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Izaias assina decreto que autoriza o
transporte de cães e gatos no circular
Será, eventualmente, cobrada a tarifa regular da linha caso seja utilizado um assento para transportar o animal
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DIVULGAÇÃO

200 anos da
Independência

Trineto de
D. Pedro II
visita Jacareí
Um evento em Jacareí marcará,
neste domingo (19), a abertura das
celebrações do Bicentenário da
Independência do Brasil. Intitulado 'A Jornada dos Príncipes', o
evento trará à cidade o Príncipe
D. Bertrand de Orleans e Bragança, bisneto da Princesa Isabel e
trineto do Imperador D. Pedro II,
filho de D. Pedro I que proclamou
a Independência do Brasil. PG. 3
Dom Bertrand de Orleans e
Bragança, bisneto da Princesa Isabel,
primeiro sucessor do Chefe
da Casa Imperial do Brasil
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IMPUGNAÇÃO

O Diário da Justiça do Tribunal Superior Eleitoral
(TSE) já publicou edital com os pedidos de registro de
todos os 13 candidatos à Presidência da República. A
partir da data de publicação, abre-se prazo de cinco
dias para que candidatos e coligações adversárias,
bem como o Ministério Público Eleitoral, entrem com
contestações contra as candidaturas.

ALVOS

Ao menos dois candidatos – Luiz Inácio Lula
da Silva (PT) e Jair Bolsonaro (PSL) – já tiveram suas
candidaturas contestadas no TSE. No caso de Bolsonaro, a contestação foi feita por um advogado, que
questiona o fato de ele ser réu em ações penais no
STF, o que entraria em conflito com regra da Constituição que prevê o afastamento do presidente caso
ele venha a ter esse status jurídico.

PRESO

Em relação a Lula, ao menos sete contestações foram apresentadas desde quando o PT registrou a candidatura do ex-presidente. Duas delas foram
feitas por candidatos ou partidos adversários – Jair
Bolsonaro (PSL) e Partido Novo. A PGR se adiantou
ao pedido de registro de Lula, protocolando antecipadamente uma impugnação contra o candidato. Ela
argumentou que o ex-presidente não é elegível, por
ter sido condenado em segunda instância pela Justiça
Federal e, portanto, se enquadrar nos critérios da Lei
da Ficha Limpa.

C

ÓDIGO DE OBRAS

DIVULGAÇÃO/CMJ

Após ser aprovado por unanimidade em primeira discussão, o projeto de lei que institui o Código de Obras
e Edificações, de autoria do prefeito Izaias Santana, foi
adiado pela Câmara. Os parlamentares optaram pelo
adiamento após a presença de profissionais da Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Jacareí, que
estenderam no plenário uma faixa em protesto.

REUNIÃO

Após a manifestação, uma reunião com a categoria estava agendada para sexta-feira (17). Segundo
o prefeito, a proposta visa normatizar a construção e
reformas de edificações de modo a proporcionar um
meio urbano adequado às necessidades sociais, econômicas e ambientais da cidade, atualizando e especificando itens específicos, a fim de facilitar o papel dos
agentes fiscalizadores.

FAMA X POLÍTICA

O cantor Roberto Leal foi confirmado candidato a deputado estadual por São Paulo pelo PTB. O
artista tem uma carreira musical de quase 50 anos.
O artista, que é considerado um embaixador da tradição portuguesa no Brasil, pretende usar sua experiência pessoal e profissional para promover o
intercâmbio entre o país de origem e as demais nações que contam com milhares de imigrantes, além
do estado de São Paulo.
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O mau exemplo vem de cima

a última quinta-feira (16),
alunos de um colégio de
Jacareí protagonizaram
um festival literário que teve
como temas principais os direitos humanos e a cidadania, com
respectivos desdobramentos:
respeitar a vida, a segurança,
as diversidades, a dignidade, a
educação e a inclusão social,
dentre outros. As mensagens
foram, em sua maioria, tiradas
de textos de autores nacionais
famosos e representadas por
alunos das várias séries dos
ensinos fundamental e médio.
Estudantes e professores
também contribuíram com
produções literárias próprias.
Uma atitude surpreendeu
parte das cerca de 500 pessoas que lotavam o recinto
do auditório da Univap. Foi no
momento da apresentação
(exemplar diga-se) da convidada Banda de Metais da Pre-

feitura de Santa Isabel (Grande
SP): o público ouviu o Hino
Nacional Brasileiro sentado,
sem cantar a melodia, embora
tivesse sido anunciado que era
para “ouvir” o hino executado
“para canto” (?!). Como se sabe
existem duas versões em tons

Quanto a ouvir o hino
sentado ou em pé não
se trata de lei, mas
de demonstração de
deferência e respeito
e duração diferentes: uma para
ser cantada e outra para ser
ouvida. Quanto a ouvir o hino
sentado ou em pé não se trata
de lei, mas de demonstração de
deferência e respeito.
Em seguida, aconteceu a
apresentação teatralizada

pelos jovens, resumida em
protestar contra o Brasil que
a geração atual está legando
à deles com altos índices de
violência, aumento da miséria e desemprego, perda de
credibilidade internacional e
– sem serem explícitos dada
a natureza do evento – o tipo
de governantes que temos.
Também, nada foi dito sobre o
aborto, embora um dos temas
fosse o direito à vida.
“Quem tem ouvidos para
ouvir ouça”: ao se constatar
que leis tornam-se desiguais
para todos; vidas, regras e
costumes tornam-se banalizados pelo mau exemplo que
vem cima, não justificou, mas
explicou o fato de o público
permanecer sentado durante a
execução musical: Qual Brasil
o hino tocado naquele momento representava?!
É a nossa opinião.

J

acareí sediará neste
domingo (19) o lançamento do projeto
“Jornada dos Príncipes”.
A cerimônia pertence às
festividades do bicentenário da Independência
do Brasil e ocorrerá a
partir das 10 horas, no
Agrocentro do Sindicato
Rural da cidade, localizado no bairro Jardim
Colônia, com entrada
franca.
O evento organizado
pelo produtor cultural
Malcolm Forest é de
cunho histórico, objetiva
exaltar o patriotismo,
cultivar tradições e reviver, pelo mesmo trajeto,
a cavalgada histórica do
Príncipe Regente Dom
Pedro I para proclamar a
Independência do Brasil.
A 'Jornada dos Prín-

Jornada dos Príncipes
cipes' em Jacareí terá
a prestigiosa presença
de Dom Bertrand de Orléans e Bragança, Príncipe Imperial do Brasil,
acompanhado por diretores da Associação
Brasileira de Criadores
de Cavalos da Raça Mangalarga, raça equina genuinamente brasilei ra surgida no bairro
fluminense de Santa
Cruz, de onde também partiu Dom Pedro
rumo às margens do
Ipiranga (Jacareí possui
criadouro da Mangalar-

ga desde 1985).
Nosso ilustre visitante é trineto de Dom Pedro II, um dos brasileiros
mais notáveis de todos
os tempos, reconhecido
por inúmeros atributos
tão em falta em boa
parte dos homens públicos que o sucederam,
verdadeiro exemplo a
inspirar gerações que
sonham um País decente e inovador.
Por seu papel histórico, Jacareí foi escolhida
a propósito. Às vésperas
de setembro de 1822, em

O

Recurso é, sem dúvida, o remédio do
inconformado. Por
meio do recurso, o vencido provoca o reexame de
uma decisão que lhe foi
desfavorável, buscando
a reforma, modificação
ou invalidação da decisão
primeira. O novo enfrentamento será por uma autoridade hierarquicamente
superior, Tribunais Estaduais, Federais e Superiores.
Recorrer, segundo lembra
Gabriel Rezende Filho, "é
uma irresistível tendência
humana". Para o vencedor o recurso sempre é
protelatório, sem sentido,
indevido, inaceitável; já
para o vencido, recorrer é
um direito inalienável que
possibilitará uma segunda
ou terceira opinião sobre
a questão julgada em primeira instância que, sob
a sua ótica, decorreu de
erro do julgador e merece

Direito de recorrer
apreciação por instância
superior.
A parte não está obrigada a recorrer, ou seja,
pode conforma-se com a
decisão aceitando o veredito. Porém, a Constituição Federal assegura nos
princípios do duplo grau de
jurisdição e da recorribilidade que aquele que sucumbiu possa apresentar
recurso. No Brasil atual,
onde o Judiciário, enquanto
poder da república, está
abarrotado de causas a
reexaminar, e não consegue por escassez de juízes,
sempre surgem decisões
fáceis para questões complexas. Não é incomum,

que vez por outra, brotem
propostas legislativas
com intenção de diminuir
o número de recursos sob
o débil argumento de que
o atraso processual decorre do excessivo manejo
recursal.
Retirar do cidadão, do
jurisdicionado, daquele
que clama por Justiça com
a fiel aplicação da lei ao
fato, o quase sacrossanto direito de recorrer, se
amolda aos países autoritários, de pouco liberdade,
onde a advocacia e o poder
judiciário são figurativos a
serviço do governante de
plantão. Comparar povos
e países dispares como

frente à Igreja Matriz,
Dom Pedro I pousou
com humilde grado à
simplicidade local. Na
manhã seguinte, a demonstrar a tenacidade e
a bravura com que se arrojava pela Independência do Brasil, atravessou
a cavalo o impetuoso Rio
Paraíba, em direção à
Capital paulista.
Honrou-se a Academia Jacarehyense de
Letras com a gentil lembrança dos organizadores para participar da
solenidade e, sobretudo,
com o convite para realizar uma saudação especial a Sua Alteza. Esperamos que nosso hóspede
sinta-se acolhido com o
apreço e respeito devotados pelos citadinos à
Pátria brasileira.
alguns o fazem, para dizer
que na América do Norte
não há tanto recursos, é
avaliação rasa; dizer que
só os poderosos recorrem, é desconhecer o bom
serviço prestado pela Defensoria Pública e pelos
advogados conveniados às
causas dos descamisados.
O germe da lentidão
judicial jamais pode ser
atribuído ao inconformado
recorrente, quiçá a origem
seja mais facilmente encontrada, na forma com
o qual o Estado Brasileiro
encara a solução dos conflitos, judicializando questões que poderiam ser
solvidas pela arbitragem,
mediação, conciliação,
meios sabidamente substitutivos da jurisdição.

Dr Paulo de Tarso Castro Carvalho, é advogado, consultor e
mestre em Direito e Professor
Universitário.
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Saúde normaliza
estoque de vacina
contra a meningite
em Jacareí
Unidades de Saúde
receberam doses de
vacina contra meningite, na sexta-feira (17),
normalizando o atendimento no município.
Desde o final da semana
passada, as unidades
estavam com falta de
vacinas devido a problemas na distribuição
do Estado. O estoque
foi normalizado após a
chegada de uma remessa com 600 unidades do
Governo de São Paulo.

ARQUIVO/PMJ

Vacinação
antirrábica
passará por sete
bairros e centro

Sete bairros de Jacareí, além da região
central, receberão as
equipes da Vigilância de
Zoonoses, neste sábado (18), para mais uma
etapa da Campanha de
Vacinação Antirrábica
para cães e gatos. A vacina será aplicada gratuitamente nos bairros
Lagoa Azul, Bairro do
Poço, Jardim Califórnia,
Jardim Dora, Residencial Santa Paula, Rio
Comprido, Jardim das
Indústrias e Centro.

Trineto de D. Pedro II
visita Jacareí em evento dos
200 anos da Independência
Príncipe D. Bertrand de Orleans e Bragança participa de evento no Agrocentro, sede do Sindicato Rural
A Redação
Um evento em Jacareí
marcará, neste domingo (19), a abertura das
celebrações do Bicentenário da Independência
do Brasil. Intitulado 'A
Jornada dos Príncipes',
o evento trará à cidade o
Príncipe D. Bertrand de
Orleans e Bragança, bisneto da Princesa Isabel
e trineto do Imperador
D. Pedro II, filho de D.
Pedro I que proclamou a
Independência do Brasil.
O evento faz parte de
uma vasta programação cultural, folclórica
e esportiva que seguirá
até o dia 7 de setembro
de 2022, na região do
Museu do Ipiranga, na
capital paulista.
O Príncipe D. Bertrand e diretores da Associação Brasileira de
Criadores de Cavalos
da Raça Mangalarga
participam de um evento
inaugural, no Agrocentro, sede do Sindicato
Rural de Jacareí, no Jardim Colônia (região sul),
das 10h às 15h. Haverá
palestras sobre o tema e
um almoço tropeiro por
adesão, típico da região.

DIVULGAÇÃO
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 HISTÓRIA
DOM BERTRAND DE
ORLEANS E BRAGANÇA
Biografia

Dom Bertrand de Orleans e Bragança, bisneto da Princesa
Isabel, primeiro sucessor do Chefe da Casa Imperial do Brasil

O Príncipe Dom Bertrand de Orleans e Bragança, Príncipe Imperial do Brasil, é o terceiro dos doze filhos do Príncipe D. Pedro Henrique de Orleans e Bragança (1909-1981).
É neto de D. Luiz de Orleans e Bragança (1878-1921), o
Príncipe Perfeito, bisneto da Princesa Isabel, a Redentora,
e trineto do Imperador Dom Pedro II.
Os Imperadores do Brasil, bem como os Reis de Portugal desde o século XVII, pertenceram à dinastia de Bragança, a qual teve sua origem em fins do século XIV, na figura
heróica e legendária do Condestável de Portugal, o Santo
Dom Nuno Alvares Pereira.
Por sua mãe, a Princesa Dona Maria da Baviera de Orleans e Bragança, D. Bertrand herdou as tradições da Família
de Wittelsbach, a Casa Real da Baviera, uma das mais antigas da Europa, remontando ao século IX.
Por seu bisavô, o Príncipe Gastão de Orleans, o Conde d'Eu, esposo da Princesa Isabel e herói da Guerra do
Paraguai, D. Bertrand descende da Casa Real Francesa,
provindo em linha direta de Hugo Capeto e de São Luís IX,
o Rei-Cruzado.
Nasceu em 1941, em Mandelieu, no sul da França. Com
a deflagração da Segunda Guerra Mundial, a Família Imperial ficou retida na França. Logo após o término do conflito,
D. Bertrand e seus pais puderam retornar para o Brasil.
Realizou seus estudos secundários em parte no Estado do
Paraná, onde seu pai se instalara como fazendeiro, e em
parte no Colégio Santo Inácio, dos padres jesuítas, no Rio
de Janeiro. Cursou depois a tradicional Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, em São Paulo, formando-se
como advogado em 1964.
D. Bertrand vem dedicando sua existência à difusão dos
ideais católicos e monárquicos, vistos por ele como facetas distintas e harmônicas de um mesmo ideal.

Trajeto da Independência no Vale foi feito com cavalos mangalarga
Em agosto de 1822, o Príncipe
D. Pedro I atravessou a cavalo o
Vale do Paraíba, do Rio de Janeiro
a São Paulo, para proclamar a
Independência do Brasil. Saindo
da Fazenda Santa Cruz, onde a

raça de cavalos Mangalarga se originou, ele percorreu as principais
povoações da região, sendo festivamente recebido em cada uma.
Em 2018, iniciando as comemorações do Bicentenário da

Independência, todo o mesmo
percurso, seguindo a Santos e ao
Ipiranga, "será histórica e festivamente revisitado", enfatizam os
organizadores.
A programação se desenvol-

José Luiz Bednarski

D

ias atrás, programa vespertino de rádio surpreendeu-me com convite para um debate sobre
o aborto. Fiquei lisonjeado pela lembrança
de meu nome, mas incompatibilidade de calendário
impediu-me de participar da sessão.
Louvável o proponente desconhecer previamente
minha posição sobre o assunto, a assinalar o perfil
democrático do programa e a imparcialidade da rádio.
Mesmo superada a oportunidade, pela a gravidade do
tema, lancei-me ao mar das reflexões.
No Brasil, existe um perfeito paralelo entre a liberação do aborto e das drogas. Queixem-se os puritanos,
mas é preciso admitir que ambos já são liberados e
legalizados, conforme passo a explicar.
As substâncias que causam dependência física
ou psíquica podem ser adquiridas com facilidade
em locais públicos. Sejam de uso permitido (álcool,
tabaco, videogame, café), controlado (calmantes,

Em Defesa da Vida
por exemplo) ou proibido (maconha, cocaína, crack), é
garantida a oferta.
O usuário de drogas ilícitas pode até ser processado
criminalmente, mas não está sujeito a cumprimento de
pena privativa de liberdade. Submeter-se-á a advertência
ou tratamento médico. Ou seja, é orientado, beneficiado,
não punido.
Assim como a droga é liberada e seu uso protegido,
a gestante interessada em assassinar seu feto dispõe
de métodos medicamentosos e cirúrgicos seguros,
bastante conhecidos e praticados. Nem precisa encarar
o medo de montanha-russa.

verá gradualmente ao longo dos
próximos anos nas cidades do
roteiro, com a participação de
cavaleiros, artistas, folcloristas,
historiadores e Príncipes da Casa
Imperial do Brasil.

Além da prática discreta, a realização oficial do aborto é permitida pelo Código Penal e jurisprudência do
STF em três amplas hipóteses – em caso de estupro,
salvaguarda da vida da grávida e inviabilidade fetal.
Então, o arguto leitor deve se perguntar qual o
motivo para novas discussões em torno do aborto. A
defesa do ato hostil à vida está nas entrelinhas: é impor
ao Sistema Único de Saúde mais um gasto, o de fazer
o contribuinte arcar com a interrupção das gravidezes
irresponsáveis.
Pior: preconizam que o aborto ocorra em, no máximo, 12 ou 14 semanas de gestação. Logo, é uma
cirurgia classificada como urgente, a ser atendida com
prioridade em relação a outras demandas mais justas
e decisivas para salvar vidas.
A coluna de hoje é dedicada à memória do doutor Aureliano Sales de Oliveira, um autêntico defensor da vida.
José Luiz Bednarski é Promotor
de Justiça da Cidadania e do Consumidor

4|

www.diariodejacarei.com.br

Jacareí, 18 a 24 de agosto de 2018

Cidade

Jacareí recebe exposição sobre a
trajetória de Guataçara Monteiro
O EducaMais Jacareí
recebe, desde a última
quinta-feira (16), uma
exposição sobre a trajetór ia de Guataça ra
Monteiro. O artista plástico, com licenciatura
em artes visuais e especialização em cultura
popu la r bra si lei ra, é
natural de Castanhal,
no Pará e, há 15 anos,
escolheu o Vale do Paraíba como segunda casa.
Aqui, especialmente
em Jacareí, consolidou
sua car rei ra mantendo a grande colcha de
memórias, histórias e
objetos de sua cultura
amazônica atrelada às
suas vivências na região.
O projeto foi realizado
por meio da LIC (Lei
de Incentivo à Cultura), em parceria com a
Fundação Cultural de
Jacarehy e com o apoio

 SERVIÇO/AGENDA
A exposição de Guataçara Monteiro estará aberta até o
dia 26 de outubro e pode ser visitada no EducaMais Jacareí, de segunda a sexta-feira, das 9h às 21h. Aos sábados,
domingos e feriados, o horário é das 9h às 19h.
O Educamais Jacareí está localizado na Avenida Davi
Lino, ao lado da rodoviária.

Para Guataçara Monteiro é um grande privilégio celebrar em Jacareí sua trajetória artística

da empresa Fibria.
As obras retratam poeticamente seu percurso
criador de dedicação às
artes plásticas. Diversas colagens, pinturas,
esculturas e instalações
compõem a mostra, com

produções que iniciam
na Amazônia e terminam no Vale do Paraíba,
convidando os visitantes
a um mergulho na natureza, arte popular e fé do
povo brasileiro.
Entre as produções

de destaque está a obra
'No Coração do R io',
uma pintura em acrílico
sobre a tela, criada em
2016. Na obra, Gu ataça ra homenageia a
cultura tradicional do
Vale, incluindo o boli-

nho caipira e histórias
de cobras-grandes de
Jacareí.
A fé popu la r t a mbém é representada pelo
achado da imagem de
Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil,
retratada em uma instalação da imagem da
Santa com um manto
confeccionado em técnica mista.
JACAREÍ
Para Guataçara Monteiro é um grande privilégio celebrar em Jacareí
uma trajetória artística
toda dedicada à cultura brasileira. “Os jaca-



Os jacareienses
foram muito
acolhedores ao
longo desse tempo
Guataçara Monteiro,
artista plástico

reienses foram muito
acolhedores ao longo
desse tempo. A minha
primeira exposição, em
2008, foi toda produzida aqui no município.
Inaugurar a mostra depois de dez anos aqui na
cidade é muito significativo”, compartilha.

Morre ex-vereador de Jacareí,
Aureliano Sales de Oliveira
A Redação
Morreu em Jacareí o
ex-vereador Aureliano
Sales de Oliveira. Aureliano, de 90 anos, estava
internado desde o fim do
mês passado no Hospital
Alvorada e faleceu no
início da madrugada da
última quarta-feira (15).
Jornalista, radialista e
escritor, Aureliano Sales
foi eleito vereador de
Jacareí em duas legislaturas, entre 1989 e 1992
e entre 1997 e 2000.
Em 1999, Aureliano,
então no PSDB, teve seu
mandato cassado por
improbidade administrativa. Ele foi acusado
de contratar a própria
esposa para o cargo de
assistente parlamentar,
sem que ela nunca tenha
comparecido à Câmara
para cumprir a função.
HISTÓRIA
Aureliano Sales de
Oliveira teve forte atuação na política e no jornalismo em Jacareí. Em
2013, lançou seu terceiro
livro, ‘Caminhos que
conduzem a Deus’ – os
outros dois são ‘Quem é
quem em Jacareí’ (1996)

DJ/ARQUIVO

A Redação

DIVULGAÇÃO

‘Trilhas De Um Sonhador’ apresenta a criação poética do artísta, que inicia na Amazônia e termina no Vale do Paraíba

empresas de comunicação em Jacareí, entre
elas a antiga Rádio Clube
(atual Rádio Mensagem),
e também em Campinas,
Aureliano Sales de Oliveira foi convidado, em
1963, para ser assistente
geral da diretoria, em
São Paulo, dos Diários
e Emissoras Associados,
nada menos que o ‘império’ de mídia criado por
Assis Chateaubriand.
Aureliano Sales trabalhou na gigantesca cadeia
de jornais, revistas, agênO ex-vereador Aureliano Sa- cias de notícias e publiciles de Oliveira na redação do dade, emissoras de rádio
Diário de Jacareí em 2013
e TV e que conheceu
pessoalmente ‘Chatô’.
e ‘Você quer ser feliz Trabalhou na rede até
no casamento?’ (1999), a morte do presidente,
este último inspirado em em 1968, ano em que
sua experiência de anos Oliveira pediu demiscomo juiz de casamento. são. Depois disso, dediApós dirigir várias cou-se a diversas atividades: foi apresentador
de TV, publicitário, juiz
de casamento e vereador
Aureliano Sales
em Jacareí.

de Oliveira teve
forte atuação
na política e no
jornalismo
em Jacareí

ENTERRO
O corpo de Aureliano
Sales de Oliveira foi sepultado ainda na tarde
de quarta-feira (15) no
Cem itér io Mun icipa l
do Avareí.
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SAAE inicia segunda etapa de obra
com interdição na Av. Major Acácio
Interdição ocorre no trecho entre a ponte do São João e o Jardim Liberdade (centro) e deverá durar cerca de 45 dias
uma iniciativa da autarquia "para não gerar
transtorno aos munícipes, pois trata-se de um
local de grande f luxo
de carros e pedestres",
reforça em nota.

CRISTINA REIS /PMJ

Desde a última quinta-feira (16), o SA AE
(Serviço Autônomo de
Água e Esgoto) iniciou
a seg unda etapa da
obra de i mpla nt ação
da adutora de água, na
Avenida Major Acácio
Ferreira, região central
de Jacareí.
Para isso, foi necessária a interdição do
t r e c h o e n t r e a Po n te Nossa Sen hora da
Conceição ( ponte do
São João) e o Jardim
Liberdade, no período
de 45 dias.
A obra na travessia
da ponte Nossa Senhora da Conceição será
executada por Método
não Destrutivo (MND),

O primeiro trecho da obra entre as pontes do São João e Flórida está sendo concluído

A Redação

A Câmara Municipal
aprovou, na quarta-feira (15), projeto de lei
que obriga as empresas
vencedoras de licitações
a contratarem seg uro
garantia de execução
da obra ou serviço, em
Jacareí. A proposta havia sido arquivada pela
presidente da Casa, Lucimar Ponciano (PSDB),
em 22 de maio por receber o parecer contrário do Depar tamento
Ju r íd ico. Mesmo a s sim, a autora buscou o
desarquivamento por
meio das assinaturas de
outros seis vereadores, e
o projeto foi à votação.
O projeto segue agora para apreciação do
prefeito Izaias Santana
(PSDB), que terá prazo
para sancionar ou vetar a
matéria, este último fato

DIVULGAÇÃO/CMJ

Projeto obriga empresas a contratarem
seguro para garantia de obras públicas
 NÚMEROS

DA CORRUPÇÃO

A vereadora Márcia Santos
(PV) na tribuna da Câmara

mais provável segundo
fontes do executivo.
O PROJETO
De autoria da vereado-

Para a vereadora, ao analisar a realidade política e de corrupção no Brasil, o Tribunal de
Contas da União (TCU) verificou 220 obras no país este ano
e constatou que em 89% delas
existe desvio de verba pública.
Márcia Santos cita como
obras em que os recursos foram mal empregados em Jacareí a construção do EducaMais
Esperança , que custou R$ 8
milhões a mais do que o orçado
e teve um atraso de três anos
na sua finalização e a limpeza
do Córrego do Turi, que custou
R$ 22 milhões a mais e ficou
por um ano e meio parada.
Recursos que, ainda de acordo
com a parlamentar, "poderiam
ter sido investidos em outras
áreas, como saúde, infraestrutura e educação”, disse.

ra Márcia Santos (PV), a
proposta, aprovada por
11 votos, prevê ao tomador dos serviços a contratação de seguro para

garantia de execução de
contratos públicos cujos
va lores se ja m ig u a i s
ou superiores a R$ 1,5
milhão, limite mínimo
previsto na Lei Federal
das Licitações.
O valor da garantia
representa o valor máximo nominal garantido pela apólice, que
cor responde ao valor
total da obra ou do fornecimento de bem ou
serviço, conforme estabelecido no contrato
principal, devidamente
corrigido pelo índice de
atualização do Tribunal
de Justiça do Estado de
São Paulo (TJSP), ou
qualquer outro índice
que venha substituí-lo.
A apólice fará parte
dos requisitos essenciais para habilitação
e será apresentada pelo
tomador nos contratos
s ubme t idos à L ei de

BENEFÍCIOS
De acordo com a
at ual administ ra ç ã o,
a obra permitirá o reforço e ampliação do
abastecimento de água
da região oeste e beneficiará mais de 50 mil
habitantes, com investimento na ordem de
pouco mais de R$ 1,376
milhão.
O pr i mei ro t recho
da obra, entre a Ponte
Nossa Senhora do Rosá-

Licitações, na habilitação, quando a exigência
de garantia constituir
previsão editalícia, no
momento de celebração
do contrato principal,
como condição a sua
celebração, nos contratos
regidos por outras leis,



Este seguro vai dar
garantia para o cidadão
de que as obras e serviços
contratados serão
finalizados e entregues
Dra. Márcia Santos (PV),
vereadora em Jacareí

rio (Jardim Flórida) e a
Ponte Nossa Senhora da
Conceição (São João),
já foi concluído e a via
liberada para acesso de
veículos e pedestres.
Para mais informações entre em contato
com o SAAE por meio
do 0800 725 0330 ou do
site www.saaejacarei.
sp.gov.br.

Obra beneficiará
mais de 50 mil
habitantes, com
investimento na
ordem de pouco mais
de R$ 1,376 milhão

no momento da habilitação, mesmo que ela se dê
posteriormente ao procedimento concorrencial.
“Este seguro vai dar
garantia para o cidadão
de que as obras e serviços
contratados pela Prefeitura serão finalizados e
entregues por completo, sem que a administração pública necessite
aumentar os gastos com
aditamentos de contrato
e outras contratações
para o mesmo objetivo,
mesmo que a empresa
desista dos trabalhos
antes da sua conclusão”,
explicou Márcia.
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Izaias assina decreto que autoriza o
transporte de cães e gatos no circular
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.

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

TERRENO / JACAREÍ
Vendo terreno no condomínio
Vale dos Lagos, com 1.309m².
Lindo condomínio fechado, formado, já com moradores, a apenas 5
minutos do centro de Jacareí, com
23m² de frente. Apenas R$ 110
mil, quitado (aceito financiamento
bancário). Tel.: (12) 99133-0747

EMPREGOS
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

EDITAIS

De acordo com a prefeitura, o decreto entrará em vigor 30 dias após sua publicação
O prefeito Izaias Santana (PSDB) assinou,
na quinta-feira (16), um
decreto que autoriza e
regulamenta o transporte
de cães e gatos no serviço
do transporte coletivo
público de Jacareí. O
decreto, cuja essência
partiu de uma indicação
da vereadora Sônia Patas da Amizade (PSB),
considera a necessidade
de ampliar a oferta de
condução para tutores
de animais, além de criar
normas para assegurar
a comodidade, saúde e
segurança dos demais
passageiros.
COMO SERÁ
De acordo com o decreto, f ica autorizada
a condução de cães e
gatos de até 10 quilos,
que estejam asseados e
acomodados em uma
caixa adequada para o
transporte. Além disso,

ALEX BRITO/PMJ

IMÓVEIS

O prefeito Izaias Santana
durante assinatura do
decreto no Paço Municipal

o tutor deverá apresentar
a carteira de vacinação
para realizar o embarque.
Será, eventualmente,
cobrada a tarifa regular
da linha caso seja utilizado um assento para
transportar o animal.
Fica impedido o transpor te do animal que,
por sua agressividade,

comprometa o conforto
e segurança de outros
passageiros.
O desembarque do tutor poderá ser solicitado,
caso o animal emita ruídos excessivamente perturbadores durante a viagem. O responsável pelo
animal deverá realizar o
trajeto sem prejudicar a
comodidade e segurança
dos passageiros.
A decisão não se aplica ao transporte de cão-guia, que já é autorizado
por uma legislação específica. O decreto entrará

em vigor 30 dias após
sua publicação, para que
a empresa prestadora do
serviço treine os motoristas e cobradores junto
a gerência de proteção
animal da Secretaria de
Meio Ambiente.

Fica autorizada a
condução de cães e
gatos de até 10 quilos,
que estejam asseados
e acomodados em
uma caixa adequada
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Educação abre credenciamento
para Feira Literária de Jacareí D
A Redação

A Prefeitura de Jacareí, por
meio da Secretaria Municipal de
Educação, abr iu processo de
credenciamento para a 'Feira
Literária de Jacareí: 110 anos
d a Bibl iotec a Mu n ic ipa l'. O
evento acontecerá de 19 a 21 de
outubro, no Parque dos Eucaliptos e na própria Biblioteca,
u n i f ic a ndo os doi s espaços,
com várias atrações culturais e
food trucks.
Podem se credenciar editoras,
livreiros, vendedores de livros e
autores de obras literárias de
Jacareí. O credenciamento pode
ser feito até o dia 6 de setembro,
pelo endereço http://bit.ly/InscricaoFestaLiteraria2018.

ALEX BRITO/PMJ

Autores terão espaço gratuito para expor e vender suas obras durante o evento
Sede da Biblioteca
Municipal ao lado do
Parque dos Eucaliptos

ESTÍMULO
A Feira Literária tem o objetivo de estimular o hábito da
leitura e promover estes dois locais como um centro de lazer,
cultura e compartilhamento de
conhecimentos. A ação terá a

finalidade, ainda, de oferecer
à população a oportunidade de
adquirir obras a preços acessíveis, uma vez que esta é uma
das condições para a participação no evento, que os livros
sejam vendidos com desconto
mínimo de 30% sobre seu valor
de mercado normal.
Os autores que residam em
Jacareí terão espaço exclusivo
e gratuito, onde poderão expor
e vender suas produções, além
de terem contato direto com a
população. Para garantir a participação na feira, os escritores
locais também deverão realizar
o credenciamento prévio.
A Fe i r a L i t e r á r i a é m a i s
uma das ações do Prog rama
'Jaca reí Cidade Leitora', des e nvolv id o e i mple me nt a d o
pela Secretaria Municipal de
Educação, que desd e m a r ço
de 2018, vem est i mu lando e
fomentando projetos que promovam os livros, a leitura, literatura
e bibliotecas, tanto municipais
como escolares.
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Filme à deriva

ois dos queridinhos recentes de Hollywood, Shailene Woodley ('A Culpa é das Estrelas' – 2014, e
os filmes da série 'Convergente' – 2014-16) e Sam
Claflin ('Como Eu era Antes de Você' – 2016) estão em
'Vidas à Deriva', lançado há uns 10 dias.
Formam o casal Tami e Richard. Velejam pelo Taiti quando a terrível tempestade os atinge. Passada a
tormenta, ela se vê sozinha na embarcação em ruínas
e tenta encontrar forças para salvar a vida do parceiro.
Baseada na história real vivida por Tami Ashcraft,
aos 23 anos na época, e que virou livro de relativo sucesso, tem a direção do islandês Baltasar Kormákur. A
empolgação das primeiras cenas, porque eles não têm
nada a perder, se esvai ao passar dos minutos.
É a mais pura verdade que sobra esforço tanto de
Shailene como de Sam para expelir alguma confiança e fazer o espectador se sentir incômodo na poltrona. Mas não dá. A dupla se mostra imatura para
tentar resolver determinados problemas que o longa
traz à tona.
Um deles é o buraco que B. Kormákur deixa aos seus
protagonistas. Não os auxilia quando deveria. Isso faz
com que a atriz exagere no trabalho. A emoção desengonçada dela só surge por conta de sua inexperiência
(pode ser de talento, talvez) diante de scripts com o
teor mais dramático.
Quem for um pouco atento ao roteiro, aliás, saca na
hora o que a fita mostrará no fim. E apesar de a fotografia não comprometer, o sentimento de que algo poderia ser melhor paira no ar.
A impressão de isolamento pretendida pela produção destoa das artimanhas leves que a história fixa
em si – a mistura de passado-presente é mais banal
hoje em dia do que andar para a frente. Como de fato a
trama depende disso e dos 2 atores para se dar bem,
mergulha no poço de uma insegurança tremenda.
Duração: 96 minutos. Cotação: ruim.
*Rodrigo Romero é jornalista e
escreve para este jornal semanalmente
www.recantodasletras.com.br/autores/rodrigoromero

Recomendamos...
SESI São José dos Campos recebe
quarta Mostra de Música Erudita

O

Horóscopo
VISITE: WWW.OMARCARDOSO.COM.BR
ÁRIES
21/03 a 20/04
Muita habilidade literária mente clara
e penetrante e muita tendência aos assuntos elevados está prevista para você
agora, devido à benéfica influência de
Vênus. Sucesso profissional e financeiro.

TOURO
21/04 a 20/05
Boas indicações de esperanças que se
concretizarão num futuro próximo. Ainda hoje ou amanhã você estará favorecido no que diz respeito ao amor. Início de
um bom período no campo profissional
e financeiro.

GÊMEOS
21/05 a 20/06
Fase em que terá muito sucesso ao
tratar com autoridades civis e na
solução de seus problemas profissionais, financeiros e pessoais. Fará
poucas amizades, mas será bem sucedido. Êxito religioso.

CÂNCER
21/06 a 21/07
Seus empreendimentos serão prósperos.
Terá sucesso na defesa de seus direitos e
triunfará em todos e quaisquer assuntos
legais. Seja mentalmente independente e
mais firme em suas crenças.

LIBRA
23/09 a 22/10
Evite desavenças, questões e desarmonias na vida doméstica. Por outro
lado, terá sucesso nos negócios relacionados com minas, construção e com
metais de modo geral e será bem sucedido profissionalmente.

CAPRICÓRNIO
22/12 a 21/01
Momento em que deverá tomar muito
cuidado com escritos e ao assumir compromissos. Verifique antes suas condições. A saúde, nesta fase, necessita de
maior atenção, bem como o campo profissional e social.

LEÃO
22/07 a 22/08

ESCORPIÃO
23/10 a 21/11

AQUÁRIO
21/01 a 19/02

Ser otimista é bom, mas em demasia é
prejudicial. Portanto, faça tudo dentro
de suas reais possibilidades e não se
deixe influenciar por pessoas muito
falantes. Fará amizades e progredirá
profissionalmente.

O período será um tanto ou quanto complicado para você. Mas, tudo deve melhorar sensivelmente depois disso. Conseguirá progredir no trabalho e será bem
sucedido. Êxito profissional e boa saúde.

Fase que lhe propicia alguns resultados
satisfatórios, principalmente em se tratando de planos para o futuro. Cuide da
saúde e evitar desordens que possam
afetar sua moral.

VIRGEM
23/08 a 22/09

SAGITÁRIO
22/11 a 21/12

Alguém de sua família ou de sua amizade
poderá perturbá-lo. Pense positivamente,
pois muitas serão suas chances de sucesso
profissional, financeiro e social. Os amigos
estarão dispostos a colaborar e a vida amorosa e familiar.

Momento em que enfrentará algumas
divergências e dificuldades impostas
por parentes, familiares e vizinhos. Não
se preocupe, pois com autoconfiança e
inteligência sairá vencedor. Bom ao casamento ou união.

PEIXES
20/02 a 20/03
Muita atividade profissional e êxito nos
negócios e novos empreendimentos sociais, estão previstos para você neste
período. Ótimo estado mental o que lhe
dará mais rapidez ao ter que tomar decisões importantes.

SESI São José dos Campos está entre as 16 unidades que receberão a quarta Mostra SESI-SP de
Música Erudita. Os shows gratuitos acontecem
GABRIEL WICKBOLD
de 23 a 25 de
agosto. No
sábado (25),
um show com
a Família Lima
(foto) será uma
das atrações
do evento.
A programação completa pode
ser consultada em www.sesisp.org.br/cultura.
Os ingressos estão disponíveis para reserva no
sistema Meu SESI, no site www.sesisp.org.br/meu-sesi.

SAÚDE
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Saúde

Salas de cirurgia são um terreno
fértil para olho seco, diz estudo
O olho seco afeta
cerca de 10 a 20% da
população, e a maioria das pessoas com a
doença tem mais de
50 anos. Mas se você
trabalha em um ambiente estéril e seco,
como uma sala de
cirurgia, corre um risco
ainda maior - de até
56%, de acordo com
uma nova pesquisa
que avaliou a prevalência do olho seco em
residentes cirúrgicos
com uma idade média
de apenas 27,8 anos.
“Os oftalmologistas
há muito sabem que atividades que diminuem
a taxa de intermitência
normal de piscadas
podem aumentar a
prevalência da síndrome do olho seco. Por
exemplo, longas horas
gastas em um computador, é um fator de risco



Longas horas gastas
em um computador,
é um fator de risco
bem estabelecido
para o olho seco

Virgílio Centurion, diretor do IMO,
Instituto de Moléstias Oculares

bem estabelecido para
o olho seco”, afirma o
oftalmologista Virgílio Centurion, diretor
do IMO, Instituto de

Moléstias Oculares.
Mas o uso de dispositivos digitais não é
a única atividade que
reduz a taxa de inter-

mitência, levando ao
olho seco. “Um estudo,
realizado no Western
National Medical Center, descobriu que os
residentes de especialidades cirúrgicas estão
igualmente expostos
aos fatores de risco,
incluindo a diminuição
da taxa de intermitência, que causa danos
à superfície do olho”,
afirma a oftalmologista Sandra Alice
Falvo, que integra o
corpo clínico do IMO.
De acordo com o
estudo, as salas de
operação são ambientes de ventilação
fechados nos quais
os cirurgiões e outros
membros da equipe realizam atividades que
exigem concentração
e fixação intensas em
detalhes, como o uso
de um microscópio.
“A presença de
residentes cirúrgicos

na sala de operação
torna-os suscetíveis ao
desenvolvimento do
olho seco, devido às
condições ambientais
a que estão expostos, o
que causa desconforto
ocular. Essa condição
afeta a qualidade de
vida e o desempenho

Pesquisa avaliou
a prevalência do olho
seco em residentes
cirúrgicos com uma
idade média de
apenas 27,8 anos
dos residentes, devido
aos sintomas irritativos, à modificação da
função visual e aos
efeitos sobre a saúde
geral e o bem-estar”,
explica Sandra Falvo.
Fonte: MW- Consultoria de
Comunicação & Marketing
em Saúde.

Esportes

Vila Garcia e 22 de Abril fazem
a final do tradicional 'Jacarezão'
As equipes do Vila Gar- futebol amador da cidade. com 'oito reforços' cedidos
cia e 22 de Abril decidem, “Nossa expectativa é mui- pelo time Santa Isabel,
neste domingo (19), o título to grande, pois estamos campeão do Regional de
do tradicional torneio Jaca- esperando o título desde Igaratá.
rezão de futebol amador 2004”, diz o presidente do
em Jacareí. A final acon- clube, Eduardo de Araújo,
ESTRUTURA
tece no Campo da Pedrei- o Duda. O time já disputou Para acomodar o público,
ra, no distrito do Parque sete finais do Jacarezão e a Prefeitura montou uma
Meia-Lua, às 10h30, com a conquista do primeiro arquibancada no Camentrada gratuita.
Antes da decisão do Jacarezão, as
equipes de futebol
sub-13 da Secretaria
de Esportes e Recreação disputam
a final do 24º Campeonato Municipal
de Categorias de
Base, que começou
há dois meses com
atletas de 9 a 17
anos. Às 8h, Projeto
Girinos x Projetos No ano passado, o Meia-Lua derrotou o Real nos pênaltis (após emParaíso disputam pate pore 0x0 no tempo normal) e se sagrou campeão
o 3º lugar. E, às 9h,
Esporte Internacional x título foi em 1998.
po do Pedreira para 700
Bora Bora decidem o tíJá o 22 de Abril vai em pessoas e disponibilizou
tulo do campeonato de busca do título inédito. O serviços de infraestrutura
menores.
time, fundado em 2000, por meio das secretarias de
participa pela primeira Mobilidade Urbana, Saúde
JACAREZÃO
vez de uma final do Ja- e de Segurança e Defesa do
O Vila Garcia espera carezão. O presidente do Cidadão, além do SAAE
quebrar o jejum de 14 anos clube, Denison Rodrigo (Serviço Autônomo de
em busca do sexto título no Nunes Marcelino, o Doda, Água e Esgoto), além do
mais badalado torneio de revela que o time vem apoio da Polícia Militar.
ALEX BRITO/PMJ

A Redação

ILUSTRAÇÃO

Objetivo foi determinar a prevalência e a gravidade da doença em um grupo de 
residentes
MEMÓ de diferentes especialidades

