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Proposta da vereadora Sônia Patas da
Amizade, (PSB/foto) ainda depende da sanção
do prefeito Izaias para entrar em vigor Pg. 3

Concurso público do SAAE tem
inscrições para mais de 50 vagas
Pg. 6

Cristina Reis /PMJ

DE VOLTA À VIDA

As inscrições seguirão até o dia 10 de dezembro apenas via internet; provas serão realizadas no dia 27 de janeiro

O

Procon de Jacareí estará
atendendo em novas instalações. A partir de segunda-feira (12), o atendimento passa
a ser nos prédios redondos localizados na Rua Luiz Simon, 222,
Centro (próximo à Praça dos Três

Poderes). O local, que já recebeu
repartições municipais em décadas passadas, estava abandonado, virou abrigo de moradores de
rua, ponto de usuários de drogas,
e foi totalmente reformado pela
atual administração. Pg.4

Pesquisa aponta que Jacareí ‘é bom
município’ para se investir na região Pg. 5
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Conhecimento

PISCINAS
Divulgação/CMJ

O vereador Arildo Batista (PT) teve
um pedido de informação aprovado para encaminhar ao prefeito Izaias
questões acerca do material
utilizado para revestimento e
do uso de dosadores de cloro
nas piscinas dos EducaMais
Centro e São João. O vereador aponta que a administração tinha a previsão de um
gasto inicial de R$ 600 mil
para a reforma, mas o valor
final utilizado foi de mais de
R$ 2,5 milhões.

Editorial
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GASTOS

No documento, Arildo considera que a população ficou cerca de um ano e meio sem usufruir dos equipamentos. O vereador também quer saber se os dosadores estão sendo utilizados com frequência ou o processo
de dosagem está sendo realizado manualmente. Arildo
pediu ainda cópias dos laudos técnicos que atestam a
durabilidade do revestimento de vinil utilizado nas piscinas.

POSTES

Juarez Araújo (PSD) encaminhou à EDP Bandeirante questionamentos quanto à substituição de postes
de madeira na região sul, motivado com a recente queda
de dois deles no Paraíso.O parlamentar indaga à concessionária de energia elétrica se são realizadas vistorias
rotineiras nos postes de madeira instalados no município e, em caso positivo, por qual motivo não são substituídos.

SAÚDE

A presidente da Câmara, Lucimar Ponciano
(PSDB), ‘cobra’ o prefeito acerca dos profissionais lotados na Secretaria de Saúde. A parlamentar argumenta
sobre o que chama de “crescente número de questionamentos de munícipes que ficam à espera de atendimento
nas unidades”. Lucimar reclama, ainda, da ausência de
clínicos gerais, pediatras e ginecologistas, além das falhas na entrega de medicamentos controlados “por falta
de profissionais que o façam”, reforça.

HABITAÇÃO

Divulgação/CMJ

A Frente Parlamentar em Defesa de Políticas de Habitação e Regularização Fundiária da Câmara, em conjunto
com Defensoria Pública, Ministério Público e Fundação
Pró-Lar, realizará oficinas para o engajamento da população nas discussões do projeto de lei que estabelece
normas para Regularização Fundiária Urbana em Jacareí.

G

RUPO DE TRABALHO

O anúncio foi feito durante reunião realizada na
Câmara, com a participação do defensor público, Bruno
Miragaia, da promotora de Justiça, Elaine Taborda, da
presidente Fundação Pró-Lar, Rosa França e vereadores, entre os quais Márcia Santos (PV), presidente da
Frente. Segundo Márcia, as oficinas serão realizadas em
bairros e áreas irregulares ou que estejam em processo
de regularização.
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Saldo bandido

D

ias atrás uma pessoa foi
assaltada em Jacareí no
momento em que entrava
no carro estacionado na rua.
Sob ameaça, teve de efetuar,
via aplicativo do celular, uma
transferência de valor de sua
conta bancária para outra ditada pelos dois assaltantes.
Fatos assim têm aumentado
em todo o país. Crimes que
livram os caixa eletrônicos do
foco dos bandidos e o transfere
para milhões de cidadãos transformados em alvos fáceis, práticos, abundantes e de grande
fragilidade. A ocorrência pode
ser confirmada em qualquer
delegacia de polícia, bem como
a existência dos ‘laranjas’ que
emprestam suas contas (muitas vezes inocentemente) para
criminosos depositarem dinheiro, como vem sendo detectado
nos meios bancários.
O fenômeno é resultado do

aumento de pessoas que passaram a movimentar a conta
bancária em dispositivos móveis transformados, assim,
em ‘caixinhas eletrônicos’
abertos 24 horas por dia em
todo o país, até nos locais mais
distantes dos bancos ou de

O fenômeno é resultado
do aumento de pessoas
que passaram a movimentar
a conta bancária em
dispositivos móveis
policiamento ostensivo.
No assalto ‘tradicional’ aos
caixas eletrônicos perdem o banco, com aparatos de segurança, a
seguradora, com ressarcimento
da agência assaltada, e a quadrilha que fica exposta a sérios
riscos de ser pega.

Agora, entretanto, o marginal, passa a ter em cada
usuário e em cada recanto
do país uma oportunidade de
sucesso com mínimas chances
de ser surpreendido na ação
criminosa. Porém, caso seja
pego, vai contar com ‘Auxílio
Reclusão pelo INSS’, visitas
íntimas, saidinhas em datas
especiais, regime semi-aberto
e que tais.
Nessa nova modalidade, só
o usuário perde. Como o golpe
exigiu que ele digitasse a senha pessoal, como vai poder
provar que fez a transferência
sob ameaça, pois cabe só a ele
proteger a integridade da própria conta. E mais: é bom que
nós correntistas mantenhamos
um pequeno ‘saldo-bandido’
na conta. Só prevenção: se surpreendido com a conta zerada,
o assaltante pode não gostar...
É a nossa opinião.

A

tr oc a de govern o
sempre – porém desta vez de maneira
intensa –, traz inúmeras
incertezas quanto às atividades relacionadas à arte
e à cultura. Em reunião na
segunda-feira (6), um grupo de acadêmicos expressou preocupações, mas
também muita expectativa
a respeito, o que é comum
nessa época. Segundo a
ordem em que se manifestaram, os membros do
grupo pensam:
Sandra Hasman traz
consigo “todas as esperanças possíveis no governo que
assume o País em janeiro”.
Ela torce pela predominância
do correto e da verdade sob
o paradigma de revalorização dos bons costumes.
Diamara Osses torce pela
preservação das liberdades de expressão, criativi-

Preocupações e expectativas
dade e do direito de ir e vir.
Marisa Miras alimenta
sonhos, sendo o principal
deles a valorização da literatura infantil. “Escrever
para crianças é incentivar

o imaginário delas. Muitas
vezes, é mais difícil que
escrever para adultos”,
enfatiza. Marisa insiste que
se leve a sério a atividade
de produzir textos infantojuvenis.
Evânia Medeiros
tem esperança de
que haja mais espaço e incentivo para
novos escritores e
que o gosto pel a
poesia propaguese mais e de uma
forma ampla e natural. Daniel Rabelo
espera serenidade
da parte do governo

O

tema pensão alimentícia promove
paixões variadas
conforme os interesses dos envolvidos. A
pensão, normalmente,
decorre de um vínculo
de parentesto consanguíneo ou por afinidade.
O devedor reconhece o
valor como excessivo; o
beneficiário percebe que
é insuficiente. Equacionar a questão é tarefa
desafiadora para o Judiciário que se socorre
das provas produzidas,
e no binômio necessidade-possibilidade.
Conquanto presente
desde o ano de 2008,
os alimentos gravídicos
permanecem pouco conhecidos pelas mulheres, lamentavelmente.
Trata-se de um dispositivo especial protetivo

Alimentos Gravídicos
da mulher gestante, que
possibilita pedir pensão
alimentícia ao futuro
pai, para custear as
despesas com a gravidez compreendida do
período da concepção
ao parto.
O período gestacional
é reconhecidamente
desafiador e custoso e o
futuro pai deve cooperar para as despesas
úteis e necessárias ao
período pré-natal. O juiz
convencido da presença
de indícios da paternidade fixará liminarmente
uma pensão suficiente

para cobrir as despesas da gestante com
alimentação, assistência
médica, psicológica,
exames clínicos, internações, medicamentos
e o parto. Os alimentos perdurarão até o
nascimento da criança
e serão convertidos em
pensão alimentícia para
o nascido, em caso de
procedência do pedido,
evitando-se, assim nova
demanda judicial do filho em desfavor ao seu
genitor.
A lei garante àquele
indicado como futuro

Bolsonaro para que sejam
desfeitas as incertezas que
passamos a ter do futuro.
Daniel está otimista de que
isso venha acontecer.
Geraldo José da Silva
torce para que haja condições aqui em Jacareí de
se recompor e reforçar o
senso tradicional da cidade
em todas as formas de desenvolvimento da cultura.
Wener Cappelli entende
que se deva não apenas
investir na escola, mas
também na criança no que
se refere à cultura. Responsável pelo concurso
infantil Jacarezinho, ela
acha importante que os
pais acompanhem os filhos
na leitura e conversem
com eles sobre o que leem.
“Melhor forma de desenvolver desde cedo o gosto
pela leitura”, diz.
Depende de todos.

pai, o direito de responder aos termos da
ação judicial que lhe
foi proposta, oferecendo contestação
por defesa técnica de
advogado particular
ou público, com a possibilidade de produzir
provas documentais,
orais e periciais negativas da paternidade.
Os alimentos gravídicos buscam chamar
à responsabilidade o
futuro pai, que deve
igualmente, com a
mãe, contribuir com a
gravidez, na proporção
dos seus recursos.
*Paulo de Tarso Castro Carvalho é advogado especialista, consultor, professo
universitário com mestrado
em direito.
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Câmara proíbe canudo plástico
descartável no comércio de Jacareí
A Redação
A Câmara Municipal de Jacareí aprovou
por unanimida d e, n a
sessão de quarta-feira
(7), projeto de lei que
proíbe a utilização de
canudos plásticos, exceto os biodegradáveis,
em restaurantes, bares,
qu iosques, a mbu la ntes, hotéis e similares
ou quaisquer estabele c i me nt o s d o gê ne ro a l i me nt íc io e que
utilizam c a nu d o s no
mu n ic ípio. A autoria
da proposta é da vereadora Sônia Patas da
Amizade (PSB).
O vereador Jua rez
Araújo (PSD) apresentou duas emendas que
foram aprovadas ao texto
original da lei. Pelas alterações, os estabelecimen-

Marcelo Cassal Jr./Agência Brasil

Proposta da vereadora Sônia Patas da Amizade (PSB) ainda depende da sanção do prefeito Izaias Santana para entrar em vigor
Cidades como Rio, Santos,
Ubatuba, Ilhabela e Sorocaba
baniram o canudo
plástico descartável

tos que descumprirem as
regras estarão sujeitos a
sanções que variam desde advertência até multas

no valor de R$ 648,00.
Cidades como Rio de
Janeiro, Santos, U batuba, Ilhabela e Soro-

caba baniram o canudo
plástico descartável. No
exterior, países como
Índia, Bélgica, Costa

Rica, França, Indonésia,
Noruega, Panamá, Santa Lúcia, Ser ra Leoa
e Ur uguai também já
excluíram de vez o uso
do canudo.
MEIO AMBIENTE
Na nat ureza, o canudo plástico demora
cerca de 400 anos para
se decompor qua ndo
jogado na orla das
praias ou nos mares,
rios ou outros lugares
inadequados. Estudos
apontam que até 2050,
haverá mais plástico no
oceano do que peixes.
“Assim como as sacolas plásticas que são
nocivas ao meio ambiente, os canudos plásticos também causam
malef ícios à natureza,
contaminam o meio ambiente e prejudicam a

vida marinha. Agora
é a nossa vez! Vamos
mostrar que Jacareí é
uma cidade que zela pelo
meio ambiente e protege
os animais”, justificou a



Vamos mostrar que
Jacareí é uma cidade que
zela pelo meio ambiente
e protege os animais
Sônia Patas
da Amizade,
vereadora em Jacareí

vereadora durante defesa
da proposta.
A matér ia será encamin h ad a ao pre fe ito I za i a s Sa nt a n a
( P S DB) e, c a s o s e ja
sancionada, entrará em
vigor em 360 dias.

Para ONU, Brasil deve estimular o
debate sobre plásticos descartáveis
O debate sobre a proibição de produtos plásticos descartáveis, que vem
ganhando força na União
Europeia, serve de exemplo para o Brasil. A avaliação é da representante
no Brasil do Programa
das Nações Unidas para
o Meio Ambiente (ONU
Meio Ambiente), Denise
Hamú.
“Não é só para alarmar a todos, mas pra
mostrar e conscientizar
que uma ação simples, de

usar um material por três
segundos, vai impactar
na natureza ou no oceano
por 200 anos”, diz ela.
Denise explica que, no
Brasil, o desafio atual é
conscientizar os municípios. Em sua avaliação,
a questão territorial dificulta a implementação de
políticas de abrangência
nacional envolvendo os
produtos plásticos. Entretanto, ela alerta se tratar
de uma questão urgente
para um país que possui
mais de 9 mil quilômetros de litoral. “Se não
f izermos nada agora,

daqui a 50 anos teremos
mais plástico no mar do
que peixes”.

Martine Perret/ONU Meio Ambiente

Léo Rodrigues
Agência Brasil

COMÉRCIO
Em maio deste ano, a
Comissão Europeia propôs a proibição da comercialização de produtos de
plástico descartáveis que
são usados apenas uma
vez e que possuem alternativas com materiais
A poluição provocada
pelos plásticos é uma
tragédia ambiental
global que contamina
o solo e os mares

José Luiz Bednarski

S

egundo o crítico literário português Fernando Alves
Cristóvão, ‘cultura é o novo nome da propaganda’. A
ênfase monocromática da direção cultural afonsina
confere razão ao intelectual.
Novembro será um mês de muitas atividades promovidas
pela Fundação Cultural de Jacareí, basicamente voltadas
para fabricar contrastes sociais com a mamadeira pública.
Dois domingos novembrinos (04 e 18) serão dedicados,
no prédio da diretoria de cultura, a uma roda de conversa
sobre políticas públicas voltadas para a população negra.
Na última segunda-feira de novembro (26), outra palestra
com o instigante tema ‘Racismo Institucional’ ocorrerá na
Sala Mário Lago. É a oportunidade de ouro para o munícipe
conhecer melhor o assunto.
Os recursos da cultura municipal também serão concentrados nos gastos de promoção da capoeira, a arte marcial
genuinamente brasileira, durante este mês de novembro,
segundo a agenda da Fundação.

Novembro Negro
No dia 17, haverá folia de capoeira. Três dias depois,
teremos capoeira na Aspad. E, no fim de novembro,
apresentar-se-á na Praça Raul Chaves a roda de capoeira
inclusiva.
Para reforçar os eventos voltados à minoria, duas exposições permanecerão mês afora, no átrio da diretoria de
cultura e no Museu de Antropologia. A ‘Raízes da Fé’ é de
artes plásticas e retrata as religiões de origem africana.
A outra se intitula ‘Da África ao Brasil’, sem especificação
do conteúdo na agenda cultural.
A missão governamental estaria mais cumprida se a
ênfase das atividades da Fundação fosse realmente cultu-

ambientalmente mais
sustentáveis ou biodegradáveis. Entre eles, estão
cotonetes, canudos, garrafas, mexedores de café
e talheres.
A proposta foi motivada pela preocupação
com o acúmulo de lixo
nos oceanos, que coloca
em risco a vida marinha.
Também foi sugerida
uma meta seg undo a
qual os países do bloco
ficariam comprometidos
com iniciativas que os
tornem capazes de coletar e reciclar 90% das garrafas plásticas até 2025.

ral, em vez de predominantemente dedicada ao financiamento
da panfletagem enviesada.
Toda a população de Jacareí (notadamente a estudantil) mereceria saber quem são os verdadeiros heróis
afro-brasileiros soterrados pelos perversos manuais do
MEC, que nos bestializaram por décadas de ensino bem
mais ideológico que histórico.
Muitos jovens (de diferentes tonalidades de pele)
engajados em movimentos sociais de subnutrido cabedal desconhecem quem foram os afrodescendentes
Lu ís Gama e Dragão do Mar. Seria muito bom se
conhecessem, pois esses vultos marcantes personificam o desenvolvimento patriótico pelos valores
da emancipação, educação e trabalho.
É chegada a hora de puxar um extrato da ‘dívida
histórica’, para saber o quanto já foi quitado e não se
pagar além da conta.
José Luiz Bednarski é Promotor
de Justiça da Cidadania e do Consumidor
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Audiência
sobre o Plano
de Investimentos
da Prefeitura
A Câmara Municipal
promoveu, na terça-feira
(6), a audiência pública
sobre o Plano de Investimentos da Prefeitura.
O secretário de Governo,
Celso Florêncio, apresentou as obras para várias
áreas durante o evento
da Comissão de Constituição e Justiça da Casa.
O Município solicitou ao
CAF um financiamento
de até R$ 240 milhões,
que foi aprovado em junho de 2018.

Alex Brito/PMJ

Segurança no
Trânsito é tema
de congresso
em Jacareí

Jacareí, 10 a 16 de novembro de 2018
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Complexo de prédios redondos na
rua Luiz Simon será sede do Procon

Órgão passará a atender no local que estava abandonado há anos e foi reformado pela prefeitura de Jacareí
A Redação

O Procon de Jacareí
estará atendendo em
novas i nsta lações. A
partir de segunda-feira (12), o atendimento
passa a ser nos prédios
redondos localizados
na Ru a Lu i z Si mon,
222, Centro (próximo à
Praça dos Três Poderes),
no horário das 8h30 às
16h30.
O local, que já recebeu repartições mun ic ipa i s e m déc ad a s
passadas, estava abandonado, virou abrigo
de moradores de rua,
ponto de usuários de
drogas, e foi totalmente
reformado pela at ual
administração.
Em março deste ano,
quando a licitação foi
autorizada pelo prefeito
Izaias Santana (PSDB),
a obra de reforma do

taria de Bem-Estar Social, foi sede de departamentos da Secretaria
de Administração e sede
administrativa da Guarda Civil Municipal.
De acordo com informações da Secretaria
de Segurança e Defesa

Cristina Reis /PMJ
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A mudança
não vai afetar as
audiências marcadas,
pois elas já foram
devidamente
reagendadas

Complexo de prédios redondos na rua Luiz Simon que passará a ser sede do Procon de Jacareí

complexo te ve o valor estimado em pouco
mais de R$ 261 mil. O
prazo de execução era
de quatro meses, após a

assinatura do contrato.
DJ MEMÓRIA
Construído na década
de 70, durante a primei-

ra gestão do ex-prefeito
Benedicto Sérgio Lencioni (BSL), o conjunto
de prédios redondos já
recebeu a antiga Secre-

do Cidadão, responsável pelo funcionamento
do órgão de defesa do
consumidor, a mudança
não vai afetar as audiências marcadas, pois elas
já foram devidamente
reagendadas.

Jacareí recebe neste
fim de semana (9 e 10),
o 3º Congresso Vale Paraibano de Segurança no
Trânsito e Prevenção de
Acidentes e o 3º Simpósio
de Psicologia do Trânsito.
O evento acontece no
EducaMais Jacareí, no
Parque dos Sinos, das
8h30 às 17h30 neste sábado (10), dia do encerramento. As inscrições
gratuitas e podem ser
feitas através do site da
prefeitura (www.jacarei.
sp.gov.br).

Vacinação
antirrábica
na Feira dos
Trilhos
A Feira dos Trilhos de
Jacareí receberá as equipes da Vigilância de Zoonoses, neste domingo (11),
para mais uma etapa da
Campanha de Vacinação
Antirrábica para cães e
gatos. A vacina será aplicada gratuitamente, das
10h às 16h. Segundo dados da pasta, dos 14.577
animais vacinados este
ano em Jacareí, 12.017
foram cães e 2.560, gatos.

A Redação
A partir desta segunda-feira (12), às 7h, a
Secretaria de Mobilidade Urbana vai interditar um trecho da rua
Chiquinha Schurig, no
região do antigo clibe
Elvira, para obras de
drenagem, troca da rede
de esgoto e rede de água
do bairro São João (região oeste).
De acordo com a pasta, a interdição ocorrerá no trecho entre as
ruas Professor Pedroso
e Virgílio Carderelli.
Os veículos que saírem
da Avenida Pensilvânia,
no Jardim Flórida, com

Alex Brito/PMJ

Interdição da Chiquinha Schurig para
obra do SAAE começa na segunda (12)
destino ao São João devem atravessar a Ponte
Nossa Senhora do Rosário (ponte do Flórida),
acessar a Major Acácio
Ferreira e em seguida
a ponte Nossa Senhora
da Conceição (ponte do
São João).
A pasta ainda informa que trânsito de veículos da rua Chiquinha
Schuring estará liberado
somente até a rua Japão.
Nos trechos seguintes,
sentido São João, estará liberado somente
o trânsito local, e no
Rua Chiquinha Schuring
que receberá nova
rede de água e esgoto

sentido Jardim Flórida
ficará liberado desde a
saída da rua Professor
Pedroso.
A previsão de duração da obra é de, aproximadamente, 45 dias.
OBRA
O SAAE de Jacareí
iniciou a implantação de
novas redes de água na
rua Chiquinha Schurig,
na região dos bairros
Clube de Campo/São
João (região oeste), com
objetivo de ampliar e
modernizar o sistema de
abastecimento. O investimento é de pouco mais
de R$188 mil.
Um novo trecho da
drenagem do Jardim São
João também está sendo
executado, visando eliminar os alagamentos
em períodos de chuva.
Essa obra começou em
outubro, entre o EducaMais São João e o Casa
Branca Eventos, com
investimento de R$ 3.341
milhões e recursos do
Plano de Aceleração do
Crescimento (PAC 2).
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Cidade

Pesquisa aponta que Jacareí ‘é bom
município’ para se investir na região
A Redação
Jacareí é a segunda
melhor cidade do Vale
do Paraíba para se fazer
negócio. É o que aponta
estudo realizado pela
Consultoria Urban Systems Brasil, que selecionou as 100 melhores
para se investir em todo
o território nacional. Levando em consideração
municípios acima de 100
mil habitantes, a cidade
saltou 48 posições em
um ano.
Enquanto em 2017 a
cidade se encontrava na
94ª posição, este ano
Jacareí ocupa a 46ª no
ranking, que analisa 42
fatores, entre eles econômicos, educação, saúde e
infraestrutura.
De acordo com o estudo, cada indicador soma
uma pontuação, conforme a importância e a atualidade, totalizando 37,5
pontos. Jacareí finalizou
a avaliação com 11,42,

Alex Brito/PMJ

Estudo realizado pela consultoria Urban Systems selecionou as 100 melhores para se investir em todo o pais

Levando em consideração municípios acima de 100 mil habitantes, a cidade saltou 48 posições em um ano

apenas 2,38 pontos a
menos do que a primeira
colocada, Vitória (ES).
Para o prefeito, Izaias
Santana (PSDB), os empreendedores privados
tiveram papel fundamental nesse panorama. “O
salto se deu basicamente
em razão da melhora
para os negócios. Ou seja,
da visão dos empreendedores privados. É hora de
aproveitarmos essa oportunidade e avançarmos
nos demais itens, como
o desenvolvimento hu-



É hora de aproveitarmos
essa oportunidade
e avançarmos nos demais itens,
como o desenvolvimento
humano e a infraestrutura
Izaias Santana (PSDB),
prefeito de Jacareí

mano e a infraestrutura”,
pontuou.
EDUCAÇÃO
De acordo com a atual
administração, o poder

público tem investido na
universalização do ensino infantil e das creches,
bem como as parcerias
com universidades e o
reforço de cursos técnicos profissionalizantes,
bem como no programa
de redução do analfabetismo por intermédio
do EJA (Educação de
Jovens e Adultos).
Quanto ao quesito infraestrutura, o prefeito
relacionou projetos de
combate a enchentes,
redução do esgoto sem

tratamento e melhora
da infraestr ut ura dos
bairros mais afastados,
“tais como drenagem
e asfalto, para que possamos transformar esse
crescimento em realidade”, enfatizou.
Izaias citou também
o Plano de Desenvolvimento Urbano e Social,
que promoverá ações em
Jacareí nas questões de
mobilidade, infraestrutura e qualidade de vida
a partir dos investimentos do Banco de Desen-
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 Serviço
A EMPRESA
A Urban Systems Brasil
Ltda. está localizada em
São Paulo (capital). A empresa é especializada em
estudos que analisam o potencial de desenvolvimento
econômico das cidades,
identificando aquelas com
as melhores oportunidades para se investir com
bases em levantamentos
como infraestrutura, capital humano, desenvolvimento econômico e desenvolvimento social.
A partir de 2015, a Urban Systems ampliou o
espectro de municípios
analisados, com recorte
das cidades de 50 a 100
mil habitantes.
Segundo a empresa, já
são mais de 900 projetos
e 700 cidades analisadas,
11 eixos temáticos e mais
de 300 indicadores de desenvolvimento econômico
sustentável “utilizados em
padrões internacionais que
ajudam a minimizar riscos
e sinalizam oportunidades
de negócios”, enfatiza.

volvimento da América
Latina (CAF) da ordem
de R$ 240 milhões. O
proje to do executivo
para contrair empréstimo junto ao CAF ainda
necessita de autorização
da Câmara Municipal.
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Geral

Concurso público do SAAE tem inscrições para mais de 50 vagas
A Redação

Imóveis
SOBRADO NOVO
Condomínio Golden Park, com sala
de estar e jantar, cozinha, lavabo,
área de serviço, duas vagas, três
suítes c/ sacada, closet, lazer c/
churrasqueira, wc e quintal. AC
190 metros quadrados. Valor: R$
630 mil. Tratar c/ Davi. Tel.: (12)
99141-4551.

APTO. 146M² - JACAREÍ/SP
Apto. 146m² e garagem 32m²,
Jacareí/SP, Avenida Senador
Joaquim Miguel de Siqueira, nº.
177. Lance inicial no valor de
R$ 202.074,00 (parcelável).
Tel.: 0800-707-9272 ou
leiloesjudiciais.com.br/sp

TERRENO 2.154M² - JACAREÍ/SP
Terreno com 2.154m² (parte ideal),
Jacareí/SP, Rodovia Geraldo Scavone, nº. 2.080. Lance inicial no valor
de R$ 433.800,00 (parcelável).
Tel.: 0800-707-9272 ou
leiloesjudiciais.com.br/sp

TERRENOS - JACAREÍ
02 terrenos 155m² (cada), Jacareí/
SP, Avenida Alfredo de Moraes. Lance inicial no valor de R$ 43.722,00
cada (parceláveis).
Tel.: 0800-707-9272 ou
leiloesjudiciais.com.br/sp

TERRENO 3.288M², JACAREÍ/SP
Terreno com 3.288m², Jacareí/SP,
próximo à Rua Projetada com Avenida Maria Augusta Fagundes Gomes.
Lance inicial no valor de
R$ 503.145,00 (parcelável).
Tel.: 0800-707-9272 ou
leiloesjudiciais.com.br/sp

LOTE – PQ. IMPERIAL
Meio lote 137,5m², escriturado,
averbado. Aceito carro 4 portas
completo, no valor de R$ 30 ou 35
mil ou caminhoneta 4x4.
CRECI. 920032-F.
Tratar com Prates.
Tel.: (12) 98110-2768

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

CARRETEIRO
Com experiência
em todo país.
Procuro vaga em
São Paulo, Região
Metropolitana do
Vale do Paraíba e Jacareí.
Tel.: (12) 98878-4722

AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO
Programador de cargas, desejável
experiência em programação de
cargas, contratação de terceiros/
agregados. Ter disponibilidade de
horários, local de trabalho Jacareí/
SP. Interessados enviar CV para:
rhsp@novorumotrans.com.br

K´JOVE SALÃO DE BELEZA
Em Jacareí, situado no bairro
Jardim Luiza, está selecionando:
Auxiliar de cabeleireiro, Manicure,
Pedicure, Podóloga, Esteticista e
Depiladora, (ambas funções
com experiência).
Contato: (12) 98183-0550
(Whatsapp).

O SA A E - Ser viço
Autônomo de Água e Esgoto de Jacareí -, abriu as
inscrições referentes ao
concurso público para 54
vagas para profissionais
de todos os níveis de escolaridade. As inscrições
seguirão até o dia 10 de
dezembro apenas via
internet através do endereço eletrônico www.shdias.com.br/concursos.
As provas serão reali-

zadas no dia 27 de janeiro
de 2019 em local e horário ainda indefinidos.
A jornada de trabalho
semanal será de 30 horas
para Assistente Social e
de 40 horas para os demais cargos. A remuneração chega a R$ 1.935,09
para os cargos de nível
fundamental, médio e
técnico e a R$ 3.652,78
para os cargos de nível
superior.
Os cargos de nível fundamental incompleto são

Calceteiro, Encanador duado em Direito, Admide Saneamento, Mecâ- nistração, Contabilidade,
nico de Autos, Mestre de Economia ou Gestão
Saneamento e Pintor de Pública).
Manutenção.
BENEFÍCIOS
Os de nível fundamenAlém da remuneratal completo são para
Auxiliar de Saneamento ção básica, a autarquia
e Fiscal SAAE. De nível oferece vale refeição de
R$ 20,00 por
médio para Alex Brito/PMJ
dia úti l t raComprador,
balhado, exOf icial Adceto para os
ministrativo
c a r go s c uja
de Sanecarga horária
amento e
d e t ra ba l ho
Técnico Proseja inferior a
gramador de
40 horas seServiços. E,
manais; vale
os de nível
alimentação
técnico, para
no va lor de
Desenhista/
P r o j e t i s t a , As provas serão realiza- R$ 149,85 por
Téc n ico de das no dia 27 de janeiro mês.
“O concurEdif icações
e Técnico de Sistema de so aumentará o corpo
Saneamento - Eletrome- técnico e a produtividade
dos serviços que estamos
cânica.
As vagas em cargos realizando por toda a
de nível superior são cidade, além de gerar
para Arquiteto, Assis- novos empregos e oportente Social, Contador, tunidades ao munícipes
Engenheiro Mecânico, da nossa cidade”, destaca
Engenheiro Químico e o presidente do SAAE,
Executivo Público (gra- Nelson Prianti Júnior.

editais

vaga para porteiro

Empresa prestadora de serviços contrata Porteiros com ou
sem experiência para Jacareí, escala 12x36. A empresa oferece salário e benefícios da categoria. Interessados entrar em
contato pelo fone 0800 7701060 ou (11) 3225-1200, ramal 235.
Falar com Daiane ou enviar CV
para analistarh@mastersecurity.net

diversos
FERRAMENTAL
COMPLETO
Vendo ferramental completo para
oficina mecânica, elétrica e funilaria, e pintura e peças. Aceito carro
como parte de pagamento.
Tels.: (120 98113-3439
ou 98812-0268
INSTALAÇÕES P/ POSTO
DE GASOLINA
Instalações para posto de
gasolina, restaurante e outras benfs. 2.820m² a.c., Guararema/SP,
9.216m² a.t., Bairro Lambari. Lance
inicial no valor de R$ 2.550.224,00
(parcelável). Tel.: 0800-707-9272
ou leiloesjudiciais.com.br/sp

CONSÓRCIO
CONTEMPLADO
Crédito no valor de R$ 300 mil para
comprar imóvel e fazer capital de
giro. Quero R$ 35 mil e transfiro
saldo restante.
Tel.: (12) 99613-1926 (particular)

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
SINDICATO DOS TRABALHADORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE JACAREÍ,
em cumprimento as disposições estatutárias e legais, convoca todos os associados para Assembleia Geral, no horário de primeira chamada às 17h30
e segunda chamada às 18h, para apreciação de deliberação da seguinte
pauta:
1 - Prestação de Contas (novembro/2017 a outubro/2018);
2 - Proposta orçamentária de novembro/2018 a novembro/2019;
3 - Assuntos Gerais
pDia 13 de novembro de 2018 – (3ª Feira)
pLocal: Sede do STPMJ – Sindicato dos Trabalhadores Públicos Municipais de Jacareí, Avenida Nicolau Mercadante, nº 197 – Centro – Jacareí/SP.
Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.
Jacareí/SP, aos 10 de novembro de 2018.
SUELI DA SILVA ALVES DA CRUZ
Presidente
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Variedades

‘Sabedoria das Idades’, novo livro
de Papa Francisco, é lançado em SP A
Na obra, idosos de mais de 30 países dividem suas sábias experiências de vida
Reprodução

Os católicos e
2016, com o sucesadmiradores do
so mundial QueriPapa Francisco de
do Papa Francisco.
São Paulo presenPapa Francisco
ciaram um l a nse inspirou no paçamento mais do
pel vital dos avós
que especial, na
e de outros idosos
última terça-feira
pa ra t ra n sm it i r,
(6). A nova obra
por meio de ‘Saescrita pelo Ponbedoria das Idat í f ice, ‘Sabedo des’, a sabedoria
r ia das Idades’,
t r a n s fo r m a d o r a
foi aprese nt ad a
que eles têm a
no la nç a me nto,
compartilhar. Na
no Colég io São
ob r a , id o s o s d e
Luís, na Avenida
m a i s d e 3 0 paíPaulista.
ses dividem suas
O evento consábias exper iêntou com a presença
cias de vida, todas
de diversas persotestemunhando o
nalidades, como
poder da fé e inDom Mauro Mocluindo histórias
relli, Padre Carlos Capa do novo livro do Papa Francisco
de perseverança,
Alberto Contieri,
trabalho, resiliênPadre Danilo Mondoni mática do diálogo entre cia humana e amor.
e a diretora do colégio, gerações, uma solicitação
A apresentação do liSônia Magalhães, que explícita do Sumo Pontí- vro para todo o mundo
debateram sobre a te- fice e que se iniciou em ocorreu em 23 de outu-

 sobre

o autor
Papa Francisco (Jorge
Mario Bergoglio) nasceu em
17 de dezembro de 1936 em
Buenos Aires, Argentina. Foi
eleito papa em 13 de março
de 2013. É o primeiro papa
jesuíta, o primeiro papa das
Américas, o primeiro papa do
hemisfério sul e o primeiro
papa não-europeu em mais
de mil e duzentos anos.
Por suas palavras e orações, deixa claro seu amor
genuíno pela humanidade,
sua preocupação pelo pobres
e marginalizados e seu compromisso de construir pontes
entre pessoas de crenças
diferentes.

bro, com a garantia de
Sua Santidade de que
é uma leit ura revigor a nte, r e ple t a d e fé,
esperança e paz, sentimentos tão necessários
nos tempos atuais.
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Barata imitação

maioria dos textos sobre a cinebiografia de Freddie
Mercury, ‘Bohemian Rhapsody’, que estreou esta
semana, afirma, em linhas gerais: deliciem-se com
o filme, apesar da pouca semelhança do ator Rami Malek
com o ídolo pop morto em 1991, aos 45 anos, vítima de
complicações decorrentes da Aids. Mas como assim?
Pode até ser que de fato não sejam os irmãos gêmeos, porém o longa, dirigido por Bryan Singer, mexe com
a emoção dos fãs da banda Queen? Vi a fita e taxo: sim,
pelos números musicais. E é óbvio que a resposta seria
esta, já que as canções do grupo estão no imaginário
mundial.
Foi por isso a decisão de Malek de deixar o playback
agir na filmagem. O ator jamais se arriscaria em aspirar
querer chegar perto da afinação de Mercury. O roteiro
de Peter Morgan e Anthony McCarten vai para seu lado
contrário.
Derrama-se em pretender forçar o espectador chorar
a qualquer preço. Dribla a linearidade de modo a querer
ser moderno, e acaba desgraçando a história, não o seu
todo. Malek se esforça para agradar. A conclusão que
fica é a de uma imitação barata, mesmo que com o trabalho sério do ator.
E a presença de Mike Myers no elenco, na pele do empresário que ‘larga a mão’ da banda exatamente no lançamento do disco Bohemian Rhapsody, só faz renegar a
obra. Notem a diferença em dois trabalhos: Malek aqui e
Gary Oldman como Churchill em ‘O Destino de uma Nação’. É fatal.
Um imita, quase no topo da caricatura desfalecida, o
outro se inspira, também nos gestos, trejeitos etc. R.
Malek, acredito, deve ter assistido mil vezes o vídeo do
show de 1985, Live Aid, e está perfeito ali. E soa falso,
por mais que pareça o espelho do Mercury real.
Trago à baila tupiniquim. Lembram-se de Andréia Horta como Elis Regina, em 2016?
Duração: 135 minutos. Cotação: bom (pelos números
musicais).
Rodrigo Romero é jornalista e
escreve para este jornal semanalmente
www.recantodasletras.com.br/autores/rodrigoromero

Recomendamos...
MAV celebra Mês da Consciência
Negra com novas exposições

O

Horóscopo
VISITE: WWW.OMARCARDOSO.COM.BR
áries
21/03 a 20/04
Excelente aspecto astral às experiências psíquicas e ao aumento e evolução de sua inteligência e conhecimentos. Se você trabalhar junto aos
meios artísticos, pode esperar uma
surpresa agradável, proveniente dos
superiores.

touro
21/04 a 20/05
Benéfica influência astral para tratar
de questões sociais pendentes, para
lucrar em negócios iniciados anteriormente e para a sua prosperidade
profissional. Disputas no lar deverão
ser evitadas.

gêmeos
21/05 a 20/06
Não é dia propício aos negócios arriscados ou novos. Mas por outro lado,
o fluxo deverá elevar sua inteligência
e seu estado de saúde e propiciar-lhe
ótimas chances, no terreno profissional e amoroso.

cÂncer
21/06 a 21/07
Negativo fluxo astral às mudanças de
emprego, atividades ou de residência.
Tendência à depressão psíquica o que viria a lhe prejudicar mais ainda. Controlese em todos os sentidos. Você deve ser
mais prático em tudo o que for realizar.

LIBRA
23/09 a 22/10
Você pode fazer compras ou vendas
lucrativas. Procure cuidar de sua saúde. Atividade brilhante na vida social,
esportiva intelectual e administrativa.
Aproveite para fazer declarações amorosas ou iniciar aqueles antigos projetos há tempos guardados.

leão
22/07 a 22/08

ESCORPIÃO
23/10 a 21/11

Hoje, você poderá ter uma ideia brilhante e promissora. Mas, somente a coloque
em prática quando tiver certeza de uma
boa chance. Continue cauteloso com seu
dinheiro e seu trabalho. Faça exercícios
por quinze minutos e se sentirá mais
disposto.

Você está vivendo um dia que muito o
favorece. Faça tudo para evitar atritos,
discussões e cenas de ciúme. Boas notícias à tarde e novos conhecimentos com
bons resultados para o futuro.

virgem
23/08 a 22/09

SAGITÁRIO
22/11 a 21/12

Evite, neste dia, questões com vizinhos e
a pressa. Os amigos leais o ajudarão em
qualquer dificuldade e conseguirá realizar boa parte de seus anseios e desejos.
Ótimo para o amor e o trabalho. Você se
sentirá muito seguro sentimentalmente.

Muito bom aspecto astral para lucrar
em negócios que há muito iniciou e para
ser bem sucedido profissionalmente
através da influência de colegas de
trabalho. O fluxo planetário está muito
positivo para o amor e para os relacionamentos íntimos.

CAPRICÓRNIO
22/12 a 21/01
O seu lado prático e realista estarão
muito aguçados neste dia. Hoje você
será beneficiado no plano social, pois
terá as melhores influências que poderia esperar. Uma notícia vinda por correio, ou por telefone o deixará muito
contente, muito otimista

AQUÁRIO
21/01 a 19/02
Dia um tanto quanto agitado para você,
mas, para que tudo saia bem, deverá
tomar uma atitude otimista e inteligente e evitar o nervosismo que de nada
adianta. Sucesso com o sexo oposto e
em viagens. O momento é propício para
reconciliações.

PEIXES
20/02 a 20/03
Deverá dar mais atenção à possibilidade
de fazer novos e proveitosos contatos
pessoais, associar-se a alguém e absorver as oportunidades que surgirem.
Visite pessoas influentes e traduza em
termos práticos suas ideias.

Alex Brito/PMJ

MAV
(Museu
de Antropologia
do Vale do
Paraíba) em
parceria com
a Fundação
Cultural de
Jacarehy
apresenta duas
exposições
dedicadas
às identidades culturais
de matrizes africanas.
As mostras ‘Da África ao
Brasil’, de autoria de Nice

Sant, e ‘Gratidão’, do artista plástico
Paulo Medina, poderão
ser visitadas
até o dia 31
de janeiro de
2019.
A classificação é livre,
a entrada é
gratuita e as
visitações podem ser feitas de terça
a sexta-feira, das 9h às
16h e aos sábados das
10h às 16h.

Saúde
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saúde

Divulgação

Novembro Azul:
Urologista alerta
homens para doenças
Um homem morre a cada 38 minutos devido ao câncer de próstata
no Brasil, segundo os dados do Instituto Nacional do Câncer (Inca)
O Novembro Azul é
uma campanha mundial
de conscientização quanto às doenças masculinas,
em especial ao câncer de
próstata. O urologista de
São José dos Campos,
Alister Cará, uma das referências na região quando se trata de doenças
do aparelho reprodutor
masculino, alerta para a
necessidade da prevenção e a importância do
rápido diagnóstico para
combater o problema.
O câncer de próstata
é o tipo mais comum
entre os homens. Para se
ter ideia, ele é a causa de
morte de 28,6% da população masculina, que
desenvolve neoplasias

malignas. Um homem
morre a cada 38 minutos
devido ao câncer de próstata no Brasil, segundo
os dados mais recentes

O câncer de próstata
é o tipo mais comum
entre os homens.
Para se ter ideia, ele
é a causa de morte de
28,6% dessa população
do Instituto Nacional do
Câncer (Inca).
“O diagnóstico precoce é a melhor forma
de prevenção para este
tipo de câncer que, por

demorar a apresentar
sintomas, exige que o
homem faça exames periódicos para detectar
uma possível presença de
células malignas o mais
rápido possível”, afirma
Dr. Alister. Os principais exames são PSA
(A nt ígeno Prostát ico
Específico) e o toque retal, que devem ser feitos
pelo menos uma vez por
ano por homens com
mais de 50 anos.
Normalmente o câncer de próstata cresce
lentamente e não apresenta sinais na fase inicial. “Mas os primeiros
sintomas a serem observados são dificuldade
em urinar, urina escura,

O urologista de São José dos Campos, Alister Cará, uma das referências na região quando se
trata de doenças do aparelho reprodutor masculino

vontade f requente de
urinar ou dor ao ejac ular”, explica o Dr.
Alister.
“O câncer de próstata
é a doença mais conhecida e perigosa, mas é
necessário ter informação sobre outros tipos de
problemas que podem
comprometer a saúde
do homem e prejudicar
a qualidade de vida”,
afirma o médico.

Entre as crianças os
principais problemas que
podem ser tratados por



É necessário ter
informação sobre
outros tipos de problemas
que podem comprometer
a saúde do homem
Alister Cará, urologista
de São José dos Campos

especialistas em Urologia são fimose, infecção
urinária e prostatite (inf lamação da próstata).
Já entre adolescentes, os
mais comuns são as doenças sexualmente transmissíveis e ejaculação
precoce. Na fase adulta,
aparecem doenças como
cálculo urinário e diversos tipos de câncer, entre
eles o câncer de próstata,
além da disfunção erétil.

