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Piscinas dos EducaMais Centro e
São João serão reabertas este mês
Cidade | PG. 3

ARQUIVO/PMJ

A Prefeitura de Jacareí promoverá este mês
a reabertura das piscinas
dos EducaMais Centro e
São João (região oeste).
Os dois equipamentos
estavam em reforma desde o início de 2017 e seu
fechamento vinha sendo
alvo de críticas por parte
de usuários.

Justiça determina obras
para conter vazamento
de esgoto em residencial

Cidade | PG. 4
Concessionária
repassa mais de R$ 1,3
milhão para Jacareí

E MAIS
 Esportes inicia

rematrícula para
aulas de natação
e hidroginástica PG. 5

09º

min

Probabilidade
de chuva 5%

Saúde | PG. 8
As aulas de hidroginástica e natação serão retomadas após
reformas nas piscinas do EducaMais Centro

22º

max

09º

min

Probabilidade
de chuva 5%

22º

max

Compra......3,862
Venda.........3,864

Obesidade afeta a saúde
do fígado em crianças a
partir dos oito anos

Compra......3,840
Venda.........4,070

Compra......4,404
Venda.........4,405
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PRESIDENCIÁVEIS

Com fim do prazo definição dos que pretendem
concorrer às eleições de outubro, 13 candidatos e seus
vices confirmaram que vão disputar a Presidência. Agora,
as legendas poderão registrar seus candidatos no Tribunal
Superior Eleitoral (TSE). O prazo termina na quarta-feira
(15), às 19h. Em seguida, caberá ao Ministério Público Eleitoral, qualquer candidato, partido político ou coligação impugnar o registro.

PROPAGANDA

A propaganda eleitoral por meio de carros de som,
comícios e internet está liberada a partir do próximo dia
16 (quinta-feira). O primeiro turno do pleito será realizado
dia 7 de outubro, e o segundo, nos municípios com mais de
200 mil eleitores (que não é o caso de Jacareí), em 28 de
outubro.

VISITA

DJ/ARQUIVO
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Conhecimento
Editorial
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O ex-prefeito da capital, João Dória (PSDB), visitou
Jacareí na tarde desta sexta-feira (10). Candidato ao governo
de São Paulo, Dória participou de um ato na sede do diretório
tucano, na região central, e
depois seguiu
em visita a
outros municípios. Ele foi
recebido pelo
prefeito Izaias
Santana, vereadores,
secret ários
municip ais,
entre outros.
Em discurso
de mais de
meia hora, o candidato comentou números da Segurança Pública que colocam a região entre as mais violentas do Estado.

VOTAÇÃO

O plenário do TSE decidiu manter os horários de
votação inalterados para a eleição deste ano, obedecendo
aos fusos horários locais, sempre das 8h às 17h em todas
as unidades da Federação. Uma sugestão de alteração
havia sido apresentada pelo ministro Gilmar Mendes, que
propôs o término da votação unificado pelo horário de Brasília, de modo a uniformizar a apuração.

INVIÁVEL

Para que os resultados fossem apurados no mesmo
momento, porém, seria necessária uma antecipação do início da votação em estados como o Acre, cujo fuso horário
é ao menos duas horas atrasado em relação ao horário de
Brasília. O presidente do TSE, ministro Luiz Fux, disse ter
recebido diversas reivindicações de tribunais regionais
para que fossem mantidos os horários. Ele lembrou haver
“estados bem carentes que teriam que começar a distribuir o material às 3 horas da manhã”.

REELEIÇÃO

Levantamento preliminar do Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar (Diap) aponta que um
número recorde de deputados federais pretende concorrer à reeleição neste ano. Dos 513 deputados, mais
de 90% tentarão a recondução ao cargo. A expectativa
é que o número de candidatos à reeleição seja de 410, no
mínimo, e de 480, no máximo.
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Ação entre amigos

omo você sabe, as próximas eleições brasileiras
terão 13 candidatos à
presidência. O que possivelmente não saiba, ainda, é
que Jacareí tem quase esse
número, 12, pretendentes,
que vão disputar: três à Câmara Federal e nove pela Assembleia Legislativa. Para o
Senado ninguém se apresentou; ainda há bom senso na
sesmaria de Antônio Afonso.
Provavelmente você ache
dif ícil a conquista de 'uma
única' vaga, que dirá mais que
isso? Com razão. Acontece
que vencer a eleição não é
necessariamente a intenção
de boa parte desse grupo,
mas 'ajudar o partido' sim.
A conquista do maior número possível de eleitos em
cada sigla partidária é cobiçada. Isto vai mostrar a força
de cada uma para negociar

aprovações de projetos; vai
inf l uir n a arre c adação de
dinheiro do fundo partidário
e classificar cada partido na
relação de poder interno de
cada uma das casas de leis.
Em seguida, vem o interesse dos candidatos geral-

A conquista do
maior número
possível de eleitos
em cada sigla
partidária é cobiçada
mente ligados à direção do
partido. Cada sigla elege 'um'
deputado a cada vez que a
soma dos votos de seus candidatos atingir o 'coeficiente
eleitoral'. Este coeficiente é
um número que varia segundo a quantidade de votantes,

vagas disponíveis e abstenções naquele pleito.
Suponha que esse número
seja 40 mil . O partido que
obteve 40 mil votos, elege
um; 80 mil elege dois, etc. É
aqui que entram os 'bons de
votos' de Jacareí (e de outras
cidades). Um candidato qualquer, por exemplo, se chegar
aos 10 mil votos, o que é uma
soma considerável, vai engordar a conta do mais bem
votado do partido; se este
tivesse, até então, somado
31 mil votos não elegeria
nenhum, porém com mais
10 mil do colega está eleito.
O colega, não; o primeiro da
fil a sim. E o colega?! Fica
com a ex posiçã o à m ídia,
ganha abraços consoladores
e possivelmente se eleja vereador na próxima. É assim
que funciona!
É a nossa opinião.

E

m pesquisa espontânea para levantamento de personalidades que marcaram
a história da sociedade
jacareiense, o nome de
Jovita Rodrigues Scavone
é um dos mais lembrados.
Artista plástica de talento
reconhecido nacionalmente – Jovita chegou a ser
premiada três vezes (1967,
1976 e 1980) nos respeitados concursos anuais do
Salão Paulista de Belas
Artes, da Capital.
Nascida em São Paulo, ela veio morar em Jacareí ainda jovem para
atuar como professora.
Primeiro de escola rural,
onde teve oportunidade
de sentir a carência das
famílias e suas consequências nas crianças para
as quais dava aulas. “Vi
de perto a miséria em que

Uma paulistana de coração jacareiense
viviam meus pequeninos
alunos”, conta el a em
entrevista concedida por
carta a Ludmi- ÁLBUM DE FAMÍLIA
la Saharovsky
em 1996.
Jovit a, por
iniciativa própria, ia al ém
de suas atri buições como
professora no
cuidado com os
alunos da zona
rural. Conta que
não suportava
vê-los sofrer e ajudava
como podia por entender
que os problemas huma-

nos só podem ser superados quando resolvidos
a partir da criança. Ela não
suportava
ver pequenos
de seu grupo
de alunos a
p ass ar frio
muitas vezes
indo dormir
sem qualquer
alimentação.
Mais tarde
foi transferida para o Grupo Escol ar
Carlos Porto, um quadro
melhor, mesmo assim
necessitado de orienta-

A

Lei Maria da Penha
completou mais
um ano de vigência, aliada à Lei Especial
que cuida do Feminicídio,
mas diante das notícias
recentes dando conta
de assassinatos ocorridos em vários estados
brasileiros, ainda não
serviu para proteger as
valorosas mulheres, tão
maltratadas, vilipendiadas e discriminadas, e
absurdamente assassinadas no país.
O Congresso Nacional
tipificou o crime de assassinato por razões de
gênero. Tal expressão
linguística foi cunhada
em 1975 pela antropóloga Marcela Lagarde,
feminista mexicana, e
significa assassinato de
mulheres. A novel norma
penal trouxe agravamento das penas, qualificadoras do tipo penal, encarceramento de 12 a 30

Feminicídio
anos de prisão. Relatório
da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito
(CPMI) da Violência contra a Mulher, de 2013,
já apontava que grande
parte das ocorrências
acontece nas próprias
casas, envolvendo companheiros ou ex-companheiros, ou namorados.
Sem dúvida é louvável a
iniciativa legislativa para
a criação de norma penal
específica, nada obstante,
tal legislação só inibe
as chamadas 'pessoas
do bem e de bem' que,
por educação, criação ou
convicção, temem o processo penal, a exposição
pública, a reprovação

social e o longo encarceramento, nas masmorras
brasileiras.
O Estado Brasileiro demonstra inércia culposa
na prevenção do crime,
no acolhimento cautelar e efetivo da vítima. A
princípio, são pequenas e
veladas ameaças verbais
contra sua integridade
física e psicológica da
mulher, assédio moral
esporádico, maus-tratos
que desaguaram em pequenas agressões físicas,
surras, lesões corporais
graves e, finalmente, no
feminic ídio, objeto da
nova Lei.
Após a agressão, quase sempre a mulher e

ção e cuidados para que
os jovens resultassem
em cidadãos respeitáveis
sem descambar para a
violência.
Ao aposentar-se, Jovita
voltou a morar em São
Paulo, mas confessava
que nunca deixou de amar
Jacareí que a recebeu tão
bem e ofereceu-lhe os
melhores dias que viveu,
na década de 1930, em
que o Mercado Municipal
era o mais efervescente
centro de compras de
Jacareí, o melhor e mais
seguro modo de acesso
era pela ferrovia Central
do Brasil e os c arros
de bois ainda rangiam
dominantes pelas ruas
de terra da “cidade dos
biscoitos”. Em abril de
1979, a Câmara Municipal
lhe concedeu o “Título de
Cidadão Jacareiense”.

seus filhos não podem
retornar para a casa e não
há local apropriado de
acolhimento duradouro,
com psicólogos, assistentes sociais e demais
profissionais responsáveis pela contenção dos
danos. Se a mulher for
trabalhadora, a situação
se agiganta pela ausência
de condições emocionais
de retornar ao labor, retomar a rotina, cuidar da
prole; viver ou ao menos,
tentar seguir em frente.
Existe um vácuo legislativo e efetivo na prevenção do dano. Se o enrijecimento da lei penal fosse
capaz de prevenir ou impedir crimes, não haveria
tantos encarcerados no
nosso país e estatísticas
tão desabonadoras.
*Dr. Paulo de Tarso Castro
Carvalho, é advogado,
Consultor e Mestre em Direito
e Professor Universitário.
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Justiça determina obras para conter
vazamento de esgoto em residencial
Decisão da 1ª Vara da Fazenda Pública beneficia moradores de residencial no Maria Amélia

Educação abre
credenciamento
para Feira
Literária
A Secretaria de
Educação abriu
credenciamento para
a 'Feira Literária de
Jacareí: 110 anos da
Biblioteca Municipal',
de 19 a 21 de outubro.
O evento ocorrerá no
Parque dos Eucaliptos
e na própria Biblioteca,
com várias atrações
culturais e food trucks.
Podem se credenciar
editoras, livreiros,
vendedores de livros
e autores de obras literárias de Jacareí. Mais
informações através
do link: http://bit.ly/
InscricaoFestaLiteraria2018.

Jacareí terá
1ª Virada
Animal nos
dias 18 e 19
A Secretaria de Meio
Ambiente promoverá
a 1ª Virada Animal
no final de semana
dos dias 18 e 19 de
agosto, no Parque da
Cidade. O objetivo é
chamar a atenção da
sociedade para a causa
animal e ajudar ONGs
do município. Haverá
shows musicais, feiras
de adoção, exposição
de fotos, vacinação,
cadastro e emissão do
RGA (Registro Geral
Animal), 'cãominhada'
e 'cãocursos'.

A Defensoria Pública
de SP anunciou, na terça-feira (7), que obteve uma
liminar da Justiça que
determina a execução de
obras para reparação de
danos por má qualidade
da infraestrutura em um
condomínio residencial
em Jacareí. A decisão da
juiza Rosângela de Cássia Pires Monteiro, titular da 1ª Vara da Fazenda
Pública, beneficia moradores do Residencial
Santa Isaura, localizado
no Jardim Maria Amélia
(região sul).
O empreendimento é
um conjunto de moradia popular composto
de 16 blocos, num total
de 144 apartamentos,
construído por meio do
programa do governo
federal 'Minha Casa Minha Vida'. De acordo com
a Defensoria, desde sua
conclusão e entrega aos
moradores, o empreendimento tem apresentado diversos problemas,
sendo o mais grave as
más instalações para o
tratamento de esgoto.
ENTENDA O CASO
Em março de 2017, em

dade do local.
A Defensoria pede a interrupção e desativação definitiva da ligação do esgoto
do Conjunto Altos do Jequitibá, com sua ligação direta
na rede pública coletora de
esgoto do município, e o
pagamento de indenização
por danos morais aos habitantes do condomínio em
razão da precariedade da
edificação.

DIVULGAÇÃO/CMJ

A Redação

Moradores relatam diversos problemas, entre eles esgoto a céu aberto em área de lazer

atendimento a moradores, o Defensor Público
Bruno Ricardo Miragaia
Sou za tomou con hec i me nto d a sit u aç ão
do local, que apresenta
vazamento de esgoto.
"Esses dejetos se misturam com as águas da
chuva, sendo ret idos
na quad ra poliesportiva do condomínio, o
que põe as pessoas em
risco de contaminação",
reforça o órgão.
O Defensor ajuizou
Ação Civil Pública contra a Prefeitura de Jaca-

reí, Fundação Pró-Lar,
SAAE (Serviço Autônomo de Água e Esgoto)
e contra a construtora
responsável pelo empreendimento, solicitando
que a Justiça determinasse a execução das
obras.
RISCO DE
CONTAMINAÇÃO
Entres os problemas
relatados, destacam-se
abalos na estrutura do
muro de divisa do empreendimento, desabamento de parte do salão

SAAE se reúne com moradores para
explicar obras no Jardim Paulistano

DIVULGAÇÃO/SAAE

A Redação

Representantes do SAAE e moradores do Jardim Paulistano

Re prese nt a ntes do
SAAE (Serviço Autônomo de Água e Esgoto)
se reuniram com moradores do Jardim Paulistano (região oeste), na
quinta-feira (9), para explicar sobre as obras de

José Luiz Bednarski

A

natureza humana invariavelmente insatisfeita
revela-se sobremaneira nas breves conversas
de elevador sobre estações do ano - no verão,
as pessoas dizem preferir o inverno; no frio, revelam
saudade do calor.
A verdadeira felicidade dos meteorologistas de
plantão está em Jacareí, torrão privilegiado por
Deus: localização geográfica estratégica, recursos
naturais abundantes e quatro estações perfeitamente distribuídas ao longo do ano.
O clima afonsino é temperado de poesia. O sol
de outono é aconchegante e a revoada de pássaros
no verão é alegre. As rosas que desabrocham em
nossa primavera causam inveja às congêneres colombianas e o rigoroso inverno afonsino justifica os
sensíveis arpejos de Vivaldi n’As Quatro Estações.
Com os anos, o jacareiense aprende a ler o curso
básico do tempo. O frio importado da Argentina nor-

de festa após extravasamento de águas advindas da escada hidráulica existente no local,
vazamento de esgoto
originário da estação
de tratamento do Condomínio Altos de Jequitibá, vizinho do Santa
Isaura, contaminação
de área supostamente
de lazer utilizada pelos
moradores, em especial
crianças, em razão do
vazamento de esgoto
na escada hidráulica,
entre outros problemas
decorrente da precarie-

OUTRO LADO
Proc urada pela reportagem do Diário de
Jacareí para comentar
o assunto, a Prefeitura
informa que a Procuradoria do Município
recebeu a liminar na segunda-feira (6) e vai recorrer da decisão. Dentre outros argumentos,
a atual administração
entende ser parte ilegítima para figurar no
polo passivo da ação, "já
que o empreendimento
particular foi financiado
pela CEF (Caixa Econômoca Federal), que não
esta arrolada como réu",
finaliza.
A reportagem também
procurou a assessoria de
imprensa da Caixa na
região, mas não obteve
retorno.

Inverno em Jacareí
malmente segue a direção da corrente do Rio Paraíba.
O vale funciona como um corredor de portas abertas.
Ventania e chuva vêm à frente do cortejo. Os clubes
da cidade cerram suas piscinas durante o inverno. O
anúncio da reabertura das águas cloradas em outubro é o termo final prático da estação. A exceção é o
SESI, cuja piscina a céu aberto permanece franqueada aos nadadores o ano inteiro porque é aquecida.O
inverno presente em boa parte da vida dos citadinos
gera reflexos endêmicos na oferta gastronômica
local. Espalha-se por Jacareí um grande número de
restaurantes especializados em sopas e caldos. São

saneamento que serão
realizadas no bairro. O
encontro aconteceu na
sede do Tiro de Guerra.
Na ocasião, funcionários da autarquia falaram sobre os benefícios e intervenções das
obras de implantação
d a Es t a ç ã o Ele vató -

ria de Esgoto, Coletor
Tronco e Rede de Recalque.
As obras visam eliminar os lançamentos
de ef luentes (esgoto)
em cursos d’água existentes no bairro e terão
investimentos de pouco
mais de R$1,750 milhão.

estabelecimentos conhecidos como caldinhos, um
tanto incomuns noutras localidades brasileiras e
paulistas.
Faz tempo que não aparece por aqui um bom
parque de diversões para aquecer nosso inverno.
Deveriam aproveitar a menor incidência de chuvas
no período e colorir as noites gélidas. As queimadas
covardemente planejadas para feriados, finais de
semana e período noturno (ou seja, durante o afrouxamento da fiscalização) também são de se lamentar,
nesta estação do ano.
Como tudo na vida, o inverno tem aspectos negativos e positivos. Lastimavelmente, a taxa de mortalidade por causas naturais parece maior nesta época
do ano, sobretudo entre idosos e pessoas doentes.
Já a violência doméstica e a criminalidade em geral,
ainda bem, diminuem bastante quando o clima esfria.
José Luiz Bednarski é Promotor
de Justiça da Cidadania e do Consumidor
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Concessionária repassa mais
de R$ 1,3 milhão para Jacareí

ADENIR BRITTO/DIVULGAÇÃO

O valor se refere ao ISSQN arrecadado na praça de pedágio no primeiro semestre
A Concessioná r ia
CCR Nova Dut ra repassou R$ 1,367 milhão
para Jacareí no primeiro
se mes t re de 2018. O
valor se refere ao ISSQN (Imposto S ob r e
Ser v iço de Q u a lquer
Natureza) arrecadado
n a praç a de ped á g io
no acesso ao municíp i o (s entido SP/R J ),
no bairro Nova Jacareí,

região oeste da cidade.
Os números fazem
pa r te de um ba la nço
divulgado pela Concessionária na terça-feira
(7). Os 36 municípios
que estão às margens
da rodovia receberam
no primeiro semestre
deste ano o repasse de
R$ 31,426 milhões.
O valor total, repassado mensalmente, é
dividido entre as cidades proporcionalmente,

conforme a participação
de limite territorial, ou
seja, de acordo com a
quilometragem voltada para a rodovia. São
José dos Campos lidera
a lista de municípios
paulistas na região 'cortados' pela rodovia com
repasse de pouco mais
de R$ 1,848 milhão.
O município de Piraí,
no estado do Rio de Janeiro, é o recordista em
recebimento de repasses

do ISSQN no primeiro
semestre de 2018 com
R$ 2,544 milhões.
No acumulado, em
valores corrigidos, desde o ano 2000, quando
a Concessionária iniciou os repasses de IS- Foto aérea da Via Dutra no trecho do Vale do Paraíba
SQN, já foram destinados R$ 729.433.597,67 ISSQN, a CCR Nova- do Paraíba, os projetos
aos 36 municípios no Dutra apoia, também, esportivos das equipes
diversos projetos espor- de Rugby das cidades de
eixo Rio-SP.
t ivos e c u lt u ra i s na s São José dos Campos,
cidades lindeiras à ro- Jacareí e Taubaté, além
BENEFÍCIOS
Além do repasse de dovia, entre eles, no Vale do Vôlei Taubaté.

Assistência Social estende 'Operação
Inverno' por mais duas semanas
A Secretaria de Assis- feminino. Quanto a faixa dentes de álcool, 47 de
tência Social decidiu, na etária, foram 120 pessoas crack, 10 de cocaína e 7
terça-feira (7), manter a de 18 a 59 anos e 3 com de maconha.
'Operação Inverno' por idade superior a 60 anos.
As abordagens são remais duas semanas em
Do total de pessoas alizadas das 19h às 23h,
Jacareí. Segundo a pasta, abordadas, 98 foram en- em pontos previamente
definidos a partir do
a decisão foi tomada
mapeamento criadevido as baixas temperaturas no período
do pela equipe de
noturno, tornando
abordagem.
necessário a oferta
Caso a pessoa
de translado das pesem situação de rua
soas em situação de
opte por ser enviada para a Casa
rua para a Casa de
de Passagem, é
Passagem.
ofe rec ido ba n ho,
A secretaria informou ainda que,
alimentação, perabordagens são realizadas em ponnoite e atendimende 18 de junho a 31 As
tos previamente definidos
to social de acorde julho, foram realizadas 418 abordagens. caminhadas à Casa de do com a demanda, no
O total leva em conta ca- Passagem, 6 para o siste- dia posterior. No caso de
sos de pessoas que foram ma de saúde e 4 para suas constatação do uso de
abordadas mais de uma residências.
drogas, o usuário é enviavez, sendo 116 do sexo
Dos usuá r ios abor- do ao CAPS AD, onde é
masculino e 12 do sexo dados, 96 eram depen- realizado o atendimento.
ALEX BRITO/PMJ

A Redação
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Piscinas dos EducaMais Centro e
São João serão reabertas este mês
A Redação
A Prefeitura de Jacareí promoverá este mês
a reabertura das piscinas
dos EducaMais Centro e
São João (região oeste).
Os dois equipamentos
estavam em reforma desde o início de 2017 e seu
fechamento vinha sendo
alvo de críticas por parte
de usuários.
De acordo com a atual administração, a Secretaria Municipal de
Educação recomeçará
as atividades pelo EducaMais Centro (antigo
Trianon)) com a oferta
de 1.200 vagas para as
aulas de natação para
crianças com idade mínima de 4 a 11 anos e
12 meses, a par tir de
terça-feira (14).
Já as aulas para os
alunos da rede municipal, no EducaMais São
João (antigo Elvira), retornam no próximo dia 27. As
inscrições serão abertas

ALEX BRITO/PMJ

Os dois equipamentos estavam em reforma desde o início de 2017 e seu fechamento vinha sendo alvo de críticas por parte de usuários

O EducaMais Centro, que possui duas piscinas, está com as obras 100% concluídas

nos próximos dias.
No início da semana, durante entrevista
à R ád io Pi rat i n i nga
(A M 750), o prefeito
Izaias Santana (PSDB)
disse que as aulas de hidroginástica para adul-

tos serão retomadas em
setembro. A definição
s ob r e a q u a nt id a d e s
de vagas e distribuição
delas através de sorteio
deverá estar a cargo da
Secretaria de Esportes
e Recreação, que abrirá

inscrições a partir de
segunda-feira (13).
REFORMA
O EducaMais Centro,
que possui duas piscinas,
está com as obras 100%
concluídas e o Educa-

Mais São João, com três
piscinas, 75%. De forma
complementar, a Secretaria de Educação está
atendendo a partir de
agora todas as normas
para piscinas públicas.
Ainda de acordo com
o atual governo foram
realizados serviços de
readequação da parte
estrutural de todos os
equipamentos, com troca da tubulação de água
quente e fria que estava
danificada; troca de todas as bombas e filtros;
ralos de f undo sk i mmers por equipamentos
dentro da norma que
evitam aprisionamento
de crianças e permitem
o funcionamento correto
das piscinas; dimensionamento adequado para
acessibilidade em uma
piscina no EducaMais
São João; novas instalações elétricas e novas
instalações hidráulicas
seguindo as instruções
da norma NBR 10.339.

AQUECIMENTO
Todas as piscinas também receberam equipamentos pa ra aquecimento que, segundo
a Prefeitura, não mais
exigirá a interr upção
de sua utilização durante o inverno. Além
disso, haverá controle
da qualidade da água,
através da quantidade
de bombas suficientes
para filtragem de todas
as piscinas a cada seis
horas conforme norma.
Outra medida foi a implantação de equipamentos para o controle de
cloro e PH automatizado e computadorizado,
com medição, controle
e aplicação automática,
"garantindo assim uma
ág ua saudável e qualidade de vida e segurança para os usuários,
evitando problemas na
pele, nos olhos e riscos
de infecção pelas vias
aéreas", enfatiza a atual
administração.

ARQUIVO/PMJ

Esportes inicia rematrícula para
aulas de natação e hidroginástica
A Secretaria de Esportes e Recreação promoverá a partir desta
segunda-feira (13) até
sexta-feira (17), a rematrícula para as aulas de
hidroginástica e natação

As aulas de hidroginástica e natação serão retomadas após
reformas nas piscinas do EducaMais Centro

PAULO DE TARSO CASTRO CARVALHO
Advogados Associados

Trabalhista - Previdência (INSS)
Consumidor - Indenizações
(12)

3951-0920

no EducaMais Centro
(rua Alfredo Schürig,
20), no horário das 8h
às 11h e das 13h30 às
16h30. As aulas estavam
suspensas desde o início
do atual governo, em

janeiro de 2017.
Para a rematrícula, os
alunos devem apresentar
os atestados que comprovem aptidão física
e dermatológica para a
prática atividade.

De acordo com a Secretar ia de Espor tes,
não sendo preenchidas
as vagas das rematrículas, haverá uma outra
data para as vagas remanescentes.
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Governo retoma pagamento do
PIS/Pasep para todas as idades
ARQUIVO/AGÊNCIA BRASIL

Pessoas de todas idades que trabalharam com carteira assinada entre 1971 e 1988, têm direito aos recursos

O benefício deve injetar R$ 35,7 bilhões na economia do país

Os paga me ntos do
Fundo PIS/Pasep voltaram a ser realizados aos
cotistas desde a última
quarta-feira (8). No total,
cerca de 23,8 milhões de
pessoas de todas as idades, que trabalharam com
carteira assinada entre
1971 e 1988, têm direito a
acessar os recursos até 28
de setembro, quando se
encerra a janela do novo
cronograma permitido
pela legislação.
Após essa data, o benefício volta a ser concedido
exclusivamente ao pú-

Os cotistas que tiverem
conta corrente na Caixa
(PIS) ou no Banco do
Brasil (Pasep) e que estiverem com o cadastro
do Fundo at ualizado
receberão o depósito automaticamente, sem necessidade de se dirigir às
agências. De acordo com
o cronograma vigente,
Caixa e Banco do Brasil
começaram a efetuar os
depósitos automáticos
a partir da quarta-feira
(8). Somente esse público
soma cerca de 6,3 milhões de pessoas e garante

blico habitual, formado
por cotistas maiores de
60 anos, aposentados,
pessoas em situação de
invalidez (inclusive seus
dependentes) ou acometidas por enfermidades
específicas, participantes
do Programa de Benefício de Prestação Continuada (BPC) e herdeiros de
cotistas falecidos. O benefício tem potencial para
injetar R$ 35,7 bilhões na
economia do país, considerando o rendimento de
8,97% do último exercício anual do Fundo.

a injeção direta de R$ 5,5
bilhões na economia.
NAS AGÊNCIAS
A partir do dia 14 deste mês, o saque estará
liberado para todos os
cotistas, bastando que se
dirijam às agências bancárias da Caixa (trabalhadores que atuaram na
iniciativa privada) ou do
Banco do Brasil (trabalhadores que atuaram no
serviço público). São cerca
de 17,5 milhões de pessoas
que poderão sacar entre 14 de
agosto e 28 de setembro. Para
isso, basta levar ao banco um
documento de identificação
ou o número de registro do
PIS/Pasep, consultando na
hora o valor que tem direito de sacar.
Os dois bancos – Caixa e BB – também oferecem essas consultas por
meio de suas páginas na
internet.

IMÓVEIS

EMPREGOS

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

CASA PARA VENDA
No bairro Nova Jacareí, com dois
dormitórios, sala, cozinha
planejada, wc, lavanderia, garagem
com vaga para dois autos.
Valor: R$ 170 mil.
Tel.: (12) 98834-3564

DIVULGAÇÃO

CIESP Jacareí terá workshop
de crédito da Desenvolve SP

Sede do CIESP Jacareí, no Jardim Elza Maria

EDITAL

A Redação
A Desenvolve SP –
Agência de Desenvolvimento Paulista promove, na próxima terça-feira (14), às 9h30, o
workshop 'Uma Solução Para Cada Fase do
Seu Negócio'. O evento
acontece na s e d e d o
C I E S P Ja c a r e í , Ja rdim Elza Maria, região
oeste da cidade.
A iniciativa apresentará aos pequenos e médios empreendedores
dos municípios da regional da entidade, linhas
de crédito oferecidas
pela instituição e as formas de acesso ao financiamento. Desde 2009,
já foram f inanciados
mais de R$ 89 milhões
para empresas de vários
municípios paulistas.
Dividido em duas etapas, o workshop traz
palestras da Desenvolve
SP que mostrará suas
opções de crédito, como
linhas para projetos de
expansão, modernização, inovação, compra
de máqui nas e equipamentos e capital de
giro, com taxas bastante

competitivas.
A programação prevê,
ainda, uma palestra do
SENAI que apresentará
suas soluções tecnológicas voltadas a pequenos
e médios empresários da
indústria. Na sequência
serão feitos atendimentos individuais, que devem ser agendados com
antecedência.
O evento é gratuito e
será realizado na sede
regional do CIESP Jacareí, na Rua Dr. Antônio
Ferreira Rizzini, 450,
Jardim Elza Maria.
SOBRE A DESENVOLVE-SP
A Desenvolve SP –
Agência de Desenvolvimento Paulista é a
instituição do Governo
do Estado de São Paulo
que financia, por meio
de linhas de crédito sustentáveis, o crescimento
planejado das pequenas
e médias empresas e municípios. Em 9 anos, são
mais de R$ 2,9 bilhões
d e s e m b ol s a d o s pa r a
mais de 2 mil empresas,
impactando diretamente
na geração de emprego e
renda em todo o Estado.
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Fundação Cultural Cassiano Ricardo
seleciona grupos para o 33º Festivale 'A

A Fundação Cultural
Cassiano Ricardo de São
José dos Campos selecionou os 18 grupos teatrais
que farão parte do 33º
Festivale, conforme edital publicado no último
dia 3 em seu site. O festival acontece entre os
dias 29 de agosto e 9 de
setembro, em diferentes
locais da cidade.
Dos grupos selecionados, 4 são de São José dos
Campos, 10 da capital
e do interior do Estado
(São Pau lo, R ib e i r ã o
P r e t o, S a n t o A n d r é ,
Jundiaí, Jacareí e São
Jos é d o R io P r e to) e
4 dos estados de MG
(U berlândia), R J (Rio
de Janeiro e Nova Iguaçu) e RS (Porto Alegre).
Este ano foram inscritos 248 espetáculos,
sendo 18 de São José dos
Campos, 147 do Estado de

DIVULGAÇÃO/PMSJC

O festival acontece entre os dias 29 de agosto e 9 de setembro, em diferentes locais de São José

Suassuna - O Auto do Reino do Sol', do grupo Barca dos Corações Partidos, espetáculo abertura

São Paulo e 82 de demais
estados brasileiros.
HISTÓRICO
O Festivale é realizado

desde 1984 pela Prefeitura
de São José dos Campos,
por meio da Fundação
Cultural Cassiano Ricardo. O tema da edição

deste ano é ‘Inquietações
Cênicas’.
Mais informações sobre o evento: (12) 39247300.
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A burguesia

ntes de ir embora, gostaria de contar aos senhores o sonho que tive esta noite.' 'Olá. Sou o
pároco do bairro e desejo colaborar nesta casa
sendo o seu jardineiro.' 'Por favor, padre, me dê a
extrema unção.' 'Você matou meus pais, mas farei
isso por você, meu filho'.
Estes são algumas das frases e diálogos de 'O Discreto Charme da Burguesia' (1972), o antepenúltimo
trabalho do diretor e roteirista Luis Buñuel no cinema.
A atração pelo bizarro com gosto de normalidade,
dando a impressão ao espectador de que as amenidades são tolas e o nosso cotidiano nada mais é do
que um zero a esquerda, faz desta fita um estouro
verdadeiro de façanhas enxutas bem programadas
para nos provocar. Buñuel maquiaveliza, se detém em
aspectos triviais de seis amigos que insistem em se
reunir para jantar.
Mas o evento nunca dá certo por diversas razões.
Ora é um velório no próprio restaurante, ora é a intervenção militar ali na mansão do anfitrião, ora são as
traições e o tráfico de drogas, enfim. O surrealismo
predomina e faz de 'O Discreto Charme da Burguesia'
uma obra primorosa e única.
Não à toa, Luis Buñuel, que começara a sua trajetória 43 anos antes, em parceria com o pintor Salvador
Dali no curta 'Um Cão Andaluz' (29), levou o Oscar de
filme estrangeiro na festa de 1973. O diretor aplica
em 'Discreto Charme' a cobiça em suas musas, porém
de maneira desencorajada, até mesmo na personagem da terrorista que não abre a boca.
Entre um sonho e outro, o sexteto 'passeia' rumo a
lugar algum, em um espaço meio onírico, sem destino garantido. Dá a impressão de que tudo é frívolo,
desimportante, raso. Sem dúvida, é a atração impecável aos cinéfilos de plantão. L. Buñuel foi grande
artista, acima de tudo.
Duração: 100 minutos. Cotação: ótimo.
*Rodrigo Romero é jornalista e
escreve para este jornal semanalmente
www.recantodasletras.com.br/autores/rodrigoromero

Recomendamos...
Feijoada Beneficente do
Lar da Acácia em Jacareí

O

ARQUIVO/DJ

Horóscopo
VISITE: WWW.OMARCARDOSO.COM.BR
ÁRIES
21/03 a 20/04
Fase em que receberá benefícios inesperados conseguirá atrair a simpatia dos
outros e será muito feliz, em sua vida
familiar, amorosa e será bem sucedido
profissional e financeiramente. Viagem
e contatos pessoais propícios.

TOURO
21/04 a 20/05
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.

GÊMEOS
21/05 a 20/06
Pense no seu êxito e não dê importância aos boatos e impressões negativas.
Atravessa um bom período material do
ano. Poderá progredir muito através do
próprio esforço. Pessoas alegres e expansivas podem alegrar você.

CÂNCER
21/06 a 21/07
Grandes possibilidades de sucesso estão
ao seu redor. Procure ser mais amigo e cortês a fim de ganhar dinheiro e conquistar
simpatias. Possibilidades de ganho na loteria ou ter sua situação mudada para melhor
a qualquer momento.

LIBRA
23/09 a 22/10
Disposição um tanto quanto precipitada.
Tendência ao nervosismo e as ações mais
violentas, estão previstas para você. Evite
tais coisas para que possa coordenar melhor sua vida. Êxito em assuntos ocultos.
Procure se organizar.

Lar Fraterno da Acácia realiza, no próximo sábado
(18), a 28ª edição da Feijoada Beneficente, com o
objetivo de arrecadar fundos para a manutenção da
instituição. O evento será realizado das 12h às 18h em sua
sede, na Rua Cruzeiro, 207, no bairro
Cidade Salvador, região leste de Jacareí. O valor do convite para este ano é
de R$ 80, com bebidas inclusas; crianças até 12 anos de
idade não pagam.
O evento contará com música ao vivo, atrações infantis,
além de servir o típico prato brasileiro, preparado por voluntários da instituição. Mais informações: (12) 3962-1994.

CAPRICÓRNIO
22/12 a 21/01
Poderá ter algumas decepções, neste
período. Maiores serão suas chances de
sucesso profissional, social e para articulações de novos planos. Bom para o
amor. Não permita que o momento seja
desperdiçado apenas com futilidades

LEÃO
22/07 a 22/08

ESCORPIÃO
23/10 a 21/11

AQUÁRIO
21/01 a 19/02

Excelente fase aos novos empreendimentos e bons lucros na compra e venda de
bens móveis e imóveis. Novas amizades
poderão alertá-lo em algum sentido. Sucesso em diversões e na vida romântica.
Você receberá elogios.

Com energia mental, com otimismo, realizará muito neste período, principalmente
no que possa contar com a colaboração
de pessoas amigas. Evite atrasos na execução de tarefas importantes. Não faça
promessas que não possa cumprir.

Trate de seus assuntos pessoais e financeiros com o máximo de cuidado,
pois qualquer erro poderia acarretar-lhe sérios prejuízos. As coisas só irão
se encaixar se você se organizar dentro de suas possibilidades.

VIRGEM
23/08 a 22/09

SAGITÁRIO
22/11 a 21/12

Muita produção profissional e muita facilidade para arranjar empréstimos de dinheiro para solucionar suas dificuldades
financeiras. No transcorrer do período,
procure controlar mais sua alimentação.
Evite irritar-se.

Muita disposição, otimismo e compreensão para com os outros. Assim estará
você neste momento que tem tudo para
ser muito bom. Mas evite estragar tudo
isso por causa do orgulho pessoal.

PEIXES
20/02 a 20/03
Indícios de bons contatos com pessoas
idosas e bom nível financeiro e material.
Aproveite a oportunidade para tirar alguma lição. Forte magnetismo pessoal. Procure rever as pessoas amigas e mostre o
quanto você se preocupa com elas.

SAÚDE
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Saúde

Obesidade afeta a saúde do fígado
em crianças a partir dos oito anos
Um novo estudo descobriu que o ganho de peso pode colocar crianças em risco de uma doença hepática grave
ve”, explica o pediatra e
homeopata Moisés Chencinski (CRM-SP 36.349).
A doença he pát ica
gordurosa não alcoólica ocorre quando muita
gordura se acumula no
fígado e provoca inf lamação, causando danos.
A condição afeta cerca
de 80 milhões de pessoas

diz Chencinski.
Estudos anteriores se concentraram
na doença do fígado
gorduroso em adolescentes e em adultos jovens. No presente estudo,
os pesquisadores

crianças do estudo tinham níveis elevados de
ALT. Crianças
com uma circunferência de cintura
maior (uma medida da obesidade abdominal)
aos 3
anos,

A doença hepática
gordurosa não alcoólica
ocorre quando muita
gordura se acumula
no fígado e provoca
inflamação
nos EUA e é a patologia
hepática crônica mais
comum em crianças e
adolescentes. “A doença
geralmente não apresenta sintomas. A progressão da doença hepática
gordurosa não alcoólica
pode levar à cirrose do
fígado e, em alguns casos, ao câncer de fígado”,

ILUSTRAÇÃO

Um novo estudo, publicado no Journal of
Pediatrics, é o primeiro
a mostrar que o ganho de
peso pode ter um impacto
negativo na saúde do fígado em crianças, a partir dos 8 anos de idade.
O estudo descobriu que a
circunferência da cintura
maior, aos 3 anos, aumenta a probabilidade
de que, aos 8 anos, as
crianças tenham marc adores pa ra doença
hepática gordurosa não
alcoólica.
“Com o aumento da
obesidade infantil, estamos vendo mais crianças
com doença hepática
gordurosa não alcoólica em nossa prática de
controle de peso pediátrico. Muitos pais sabem
que a obesidade pode
levar ao diabetes tipo 2
e outras condições metabólicas, mas há muito
menos consciência de
que mesmo em crianças
pequenas, ela pode levar
à doença hepática gra-

A condição afeta cerca de 80 milhões de pessoas nos Estados Unidos e é a patologia
hepática crônica mais comum em crianças e adolescentes

procuraram por fatores
de risco para o fígado
gorduroso em crianças
menores.
Foram medidos os níveis sanguíneos de uma
enzima hepática chamada Alanina transaminase

(ALT). A ALT elevada é
um marcador de dano hepático e pode ocorrer em
indivíduos com doença
hepática gordurosa não
alcoólica e outras condições que afetam o fígado.
Aos 8 anos, 23% das

e aquelas com maiores
ganhos nas medidas de
obesidade, entre as idades de 3 e 8 anos, foram
mais propensas a ter níveis elevados de ALT.
Aproximadamente 35%
das crianças de 8 anos

com obesidade apresentaram níveis elevados de
ALT versus 20% daquelas com peso normal.
“Alguns médicos medem os níveis de ALT em
crianças em risco a partir
dos 10 anos de idade, mas
as descobertas ressaltam
a importância de agir
mais cedo para evitar o
ganho excessivo de peso
e subsequente inf lamação do fígado", defende
o pediatra.
At ualmente, a melhor maneira de crianças e adultos combaterem a doença do
f ígado gorduroso é
n ão e ngord a r ac i m a
dos limites esperados,
p e rd e r p e s o, s e i s s o
acontecer, comer menos alimentos processados e fazer exercícios
regularmente. “Precis a mos u rge nte me nte
de melhores maneiras
de rastrear, diagnosticar,
prevenir e tratar essa doença desde a infância”,
destaca Chencinski.

