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Basquete sub-12
comemora título de
torneio sul-americano
PG. 8

DIVULGAÇÃO/TCESP

Shibata inaugura mais
duas lojas em Jacareí
Grupo sediado em Mogi atinge a marca de seis lojas na cidade e doze na região
Duas novas lojas do
Shibata Supermercados
serão inauguradas neste
mês de julho, em Jacareí.
Na quinta-feira (19), começou a funcionar uma
nova unidade no São
João, a segunda do grupo naquele bairro. PG. 3

Mancha no forro da farmácia municipal proveniente
de vazamento no telhado da unidade

Fiscalização constata
irregularidades em
almoxarifados de saúde
Uma fiscalização do
Tribunal de Contas do
Estado de São Paulo
( TCE SP) en c ont rou
m e d i c a m e n t o s ve n cidos, fa lt a de fa r-

12º

min

Probabilidade
de chuva 5%

macêutico técnico e
até falt a de higiene
em almoxarifados de
saúde do Estado, conhecidos como farmácias de municípios. PG. 5

29º

max

12º

min

Probabilidade
de chuva 5%

27º

DIVULGAÇÃO/CMJ

TV Câmara Jacareí
concorre a prêmios
em mostra de TVs
Legislativas do País

A TV Câmara Jacareí
particip a c o m q u a t r o
produções da 2ª Mostra
de Docu ment á rios de
TVs Legislativas Brasileiras, promovida pela
Associação Brasileira
de Rádios e TVs Legislativas (ASTRAL). PG. 4

max

COMERCIAL

TURISMO

COTAÇÃO
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ECA, 28 ANOS!

DIVULGAÇÃO/CMJ

A Câmara Municipal realizou, na tarde do último
dia 13, Sessão Solene em homenagem ao Estatuto da
Criança e Adolescente (ECA) e Semana da Criança e
do Adolescente. Os 28 anos do ECA, celebrados nessa
data, contou com a presença de parlamentares, autoridades e agentes ligados ao tema em Jacareí. O ECA
está em vigor desde 13 de julho de 1990.

RECONHECIMENTO

Para a promotora da Vara da Infância e da Juventude de Jacareí, Renata Rivitti, o Estatuto da Criança e do Adolescente é reconhecido internacionalmente
pela vanguarda com que garante dos direitos da infância e juventude em nosso país. Mesmo assim, aos 28
anos, ainda precisa de aperfeiçoamento.

MEMÓRIA

A Sessão Solene que homenageia o Estatuto
da Criança e do Adolescente foi estabelecida pelo Decreto Legislativo 253/05, de autoria do vereador José
Carlos Diogo. A Semana da Criança e do Adolescente
foi estabelecida pela Lei Municipal 1889/78, de autoria
do vereador Davi Monteiro Lino.

EDUCAÇÃO

DIVULGAÇÃO/CMJ

Jacareí, 21 a 27 de julho de 2018
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O vereador Luís Flávio (PT) encaminhou ofício ao prefeito Izaias Santana (PSDB) questionando a
redução de 400 vagas em cursos profissionalizantes
oferecidos no EducaMais Lamartine. As inscrições foram abertas
na sexta-feira (20) para cerca
de 575 vagas. “Causa estranheza essa redução de vagas
em um momento de alto índice
de desemprego em nossa região, pois poderiam ser uma
ferramenta a mais no auxílio
de trabalhadores que tentam o
retorno ao mercado de trabalho ou de jovens que se
preparam para seu primeiro emprego”, argumentou o
parlamentar.

DINHEIRO VIVO

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE), em parceria com outros órgãos de fiscalização, vai analisar suspeitas de uso de dinheiro vivo para caixa 2 nas eleições
deste ano, a condição financeira das pessoas físicas
doadoras e a capacidade operacional dos fornecedores
de bens e serviços destinados à campanha.

ATRIBUIÇÕES

No caso específico do TSE, serão analisadas
as contas dos candidatos à Presidência da República.
Candidatos aos demais cargos (senador, governador,
deputado federal, deputado estadual e/ou distrital)
terão suas prestações de contas analisadas pelos
juízes eleitorais e respectivos Tribunais Regionais
Eleitorais (TREs).

www.diariodejacarei.com.br

Editado pela Empresa Jornalística
Diário de Jacareí Ltda.-EPP
Fundado em 06/06/1968
ISSN 2237-1389

Solange Aparecida Moraes Ananias
Sócia proprietária
solangeananias@diariodejacarei.com.br

Circulação:
Jacareí, SJCampos, Guararema,
Santa Branca e Igaratá

Angelo de Paula Ananias
Diretor responsável e de redação
angeloananias@diariodejacarei.com.br

Nº atrasado (mês em curso): R$ 1,50
Demais edições: R$ 5,00
Circulação: sábado

Rua João Américo da Silva, nº 41, Centro - Jacareí - SP - CEP: 12.308-660
PABX/FAX: (12) 3953-2966
E-mail: contato@diariodejacarei.com.br

Os artigos assinados são de responsabilidade dos autores
Impressão: MAR MAR Gráfica e Editora Ltda.

O

Dia dos Pais sem culpa

aumento de casos de
sarampo no mundo e o
reaparecimento dessa
doença no Brasil de onde fora
banida anos atrás (em junho
houve 265 incidências em
Roraima e Amazonas), mais
a gripe que ainda está por aí
fazendo par à ameaça da febre
amarela, sem contar Dengue
e Chikungunya, dupla que tão
logo chegue o verão vai participar também como sempre
desse quadro assust ador,
apresenta causa e consequências muito mais preocupantes do que imaginamos: as
pessoas não mais se sentem
seguras com apelos oficiais
sejam do tipo que forem.
Vacinas 'encalham' nos postinhos, pela pouca procura, a
ponto de a Justiça ameaçar
prender responsáveis que não
providenciarem a imunização
de crianças sob sua tutela.

Muitos tentam justificar essa
incredulidade com fisionomias
e desculpas carregadas de revolta, incluindo idosos que são
da faixa etária considerada de
risco. Fato jamais imaginável
há pouco tempo. Não há qualquer razão para esse tipo de

Não tem
sentido qualquer
desculpa que
justifique ficar
fora da vacinação
atitude. Não vacinar é nivelar
por baixo e expor toda uma
comunidade a situações difíceis de controlar futuramente.
A Secretaria Municipal de
Saúde, em Jacareí, já promoveu vários mutirões de vacinação contra gripe e agora

programa fazer uma investida
em grande escala no sábado,
dia 11 de agosto, para tentar
conter uma possível onda de
poliomielite, popularmente
conhecida como 'paralisia
infantil'. Uma doença já extinta no Brasil que volta a ser
ameaça.
Não tem sentido qualquer
desculpa que justifique ficar
fora da vacinação. Toda sociedade organizada está convocada a combater esse inimigo
que ataca crianças de até 5
anos de idade e impõem-lhes
graves sequelas para o resto
da vida – quando não mata.
Ninguém vai poder comemorar o dia seg uinte, Dia
d o s Pa i s , d e c o n s c i ê n c i a
tranquila se submeter conscientemente uma criança a
tal perigo, já que ela sozinha
nada poderá fazer.
É a nossa opinião.

S

ociedades organizadas culpam a internet
pelo desinteresse de
associados em reuniões
que promovem. Escolas,
escritores e editoras lamentam a escassez de
leitores por “influência das
redes sociais”. Entretanto,
tais novidades não possuem vontade própria. Único personagem que faz,
desfaz, aceita ou rejeita
aquilo que mais lhe convém é o ser humano. A ele
ainda cabe a capacidade
de decidir sobre o que
fazer, como fazer, a que
horas começa ou a que
horas termina determinada ação.
Possivelmente, nossa
adesão a essas maravilhas
tecnológicas não devesse
ultrapassar os limites
do necessário. Estarem o s r e agin d o d e forma correta para fugir dos

O cinesíforo acendeu
o lucivelo – tchau!
efeitos da “nova forma de
escravidão”?
Na reunião de 5 deste
julho, a Aca- B.VELOSO
demia Jacarehyense de
Letras recebeu visita do
cidadão Rubens Armando de Mello
(foto) e esposa Maria Luiza (a Malu).
Rubinho procurou sensibilizar a Academia para o que
considera “uma agressão
ao idioma”: o uso exagerado

de palavras derivadas em
sua maioria do inglês, que
entram em nosso vocabulário sem tradução e sem pedir
licença, e que
as adotamos
passivamente
(Deletar, logar,
likes etc.), fruto
até, diga-se, de
certo “encantamento” por
elas. Ou resultado do isolamento provocado pelas redes sociais
comentado no início?
Pior que não. Macaqui-

A

Carta Política Brasileira, mais conhecida
como Constituição,
vigia em capítulo específico, denominado Direitos
Sociais, o atendimento à
saúde no Brasil . Prevê
a Norma o acolhimento
universal, sem qualquer
discriminação de pessoas
ou procedimentos que
podem atingir aqueles de
alta complexidade.
Ocorre que a demanda
supera a oferta, situação
propícia ao aparecimento
dos convênios médicos e
seguros de saúde, regidos e
disciplinados pela Agência
Nacional de Saúde (ANS).
Por provocação da Ordem
dos Advogados do Brasil,
(OAB) o Supremo Tribunal
Federal (STF) foi chamado
a agir em tema tão sensível.
Afirmou a OAB, que a
resolução da (ANS) que
alterou as regras dos pla-

Convênio Médico
nos de saúde, permitindo
coparticipação e franquias,
ou seja, a possibilidade do
participante do plano pagar
até 40% do valor da consulta e exames, era ilegal. Em
decisão, a Ministra Presidente do Supremo, Cármem
Lúcia, suspendeu a resolução, afirmando que "saúde
não é mercadoria, vida não
é negócio, dignidade, não é
lucro", e que a saúde é um
direito fundamental. Certamente que conveniados
comemoraram a decisão
suprema, todavia, alguns
questionamentos são úteis
ao bom entendimento da
matéria, por mais uma vez

judicializada.Seguramente
haverá recurso baseado na
própria Constituição que,
em tópico próprio, atenta
aos princípios da ordem
econômica, da livre iniciativa e da concorrência, que
quando não são observados, geram desequilíbrios
em todo o sistema, inclusive o público de saúde.
É fato incontroverso que
o governo em qualquer de
suas esferas de atuação
não consegue atender a
todos os pacientes, vide as
filas em toda parte, especialmente nos municípios
tão combalidos por carência de verbas e excesso de

ce também não é, já que
macacos não possuem
vocabulário. Já tivemos
semelhante com termos
franceses (abajur, chofer),
italianos (tchau), árabes (algarismo) e que tais. Depende
também do respeito que se
tem por quem quer ressuscitá-los (“presidenta” é termo
que existe em português
desde 1872, dicionarizado
em 1925, e não pegou nem
sob a tortura de ouvi-lo
constantemente por aí).
Talvez em razão de ser
necessário oferecer algo
melhor em troca. A Academia Brasileira de Letras tentou aportuguesar algumas no século
passado: abajur ficou
“lucivelo”; chofer seria
mudado para “cinesíforo”. Tá! Chame um motorista de Uber de cinesíforo!
Tape os ouvidos porque vai
ouvir... Deixa pra lá. (BV)
pacientes.Empresas privadas por isto são fundamentais na complementação
do atendimento médico,
hospitalar e laboratorial,
simples ou complexo.
Causa muita estranheza e preocupação qual
será a atitude dos planos
de saúde e seguradoras
que podem simplesmente, pouco a pouco, ou de
uma só vez, resolverem
não mais prestar tão valioso aparelho particular,
complementar ao serviço
público, sob o argumento
de descompasso financeiro causado por decisões
judiciais, sem dúvida, simpáticas aos olhos do leigo.
Melhor seria uma arbitragem, solução extrajudicial
de conflitos.
*Paulo de Tarso Castro Carvalho
é advogado, mestre em direito e
professor universitário.
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Grupo Shibata inaugura novas lojas
no Centro e no São João em Jacareí
A Redação
Duas novas lojas do
Shibata Supermercados
serão inauguradas neste
mês de julho, em Jacareí. Na quinta-feira (19),
começou a f uncionar
uma nova unidade no
São João, a segunda do
grupo naquele bairro.
Ainda em julho, o grupo pretende entregar o
primeiro hipermercado
Shibata da cidade, na
região central.
O Shibata já tem outras quatro lojas no município e, com os dois
novos estabelecimentos,
totaliza 23 unidades, sendo 12 no Vale do Paraíba.
Marca já reconhecida
e fidelizada em Jacareí,
o Shibata Supermercados chegou à cidade em
1999. As demais lojas do
município foram abertas
em 2001, 2011 e 2015.

DIVULGAÇÃO

Com mais duas unidades, empresa sediada em Mogi das Cruzes atinge a marca de seis lojas na cidade e doze na região
 SERVIÇO
SOBRE O GRUPO

A nova unidade no São João
(Avenida Pereira Campos), tem
uma área de vendas de 2.250 m²

SÃO JOÃO
A unidade do bairro São João tem uma
área de vendas de 2.250
metros quadrados, 18

caixas (checkouts) e 175
vagas de estacionamento
e um total de 140 colaboradores vão trabalhar no
local. A unidade fica na

A Rede Shibata nasceu há 41 anos, em Mogi das Cruzes,
quando o Sr. Massanosuke, a Sra. Kimie e seus três filhos
construíram a primeira loja com apenas 300 metros quadrados e dois ‘checkouts’. Atualmente a rede soma 21 unidades,
que estão distribuídas em 13 cidades do Vale do Paraíba,
Litoral Norte e Alto Tietê: Mogi das Cruzes (4), Itaquaquecetuba (1), Biritiba Mirim (1), Taubaté (2), Caraguatatuba (2),
Caçapava (1), Ferraz de Vasconcelos (1), São Sebastião (1),
Aparecida (1), Pinda (1), São José dos Campos (1), Suzano
(1) e Jacareí (4 atualmente e mais 2 a serem inauguradas).
Ao todo, a Rede Shibata emprega cerca de 4.600 colaboradores em todas as suas unidades.

Avenida Pereira Campos.
CENTRO
No Centro, o novo
hiper mercado - o pri-

mei ro do g r upo em
Jacareí – tem uma área
d e v e n d a s d e 3. 5 0 0
met ros quadrados, 26
c a i x a s (c h e c k o u t s) ,
220 vagas de estacio n a m e n t o e 210 c o l a b o r a d o r e s. A nova
u n id a d e e s t a r á s it uada ent re as ruas Siquei ra Camp os e Bernardino de Campos.
O s d o i s novo s e s t a belecimentos vão

Marca já
reconhecida e
fidelizada em
Jacareí, o Shibata
chegou à cidade
em 1999
funcionar em prédios
antes oc upados por
outro grupo de supermercados.

Cerveja é tema de festival neste fim de semana
esportivo, reunirá 10
cervejarias que apresentarão ao público
Neste fim de semadezenas de opções de
na acontece no Pátio
rótulos cultuados pelos
dos Trilhos, região
amantes da bebida.
central da cidade, o
Entre as opções
‘1º Festival de Cerveestão
marcas
regionais
conhecidas, além
de diversos outros
destaques. De
acordo
com a
Projeto ‘Jacareí Terra da Cerveja’ visa desen- Secrevolver o turismo na cidade, fortalecendo a taria de
Desenvolvocação do município para o setor
vimento
Econômico, o evento
jas de Jacareí’. Serão
faz parte do projeto
dois dias de evento:
‘Jacareí Terra da Cerneste sábado (21), das
veja’, que visa desen12h às 22h e domingo
volver o turismo na
(22), das 12h às 20h.
cidade, fortalecendo a
O evento realizado
vocação do município
pela Prefeitura e Funpara o setor, uma vez
dação Cultural, com
que Jacareí é uma das
a organização de uma
maiores produtoras
empresa de marketing
de cerveja do Brasil.
Carlos Amagai,
secretário de Desenvolvimento Econômico,
O evento será
explica que o festival
repleto de atrações
para os apreciadores
'é um marco' e tem por
da cerveja
objetivo destacar o município. “O evento será
Carlos Amagai,
secretário de
repleto de atrações para
Desenvolvimento
Econômico
os apreciadores da cerveja. Desde o processo

ILUSTRAÇÃO

A Redação



de produção, a dicas
de harmonização, tudo
será abordado nos
dois dias de evento.
Além disso, teremos
diversas atrações e
com certeza o público presente ficará
satisfeito”, destaca.
Durante a programação, além dos

rótulos presentes, o
público encontrará
uma variada programação cultural com
muita música, apresentação de artistas
de Jacareí, e diversas
opções gastronômicas.
PRODUÇÃO
Na Sala Mario Lago,

também neste fim de
semana, acontecerá
simultaneamente,
atividades relacionadas
ao processo de produção da cerveja artesanal e harmonização da
bebida, além da apresentação do processo
de ‘Brassagem’ que
consiste em ativar as

enzimas do malte e
converter os amidos
em açúcares fermentáveis. A entrada do
evento é gratuita.
De acordo com
dados divulgados pela
Revista Forbes, em
dez anos houve um
aumento de 750% de
cervejarias no país.
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TV Câmara Jacareí concorre a prêmios
em mostra de TVs Legislativas do País
O evento, que acontece em 29 de agosto, tem por objetivo divulgar os conteúdos produzidos pelas emissoras legislativas do Brasil
‘Dia de Praia’
narra a viagem
de 100 quilômetros
com 150 crianças
e suas emoções
ao verem o mar
pela primeira vez

REPRODUÇÃO/TV CÂMARA JACAREÍ

A TV Câmara Jacareí participa com quatro
produções da 2ª Mostra
de Document ários
de TVs Legislativas
Brasileiras, promovida pela Associação
Brasileira de Rádios e
TVs Legislativas (ASTRAL). O evento tem
por objetivo divulgar
os conteúdos produzidos pelas emissoras
legislativas.
Os vencedores
serão premiados durante a reali zação do
Seminário de Tecnologia da ASTR AL/
SETE X P O, no d i a 2 9
d e a g o s t o, n a c a p i t al paulist a, e terão
ainda a veiculação
dos seus documentários na TV Câmara
Brasília e TV Senado.

PRODUÇÕES
O documentário ‘Reciclo’ (18 minutos) mostra
o trabalho desenvolvido
pela Cooperativa Jacareí
Recicla, onde catadores
de materiais são responsáveis pela reciclagem de
160 toneladas de resíduos

todos os meses.
Em ‘Caminhos do
Esporte’ (36 minutos),
recomeços e superação
são as palavras chave de
vidas transformadas pelo
esporte. No documentário, histórias revelam que
a maior recompensa nem

sempre é uma medalha
de ouro, e sim, um novo
sentido para a vida.
A TV Câmara Jacareí tem ainda mais dois
documentários na Mostra: ‘Dia de Praia’ (18
minutos), que narra a
viagem de 100 quilôme-

tros percorrida com 150
crianças na primeira
vez na praia. O documentário acompanhou
uma ação da Associação Fênix, instituição
sem fins lucrativos
de Jacareí, que atua
com crianças e adolescentes do bairro
Rio Comprido (região
leste), uma das áreas
de maior vulnerabilidade social da cidade.
Na viagem, além das
crianças, o documentário relata a história
de Dona Francisca, que,
aos 102 anos, tem o seu

primeiro dia de praia.
A produção ‘Alfredo
Schurig’ (34 minutos)
desvenda a participação de um empresário
de Jacareí na história
do Sport Clube Corinthians Paulista. Antes
da Arena Corinthians, o
Itaquerão, ou mesmo o
Pacaembu, o Corinthians
realizava seus jogos no
Estádio Alfredo Schurig,
mais conhecido como
Parque São Jorge ou
Fazendinha.
O estádio foi construído com a ajuda
financeira dos sócios
do Corinthians e leva
o nome do benfeitor
do time que, em 1926,
contribuiu com a compra
do terreno onde seria
erguido o primeiro palco
do Timão.

Hospital inicia obra de setor de radioterapia
O Hospital São Francis- do espaço e dois meses para São Francisco realizou
co de Assis, localizado no aquisição do maquiná- 1.276 internações, 10.894
Parque Califórnia (região r io e t rei n a mento dos consultas e 8.996 sessões
leste), em Jacareí, deu iní- funcionários.
de quimioterapia. Destes,
cio à obra de construção
A ação visa oferecer um 80% são atendimentos para
de um setor dedicado à atendimento mais próximo o SUS (Sistema Único de
radioterapia, com CRISTINA REIS /PMJ
Saúde). Ainda serecursos do Migundo o hospital,
nistério da Saúesses nú meros
de. A apresentarepresentam um
ção do projeto,
aumento de 500%
na quarta-feira
na demanda onco(18), contou com
lógica em relação
a presença do
ao ano anterior.
prefeito Izaias
Santana (PSDB),
PLANO DE
da secretária de
EXPANSÃO
Saúde Rosa na
Segundo o MiÁrea onde será construído o setor de
Gravena, de Lenistério da Saúde,
radioterapia do Hospital São Francisco
onardo Vianna
o Plano de Expanrepresentando o
são da RadioteraMinistério da Saúde e do para as cidades da região, pia do SUS (Sistema Único
vice-presidente da Asso- fortalecendo assim a Polí- de Saúde) tem por objetivo
ciação Casa Fonte da Vida, tica Nacional para Preven- reduzir a defasagem assisPedro Guimarães.
ção e Controle do Câncer, tencial e atender demandas
A previsão é de que o instituída pelo Ministério regionais de assistência
novo setor comece a operar da Saúde.
oncológica e demandas
em agosto de 2019, sendo
No ano passado, o setor tecnológicas no sistema
dez meses para construção de oncologia do Hospital público de saúde.

www.diariodejacarei.com.br

Jacareí, 21 a 27 de julho de 2018

O projeto 'Tocando o
Futuro' abre de 23 a 27
de julho (segunda a sexta-feiras) as inscrições
para aulas de iniciação
musical. São 40 vagas
para crianças de 10 a 14
anos. Para se inscrever é
preciso apresentar o RG
e estar acompanhado
de um responsável. As
inscrições são feitas das
8h às 12h e das 13h às
16h. O projeto funciona
na Rua Walt Disney, 59,
Conjunto São Benedito,
região leste de Jacareí.
Mais informações no
telefone (12) 3951-4566.

Fiscalização constata irregularidades
em almoxarifados de saúde do Estado
Em Jacareí, auditoria apontou problemas na farmácia municipal localizada no Jardim Paraíba, no Centro

DIVULGAÇÃO/TCESP

Projeto 'Tocando
o Futuro' abre
inscrições para
iniciação musical

Cidade

Em Jacareí, Tribunal
aponta falhas em forro e
estoque de medicamentos

CRISTINA REIS/PMJ

Mancha no forro da farmácia municipal proveniente de vazamento no telhado

A Redação

Vacinação
antirrábica
acontece em
sete bairros
Sábado (21), é dia de
levar seu animalzinho
de estimação para tomar
a vacina antirrábica. Em
Jacareí, a vacina será
aplicada gratuitamente
nos bairros Jardim Siesta, Jardim Emília, Campo
Grande, Jardim do Vale,
Jardim Paraíba, Veraneio
Ijal e Veraneio Irajá. Desde o início da campanha,
em maio, a equipe da
Vigilância de Zoonoses
já vacinou 802 gatos e
3.145 cães nas zonas
rural e urbana de Jacareí.
Mais informações no
site da prefeitura: www.
jacarei.sp.gov.br.
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Uma fiscalização do
Tribunal de Contas do
Est ado de São Paulo
(TCESP) encontrou medicamentos vencidos, falta
de farmacêutico técnico
e até falta de higiene em
almoxarifados de saúde do
Estado, conhecidos como
farmácias de municípios.
O objetivo da operação foi
verificar as condições de
armazenamento, controle,
manuseio e distribuição de
medicamentos em unidades públicas de saúde.
A operação, realizada
no dia 28 de junho, envolveu 187 agentes de
fiscalização do TCE e
foi rea li zad a em 187
almoxarifados da saúde
de 162 mun icípios de
todo o estado.
Em Jacareí, auditoria
apontou problemas de
infiltração de água em
telhado, divergências de
estoques e falha no descarte de medicamentos (ver
matéria nesta página).
A fiscalização consta-

tou que duas a cada dez
farmácias analisadas tinham medicamentos com
prazo de validade vencido.
E em mais da metade delas
(55%), os medicamentos
estavam com prazo de
validade próximo ao vencimento.
Dentre as farmácias
fiscalizadas, 22,5% não

A operação,
realizada no
dia 28 de junho,
envolveu 187
agentes de
fiscalização do TCE
tinham um farmacêutico
técnico. E em 62,6% não
havia um substituto desse
farmacêutico técnico para
situações em que ele não
estivesse no local.
O Tribunal observou
ainda que em 87,7% desses locais não existe luz de
emergência e, em mais da
metade deles (55,6%), não
há extintores de incêndio.

Os agentes constataram
ainda remédios de uso
controlado guardados sem
medidas de segurança e
em contato direto com o
solo, paredes com mofo
e umidade (o que foi
constatado em 22,5% das
farmácias fiscalizadas),
refrigeradores sendo utilizados com finalidade
diferente ao armazenamento exclusivo de medicamentos e divergências
na contagem física dos
remédios em comparação
aos registros de controle.
A fiscalização notou
também que alguns dos
pré d ios f u n cion ava m
sem o Auto de Vistoria
do Corpo de Bombeiros
(AVCB) – 87,7% do total
fiscalizado não tinha o
auto de vistoria - e não tinham alvará da Vigilância
Sanitária (39,6%).
Os detalhes da fiscalização foram reunidos em
um relatório que será encaminhado aos conselheiros relatores de processos
ligados aos órgãos que
foram fiscalizados.

José Luiz Bednarski

J

acareí é abençoada, uma cidade inevitavelmente
destinada ao progresso. Junto com o crescimento,
surgem questões de trânsito, desafio diário inerente à metrópole pujante que nos tornamos.
A criação da Secretaria Municipal de Mobilidade
Urbana caiu como cesta de três pontos na Terra do
Basquete. Demonstra preocupação do governante
com esse tema primordial ao sadio desenvolvimento
afonsino.
Pequenos detalhes são relevantes. A gestão de
trânsito prescinde de obras faraônicas. Por exemplo, a mera readoção de sinistra mão única na Rua
Sargento Acrísio Santana desafogou o contorno da
Praça Raul Chaves.
Outra medida inteligente foi pintar cada vaga de
estacionamento na região central. Excelente custo
benefício. Eliminou espaços ociosos e facilitou a vida
do munícipe.
O estratégico acionamento manual de semáforos

O Novo Trânsito de Jacareí
no pico vespertino suavizou congestionamentos (sobretudo no alto da Avenida Nove de Julho). A aquisição
de robustos separadores encaixáveis descomplicou
a segurança viária na recente obra de canalização da
Avenida Major Acácio Ferreira.
O fechamento da fábrica de multas foi um alento para
a população já explorada com tantos tributos. A sanção
passou a ter caráter pedagógico, não visar ao lucro.
Mantida a finalidade preventiva, o índice de acidentes
graves até diminuiu.
A reforma da ciclovia central e sua extensão rumo aos
bairros mais populares foram outros trunfos. O trânsito

A fiscalização do
Tribunal de Contas do
Estado de São Paulo
(TCESP) em almoxarifados de saúde do
Estado, encontrou problemas de estr ut ura
em telhado (com vazamento em forro), divergências de estoques
e suposta falha no descarte de medicamentos
em Jacareí. A unidade
está localizada ao lado
do SIM - Sistema Integrado de Medicina, no
Jardim Paraíba, região
central da cidade.
De acordo com a fiscalização do TCESP foi
constadada a presença
de umidade (mofo) no
forro do telhado da unidade, que passará por
reparos com previsão
de término no prazo de
30 dias.
ESTOQUE
A fiscalização do
Tr ibu n a l de Cont as
também apontou divergências no estoque
e descarte de medicamentos na far mácia
municipal. De acordo
com a Prefeitura, no
dia anterior a auditoria,
ocorreu um vazamento
no ban heiro da farmácia, que provocou
um alagamento no local. Por este motivo
os computadores não
puderam ser ligados
e as dispensações de
medicamentos foram
feitas manualmente.

"No ato da auditoria,
o sistema não havia
sido totalmente alimentado e por este motivo
encontrada a divergência", explica a pasta.
Ainda de acordo com
a Secretaria de Saúde,
o caso foi explicado ao
auditor e comprovado
através de relatório,
"com a solução do problema e correção da
divergência", reforça.
DESCARTE
A fiscalização do
Tribunal de Contas do
Estado (TCESP) também apontou falhas no
descarte de medicamentos que, segundo a
fiscalização do órgão,
não vinha sendo feito
há mais de seis meses.
Em resposta, a Prefeitura de Jacareí, através da Secretaria de
Saúde, explicou que
os medicamentos para
descarte são feitos por
incineração por empresa terceirizada. De
acordo com a pasta,
os medicamentos são
encaminhados para a
empresa após o acúmulo de uma quantidade
mínima para o envio.
"Como não ocorreu
acúmulo de estoque nos
últimos seis meses para
descarte, não ocorrendo perda significativa
dos mesmos, não houve
a necessidade de descarte nesse período",
finalizou.

é constituído por motoristas, pedestres e ciclistas. A
ecológica bicicleta é uma tradição jacareiense hoje
incentivada.
Por falar em tradição, o comércio e o consumidor
comemoraram a volta do estacionamento na Rua Barão de Jacareí. Não houve prejuízo à fluidez do tráfego.
Palmas à oitiva democrática.
O trânsito de caminhões pelo centro envenenava a
qualidade de vida dos habitantes, mas era solenemente
ignorado pelos valorosos governantes anteriores.
A definição das rotas aos veículos pesados, embora
trabalhosa, valeu a pena. O problema que se eternizava
foi resolvido e a paz interiorana voltou a reinar.
Resta aguardar o desate do nó górdio da zona azul
(será preciso coragem para informatizar de vez o sistema e sepultar os obsoletos parquímetros) e de vez
em quando se lembrar de reforçar a apagada pintura
das faixas da movimentada Avenida São João.
José Luiz Bednarski é Promotor
de Justiça da Cidadania e do Consumidor
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Geral

Governo antecipa 1ª parcela do
13º de aposentados e pensionistas
A parcela, que corresponderá a até 50% do valor do benefício, será paga em agosto
EMPREGO

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.

VAGAS PARA PcD
Gramaplan Serviços contrata PcD
(Pessoa com Deficiência) para a
função de Auxiliar de Limpeza, nas
cidades de Jacareí, Guararema,
Santa Branca e Santa Isabel.
Enviar currículo para:
vagaslimpeza2018@gmail.com

Ana Cristina Campos

ILUSTRAÇÃO

IMÓVEIS

Agência Brasil

A medida deve injetar R$ 21 bilhões na economia do país

INFORME PUBLICITÁRIO
AS TESTEMUNHAS DE JEOVÁ REALIZAM
10 CONGRESSOS EM PINDAMONHANGABA

EDITAL

Aposentados e pensionistas do Instituto Nacional
do Seguro Social (INSS)
receberão a primeira parte
do 13º salário junto com a
remuneração de agosto. A
primeira parcela do abono
anual corresponderá a até
50% do valor do benefício.
O decreto autorizando
a antecipação foi assinado
na última segunda-feira
(16) pelo presidente Michel
Temer, e publicado no
Diário Oficial da União
no dia seguinte. A medida
deve injetar R$ 21 bilhões
na economia do país e
movimentar o comércio e

outros setores.
Como determina a legislação, não haverá desconto de Imposto de Renda
na primeira parcela paga a
aposentados e pensionistas
do INSS. O imposto sobre
o valor somente pode ser
cobrado na segunda parcela da gratificação natalina,
a ser paga junto com a
remuneração de novembro.
Desde 2006, o governo
antecipa a primeira parcela
do 13º salário dos aposentados e pensionistas na
folha de agosto.
Somente em 2015, o
pagamento foi adiado para
setembro, por causa do
ritmo fraco da economia
e da queda da arrecadação.

Justiça Estadual promove leilão
presencial e eletrônico em Jacareí
A Justiça Estadual de
No evento, serão
Jacareí em conjunto com
leiloados imóveis urbao leiloeiro oficial Gilson
nos, chácaras e imóvel
Keniti Inumaru realizam
comercial, localizados
ILUSTRAÇÃO
leilão
em Japresencial
careí e
e eletrôveícunico na
los.
próxima
Intesegunressados
da-feira
podem
(23),
obter
a parinfortir das
Evento acontece via Internet e mações
13h30,
mais
presencial no Fórum de Jacareí
no Fódetarum e com a possibililhadas pelo site www.
dade de lances online
leiloesjudiciais.com.br/
pelo site www.leiloesju- sp ou pelo 0800-707diciais.com.br/sp.
9272.

www.diariodejacarei.com.br
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Reunião para formação do futuro Comitê Jovem da Biblioteca 'Macedo Soares'

Biblioteca Municipal
cria Comitê Jovem
Ação faz parte do Programa 'Jacareí Cidade Leitora',
criado pela Secretaria Municipal de Educação
A Biblioteca Municipal
'Macedo Soares' sediou o
primeiro encontro para
formação do Comitê Jovem da Biblioteca, no
último dia 12. A ação
faz parte do Programa
'Jacareí Cidade Leitora',
estimulado pelo Progra-

ma Conecta Biblioteca da
ONG Recode e Caravan
Studios, com apoio da
Fundação Bill e Melinda
Gates.
A reunião, que teve
como tema 'A Juventude
Jacareiense e o Futuro
das Bibliotecas: o comi-

tê jovem', contou com a
presença de jovens que
participam do projeto
‘Batalha nos Trilhos’,
Coletivo Nandi, Ordem
Demolay de Jacareí, além
de representantes da Biblioteca Comunitária ‘Ler
para Crescer’, membros

da Academia Jacarehyense de Letras, professores
e diretores de Unidades
Escolares da Secretaria
Municipal de Educação
e comunidade em geral.
Esteve presente, também, o presidente da
Fundação Cultural de
Jacarehy, Bruno Castro,
que destacou a “impossibilidade de separação
entre leitura, educação
e cultura”.
Na oportunidade foi
realizada uma grande
roda de conversa sobre
desejos e necessidades
dos jovens acerca das
bibliotecas públicas. Foi
estabelecida, também,
uma agenda de encontros
com a finalidade de criação de um cronograma
de atividades e iniciativas que para aproximar
jovens entre 15 e 29 anos
e a Biblioteca.
A próxima reunião,
que foi marcada para
o dia 1º de agosto, terá
como pauta a construç ã o d e u m a p r o g r amação especial para a
juvent ude de Jaca reí
durante as comemorações dos 110 anos da Biblioteca Municipal.

O
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45 anos sem Bruce Lee

dia 20 de julho costuma ser sempre lembrado pelos fãs de artes marciais e da sétima arte também.
A data faz referência à morte do ator, diretor e professor de artes marciais Bruce Lee. Em 1973, somente
aos 32 anos, o cineasta deixou a legião de admiradores e
chocou o planeta com o seu desaparecimento estranho
e misterioso, a dizer o mínimo.
Nascido no Estado de São Francisco (EUA), no famoso bairro de Chinatown, como Lee Jun-fan, aos 3 anos
foi para Hong Kong com a sua família. Conseguiu a dupla
nacionalidade. Aos 18, voltou aos EUA e começou a ensinar a luta que tornou-o famoso.
Não tardaram os convites para que participasse de
produções cinematográficas. Bruce Lee elevou o nível
das obras e o patamar subiu outros tantos degraus no
fim dos anos 1960, início dos 1970, quando ele estourou nas bilheterias com filmes como ‘O Dragão Chinês’
(1971), ‘A Fúria do Dragão’, ‘O Voo do Dragão’ (ambos de
1972) e ‘Operação Dragão’ (1973).
Antes, havia atuado em séries de TV– ‘Besouro Verde’ e ‘Batman’ – entre 1966 e 67. Quando criança, esteve
nos sets e gravou alguns longas-metragens, esquecidos pela poeira do tempo. E isto segui na adolescência.
Os movimentos ultrarrápidos, ágeis, inspiraram atores
e atrizes de origem oriental a imitá-lo. Dois meses antes
de morrer, desmaiou durante uma filmagem.
Era um edema cerebral. Aparentemente curado, analisava um roteiro a uma nova fita quando sentiu a forte dor de cabeça em 20 de julho. Foi descansar em seu
quarto e de lá não mais saiu. O diagnóstico foi o choque
anafilático, uma reação alérgica intensa ao remédio que
havia tomado.
Uma coincidência trágica marcou o seu primeiro filho,
Brandon. Também ator, morreu em 1993, aos 28 anos,
devido ao disparo de revólver numa cena. Era para ser
festim. Havia uma bala de verdade.
*Rodrigo Romero é jornalista e
escreve para este jornal semanalmente
www.recantodasletras.com.br/autores/rodrigoromero

Recomendamos...

J
Horóscopo
VISITE: WWW.OMARCARDOSO.COM.BR
ÁRIES
21/03 a 20/04
Bons auspícios para a sua vida em conjunto
com outras pessoas, o trabalho e às confissões. Evite a precipitação e os gastos supérfluos. Procure valer-se deste dia, para promover
a sua elevação em todos os sentidos. Não
confie demais em pessoas que não conhece.

TOURO
21/04 a 20/05
Dia um tanto quanto agitado para você, mas,
para que tudo saia bem, deverá tomar uma
atitude otimista e inteligente, e evitar o
nervosismo que nada adianta. Sucesso ao
sexo oposto. Procure falar pouco e escutar mais, neste período.

GÊMEOS
21/05 a 20/06
Hoje você lucrará em negócios imobiliários,
pelo esforço no trabalho e no emprego de
suas economias em fundos públicos. Os
transportes e as mudanças estão também
favorecidos. Poderá realizar negócios bons.
Evite discutir e nem brigar com ninguém.

CÂNCER
21/06 a 21/07
Muita disposição, otimismo e compreensão
para com os outros. Assim estará você neste
dia que tem tudo para ser maravilhoso. Mas
evite estragar tudo isso por causa do ciúme e
do orgulho pessoal exagerado. Êxito nos trabalhos que necessitam muita responsabilidade.

LIBRA
23/09 a 22/10
Dia benéfico para cuidar de assuntos financeiros e sociais. Algumas pessoas irão proporcionar muitas alegrias. Aguarde boas notícias de
parentes afastados. Tome cuidado com excesso de velocidade ao dirigir veículos

CAPRICÓRNIO
22/12 a 21/01
Evitar afobações e correrias e a precipitação
será muito importantes. Demonstre domínio
sobre si próprio e passará airosamente por
um dia difícil. Cuidado com inimigos ocultos.
Seja sereno ao resolver problemas neste dia.

LEÃO
22/07 a 22/08

ESCORPIÃO
23/10 a 21/11

AQUÁRIO
21/01 a 19/02

Sendo este um dia propício da semana, você
poderá, inclusive, obter lucros compensadores
em negócios relacionados com petróleo e líquidos de um modo geral e na aquisição de bens
móveis e imóveis. Dia bom para se entender
com sua família.

Dia em que terá sucesso, em negócios relacionados com construções. Algum aborrecimento passageiro poderá ser esperado, em
seu lar. Cuidado com um romance clandestino. Seja mais seletivo. Algumas dificuldades
no período da manhã.

Fluxo astral neutro em quase tudo. Apenas
as pequenas compras estarão beneficiadas,
assim como o trabalho rendoso. Mas, mediante uma atitude positiva e otimista, as coisas
darão certo. Excelente para o amor, assuntos
familiares e o romance.

VIRGEM
23/08 a 22/09

SAGITÁRIO
22/11 a 21/12

Disposição tranquila e excelente estado mental para entabular novas coisas visando sua
melhora geral. A elevação da personalidade
será o ponto máximo de seu sucesso. Melhora
da saúde, mas não se descuide. Você lucrará
bastante se souber poupar seu dinheiro.

Melhora de saúde e das chances de sucesso
geral. Haja com inteligência e com perícia, que
conseguirá chegar onde pretende hoje. Êxito
pessoal, social, elevação do caráter e felicidade íntima. Terá uma tarde feliz nos negócios.
Dia propício no plano profissional.

PEIXES
20/02 a 20/03
Dia muito bom para você. Você vai se entender
perfeitamente com sua família e com seus
superiores e colegas de trabalho e lucrará bastante se poupar o seu dinheiro.
Pode realizar negócios. Transações comerciais estarão em evidência.

Jacareí terá espetáculo teatral
de rua na região central no dia 23

acareí terá espetáculo teatral de rua na região
central. O evento acontece na segunda-feira (23), na
Praça do Rosário, às 17h, e é aberto ao público em
geral. A montagem ‘Este Lado para Cima’ é produzida
pelo grupo
FÁBIO HIRATA
teatral paulistano Brava
Companhia.
A apresentação aborda
a ordem e o
progresso,
que fundamentam o
surgimento
de mais uma
cidade e os seus habitantes vivem em razão do trabalho e sonhando com um futuro de felicidade. Ao
término da apresentação será proposto ao público
um debate sobre a peça e possíveis associações
de sua temática com a realidade da cidade.

SAÚDE
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Saúde

Oftalmologista alerta para
doenças oculares no inverno
O clima mais seco, a
falta de umidade do ar e
as baixas temperaturas
do inverno não causam
apenas problemas respiratórios, mas, também
podem deixar os olhos
mais vulneráveis a doenças oculares. Dentre
as mais comuns estão a
conjuntivite alérgica, a
síndrome do olho seco e
diversos tipos de crises
relacionadas à alergia. O
Dr. Rodrigo Magalhães,
médico oftalmologista
do Rio Branco Centro
Médico, em São José
dos Campos, dá dicas e
orienta sobre os cuidados para evitar complicações oculares na estação.
A conjuntivite é uma
inflamação na conjuntiva dos olhos (área branca) e, no frio, pode ser
desencadeada porque
este é um período em que

A conjuntivite é uma
inflamação
na conjuntiva
dos olhos
(área branca)

as pessoas costumam
f icar mais tempo em
ambientes fechados. Ela
pode se manifestar de
três formas: alérgica, viral ou bacteriana, sendo
a primeira delas a mais
frequente.
"A conjuntivite alérgica não é contagiosa e
normalmente acomete
os dois olhos", explica o

Em geral, não
descuidar da saúde
ocular durante todo
o ano e apostar na
prevenção é o
melhor caminho

Dr. Rodrigo. "O tempo
de duração da conjuntivite alérgica é relativo
e os principais sintomas
são: pálpebras inchadas, coceira intensa,
lacrimejamento e vermelhidão", completa. O
tratamento depende de
cada diagnóstico, que
deve ser realizado sempre por um especialista,

mas, em geral, é feito
com compressas geladas,
colírios lubrificantes e
antialérgicos.
Já a síndrome do olho
seco está diretamente
ligada à exposição de
determinadas condições
ambientais como poluição, poeira, ar seco ou
baixa umidade do ar. É
uma doença ocular crônica que caracteriza a
diminuição da produção
de lágrima ou deficiência em alguns dos seus
componentes. "Ardor, irritação, sensação de areia
nos olhos e olhos embaçados ao final do dia podem
ser alguns dos sintomas
mais comuns", explica o
especialista. O tratamento
da doença pode incluir
lubrificantes prescritos
pelo médico e preservação
da lágrima, por meio de
higiene ocular.
Em geral, não descuidar da saúde ocular

SOBRE O RIO BRANCO
CENTRO MÉDICO
Especializado em saúde feminina, onde mulheres
de todas as idades podem
encontrar os melhores profissionais e serviços especialmente voltados para o
cuidado integral à saúde da
mulher. Reúne profissionais
renomados nas áreas de
ginecologia, obstetrícia, medicina reprodutiva, mastologia, dermatologia, cirurgia
plástica, oftalmologia, coloproctologia, cirurgia geral e
anestesiologia.
Mais informações: no
site www.riobrancocentromedico.com.br ou no telefone (12) 3922-6224.

durante todo o ano e
apostar na prevenção é
o melhor caminho para
evitar problemas durante
a estação. Evitar acúmulo de poeira em casa
e climatizar os ambientes, além de dormir em
locais arejados e umedecidos pode ser uma
boa forma de prevenir
as doenças citadas pelo
médico. "Lavar o rosto
e as mãos, principalmente antes e depois
de utilizar colírios ou
pomadas e não compartilhar toalhas de rosto,
esponjas ou maquiagens
também", finaliza o oftalmologista.

Esportes

Basquete sub-12 comemora título de
torneio sul-americano da série Prata
O time masculino de
basquete (categoria sub12), mantido pela Secretaria de Esportes e Recreação de Jacareí, conquistou
o título do 22º Encontro
Sul-Americano (série Prata), na quarta-feira (20), ao
derrotar o Corinthians por
46 x 27. A final do torneio,
que começou no último dia
16, foi disputada na cidade
de Novo Hamburgo (RS).
O evento reuniu representantes dp Paraguai e da
Argentina e também levou
para o Sul do país equipes
de Jacareí nas categorias
sub-13, sub-14 e sub-15,
com boa parte das despesas
pagas através de recursos obtidos pelos próprios
pais , que se uniram nos
últimos meses na promoção de eventos e apoio de
empresas.
Na estreia da competição, Jacareí perdeu para o
São Paulo, por 45 x 11. O
time ainda acabou sofrendo mais duas derrotas na
primeira fase, diante do
Mello Dante, de Mogi das
Cruzes (39 x 47) e para
a Sociedade Thalia, de
Curitiba (21 x 53).
No quarto e último jogo,
Jacareí venceu o Santa
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Tempo seco e baixas temperaturas deixam os olhos mais vulneráveis e suscetíveis a doenças

 SERVIÇO

Elenco do sub-12 de Jacareí campeão sul-americano da série Prata com Leandro Osses Chagas (à direita), coordenador técnico

Cruz de Recife por 35 x
29. “Foi um jogo equilibrado e a vitória deixou
a equipe muito motivada para a para próxima fase”, comentou o
professor e técn ico da
Secretaria de Esportes
e Recreação, Paulo Cézar
Martins, o Jaú.
Em quarto lugar em
sua chave, o Jacareí não
conseguiu a classificação
para a série Ouro, que
garantiu vaga apenas aos
três primeiros colocados.
Na série Prata, Jacareí
estreou contra a equipe
de Sogipa (Porto Alegre)
e venceu por 27 x 16. No
segundo jogo nova vitória,
desta vez sobre o Vizinhança, de Brasília, por 45

x 12, performance que se
repetiu na terceira partida,
quando também superou
seu adversário, novamente
o Santa Cruz, por 44 x 32.
A conquista do título
veio na partida decisiva, na
quarta-feira (20), diante do
forte Corinthians. “Uma
derrota poderia significar
a perda do título da série
Prata, mesmo depois das
três vitórias nos três primeiros jogos”, comentou
o treinador. “At let a s,
treinadores e pais invadiram a quadra muito
emocionados, gritando
‘é campeão’! Todos festeja ndo a óti ma ca mpa n ha no ca mpeonato
depois de quase uma semana longe de casa”.

