, para
50 indústrias de Jacareí
e região, além de atividades de atualização pro-

Sede da Faculdade Anhanguera de Jacareí, na Vila Pinheiro

fissional. Para participar
é necessário comparecer
diretamente na unidade

com CPF, RG, Carteira
de Trabalho e currículos
impressos.

José Luiz Bednarski

U

EducaMais Lamartine, auditório da Secretaria Municipal de
Educação (rua Capitão João José de Macedo, nº 69, Centro);
EducaMais Paraíso (Rua Expedicionário Lourenço Nogueira, nº 211);
EducaMais Parque Meia-Lua (Rua Joaquim Machado
Gomes Sobrinho, nº 151);
EMEIF Professor Tarcísio Francisco

O processo de matrícula destina-se aos
candidatos maiores de 18
anos, que possuem ensino fundamental completo, residentes em Jacareí
e estejam desempregados
no ato da matricula e aos
menores assistidos da
Proteção Social Básica e
Proteção Social Especial.
A matrícula somente
será efetuada mediante
a apresentação dos documentos originais e cópia
simples dos mesmos.

FORMATURA
No dia 29 de junho,
o EducaMais Lamartine certificou 550 aluno s c o nc lu i n t e s d o s
c u rsos prof issiona l i za ntes oferec idos no
primeiro semestre
d e 2 018, n a á r e a d e
a l i me nt ação, beleza,
i d iomas, e ser v iços
pela Secretaria Municipal de Educação. A cerimônia foi no auditório
da Secretaria Municipal
de Educação.

Empregabilidade é tema de evento da
Faculdade Anhanguera em Jacareí
ARQUIVO/DJ

Futsal sub-18
tem jogo
decisivo contra
Pindamonhangaba
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m campo de futebol oficial pode ter até 120 metros de comprimento e 90 de largura. Todavia,
a metragem padronizada pela FIFA no Campeonato Mundial é de 105 por 68 metros. A dimensão
está conforme o tamanho das canchas europeias,
situadas em pequenos espaços no disputado cenário
urbano dos grandes centros.
A adoção do parâmetro reflete a predominância financeira do Velho Continente e favorece obviamente
o estilo de jogo da escola europeia, de menor técnica
e maior força física.
O gramado é perfeito, um verdadeiro tapete verde,
para que nenhum buraco ou morrinho artilheiro surpreenda os atletas de cintura dura, sem intimidade
com a gorduchinha, que apresentariam dificuldade
para dominá-la em circunstâncias adversas.
A relva é molhada por onipresente e automático
sistema de irrigação artificial, antes e durante todo

O novo futebol da Copa
o intervalo da partida, para que a bola transite pelo
campo em velocidade vertiginosa.
Com a umidade, as contendas perderam em arte e
lucidez, mas ganharam em emoção e rapidez. O que
antes era jogo de bola se transformou em batalha de
gladiadores anabolizados famintos pela vitória.
Por falar em bola, a tecnologia alterou completamente a técnica dos goleiros. A impermeabilidade torna
as esferas modernas leves, mesmo com temporais. O
revestimento é liso ao extremo e os chutes ganham
efeito inesperado porque a pressão gerada não se
dissipa externamente. Eis as razões pelas quais os

Feira da Empregabilidade acontecerá também em parceria com
o Canal Conecta, uma
plataforma gratuita que
tem como objetivo promover o diálogo entre a
comunidade acadêmica
e o mundo corporativo.
Por meio da plataforma,
as empresas postam suas
vagas e os alunos completam seus currículos.
O sistema promove o
cr uzamento de dados
dos c a nd id atos m a i s
indicados para cargos
das empresas inscritas,
sugerindo aos emprega-

dores quais participantes
melhor se adequam às
habilidades requisitadas.
O evento ainda prevê
a realização de palestras
com entrega de certificado abordando análise
de perfil comportamental com simulação de
entrevistas; recolocação
profissional e a importância do net working
para a carreira.
A Faculdade Anhanguera de Jacareí (campus
1), está localizada na
Rua Santa Catarina, 75,
Vila Pinheiro, região
central da cidade.

arqueiros de hoje mais rebatem que encaixam.
Goleiros obrigados a jogar com os pés, meio-campistas transgênicos de criação e marcação, zagueiros
gigantes preparados para jogadas aéreas e atacantes
velozes a ponto de baterem o recorde mundial dos
100 metros rasos com a bola nos pés. Assim se viu o
desfile de craques na Copa da Rússia.
Enquanto os boleiros brazucas continuam mais
preocupados com seus objetos de grife, penteados
espetaculares e gestos escandalosos em campo, os
jogadores mundiais de maior sucesso em 2018 não
ostentam somente músculos do pescoço para baixo.
Fazem protestos políticos que irritam a FIFA
(Xhaka, Shaqiri e Vida), negociam sigilosamente
transferências milionárias (CR7) e cobram ética dos
colegas subdesenvolvidos que ainda insistem em
tentar ludibriar a arbitragem.
José Luiz Bednarski é Promotor
de Justiça da Cidadania e do Consumidor
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Geral

Aposentadoria: maioria dos que se
planejam altera a rotina de gastos
Manter o padrão de
vida durante a aposentadoria é o desejo de
muito brasileiros, principalmente entre os que se
preparam para essa fase.
Mas para isso, algumas
vezes é necessário abrir
mão de gastos supérfluos
ou abrir mão de algum
sonho de consumo. É
o que revela pesquisa
realizado pelo Serviço
de Proteção ao Crédito (SPC Brasil) e pela
Confederação Nacional
de Dirigentes Lojistas
(CNDL).
O levantamento aponta que 88% dos entrevistados que se preparam
ativamente para a aposentadoria afirmam fazer adaptações no orçamento para garantir que

ILUSTRAÇÃO

Principais adaptações incluem reduzir saídas para bares e restaurantes, itens supérfluos em supermercados e viagens
Mais de 70% confiam
que manterão estilo de
vida confortável
após deixarem mercado
de trabalho

a reserva seja suficiente.
As principais medidas
adotadas incluem redução de saídas a bares e
restaurantes (49%), compra de itens supérf luos
em supermercados (46%)
e gastos com viagens

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

Classificados
Quer vender, trocar ou alugar?

R$

10
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com foto

Anuncie Agora! 3953-2966

(40%). Outro dado que
chama a atenção é o fato
de 21% reduzirem gastos
com plano de saúde, sobretudo nas classes C,D
e E (24%).
A pesquisa também
aponta que 13%, por sua

vez, esperam enfrentar
alg um tipo de aper to
financeiro nesta fase —
principalmente na faixa
dos 55 anos (22%). Nove
em cada dez mostram-se
dispostos a aumentar o
tamanho da sua atual

poupança, sendo que
67% destacam não ter
condições de guardar um
montante maior nessa
fase e apenas 22% conseguem separar no momento uma parte maior
do orçamento para o
futuro. Já 12% dizem
não estar em seus planos
ampliar as reservas – seja
por faltar recursos financeiros (9%) ou não ser
prioridade (2%).
“Os que vêm se planejando para a aposentadoria não querem perder o
estilo de vida conquistado durante o período
produtivo. A maioria
espera manter os hábitos
de consumo e até realizar coisas que antes eram
quase impossíveis por
falta de tempo”, comen-

ta a economista-chefe
do SPC Brasil, Marcela
Kawauti.
METODOLOGIA
Fo r a m e n t r e v i s t ados 3.818 casos em um
primeiro levantamento
para identificar quem não
é aposentado e possui algum tipo de preparo para a
aposentadoria. Em seguida,
continuaram a responder
o questionário apenas 804
entrevistados que faziam
algum tipo de preparo para
a aposentadoria. A margem
de erro é de no máximo 1,59
pontos percentuais e 3,46
p.p. para um intervalo de
confiança a 95%.
Baixe a íntegra da pesquisa em https://www.
s p c b r a s i l .o r g.br/pesquisas.

www.diariodejacarei.com.br
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Variedades

Após dois anos ausente, Jacareí
retoma Mostra de Artes Cênicas
Evento traz programação artística diversificada com entrada gratuita para todas as idades
Dois anos depois de
ausência devido à falta
de recursos financeiros, a
‘Mostra de Artes Cênicas
de Jacareí’ volta para a
agenda cultural da cidade. Desde sexta-feira (13),
e até o dia 23 deste mês,
a Fundação Cultural de
Jacarehy promove uma
nova edição do evento,
trazendo inúmeras intervenções artísticas gratuitas para a população.
Serão dez espetáculos
em quatro espaços diferentes da cidade: Sala
Ariano Suassuna, Parque da Cidade, Praça
do Rosário e Pátio dos
Trilhos. Além disso, durante a programação, um
projeto de performance
promoverá intervenções
artísticas afetivas.
Foram mais de 130
inscrições de grupos de

todo o país, nas mais
diferentes linguagens.
A Comissão de Seleção,
composta por artistas
locais, conseguiu em sua
curadoria selecionar espetáculos nas áreas de
dança, circo, teatro de
rua, teatro infantil, teatro
de animação e teatro do
absurdo, modalidade que
tem como ponto central o
tratamento inusitado de
aspectos inesperados da
vida humana.

ILUSTRAÇÃO

A Redação

MAIS INFORMAÇÕES
A programação completa está disponível no
evento oficial do Facebook criado pela Fundação Cultural de Jacarehy:
https://bit.ly/2uwLDbZ.
Serão dez espetáculos
em quatro espaços
diferentes da cidade, entre
eles a Sala Ariano Suassuna
no EducaMais Jacareí

A
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O mito Guarnieri

tor, diretor, dramaturgo, compositor. Gianfrancesco Guarnieri (1934-2006) foi tudo isso e mais um
pouco. Ano passado, seu neto Francisco resolveu
que a trajetória do autor de ‘Eles não Usam Black tie’
(1981 no cinema, mas anos antes o estouro de encenação nos palcos dos teatros) tinha de ser contada em
película.
Entrevistou os dois filhos do primeiro casamento do
avô – os atores Paulo e Flávio (1959 – 2016), juntou um
rico material de arquivo – entrevistas na TV, jornais e
revistas, além de seriados e novelas, e montou o longa.
A quem o conhece ‘de ouvir falar’ ou nem sabe de quem
se trata, Guarnieri foi um intenso defensor do trabalhador, digamos assim.
Apoiava causas da esquerda, os movimentos estudantis, sindicatos, enfim, e paralelo a isso, ou até por extensão, mirou a sua arte nestes temas. Só a história de
‘Eles não Usam Black tie’ faz referência a vários pontos,
como a greve, por exemplo.
O ator escreveu a peça aos 24 anos, em 1958, quando
o país vivia a calma do governo JK, a bossa nova havia
sido criada e o Brasil tinha conquistado a 1ª Copa. Neste
paraíso, pôs o dedo na ferida. A relação arte – política
era a vida dele. Não havia como separar.
Simultaneamente, Francisco revela a dificuldade dos
dois filhos em manter as carreiras regulares de ator longe da sombra do pai. Um deles chega a revelar nunca
ter ‘ficado à vontade’ na profissão de intérprete, e hoje
é dono de um hotel. “Eu sabia a tamanha importância de
dizer ‘te amo’ a ele e vice-versa...
Era a pessoa tão significativa, importante no cenário
nacional, tão envolvida com política e teatro, que nós,
os filhos, tentávamos aproveitar cada momento juntos”,
diz Flávio. O documentário pinta ao público um Guarnieri
de muitas facetas.
Duração: 70 minutos. Cotação: bom.
*Rodrigo Romero é jornalista e
escreve para este jornal semanalmente
www.recantodasletras.com.br/autores/rodrigoromero

Recomendamos...

D
Horóscopo
VISITE: WWW.OMARCARDOSO.COM.BR
ÁRIES
21/03 a 20/04
Pela influência da lua, estão favorecidas
suas ideias. Haverá bons fluxos para estudos, exames, testes, averiguações, cartas
notícias e correspondência. Capacidade de
raciocínio aumentada. Lucros no comércio
e na indústria de líquidos.

TOURO
21/04 a 20/05
Dia promissor de felicidade sentimental
e harmonia doméstica. Não se precipite
nas coisas ligadas ao romance. Esta é uma
fase em que você terá muita disposição
mental e física para trabalhar em negócios
e para tratar de assuntos pessoais.

GÊMEOS
21/05 a 20/06
Este será um período benéfico para você
começar ou levar avante negócios e empreendimentos monetários. Os presságios
para esta fase, são mais promissores para
empréstimos, realização de negócios lucrativos, compra e venda de objetos e imóveis.

CÂNCER
21/06 a 21/07
Colegas de trabalho, poderão lhe dar valiosas sugestões ou orientações neste dia ou
o mais tardar, amanhã. Dia promissor para a
harmonia doméstica. Acautele-se em relação a sua saúde. Previna-se contra os inimigos ocultos.

LIBRA
23/09 a 22/10
Não é dia propício aos negócios arriscados
ou novos. Mas por outro lado, o fluxo deverá
elevar sua inteligência e seu estado de saúde e propiciar-lhe ótimas chances, no terreno profissional e amoroso. Ótimo prenúncio
para amor e a família.

CAPRICÓRNIO
22/12 a 21/01
Você está vivendo um dos melhores períodos do ano em todos os sentidos, mas deverá evitar o gasto desnecessário de dinheiro e
tudo que possa prejudicá-lo de um ou de outro modo. O período lhe favorecerá nas investigações, estudos, pesquisas e na medicina.

LEÃO
22/07 a 22/08

ESCORPIÃO
23/10 a 21/11

AQUÁRIO
21/01 a 19/02

Dê especial atenção para sua vida sentimental e aos pequenos problemas que tenha a
resolver. Nada lhe será difícil neste dia. Os
laços com parentes e pessoas amigas terá
suas vantagens. Esforce-se para não se perder no emaranhado das suas ideias.

Um pequeno obstáculo, desgosto ou
atrito passageiro poderá surpreendê-lo
as primeiras horas do dia. Esteja prevenido a fim de evitar qualquer complicação.
Influência positiva para os estudos e associações.

Indícios de excelentes contatos com pessoas mais idosas que você e bom nível financeiro e material. Aproveite tal oportunidade
para tirar proveito. Inteligência clara e forte
magnetismo pessoal. Por outro lado, deverá evitar acidentes, negócios arriscados.

VIRGEM
23/08 a 22/09

SAGITÁRIO
22/11 a 21/12

Dia benéfico. Cuide de si e aproveite para
exaltar suas qualidades intelectuais e artísticas. O dia lhe é favorável, amparando-o no campo profissional e financeiro. As primeiras horas
deste dia, poderão ser propícias para o trabalho e as suas iniciativas de um modo geral.

Muito bom dia para mudar de residência ou
ocupação. As coisas novas que inventar terão êxito e suas ambições, sonhos e desejos
serão bem sucedidos. Ótimo para as amizades e a vida romântica. Novas e duradouras
amizades também estão previstas.

PEIXES
20/02 a 20/03
Ótimo fluxo astral para o tratamento de
sua beleza física, e para impor mais moral
em seu ambiente social. Sucesso no amor.
Aprenda a conseguir um maior equilíbrio em
suas ações. Continue sendo cauteloso com
seu dinheiro e com sua saúde.

Jacareí recebe temporada
circense ao longo do mês

REPRODUÇÃO

esde o último dia
6 e até o dia 5 de
agosto, o ‘Draicon
Circus – O Renascer da
Alegria’, traz magia e
cores para Jacareí. As
apresentações acontecem em duas sessões por dia, às 18h e
às 20h30, na Avenida
José Cristovão Arouca, no Centro.
Entre as diversas
atrações, o ‘Draicon Circus’ apresenta malabares,
equilibrismo, tecido acrobático, aparelho aéreo e super-heróis.
A temporada é uma realização do Programa de
Apoio à Cultura (PROAC) em parceira com a Fundação Cultural de Jacarehy.
Os ingressos são vendidos a preços populares,
sendo R$10 para adultos e R$5 para crianças.

SAÚDE

www.diariodejacarei.com.br

As doenças geralmente
são provocadas por
movimentos contínuos
com sobrecarga dos nervos,
músculos e tendões

Lesões por esforço
repetitivo tiram 22 mil
pessoas do trabalho
Problema representa 11,19% de todos os
benefícios concedidos pelo INSS no ano passado
Dados preliminares do
Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS)
indicam que ao menos
22.029 trabalhadores precisaram ficar mais de 15
dias de suas atividades
em 2017 por causa de
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algum tipo de doença
relacionada com as lesões
por esforço repetitivo e
distúrbios osteomusculares (LER/Dort). O número representa 11,19%
de todos os benefícios
concedidos pelo INSS no

ano passado.
As doenças relacionadas às LER/Dort são
caracterizadas pelo desgaste de estruturas do
sistema músculo-esquelético que atingem várias
categorias profissionais.

Geralmente são provocadas por movimentos
contínuos com sobrecarga dos nervos, músculos
e tendões.
Das 20 principais causas de afastamento das
atividades profissionais
por adoecimento no trabalho em 2017, três se
enquadram nessa denominação: lesões no ombro, sinovite (inflamação
em uma articulação) e
tenossinovite (inf lamação ou infecção no tecido
que cobre o tendão) e
mononeuropatias dos
membros superiores (lesão no nervo periférico).
Nessa última, a mais
comum é a doença conhecida como Síndrome
do Túnel do Carpo, resultante da compressão
interna do nervo mediano na altura do punho,
problema comum em
pessoas que fazem movimentos repetitivos em
alta velocidade ou associados com força, como
digitar, tocar instrumentos musicais, torcer roupas e picar alimentos em
cozinhas industriais.

 CANPAT 2018
O Ministério do Trabalho lançou em abril a Campanha Nacional de Prevenção de Acidentes de Trabalho (Canpat), que se
estende até novembro. O objetivo é chamar atenção para a prevenção de acidentes e adoecimentos que vitimam trabalhadores
diariamente.
Em 2017, de acordo com números preliminares do INSS, foram concedidos 196.754 benefícios a trabalhadores que precisaram ser afastados das atividades profissionais por mais de 15
dias devido a algum problema de saúde ocasionado pelo trabalho. A média foi de 539 afastamentos por dia.

Estresse também contribui
para surgimento de doenças
O auditor-f iscal do
Trabalho Jeferson Seidler
explica que embora sejam
doenças mais comuns em
trabalhadores que realizam tarefas repetitivas
e contínuas, que exigem
força, desvio do punho ou
elevação dos braços acima da linha dos ombros,
o estresse também pode
propiciar o surgimento
do problema.
“São sit uações que
costumamos classificar
como riscos psicossociais, como pressão excessiva por metas, metas inalcançáveis, rigor
exacerbado no controle
das tarefas, pressão das
chefias, chegando até a
assédio moral em alguns
casos”, pondera.
Essas situações têm
sido frequentemente associadas ao trabalho em
bancos, supermercados,
frigoríficos, telemarke-

ting e cozinhas (restaurantes, catering) e nas
indústrias eletroeletrônica, de veículos, têxtil
e calçadista. Em termos
de taxas – proporção
de casos em relação aos
expostos aos riscos –,
destaca-se a fabricação
de aparelhos de recepção,
reprodução, gravação e
amplificação de áudio e
vídeo. Nessa área foram
registrados, em 2017, 14
casos de afastamento por
mil trabalhadores.



São situações
que costumamos
classificar como riscos
psicossociais, como
pressão excessiva por metas
Jeferson Seidler,
auditor-fiscal do Trabalho

