Jacareí fica sem deputado; Ana Abreu
e Edgard Sasaki foram os mais votados
e MAIS...
 Vitória de João Doria,
‘salvou’ desempenho
tucano na cidade

Diretor de redação | angelo ananias

 Jacareí segue ‘onda’
nacional e garante
vitória a Bolsonaro Pgs. 3 e 4

www.diariodejacarei.com.br

Jacareí-SP, 13 a 19 de outubro de 2018

ano 50 | N° 9.733

1,00

R$

Versão impressa: circulando somente aos sábados / acesse nossa versão online e acompanhe as notícias em tempo real

Poupatempo Jacareí passa a atender
em novo endereço a partir do dia 15
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A mudança de prédio ocorreu durante o feriado de sexta-feira (12), quando todos os postos Poupatempo estiveram fechados

U

m grupo de vereadores acompanhou o protesto realizado na manhã
de quinta-feira (11) por cerca de 150 cegonheiros autônomos diante
do cancelamento de contratos para o transporte de veículos com
a Caoa Chery, em Jacareí. Na manifestação, os parlamentares solicitaram a realização de uma reunião com representantes da empresa para
tratar das reivindicações, o que não ocorreu.
Na segunda-feira (8), a empresa cancelou os contratos pela incorporação de mão de obra vinculada ao grupo Caoa, que em novembro de
2017 adquiriu 50% da fabricante chinesa no Brasil.
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NOVO COMANDO

Duas chapas disputam a presidência da Câmara de Jacareí
no biênio 2019/2020. Rodrigo Salomon (PSDB/à esquerda)
e Paulinho dos Condutores (PR), respectivamente presidente e vice, disputam com Abner de Madureira (PR/à
direita) e Juarez Araújo (PSD). Entre os servidores, a
análise é que Rodrigo e Paulinho têm mais condições
de presidir a Casa, com experiência administrativa e
melhor articulação politica entre os colegas.

ESPELHO

Nos bastidores, comenta-se que Abner e Juarez
seriam espécie de ‘espelho’ do prefeito Izaias na Câmara,
colocando em ‘xeque’ a independência entre os Poderes.
Além do desgaste interno proveniente das acusações, até
agora sem provas, sobre cobrança de dízimos nos gabinetes
de Fernando da Ótica e Valmir do Parque Meia-Lua, feitas
pelo atual líder do governo e candidato à presidência, Abner
de Madureira.

MILITARES

Pelo menos 8% dos 961 candidatos militares que
disputaram as eleições de domingo (7) conseguiram ser
eleitos. Impulsionados por temas como a segurança pública e o combate à corrupção, eles acabaram se destacando
em todos os estados e para todos os cargos em disputa,
a começar pela Presidência, que será definida em segundo
turno entre o capitão da reserva do Exército Jair Bolsonaro
(PSL) e o professor Fernando Haddad (PT).

NÚMEROS

Ao todo, em um levantamento que considera apenas os que se declararam militares, é possível apontar pelo
menos 79 nomes confirmados também para cadeiras no
Congresso Nacional e nas assembleias legislativas. Entre
estes, já estão asseguradas duas vagas no Senado e 22 na
Câmara. Nos estados, o número passa de 60 parlamentares.

BOLSONARO (A)

Reprodução/Facebook

Eleições 2018: venceram os cavalos

É

a democracia, claro. Numa
eleição exemplar (fomos
elogiados até por argentinos!), o eleitor foi às urnas
domingo (7) mostrar quem manda. As mulheres votaram mais
e fizeram bonito. Aumentaram
para as deputadas o número de
cadeiras nos parlamentos, em
relação a 2014. A jurista Janaína
Paschoal (PSL), que estreou na
política, tornou-se ‘fenômeno
eleitoral’, com 2,6 milhões de
votos; foi a candidata a mais
votada de todos os tempos para
as assembleias legislativas do
Brasil. Por ser uma das autoras
do pedido de impeachment
de Dilma Rousseff (PT/MG),
que perdeu a eleição para o
Senado, Janaína deixou claro o
recado da urna: ‘Não foi golpe’,
como afirmam os partidários da
‘presidenta’.
Em Jacareí deu o evidente:
nenhum dos 17 postulantes a

deputado elegeu-se (matéria
nesta edição). Resta aos candidatos, Julio Pires (PSDB) ou
Ana Abreu (PSB), a alternativa
de tentar cativar o eleitorado,
tornando-se ‘pontes’ de reivindicações junto ao Palácio dos
Bandeirantes, se vencer Doria

Nenhum dos vencedores
prometeu nada para
o eleitor; não contou
mentiras nas propagandas
nem pediu votos
ou França. E com certeza um
deles fará isso, porque o tempo
não para: as eleições municipais
estão a caminho.
Questiona-se: “Por que não
se unem partidos e candidatos
e apresentam nome único de Jacareí para cada uma das casas?”

Ótima pergunta, péssima resposta: porque isso não convém
aos partidos, mais interessados
que estão em eleger os respectivos comandantes.
Mas, funcionaria se tentassem. Veja em Petrópolis, cidade
com população semelhante à
daqui: numa eleição concorrida,
ordeira e sem conchavos, os
cavalos conseguiram ficar livres
de puxar carruagens turísticas
pelas ruas da cidade por 170
mil a 117 mil votos; elegeria um
deputado por Jacareí.
Nenhum dos vencedores
prometeu nada para o eleitor;
não contou mentiras nas propagandas nem pediu votos. Comportados, sequer exploraram
o fato de alguns deles serem
chicoteados com violência por
pura malvadeza do humano
que os dominava. Como viram,
comoveram o eleitorado.
É a nossa opinião.

U

m dos gêneros mais
apreciados em literatura é a crônica.
Tanto para quem lê quanto para quem escreve, é
um texto apropriado para
jornais, revistas, blogs e
assemelhados. Curta e
de linguagem fácil, a crônica geralmente retrata
o cotidiano. Entretanto,
sua validade dura pouco
justamente por tratar de
assuntos que logo perdem atualidade.
A crônica exige do escritor sagacidade de observação do cotidiano. O
cronista vê coisas que os
outros não vêm em fatos
aparentemente simples,
como uma criança num
posto de saúde em dia
de vacinação. A escritora

Calundu
Joana Arranha, da Aca- pegar a senha e colher o
demia Jacarehyense de sangue transcorreu cerletras achou motivo para ca de duas horas e, sem
uma crônica. O leitor mais exagero nenhum, o garoto
observador perceberá que chorou o tempo todo.
Deu calundu, teimou,
o trabalho expõe, sem
estar escrito aqui uma fina rolou no chão, levou bronpercepção do comporta- cas da mãe, tumultuou
mento infantil.
a sala de espera
Chorava cântae assustou outras
ros no colo da mãe
crianças que iam
na fila de espera
fazer o mesmo que
para pegar a senha.
ele. Recebeu apoio,
Acadêmica:
Com a senha na
conselhos, desperJoana
Aranha
tou raiva, desprezo,
mão deveria se diriCadeira: nº 18
gir à sala de coleta
ódio das pessoas
Patrono:
Jobanito
de sangue. Entre
m ai s r a n zi n z a s ,

R

Leticia Aguiar (PSL), eleita deputada estadual por São
José dos Campos com 60.909 votos, sendo 29.984 obtidos na cidade, participou do Jornal Piratininga de quarta-feira (10). Espécie de vereadora ‘sem mandato’ em São
José, Leticia é defensora da criação de escolas públicas
militares no Estado. Somente em Jacareí, onde sua sogra
reside, recebeu 5.093 votos.
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eza a Constituição
Federal, a Carta Republicana e outras
t ant as nomencl aturas
da Lei Maior, a que todos
devem obediência, sobretudo os representantes
da administração pública
direta e indireta dos Estados, do Distrito Federal
e dos Municípios, a fiel
observância dos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade,
publicidade e eficiência.
A p ar entemente sã o
disposições de cl areza
solar e de fácil entendimento, porém, na prática,
por ignorância ou má-fé,
tais enunciados basilares
não são observados pelos governantes públicos.
L egal idade n a mel hor
doutrina informa que o
administrador pode só
fazer a quil o qu e e s t á
previsto na Lei, ao contrário da pessoa física ou
jurídica privada que pode

Princípios da Administração Pública
perpetrar tudo o que a
Lei não proíbe. Impessoalidade implica o abandono aos fins pessoais
em prol do coletivo e do
bem comum. Moralidade
adverte que o administrador deve além de cumprir
a lei, estar animado por
padrões éticos e de bons
costumes esperados pela
comunidade.
P ubl i c i d a d e m o t i v a
que todo o ato administrativo deve ser publicado em órgão oficial para
a ciência e fiscalização
do cidadão e dos poderes de controle, sociais e
públicos. Eficiência que
poderia dispensar esclarecimento, abona dizer

que cabe ao administrador público nor tear-se
pela presteza e excelência, de modo a procurar
e en contrar sempre o
melhor resultado com o
menor custo, econômico,
jurídico e social.
Em tempos de eleição
p ara c argo s públ ico s,
além do programa de governo oferecido por cada
candidato, urge esmiuçar
a história do postulante,
os cargos que ocupou; o
desempenho pretérito,
os pl an os f utur os, os
caminhos para atingir o
objetivo; sua rede parlamentar, os processos a
que responde; as absolvições, os arquivamentos

provocou risos nos mais
bem humorados, ou seja,
deu show. Quando finalmente chegou a sua vez,
foi necessário convocar
quatro funcionários para
restringi-lo, levá-lo à sala
de coleta e deixa-lo em
posição para colher sangue; e foi outro tumulto.
Daí veio a surpresa,
quando lhe puncionaram
a veia do braço com a agulha, simplesmente parou
de chorar. Não esperneou,
nem gritou como era de
se esperar. Não sacudiu o
braço e nem estrebuchou,
ficou calmíssimo. Quando
tudo terminou, não derramou nenhuma lágrima;
deu de ombros e disse
calmamente:
– Nem doeu!

de denúncias, as condenações por improbidade
administrativa, enfim o
bom currículo público de
alguns ou a folha corrida
de outros.
A Constituição da República não traz palavras
soltas e inúteis, ao revés,
é Norma de impor tân cia capital para o pleno
exerc ício da cidadania,
que abarca o monitoramento e a fiscalização
dos atos administrati vos. Os governantes de
quaisquer dos poderes
ou matizes, devem satisfação ao povo, apuração
de suas condutas e punição exemplar quando
desviam das estreitas
balizas traçadas pelos
princípios da administração púbica.
*Dr. Paulo de Tarso Castro
Carvalho é advogado, Consultor e Mestre em Direito e
Professor Universitário.
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Jacareí fica sem deputado; Ana Abreu
e Edgard Sasaki foram os mais votados
De acordo com o TSE, do total de 164.763 eleitores inscritos no Município, 34.786 não foram às urnas
A Redação
Jacareí encerrou mais
um pleito sem conseguir
eleger nenhum candidato
da ‘terra’ para a Assembleia Legislativa de São
Paulo e/ou Câmara dos
Deputados, em Brasília.
O último foi o ex-prefeito
Marco Aurélio de Sousa
(PT), em 2010. A apuração
dos resultados que terminou por volta das 21h de
domingo (7) apontou os
candidatos Ana Abreu
(PSB) e Edgard Sasaki
(DEM) como os mais votados pelo eleitorado local.
De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral
(TSE), do total de 164.763
eleitores inscritos no Município, 34.786 não foram
às urnas.
O total de votos recebidos pelos candidatos
a deputado por Jacareí
em todo o Estado de São
Paulo está apontado no
quadro ao lado.
ESTADUAL
Candidata a deputada
estadual pela segunda vez
(a primeira foi em 2014),
a educadora Ana Abreu
(PSB) - que ter minou
na segunda posição a
eleição para prefeito, em
2016 - foi a mais votada
em Jacareí entre os 11
candidatos à A ssembléia Legislativa com
domicílio eleitoral na
cidade. Ana Abreu somou 13.248 votos, contra 9.816 recebidos pelo
candidato Julio Pires
(PSDB).
Na terceira posição, o
atual vereador Fernando
da Ótica (PSC) com 8.150
votos. O ex-vereador Hernani Barreto (PDT) apa-

rece na quarta posição
com 3.505. O vereador
Paulin ho do Espor te
(PSD) vem a seguir com
2.877 votos.
O médico Joaquim
Ferreira Neto, o doutor
Joaquim (Podemos), aparece como o sexto colocado
com 1.900 votos recebidos
na cidade. A ex-jogadora
de vôlei, Lilian Ferreira,
também do Podemos, recebeu 953 votos, seguida
por Érica Love (Patriotas)
com 759, Alex da Fanuel
(Pros) com 637; Pastora
Jerusa (PHS) com 233
e Nilson do Meia-Lua
(PSTU) com 159 votos.
A eleição para deputado estadual registrou
110.774 votos válidos
(85,02%), incluindo nominais + legenda; 9.041
(6,94%) votos brancos e
10.483 (8,05%) que foram
anulados.
FEDERAL
Na disputa por uma
vaga na Câmara dos Deputados, em Brasília, o vice-prefeito Edgard Sasaki
(DEM) foi o candidato com
melhor desempenho na
cidade, com um total de
13.005 votos em Jacareí.
A candidata professora Rosalina (PV) ficou
em segundo lugar com
2.064. O ex-vereador
Diobel Fernandes (Patriotas) recebeu 1.963
votos; Danilo Pauli,
421; César Biagioni (Podemos), 74 e Célio Rheis
(PROS), 37 votos.
A eleição para deputado federal registrou

resultados de Candidatos a
deputado estadual por Jacareí
Hernani Barreto
(PDT)

Érica Love
(Patriota)

Ana Abreu
(PSB)

Paulinho do
Esporte (PSD)

Alex da Fanuel
(PROS)

julio Pires
(PSDB)

Doutor Joaquim
(Podemos)

Pastora Jerusa
(PHS)

Fernando da Ótica
(PSC)

Lilian Ferreira
(Podemos)

Nilson
(PSTU)

4.525 votos
18.475 votos
13.786 votos
8.724 votos

3.257 votos
2.403 votos
1.334 votos

955 votos

346 votos
279 votos

resultados de Candidatos a
deputado federal por Jacareí
Edgard Sasaki
(DEM)

Diobel
(Patriota)

Danilo Pauli
(Podemos)

Prof. Rosalina
(PV)

César Biagioni
(Podemos)

Célio Rheis
(PROS)

15.080 votos
2.497 votos

2.196 votos
595 votos

Total de votos recebidos pelos candidatos a deputado por Jacareí em todo o Estado. Fonte: TSE

579 votos
152 votos

FOTOS: Reprodução/TSE

em Jacareí 110.979 votos
válidos (85,17%), 8.650
(6,64%) votos brancos e
10.669 (8,19%) que foram
anulados.

José Luiz Bednarski

O

1.043 votos

s anos passam e nota-se pouca evolução na
política republicana, se é que ela realmente
evolui. Eis que confirma a tese o derrame de
santinhos na porta das escolas que abrigam as seções eleitorais e suas famigeradas urnas eletrônicas
(um caso à parte).
O eleitor obrigado ao sufrágio dirige-se aos locais
de votação como gado resignado no tenebroso trajeto
sem saída ao abatedouro. O dissabor da circunstância
cerceadora da liberdade de consciência é agravado
pelo acúmulo de santinhos jogados na calçada.
Na estiagem da eleição passada, uma idosa escorregou nos folhetos e se machucou severamente. Este
ano, ocorreu o inverso. A chuva molhou os santinhos.
Aglutinou e dissolveu a celulose. O desfecho foi uma
papa endurecida, resistente aos esfregões.
Além de emporcalhar a cidade, o volume gerado
pelos homens públicos e seus cabos eleitorais pode

Derrame de Santinhos
entupir a rede de escoamento de águas pluviais. Se
ainda candidato promove a sujeira, imaginam-se as
barbaridades que poderá fazer ou permitir quando se
tornar uma poderosa autoridade.
Esses inconscientes são covardes e oportunistas.
Conspurcam a cidade à sorrelfa, no ermo da madrugada. Buscam angariar benefício eleitoral ilegal, pois
o derrame de santinhos é propaganda irregular. Os
candidatos alegam desconhecimento da atitude dos
correligionários, mas são responsáveis por seu material
de campanha.
Ora, quem pretende controlar os rumos da nação

deveria ser capaz de governar ao menos a postura de
seus apoiadores. Chega a ser simbólico ver o mar de
lama tomar forma já durante o pleito. Nem o partido
que se diz novo escapou da tentação de agir como os
de sempre.
Espanto mesmo causou, entre as fotografias nos
folhetos, a identificação do vice-prefeito pretendente a
deputado e do ambientalista candidato ao senado. Afinal, atividade poluidora contradiz a pretensa defensa
da Natureza e à autoridade local compete substituir o
chefe do Executivo para comandar a limpeza urbana,
se necessário.
Só agiu coerentemente no derrame de santinhos a
chapa vermelha para deputados, posto que apoiada por
político afonsino ficha suja. Piada pronta, anedota triste.
O eleitor corretamente duplica sua colinha. Se alguém do plano A sujar a rua, vote no plano B.
José Luiz Bednarski é Promotor
de Justiça da Cidadania e do Consumidor
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Vitória de João Doria, ‘salvou’
desempenho tucano em Jacareí
A eleição para governador teve 106.048 votos válidos, sendo que o candidato do PSDB recebeu 42.047 votos na cidade
Agência Brasil

tos, 6,27% da preferência
do eleitorado local.
A eleição para governador registrou 106.048
votos válidos (81,39%),
7.75 4 votos b ra ncos
(5,59%) e 16.496 (12,66%)
que foram anulados.

A Redação
A vitória do candidato João Doria salvou o
desempenho do PSDB
nas eleições, em Jacareí. O candidato tucano,
que disputará o segundo
turno da eleição para o
governo do Estado com
Márcio França (PSB),
venceu entre os jacareienses com 42.047 votos, 39,65% da preferência do eleitorado local.
O empresário Paulo
Skaf (MDB) ficou em segundo lugar com 21.465
votos (20,24%) e Márcio
França (PSB), em terceiro, com 16.176 votos
(15,25%). No entanto,

João Doria (PSDB) e Márcio França (PSB) disputarão o segundo turno para o governo de SP

Doria e França disputarão o segundo turno em
28 de outubro.

o jovem Rodrigo Tavares
(PRTB) ficou na quinta
posição, com 6.654 vo-

O candidato Luiz Marinho (PT) recebeu 8.333
votos na cidade (7.86%) e

SENADO
Os candidatos Major
Olímpio (PSL) e Mara
Gabrilli (PSDB), eleitos
para o Senado Federal,
também foram os mais
vo t a d o s e m Ja c a r e í
com, respectivamente,
54.277 votos (29,02%)
e 38.938 votos (20,82%)
recebidos no município.
O t a mbé m t uc a no
Ricardo Trípoli ficou
em terceiro lugar com
20.971 votos (11,21%),
enquanto Eduardo Suplicy (PT) aparece em

quarto, com 16.648 votos (8,90%) a Maurren
Maggi (PSB) na quinta
posição, com 15.136
votos (8,09%) recebidos
em Jacareí.
A eleição para senador em Jacareí registrou 187.046 votos válidos (cada eleitor podia
escolher até dois candidatos, 7178%), 24.624
votos brancos (9,45%)
e 48.926 (18,77%) que
foram anulados.

O candidato tucano
venceu entre os
jacareienses com
42.047 votos, 39,65%
da preferência do
eleitorado local

Fotos: Tânia Rêgo e Marcelo Camargo/ABr

Jacareí segue ‘onda’ nacional e garante vitória a Bolsonaro

Jair Bolsonaro (PSL) e Fernando Haddad disputarão o segundo turno em 28 de outubro

A Redação
Eleitores de Jacareí
que foram às urnas no
último domingo (7), seguiram os números das
eleições em todo o país
e garantiram a vitória
do candidato Jair Bolsonaro nesse primeiro
turno. O candidato do
PSL liderou com sobras
a corrida presidencial
na cidade com 71.859
votos (59,67%).
Em s eg u nd o lugar
ficou o ex-governador
de São Paulo, Geraldo
Alckmin, do PSDB (par-

tido que governa Jacareí
desde 2016) com 15.456
votos (12,83%). O candidato do PT, Fernando Haddad, teve a terceira melhor votação
entre os presidenciáveis
em Jacareí, com 11.821

O candidato
do PSL liderou
com sobras a
corrida presidencial
na cidade com
71.859 votos

votos (9,82%).
Ciro Gomes (PDT)
foi o quar to mais votado com 10.337 votos
(8,58%) e João Amoêdo
( Novo) recebeu 5.861
votos em Jacareí, com
4,87% da preferência do
eleitorado local.
De um total de 164.763
eleitores in sc r itos no
Município, 34.786 não
foram às urnas. A eleição para presidente registrou 120.423 votos
válidos (92,39%), 3.401
votos brancos (2,61%) e
6.514 (5,00%) que foram
anulados.
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Unidade do Governo de Sp atenderá na Praça dos Três Poderes, a partir desta segunda-feira (15)
Alex Brito/PMJ

to de São Paulo (Detran.
SP) em Jacareí, instalada
dentro do Poupatempo,
também passará a atender, a partir de segunda-

SESI Jacareí
Rugby conquista
título paulista
da M17
O SESI Jacareí Rugby
ganhou o Paulista M17
ao vencer o São José
por 26 a 0, no Campo do
Balneário, no domingo
(7). Uma semana antes,
também havia conquistado o título da M15. A
campanha da M17 foi
arrasadora. Foram seis
jogos e seis vitórias, que
renderam o bicampeonato estadual.
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Poupatempo Jacareí passa a atender
em novo endereço a partir do dia 15

Jacareí terá
Fórum de
Desenvolvimento
no fim do mês
A Prefeitura confirmou para o próximo
dia 30, no EducaMais
Jacareí, mais uma edição
do Fórum de Desenvolvimento Econômico.
São esperados cerca
de 1.500 participantes.
Os interessados devem
realizar sua inscrição
através do site www.
jacarei.sp.gov.br . A inscrição é gratuita.

www.diariodejacarei.com.br

Vista do antigo Hotel Piazza, nova sede do Poupatempo Jacareí, na Praça dos Três Poderes

A Redação
A partir desta segundafeira (15), o Poupatempo
Jacareí passa a atender
em novo endereço, na
Praça dos Três Poderes,
8, no Centro (antigo Hotel
Piazza). A mudança de
prédio ocorreu durante a
sexta-feira (12), quando
todos os postos Poupa-

tempo estiveram fechados
em come moraç ão ao
Dia de Nossa Senhora
Aparecida.
O novo Poupatempo
Jacareí vai ocupar uma
área de 678,8 metros quadrados, com mais 108,4
metros quadrados para
a vistoria de veículos.
A capacidade de atendimento será mantida

para a prestação de serviços dos seguintes órgãos:
Detran, IIRGD, Sert,
MP-SP, Correspondente
bancário e Serviços eletrônicos, além de novos
serviços municipais nos
demais pavimentos.
DETRAN.SP
A unidade do Departamento Estadual de Trânsi-

feira (15), na Praça dos
Três Poderes, 8 (antigo
Hotel Piazza), das 8h às
17h, e aos sábados, das
8h às 12h.

6|

www.diariodejacarei.com.br

Jacareí, 13 a 19 de outubro de 2018

Geral

Parque Imperial recebe 1ª audiência
pública para revisão do Plano Diretor
A Redação

Imóveis
VENDO/ALUGO APTO
Vendo ou alugo apartamento no
Jardim Flórida. Rua Alaska, com
três dormitórios (1 suíte), sala
ampla, cozinha, lavanderia, wc
social, uma vaga, 3º andar. Área
total de 124,98m². Tratar direto com
proprietário. Tels.: (19) 2138-0531
ou (19) 99178-3662

CONSÓRCIOS
CONTEMPLADOS
www.socredcon.com.br - # autos
e novos / # agora em Jacareí,
na Rua Floriano Peixoto,
nº. 183 – Sala 13.
Tel.: (12) 3351-5081

CARTA CONTEMPLADA
Autos (Caixa) – Crédito de R$ 42 mil
– Entrada de R$ 6.500,00 –
Restam 34 parcelas de R$ 1.425,00.
Tels.: (12) 3351-5081 ou
(13) 98181-3609 – e-mail:
cesarsantos@contemplaconsorcios.net

CARTA CONTEMPLADA
Imóvel (Caixa) – Capital de Giro.
Crédito de R$ 76.800,00 – Entrada
de R$ 19 mil – Restam
51 parcelas de R$ 1.750,00.
Tels.: (12) 3351-5081 ou
(13) 98181-3609 – e-mail:
cesarsantos@contemplaconsorcios.net

CARTA CONTEMPLADA
Autos (Caixa) – Crédito de
R$ 46.500,00 – Entrada de
R$ 12 mil – Restam 40 parcelas
de R$ 1.238,00 (Taxa 1,32%).
Tels.: (12) 3351-5081 ou
(13) 98181-3609 – e-mail:
cesarsantos@contemplaconsorcios.net

SOCREDCON /
CONTEMPLA CONSÓRCIOS
Consórcios novos – Consórcios
Contemplados – Parcelas a partir
de R$ 480,00 para construção/
reforma ou casa e terreno.
Liberamos crédito e construímos.
E-mails: atendimento@contemplaconsorcio.net ou atendimento@
socredcon.com.br

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

O Parque Imperial (região oeste) recebeu, na
terça-feira (9), a primeira
audiência pública para
discussão da revisão do
Plano Diretor de Jacareí.
O evento, que aconteceu no
período da noite na EMEF
Prof.ª Maria Regina Cachuté, abriu uma série de
encontros que a Prefeitura Municipal programou
para este mês em vários
bairros da cidade, sob a
coordenação da Secretaria
de Planejamento.
Os mapas e a proposta
da lei estão disponíveis no
site http://www.jacarei.
sp.gov.br/planodiretor/.
As audiências serão
rea lizadas em vá r ios
bairros visando a atualização da lei. No site da
prefeitura, está disponí-

Alex Brito/PMJ

O evento abriu uma série de encontros que a Prefeitura de Jacareí programou para este mês em vários bairros da cidade

Comunidade
e representantes da
prefeitura
durante
audiência
no Parque
Imperial

vel para consulta a Cartilha do Plano Diretor,
com orientações sobre as
propostas em discussão.
PLANO DIRETOR
O Plano Diretor de Ordenamento Territorial é a

lei municipal que orienta
como a cidade vai crescer,
incluindo o seu desenvolvimento social, econômico
e ambiental, de maneira
equilibrada e sempre considerando as necessidades
e desejos dos cidadãos. O
objetivo é garantir o bem
-estar da população em sua
moradia, trabalho, transporte, segurança, saúde,
educação, lazer, qualidade
ambiental, cultura, entre
outros.
“Como a cidade e as
pessoas que nela habitam
estão sempre mudando e
se desenvolvendo, é neces-

sário também que a lei do
Plano Diretor seja revisto periodicamente, com o objetivo
de readequar as propostas às
novas realidades”, reforça a
secretária de Planejamento, Rosa Sasaki.
Dúvidas, sugestões
e propostas podem ser
enviadas para o e-mail:
planodiretor@jacarei.
sp.gov.br.
Um volume impresso
da Cartilha também se
encontra disponível na
Secretaria de Planejamento, localizada na Rua Lamartine Delamare, nº153,
na região central.

 Serviço
AUDIÊNCIAS DO PLANO DIRETOR
Agenda nos bairros
09/10, região Oeste – EMEF Prof.ª Maria Regina Cachuté,
Avenida Nilo David, 65, Parque Imperial, das 19h às 21h.
16/10, região Leste – EMEI Prof. Antônio Lellis Vieira,
Av. Dr. João Lamanna, 22, Pq. Califórnia, das 19h às 21h.
18/10, região Sul – EducaMais Jardim Paraíso,
Av. Lourenço Nogueira, 211, Jardim Paraíso, das 19h às 21h.
20/10, Rural Sul – EMEIF Prof. Jorge Vieira da Silva,
Estrada do Varadouro, 87, Varadouro, das 9h às 11h.
23/10, Rural Norte – EMEIF Prof. Tarcísio Francisco Barbosa,
Rua dos Professores, 120, Primeiro de Maio, das 19h às 21h.
25/10, região Central – EMEF Barão de Jacareí,
Praça Independência, 369, São João, das 19h às 21h.
27/10, região Norte – EMEF Prof.ª Beatriz Junqueira Santos,
Av. Alcides Taino, 1240, Parque Meia-Lua, das 9h às 11h.
30/10, região Central – Câmara de Vereadores,
Praça dos Três Poderes, 74, Centro, das 19h às 21h.
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Variedades

Cia Ópera São Paulo encerra turnê de
‘Romeu e Julieta’ no EducaMais Jacareí

Ingressos gratuitos deverão ser retirados com até uma hora de antecedência

O destaque da agenda cultural deste fim de
semana prolongado do
feriado da Padroeira é,
sem dúvida, a apresentação de ‘Romeu e Julieta’,
do francês Charles Gounod, neste sábado (13)
e domingo (14), às 18h,
no EducaMais Jacareí.
O espetáculo, produzido
pela Cia Ópera São Paulo, encerra uma turnê
com elogios de público e
critica por onde passou.
A produção assinada
pelo jacareiense Paulo
Abrão Esper tem o apoio
da Associação Paulista
dos A migos d a A r te
(APAA), das prefeituras de Santo André e
de Jacareí, através da
Fundação Cultural de
Jacarehy, com o patrocínio da Colgate.
“É uma super pro-

Cena de
‘Romeu e Julieta’,
do francês
Charles Gounod

Divulgação

A Redação

Callas, que anualmente acontece
na capital paulista e em Jacareí. O
elenco conta ainda com um convidado especial:
o tenor italiano
Riccardo Gatto
que interpretará
Romeu, neste sábado (13).
dução!”, celebra Paulo
Esper. O elenco reúne
12 solistas, 40 músicos
na orquestra e um côro
com 13 cantores.
O grupo conta com
participantes e vencedores do Concurso Brasileiro de Canto Maria

ELENCO
O elenco é formado
por Jéssica Leão (Julieta), Daniel Umbelino
(Romeu, dia 14), ambos
vencedores do Concurso
Maria Callas e ainda
com nomes como Gustavo Lassen, Rafael Stein,

Andreia Souza.
A Orquestra Sinfônica de Santo André será
regida por seu maestro
e diretor musical titular,
Abel Rocha. A cenografia é assinada por Giorgia
Massetani e a direção de
cena por Edna Ligieri.
“De mos u m pa sso
muito grande com esta
produção, e espero, sinceramente, que o público
desfrute da maravilhosa
música de Gounod, neste
ano em que se comemora
o bicentenário de seu
nascimento, e se apaixone ainda mais por esta
história de amor que é
a mais famosa e tocante
de todos os tempos”, comenta Esper.
O espetáculo tem entrada gratuita ao público,
mas os ingressos deverão
ser retirados com até uma
hora de antecedência no
próprio local.
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80 anos de Superman

J

erry Siegel (1914-1996) e Joe Shuster (1914-1992)
se conheceram em Cleveland. Ficaram amigos e
os fanzines de ficção científica ‘O Guarda Avançado da Civilização Futura’ começaram a ser publicados no ano de 1933.
Em sua terceira edição veio o conto ‘O Reino de Superman’, escrito por Siegel e ilustrado por Shuster. A
trama era protagonizada por um ser humano possuidor
de superpoderes por meio de uma rocha extraterrestre.
Em junho de 38, a dupla introduziu o Super Homem
na primeira edição da revista Action Comics. A publicação marca a era de ouro das histórias em quadrinhos
nos EUA. Estas 8 décadas serviram para aprimorar a
parábola de Jesus Cristo: Deus envia o seu único filho à
Terra e ele precisa lidar com os problemas do planeta
para se virar.
Por isso inventa uma identidade falsa, a do repórter
Clark Kent. Que engenhosidade é este personagem. Povoa as mentes dos aficionados por HQ por poder voar?
Ou é o mistério envolto pela paixão platônica por Lois
Lane que magnetiza seus fãs?
A pergunta-chave é: qual a razão de, até hoje, 2018,
crianças, adolescentes, adultos ainda se encantarem
por ele? Na horrível refilmagem de 2006, o artigo que
dá o tão sonhado Pulitzer a Lane tem o título de ‘Porque o mundo não precisa mais do Superman’.
Lembro que na época, neste espaço, logo após ver
a obra, rebati com o texto ‘Porque o mundo precisa do
Superman’. Tenho um fascínio pela figura, posso confessar. Mas não tanto pelos quadrinhos, e sim pelos 4
longas-metragens rodados entre 1978 e 1987.
Se somar tudo, devo ter assistido ao quarteto umas
200 vezes, por baixo. No trailer do 1º filme, há só a imagem das nuvens e o céu, com a afirmação: você vai finalmente acreditar que o homem pode voar. O mês de
dezembro de 2018 marcará os 40 anos de lançamento.
Rodrigo Romero é jornalista e
escreve para este jornal semanalmente
www.recantodasletras.com.br/autores/rodrigoromero

Recomendamos...

A

Horóscopo
VISITE: WWW.OMARCARDOSO.COM.BR
áries
21/03 a 20/04
Mantenha-se calmo e tranquilo ao invés
de ficar nervoso e inquieto por qualquer
coisa que possa não lhe agradar. Saiba
que você está vivendo uma fase bastante positiva. Deverá evitar quaisquer
ações negativas.

touro
21/04 a 20/05
Probabilidades de sucesso em questões relacionadas com vocação, concurso, testes, empregos, aumento de
vencimentos. Assuma a responsabilidade que lhe cabe em cada situação,
desta forma, você estará facilitando
tudo para você.

gêmeos
21/05 a 20/06
Você tem agora maiores chances de
lucrar inesperadamente através de jogos, sorteios e da loteria. Se viajar, poderá encontrar alguém do sexo oposto
que lhe fará companhia de modo bastante oportuno.

cÂncer
21/06 a 21/07
Possibilidade de se realizar materialmente através dos bons negócios e pelo esforço no trabalho. Aproveite o dia. Demonstre
firmeza, convicção e mais confiança em si,
que conseguirá influenciar pessoas importantes para o seu progresso e prosperidade profissional e material.

LIBRA
23/09 a 22/10
Dia que terá êxito em lugares de ensino
de jovens e crianças. Conseguirá, também, ótimos resultados em novos empreendimentos, terá felicidade familiar e
amorosa. Não se deixe intimidar por pessoas que não acreditam em seu potencial.

leão
22/07 a 22/08

ESCORPIÃO
23/10 a 21/11

Muita coisa melhorará consideravelmente
no que diz respeito às finanças, especialmente. Contudo, não deverá descuidar-se
da saúde, evitando a precipitação nos negócios. Fluxo neutro para o romance e o
amor. O trânsito da lua vai influenciar sua
criatividade e na sua sensibilidade.

Mercúrio e o Sol, em bom aspecto em
seu Horóscopo, deverá, neste dia, aumentar seu magnetismo pessoal, o
que conseguirá, influenciando pessoas
importantes para sua prosperidade
profissional e material. Você é capaz de
chegar onde deseja.

virgem
23/08 a 22/09

SAGITÁRIO
22/11 a 21/12

Neste dia, você poderá enfrentar alguns
pequenos obstáculos. Com o auxílio de
amigos, parentes, colegas e vizinhos, poderá contorná-los. Evite atitudes agressivas. Deixe de lado o ciúme e espere notícias boas através de carta ou visita.

Fase propícia com oportunidades de
aprimoramento pessoal e espiritual. Evite assumir compromissos com pessoas
nervosas. Melhor pensar mais em você e
menos nos outros. Não perca tempo em
olhar para traz e ver o que já fez.

CAPRICÓRNIO
22/12 a 21/01
Bom estado mental para entabular novas coisas visando sua melhora geral. A
elevação da personalidade será o ponto
máximo de seu sucesso. A ternura estará tomando conta de seu coração, mesmo que esteja querendo se mostrar frio
e distante.

AQUÁRIO
21/01 a 19/02
Muita atividade mental você empregará hoje. Os meios de comunicações e os
transportes estão favorecidos. Contudo,
evite desavenças na vida familiar e amorosa. Mantenha a calma. Você sabe que
não consegue resistir, e sempre se entrega de corpo e alma para tudo e para todos.

PEIXES
20/02 a 20/03
Período promissor. Seja otimista e aproveite as chances que surgirão agora. Bom
momento para os jogos, sorteios e loterias. Mantenha uma postura nova perante
os outros, assim você se sentirá melhor,
mais aliviado e confiante.

agenda de outubro apresenta uma programação
variada em Jacareí. São
mais de 50 atrações que podem
ser conferidas no site da Fundação Cultural de Jacarehy (www.
fundacaocultural.com.br). Neste sábado (13), tem espetáculo
de palhaço ‘O casamento’ - Genésios CIA de Teatro’, às 20h na
Sala Mário Lago (foto).
Para os amantes de música
clássica, a Ópera ‘Romeu e
Julieta’, de Charles Gounod. O
evento acontece neste sábado
(13) e domingo (14), às 18h, no EducaMais Jacareí. Ingressos
gratuitos no local.

Saúde

Alex Brito/PMJ

Agenda cultural apresenta
programação variada em Jacareí
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