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Desvio de pouco mais de R$ 317 mil de conta corporativa do Legislativo de Jacareí ocorreu no dia 26 de setembro
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Prefeitura Municipal publicou o edital para contratação
de empresa que será responsável pela construção da terceira ponte em Jacareí. O documento consta

do Boletim Oficial que começou a
circular no último dia 9.
A obra da terceira ponte vem
sendo discutida em Jacareí desde a
década de 90. Pg. 4
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TIROADE GUERRA

Câmara realizou no dia 9 sessão para homenagear seis atiradores do Tiro de Guerra que se
destacaram em 2018 em Jacareí. Receberam diplomas de Honra ao Mérito: Arthur Castelani Lopes, Gabriel da Silva Almeida, Gabriel Roberto dos Santos Rondel, Guilherme de Oliveira Santos,
Kaique Souza Oliveira e Matheus Quirino Madureira, escolhidos
por meio de indicação do 1º Sargento e Chefe da Instrução do
Tiro de Guerra, Divino Sérgio Rodrigues dos Santos.

REGISTRO

Durante a discussão do projeto que autorizou a
prefeitura a emprestar R$ 240 milhões junto ao CAF, o vereador Fernando da Ótica (PSC), sob a justificativa da necessidade de mais tempo para avaliar as obras propostas pelo
prefeito, solicitou o adiamento por três sessões, mas não
conseguiu o voto da maioria. O mesmo ocorreu com Luís
Flávio (PT), que pediu adiamento por uma sessão, também
negado pela maioria dos vereadores.

A

GRADECIMENTO

Minutos depois da aprovação do projeto, o prefeito
Izaias usou as redes sociais para agradecer aos vereadores.
Izaias disse que os recursos do empréstimo “representam
cerca de 40% do que arrecadamos em um ano (podemos até
120%) para pagar em 16 anos, após 4 anos de carência. De
acordo com ele, são recursos públicos, e tanto o Tesouro
Nacional como o Senado, fazem controle rigoroso. E, emendou: “sem empréstimos, é impossível fazer qualquer obra
com valor superior a 10 milhões”.

AMIGO
FOGO
O

Divulgação/CMJ

vereador Rodrigo Salomon
(PSDB) encaminhou ao prefeito Izaias (do mesmo partido) um Pedido de Informação sobre o fornecimento de
medicamentos aos usuários da rede pública para 2019. Salomon (que é médico) indaga se existe previsão para a compra e fornecimento de remédios para o próximo mês
de janeiro e nos meses subsequentes, bem como se alguma
licitação já foi realizada ou está em fase final.

MIRANTE DO CRISTO

Por sete votos favoráveis e seis contrários, a Câmara manteve veto do prefeito à lei que declarava o Mirante
e o Monumento ao Cristo, no Cidade Jardim, como patrimônios históricos e culturais de Jacareí, de autoria de Abner
de Madureira e Paulinho dos Condutores, ambos do PR.
Segundo o prefeito, cabe ao Conselho Municipal de Política
Cultural adotar as medidas necessárias à preservação do
patrimônio cultural do Município, assim como aprovar os
pareceres técnicos pertinentes ao tema.

P

ACOTÃO

Segundo Izaias, a aprovação de financiamento junto ao CAF trará um conjunto de intervenções urbanísticas
que requalificarão “a região central de Jacareí, por meio da
recuperação ambiental e implantação de um complexo de
parques e áreas verdes públicas, dentre as quais insere o
projeto do Parque do Morro do Cristo”, justificou.
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Oportunidade de ouro

A

decisão liminar da juíza
Rosângel a de C ássia
Pires Monteiro que suspende os atos da revisão do
Plano Diretor de Jacareí em
andamento no Executivo, e
pede informações sobre o
projeto que autoriza empréstimo destinado a obras de
infraestrutura, mobilidade
urbana e meio ambiente, de
R$ 240 milhões, põe em xeque a expectativa de a cidade
ganhar novo perfil.
A liminar atende ação proposta pela Defensoria Pública
e pelo Ministério Público de
São Paulo. Ambos apontam
falhas nas audiências públicas realizadas recentemente,
como as de não apresentarem número suficiente de
participantes e de não terem
sido claramente definidas as
prioridades.
O Município ganhou um pra-

zo para se defender a tempo
e preparar a documentação
necessária, inclusive incluir
o projeto aprovado pelos vereadores na quarta-feira (14)
para ser enviado ao Senado, a
quem cabe a autorização final
para liberação do dinheiro.

Jacareí, abençoada
pela natureza, há
muito espera que seja
valorizado seu potencial
humano e turístico
Infelizmente, denúncias
de toda natureza vão surgir,
procedentes ou não, algumas
a serviço do ‘quanto pior melhor’ com a clara intenção de
atrapalhar qualquer trabalho
de vulto da administração
municipal. Sintoma disso foi a

manifestação na Câmara, aos
gritos, de um pequeno grupo
que tent av a t u m u l t u a r a
votação do referido projeto.
O clima chegou ao ponto de
uma senhorinha, de expressão maternal, perder a calma
e dirigir-se aos do grupo com
um palavrão (impublicável)
para que os manifestantes
se calassem e deixassem a
votação prosseguir.
Jacareí, abençoada pel a
natureza, há muito espera
que seja valorizado seu potencial humano e turístico.
Eis que surge uma oportunidade de projetá-la alguns
anos à frente, com melhoria
da qualidade de vida e da
autoestima de todos. Bastam
atitudes simples de civismo, compreensão, respeito
e amor à cidade que tão bem
acolhe a todos.
É a nossa opinião.

J

acareí conta com uma
família de aficionados
torcedores pelo seu
desenvolvimento, e que
guarda a cidade em lugar
de destaque nos respectivos corações. Tanta dedicação é confirmada por
Rodrigo França, que cita
os dois filhos Fernando
(11 anos) e Eduardo (8
anos), além dele, como
seguidores de suas paixões de flamenguista e
jacareiense.
O amor dos Franç a
pelo clube é herança do
pai de Rodrigo, o carioca
de nome Carlos França, conhecido na cidade
pela atuação no ramo de
imóveis há muitos anos.
A boa notícia é que os
quatro também torcem
por Jacareí ‘tanto quase
quanto’ pelo Clube de
Regatas do Flamengo,
do Rio de Janeiro. O que
*Jaime Bustamante Fortes

C

omo resultado de
um levante políticomilitar, iniciou-se no
Brasil, em 15 de novembro de 1889 a República
Federativa Presidencialista, liderada pelo Marechal Deodoro da Fonseca,
ferrenho defensor da Monarquia.
Ele e parte dos militares que participaram
da movimentação pelas
ruas do Rio de Janeiro
acreditavam que a Monarquia continuava sendo
o “único sustentáculo” do
país. Na verdade, pretendia-se derrubar apenas o
gabinete do Visconde de
Ouro Preto.
A República não favorecia em nada aos mais
pobres. Assim, também
não contou com a parti-

Uma vez Jacareí, sempre Flamengo
é uma deferência de máximo nível, pois torcer
pela cidade ‘tanto quanto’
pelo clube já seria exigir
demais de qualquer apaixonado pelo Mengão.
Claro que isso é força
de expressão para justificar uma visão otimista
do futuro de Jacareí, que
vive um ciclo de esperanças diretamente ligado à
qualificação dos jovens
de hoje; o ramo imobiliário é bom medidor das
possibilidades de desenvolvimento do município
e o Flamengo, “bem, o
Flamengo, como se viu
quinta-feira (15) é o Fla-

arquivo Pessoal
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Rodrigo com os filhos
Fernando e Eduardo
mengo”, afirma Rodrigo.
No domingo, 4 de novembro, os garotos Edu-

Artigo
República: estamos preparados?
cipação desses na ação
efetiva. Naquela ocasião,
não havia consenso da
maioria do povo de que
aquel a seria a forma
ideal de governo para os
brasileiros.
O Governo Republicano Provisório e seus
ministros, todos pertencentes à nata gestora da República, eram
membros regulares da
Maçonaria Brasileira. A
Maçonaria mantém-se
presente entre as lideranças brasileiras desde
a Independência, aliada
aos ideais da filosofia Positivista. Ambas se unem
na formação do Estado

Republicano.
A palavra República,
em latim “res publica”,
significa “coisa do povo”,
assim deveria emanar das
suas neces si d a d e s (e
não das necessidades
das grandes castas sociais abastadas), como
de maneira utópic a o
desejou Raimundo Teixeira Mendes ao idealizar a frase “Ordem e
Progresso”, escrita na
bandeira. Essa expressão é o lema pol ítico
do positivismo: “O Amor
por princípio e a Ordem
por base; o Progresso
por fim”.
Deodoro da Fonseca

ardo e Fernando emocionaram Rodrigo ao en trarem no gramado do
Morumbi de mascotes
do Mengão e cantarem
com os jogadores o
Hino Nacional Brasileiro antes do jogo contra
o São Paulo. Sonho
que Rodrigo alimentou
para si desde pequeno,
vê -l o realizado pel os
filhos foi impactan te. Haja coração! Deu
empate; 2x2. Foi bom;
uma vitória poderia ser
muito forte (Deus sabe
o que faz).
Uma vez Flamengo...
O Diário de Jacareí faz
sua parte ao revelar ‘Filhos Brilhantes’ em dose
quadrupla, pois homenageia Carlos, Rodrigo, Fernando e Eduardo no exato
dia (17 de novembro) em
que o clube completa 123
anos... Sempre Flamengo!
deixou claro em cartas a
seu sobrinho Clodoaldo
da Fonseca, em 1888,
que a República sendo
proclamada constituiria
uma “verdadeira desgraça” por não estarem, os
brasileiros, preparados
para ela. Seria o Marechal um visionário por
ter exposto semelhante
pensamento?!
Já é hora de vivermos
a República para sermos
responsáveis pela República que temos. É necessário externarmos nossos ideais tendo o Amor
por princípio, a Ordem por
base e o Progresso por
fim, como propõe nosso
símbolo máximo; a bandeira nacional.
*Jaime Bustamante Fortes é advogado em Jacareí (OAB/SP 70.122).
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Polícia investiga rota do dinheiro que
sumiu de conta bancária da Câmara
A Redação

Passeio Ciclístico
da Primavera
será neste
domingo (18)
A Secretaria de Esportes e Recreação
promove, neste domingo (18), ‘Passeio
Ciclístico da Primavera’. A concentração tem início às 8h,
com largada às 9h,
no Parque dos Eucaliptos (Avenida Nove
de Julho) e percorre
as principais ruas do
Centro. Para participar, não é necessária
inscrição antecipada.
De acordo com os
organizadores, são
esperadas cerca de 3
mil pessoas.

Jacareí
recebe
competição de
robôs sumôs
A Faculdade Anhanguera sediará no dia
24, das 9h às 12h,
uma competição de
robótica, utilizando
uma adaptação das
regras da RoboCore –
que tem o objetivo de
difundir e estimular
o desenvolvimento
da robótica no país. A
participação é aberta
a alunos acima de 16
anos, de escolas técnicas e graduações
em Engenharia. As
inscrições são gratuitas e devem ser feitas
até o dia 20, às 23h59,
pelo link https://goo.
gl/VC8AnG.

A Polícia Civil continua investigando o desvio
de R$ 317.287,00 da conta
corporativa da Câmara
Municipal de Jacareí. A
ocorrência foi registrada
na delegacia na tarde do
dia 27 de setembro, um
dia após o fato. De acordo
com o boletim de ocorrência, o valor foi retirado da
conta da Câmara em sete
transferências diferentes,
feitas via internet banking
de forma sequencial.
O Diário de Jacareí
apurou que o suposto
‘golpe’ foi iniciado após
contato telefônico entre
uma pessoa que se dizia
funcionária do banco e o
setor responsável na sede
do Legislativo.
De acordo com o delegado secional assistente, Tális Prado Pinto, a
Polícia enviou ofício ao
Banco Santander pedindo

Divulgação/CMJ

Desvio de pouco mais de R$ 317 mil de conta do Legislativo de Jacareí ocorreu no dia 26 de setembro

Vista aérea do prédio da Câmara Municipal de Jacareí, na região central da cidade

informações sobre para
quais contas o dinheiro
foi transferido. “Só eles
(o banco) podem esclarecer o caminho feito
pelo dinheiro desviado”,
comentou.

Ainda segundo o delegado, a polícia quer a
identificação dessas contas, e a quebra de sigilo
bancário para identificar
os destinatários das transferências e o valor exa-

Câmara instaurou
procedimento interno
de averiguação sob sigilo
No dia 04 de outubro,
a Câmara Municipal de
Jacareí instaurou um
procedimento administrativo interno de averiguação preliminar (que
correu sob sigilo), com
prazo de 30 dias para
a sua conclusão, para
apurar o desvio de pouco
mais de R$ 317 mil de
uma conta corporativa
em nome do Legislativo.
Os trabalhos foram conduzidos pelo Departa-

mento Jurídico da Casa.
No dia 01 de novembro, a Comissão responsável entregou um
relatório com o resultado desse procedimento.
Nesse período, servidores que tiveram contato
com o fato foram ouvidos e a Câmara não
descarta ingressar com
uma ação na Justiça
contra o banco para reaver o dinheiro.
Em nota, o Santander



Só eles (o banco)
podem esclarecer
o caminho feito
pelo dinheiro
desviado
Tális Prado Pinto, delegado
Seccional assistente

visitou as dependências
da Casa, conversou informalmente com servidores
e determinou a apreensão
do computador em que
eram realizadas as operações, para perícia da
Polícia Civil.

já havia informado que
identificou que as transações realizadas foram
devidamente validadas
com as credenciais de segurança fornecidas pela
instituição, “as quais são
de uso pessoal e intransferível”, reforça.
Ainda de acordo com
a instituição, em caso
de comprovada fraude,
por eventual falha no
sistema da instituição, o
banco ressarce o valor.

José Luiz Bednarski

P

oucas figuras históricas projetam tanta ignomínia ao
Estado de Alagoas quanto o Marechal Manuel Deodoro da Fonseca.
Diz o anexim lusitano que ‘o dia do benefício é a véspera
da ingratidão’. Ao admitir dever-lhe imensos favores, Deodoro divulgava sua lealdade eterna a Pedro II, prometendo
que carregaria seu caixão.
Sem qualquer apelo popular, a República foi deflagrada a
partir de uma ‘fake news’, com Deodoro movido por primitivo
ciúme machista (tema para outro texto).
Contrariando ordens médicas e a vontade uxória, o enfermo Fonseca desceu ao Campo de Santana e, sem coragem
para proclamar a república, desbarretou-se e bradou ‘viva
o Imperador’.
Com o Marechal acovardado diante da estatura moral do
Magnânimo, coube ao trêmulo Major Sólon Ribeiro a ingrata
tarefa de comunicar Sua Majestade do golpe militar.
O alferes Joaquim Ignácio Batista Cardoso (avô de FHC)

to transferido para cada
conta. A Polícia não descarta nenhuma hipótese,
inclusive a possibilidade
de a movimentação dos
valores ter sido comandada por hackers.
O ba nc o i n for mou
que, inicialmente, não
detectou irreg ularidades nas transações e a
Câmara pediu bloqueio
da conta durante a investigação.
De acordo com a Câmara, no dia 03 de outubro, o delegado Guilherme Caselli de Araújo

O Abominável Marechal da Ingratidão
até propôs, dentre os positivistas ateus, o fuzilamento de
toda a família imperial, ideia apoiada pelo inflamado advogado
Silva Jardim.
Inerte Deodoro da Fonseca frente ao intento assassino,
evitou a trágica emulação do desfecho dos Romanov a objeção
de Benjamin Constant, que ponderou ser Pedro de Alcântara
um homem honrado.
À família imperial foi estipulado o prazo de 24 horas para
sair do Brasil. Temerosos da revolta popular, os conspiradores
anteciparam a expulsão para a madrugada chuvosa.
Ironicamente, o paquete que zarpou com os Orleans e Bragança para Portugal chamava-se Alagoas. Saudosa do Brasil

e abalada de súbito, a Imperatriz Teresa Cristina faleceu em
poucos meses.
Enquanto Pedro II recusou terminantemente qualquer
indenização governamental, Deodoro dobrou o próprio salário. Inflação à galope, instalou-se nossa permanente crise.
Deodoro renunciou em dois anos. Um ditador sanguinário
assumiu.
Ciente dos acontecimentos, Pedro saiu à noite fria para
meditar tristemente, contraiu pneumonia e faleceu duas
semanas depois. Os republicanos proibiram o traslado do
féretro ao Brasil.
Entre os pertences do Imperador, encontraram um bilhete com terra brasileira, o derradeiro pedido patriótico: ser
enterrado com ela
Quando a idosa genitora do Marechal Deodoro soube
de todo o ocorrido, amaldiçoou-o e nunca mais quis vê-lo.
Destino mais que merecido a esse filho da mãe.
José Luiz Bednarski é Promotor
de Justiça da Cidadania e do Consumidor
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A Redação
A Prefeitura Municipal publicou o edital para
contratação de empresa
que será responsável pela
construção da terceira
ponte em Jacareí. O documento consta do Boletim Oficial que começou
a circular no último dia 9.
A obra da terceira ponte vem sendo discutida
em Jacareí desde a década de 90. No edital consta, também, a implantação do novo sistema
viário de interligação das
avenidas Malek Assad e
Castelo Branco, em uma
extensão de um quilômetro. O trecho interligará o
Rio Abaixo ao Prolongamento do Jardim Santa
Maria (região norte).
A empresa vencedora

do certame ficará responsável pelo fornecimento de material, mão
de obra e equipamentos.
Os envelopes poderão ser
entregues até 9h30 do dia
21 de dezembro.
O i nvest imento da
prefeitura estimado em
R $ 20 m i l hões, com
recursos próprios, está
sendo licitado aos moldes internacionais com
publicações de grande
circulação e enviado para
19 embaixadas. Com a
conclusão do financiamento da CAF (Banco
de Desenvolvimento da
América Latina), este
valor será reembolsado
para o Município.
De acordo com a atual
administração, os próximos passos apontam
para a conclusão do pro-



O processo de
desapropriação está
avançado, a licença já
está sendo submetida
aos órgãos competentes
Celso Florêncio, secretário de
Governo da Prefeitura de Jacareí

No alto da foto (trecho do rio) é possível observar parte do trecho onde será construída a
terceira ponte de Jacareí, que ligará os bairros Rio Abaixo e Prolongamento do Santa Maria

cesso de desapropriação
de áreas particulares do
entorno da obra. “O processo de desapropriação
está avançado, a licença

Obra é parte do Programa de
Desenvolvimento Urbano e Social
A construção da terceira ponte faz parte
do pacote de obras do
Programa de Desenvolvimento Urbano e
Social de Jacareí, que
tem como objetivo geral
a melhoria da mobilidade e da infraestrutura
urbana e a revitalização
de áreas públicas, impulsionando o desenvolvimento econômico
e socioambiental.
A proposta tomou
como base o Plano Di-

retor Municipal (em fase
final de atualização),
o Plano de Mobilidade
Urbano (em desenvolvimento) e o Plano Integrado de Saneamento
(em desenvolvimento).
O custo estimado do
Programa é de US$ 75,0
milhões, dos quais o
município de Jacareí
solicitou à CAF um financiamento de até US$
60,0 milhões (240 milhões de reais), que foi
aprovado pela COFIEX

em junho de 2018.
No final de outubro,
o prefeito Izaias Santana
(PSDB) entregou pessoalmente à Câmara o
projeto de lei, aprovado
na quarta-feira (14), que
autoriza o município a
contratar o empréstimo
junto ao banco.
A equipe da CA F
esteve em Jacareí no último mês para avaliação
dos locais das futuras
obras e verificação dos
projetos.

já está sendo submetida
aos órgãos competentes
e o início das obras está
previsto para o primeiro
semestre de 2019”, desta-

cou o secretário de Governo, Celso Florêncio.
DESAPRoPRIAÇÕES
O decreto de desapro-

de quase 13 mil metros
quadrados, que foi doada
pelo Governo do Estado.
Além dessa área, o Município recebeu outros 23
mil metros quadrados para
a construção de um parque
linear, também às margens
do rio. Ambos os terrenos
fazem parte da Escola
Agrícola, e sua ocupação
não prejudicará as atividades da instituição.

ilustração

Investimento da prefeitura está estimado
em R$ 20 milhões, e o início das obras
previsto para o primeiro semestre de 2019

alex Brito/PMJ

Jacareí publica edital para obra
de construção da terceira ponte

priação dos terrenos, publicado em março deste
ano, definiu seis áreas
como sendo de utilidade pública, sendo três
no bairro Rio Abaixo e
outras três áreas no Prolongamento do Jardim
Santa Maria.
O trecho que fará a
ligação entre a Avenida
Malek Assad e as margens do Rio Paraíba, até
o local planejado para
construção da terceira
ponte, possui uma área

O parque linear do Tanquinho terá 14 mil metros quadrados, aliando a preservação da natureza, incentivo ao esporte e inclusão social

Prefeitura anuncia licitação para
obras no Córrego do Tanquinho
A Redação
As obras de macrodrenagem do Córrego
do Tanquinho (região
oeste) também tiveram o
edital para contratação
de empresa publicado
no Boletim Oficial do
Município do último dia
9. A previsão de custo é
de cerca de R$ 1 milhão.
A mac rod re na ge m
da malha cortada por
afluentes do Rio Paraíba
faz parte do pacote de
obras do Programa de
Desenvolvimento Urbano e Social de Jacareí,
que tem como objetivo a
melhoria da mobilidade e
da infraestrutura urbana
e a revitalização de áreas
públicas.
Em nota, a atual administração reforça que

“moradores da região do
Rio Abaixo, Vila Ita, Jardim Emília e Terras da
Conceição não sofrerão
mais com os problemas
de enchentes no período
de chuvas”. Todos esses
bairros também estão
situados na região oeste.
OUTRAS OBRAS
Além de macrodrenagem do Córrego do
Tanquinho, o projeto
contará com obras viárias e um parque linear.
A partir do Rio Paraíba,
será construída uma via
que ligará as avenidas
Castelo Branco e Lucas
Nog uei ra Garcez em
uma extensão de 2,2
quilômetros (interligação leste-oeste).
A proposta busca aliviar o trânsito nas vias

centrais, reduzindo o
tempo de deslocamento
entre regiões opostas.
O projeto visa ai nda
estimular a expansão
urbana e o desenvolv imento econôm ico
da região oeste que
está próxima de acesso
à Via Dut ra. “At ualmente, um loteamento
empresa r i a l já e s t á
e m c onst r ução nesta
região, demonstrando
a vocação do local, e
criando parte da infrae s t r ut u r a ne c e s s á r i a
neste eixo”, esclarece
o secretário de Governo,
Celso Florência.
Já o parque linear terá
14 mil metros quadrados
de área, aliando a preservação da natureza,
incentivo ao esporte e
inclusão social.
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Justiça suspende Plano Diretor e pede
informações sobre empréstimo do CAF
A Redação
A Justiça suspendeu
a tramitação dos procedimentos administrativo de revisão do Plano
Diretor do Município
e pediu informações à
Prefeitura sobre a obtenção de um empréstimo da
ordem de R$ 240 milhões
junto ao Banco de Desenvolvimento da América
Latina (CAF), para obras
de infraestrutura, mobilidade urbana e meio
ambiente em Jacareí.
A dec i são l i m i n a r
foi concedida na última
quar ta-feira (14) pela
titular da Vara da Fazenda Pública de Jacareí,
a juíza Rosângela de
Cássia Pires Monteiro.
A magistrada concedeu
prazo de 15 dias para que
a atual administração
apresente documentos
referentes ao orçamento

das obras que justificam
a obtenção de crédito
junto ao CAF, “muitas
das quais estão previstas
previamente e sem oitiva
popular no projeto do
Plano Diretor”, enfatiza.
A decisão da Justiça
atende a uma Ação Civil
Pública encabeçada pela
Defensor ia Pública e
pelo Ministério Público
do Estado de São Paulo.
Através dela, o Defensor
Bruno Ricardo Miragaia
Souza e a Promotora de
Justiça Elaine Taborda
de Ávila, pedem, liminarmente, a suspensão
de todos os atos de revisão do Plano Diretor do
Município.
Os dois órgãos pedem,
ainda, que o projeto de
lei do executivo sobre o
Plano Diretor somente
seja enviado à Câmara
após o cumprimento de
todas as etapas legais

Prefeitura já foi notificada
Procurada pelo Diário
de Jacareí para comentar o assunto, a Prefeitura de Jacareí respondeu,
na sexta-feira (16), data
na qual foi oficialmente
notificada sobre a ação,
que a Justiça determinou apenas a suspensão
da continuidade da revisão do Plano Diretor.
A atual administração
reitera que irá esclarecer
o procedimento, informar os atos sequentes
e requerer reapreciação
da questão.
Quanto ao financiamento público, a Prefeitura reitera que não
houve qualquer decisão
para impedir, mas apenas o requerimento de
documentos que serão
entregues com esclare-

cimento de todo o processo e seu andamento.
Quanto ao terceiro
item da liminar, “não
há qualquer outro projeto relacionado ao Plano
Diretor que comprometa o planejamento
da cidade”, reforç a.
Seg u ndo o gove r no
Izaias, os argumentos
do Ministério Púbico e
da Defensoria Pública
serão refutados ponto
a ponto no processo
judicial. No entender
d o p r e fe ito, “t rat ase de uma narrativa
equivocada, com alta
dosagem de posição
político-ideológica e
visão distorcida da representatividade popular oriunda do voto”,
reforça Izaias Santana.

Divulgação/CMJ

A decisão em caráter liminar foi concedida na última quarta-feira (14) pela titular da Vara da Fazenda Pública de Jacareí

Audiência pública na Câmara para revisão do Plano Diretor de Jacareí

para a sua elaboração.
ENTENDA O CASO
A revisão do Plano
Diretor está em discus-

são na cidade, com a
realização de oito audiências públicas em todas
as regiões e na própria
Câma ra, promov idas

pela Prefeitura no período entre 9 e 30 de
outubro.
De acordo com os
dois órgãos houve falta

de participação popular,
‘desde a formação da
comissão de estudos até
a realização das audiências’, enfatizam.
Segundo a Defensoria
e o MP, as audiências
aconteceram du rante
o seg undo t ur no das
eleições presidenciais,
“mome nto e m que a
sociedade se encontrava
mobilizada para uma
d a s mais complexa s,
polarizadas e disputadas
eleições”, e em horário
que impossibilitava a
participação de trabalhadores e trabalhadoras,
“de modo que as discussões foram tomadas
pelos empresár ios da
cidade”, completam.
Também é apontada
a f a lt a d e e s t u d os e
diagnósticos que pudessem embasar a proposta de revisão do Plano
Diretor.

Promotora critica aprovação da Câmara
em sessão ‘sem presença da população’
A Promotora de Justiça de Jacareí, Elaine
Taborda de Ávila, disse
ao Diário de Jacareí que
considera “lamentável
que instituições públicas,
como o Ministério Público e a Defensoria ainda
tenham que socorrer a
população na lesão de
direitos básicos e elementares como a participação
democrática.
“A revisão do Plano
Diretor não contou efetivamente com a participação dos mais diversos
segmentos sociais, e as
ocasiões e modos de envolvimento da sociedade
para tanto foram equivocados”, enfatizou.
Elaine Taborda também criticou a Câmara

Municipal pela aprovação do projeto do prefeito
Izaias Santana que autorizou a obtenção de empréstimo junto ao CAF
na ordem de R$ 240 milhões. Segunda a promotora o horário de sessão
do Legislativo, marcada
para às 9h, ‘impossibilitou a participação popular na discussão de um
assunto tão relevante’.



A revisão do Plano
Diretor não contou
efetivamente com a
participação dos mais
diversos segmentos sociais
Elaine Taborda de Ávila,
promotora de Justiça

“Já que a Prefeitura Municipal não fez questão
de abertamente discuti-lo
com a população, não
caberia à Casa de Leis
fazê-lo?”, perguntou a
promotora.
A Promotora de Justiça de Jacareí, Elaine
Taborda de Ávila, tam-

bém criticou o anúncio
da licitação de obras que
deveriam estar contempladas no Plano Diretor
“que não foi avaliado,
nem aprovado. Portanto,
não como licitar obras
vultuosas se não há Plano Diretor aprovado”,
finalizou.
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Vestibulinho da Etec para 2019 tem
inscrições prorrogadas até o dia 19
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

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).

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

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)

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

VENDEM-SE
Estoque e instalações
de mercearia. Motivo: mudança
para outra cidade. Comércio
situado na Rua Vicentina,
nº 52, Centro, Jacareí/SP.
Tels.: (12) 3953-1269 ou
(12) 98190-7579

As inscrições para Vestibulinho do primeiro
semestre de 2019 da Etec
Cônego José Bento – Escola Agrícola de Jacareí,
foram prorrogadas até às
15h da próxima segunda-feira (19), horário em
que o sistema fecha. O
candidato deve fazer sua
inscrição pela internet,
no site www.vestibulinhoetec.com.br. O exame
acontece no dia 16 de

dezembro.
A Etec oferece um total de 280 vagas. Para
efetivar a inscrição, é
preciso imprimir o boleto
bancário e pagar a taxa
de R$ 30 em dinheiro em
qualquer agência bancária ou lotérica.
CURSOS
A Etec oferece em Jacareí cursos do Ensino
Médio Integrado ao Técnico em Administração,
Agropecuária, Meio Am-

EDItAIS

 SERVIçO

alex Brito/PMJ

ImóVEIS

A Redação

a etec Cônego José Bento
está localizada na av. Nove de
Julho, 745, no avareí, região
central de Jacareí. além do
site www.vestibulinhoetec.
com.br., outras informações
podem ser obtidas através
dos telefones: (12) 39515800 / (12) 3951-5230.

A Etec Cônego José Bento

biente e Química (todos
no período da manhã),
além de cursos noturnos
de Técnico em Logística
e Redes de Computadores. No sábado de ma-

nhã, disponibiliza curso
de Administração (EAD
- Semipresencial).
A escola conta também com Técnico EAD
(online) para Administração, Comércio, Guia de
Turismo e Secretariado.
São 40 vagas para cada
um dos cursos.
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Coro Jovem realiza apresentações
gratuitas no fim de ano em Jacareí
Iniciativa patrocinada por meio da Lei de Incentivo à Cultura ofereceu formação para 40 jovens
Em Jacareí, a música
ganha destaque com o
projeto ‘Coro Jovem de Jacarehy - Canções do Brasil’, que fará apresentações
gratuitas na cidade durante os meses de novembro
e dezembro. A primeira
delas, neste domingo (18),
às 19h30, na Sala Mário
Lago, no centro.
Viabilizado pela LIC
(Lei de Incentivo à Cultura), com apoio da Fibria
e em parceria com a Fundação Cultural, o projeto ofereceu capacitação
musical para cerca de 40
jovens, entre 16 e 28 anos.
Após passa rem por
uma seleção, com audições e testes de aptidão,
os jovens tiveram aulas
três vezes por semana,
de junho a outubro, com
uma carga horária de cerca de 160 horas. Os que
moravam em regiões mais

O regente do
Coro Jovem,
Rodrigo Rangel
(à esquerda)
com integrantes
do Coro Jovem
de Jacareí

Divulgação

A Redação

 SERVIçO
‘CORO JOVEm DE JACAREhy - CANçõES DO BRASIL’
18/11 (19h30) – Sala Mario Lago
25/11 (19h) – Paróquia de São Silvestre
02/12 (10h) – Pátio dos trilhos
16/12 (20h) – Matriz imaculada Conceição.
* todos os eventos são gratuitos

distantes do Sesi (região
oeste), onde foram ministradas as aulas, receberam
vale-transporte.
Do grupo inicial, 28
alunos participaram de
todas as atividades e se

preparam para as apresentações em Jacareí. Serão
quatro concertos abertos
ao público, uma premiere para convidados, amigos e
parentes dos jovens - e três
em formato de flashmob

(apresentação
surpresa e rápida em diferentes locais
da cidade).
O regente do Coro Jovem, Rodrigo Rangel, escolheu um repertório que
inclui músicas de nomes
reconhecidos como Tom
Jobim, Vinicius de Moraes
e Heitor Villa-Lobos.
FIBRIA E A LIC
A Fibria é incentivadora de projetos culturais
por meio da LIC desde
2005 e apoia projetos há
11 anos consec utivos,
tendo beneficiado 47 iniciativas em Jacareí.

A
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Difícil e forte

lan Ball dirigiu até hoje apenas um filme: ‘Tabu’
(2007). Baseado no livro de Alícia Erian, roteirizado também por A. Ball, narra a história de Jasira,
menina de 13 anos de pai muçulmano e mãe americana,
que tenta se adaptar ao mundo de ambos, à sua maneira.
A fita se inicia com seu padrasto cometendo um ato
de quase violência sexual, e por isso a mãe Gail (Maria
Bello) a manda morar com o pai, Rifat (Peter MacDissi).
Mas a garota (Summer Bishil, na época das filmagens
com 18 anos) atrai atenção de todos, principalmente dos
homens, pela timidez, beleza.
O comportamento repressivo de Rifat a deixa mais
complexada, e simultaneamente com a vontade de experimentar a própria sexualidade. Alan Ball trabalha bem
a temática da pedofilia, maneja com esmero a centralização de Jasira com Rifat e Travis (Aaron Eckart), vizinho militar (trama se passa em 1990, limite da Guerra do
Oriente Médio, governo de Bush pai) tão preconceituoso
como Rifat, que se intitula ‘americano raiz’, uma troça
provocativa do script.
É complicado traduzir na tela o emblema da pedofilia, tão propagado como mal discutido. Uma semelhança
que se faz com ‘Tabu’, e óbvia, é com ‘Lolita’ (1962, 97),
escrita por Vladimir Nabocov lá em 1955, e que várias
controvérsias criou.
O longa explora ambientes hostis como assédio e
estupro, e Summer passa ao espectador todo o medo,
ao mesmo tempo inocência e deturpação de imagem
para o personagem. A direção é peça fundamental neste processo, que conta também com as participações da
sempre talentosa Toni Colette (essa atriz já deveria ter
conquistado um Oscar...)
Lynn Collins, que faz a namorada do pai árabe. Tratase de obra meio hermética, não por ser de entendimento
arriscado, e sim porque é de teor destoante de tudo o
que estamos acostumados a ver. Suavidade não existe
aqui. Duração: 111 minutos. Cotação: bom.
Rodrigo Romero é jornalista e
escreve para este jornal semanalmente
www.recantodasletras.com.br/autores/rodrigoromero

Recomendamos...
MPB nos Trilhos é destaque
deste domingo (18) no centro

A

Horóscopo
VISITE: WWW.OMARCARDOSO.COM.BR
áRIES
21/03 a 20/04
Procure a felicidade no terreno espiritual e tudo será mais fácil. Os astros
o favorecem em todos os sentidos.
Os obstáculos tendem a desaparecer
diante do período propício que se inicia
agora. Oportunidades para que seus
desejos e sonhos se concretizem.

TOURO
21/04 a 20/05
Nesta fase do ano, você terá surpresas
agradáveis se entrar em contato com
as pessoas amigas. Ascensão prevista durante todo este dia. Amor e vida
conjugal, favorecidos. Boas influências para revelar planos para o futuro.

GêMEOS
21/05 a 20/06
Dia que poderá beneficiá-lo nas questões pessoais, íntimas e familiares.
Pode demorar, mas conseguirá o que
esta pretendendo. Pense mais em seu
lar. Algum parente poderá favorecê-lo.
É hora de colocar todos seus pensamentos em ordem.

CÂNCER
21/06 a 21/07
Seja mais confiante em si mesmo e empreendedor que conseguirá os melhores
resultados, neste dia. Todavia, a fase não
lhe será das mais propícias, principalmente no que se refere ao dinheiro e a
sua saúde.

LIBRA
23/09 a 22/10
Talvez não consiga gozar de liberdade
que quer e precisa. Mas é provável que,
se meditar sobre a opinião dos outros
terá maior recompensa num futuro próximo. Sucesso cultural e público. Boa influência para o romance e o casamento.

LEÃO
22/07 a 22/08

ESCORPIÃO
23/10 a 21/11

Esmero e capricho demasiados poderão
resultar em perda de tempo. Cuidado
com o período de escândalo e até de sedução que terá de passar. Faça o que tem
a fazer com brevidade. Melhora sensível
de saúde e das condições gerais deverão
se apresentar.

Com otimismo e entusiasmo, você conseguirá ótimos resultados. Procure
evitar os compromissos arriscados.
Não trate de negócios com pessoas
desconhecidas. Tenha cautela. Reserve
um tempo para a meditação, a fim de se
manter equilibrado.

VIRGEM
23/08 a 22/09

SAGITáRIO
22/11 a 21/12

Com otimismo e entusiasmo, você conseguirá ótimos resultados. Procure evitar
os compromissos arriscados. Não trate
com pessoas desconhecidas. Os obstáculos tendem a desaparecer diante do
período que se inicia. Ótimo prenúncios
para a vida familiar.

As boas vibrações da lua causarão algumas modificações no seu comportamento. Não estranhe. Todas as coisas
que contenham arte, música e beleza
atrairão sua atenção. Dê vazão aos seus
instintos e sentimentos nobres.

CAPRICÓRNIO
22/12 a 21/01
Com a energia de Marte, sentirá a necessidade de ser mais amado e compreendido, e lutará por isso. O excesso
de desconfiança, quanto o excesso
de confiança, podem ser prejudiciais.
Pessoas amigas irão ajudá-lo de alguma maneira.

AQUáRIO
21/01 a 19/02
Tudo depende de você para que as coisas que você deseja, aconteçam. Sua
atividade zodiacal estará sumamente
favorecida no que diz respeito ao seu
interesse pessoal. O trânsito da lua
estará reforçando o seu lado espiritual.

PEIXES
20/02 a 20/03
Dia que promete muito sucesso nas
viagens, nos negócios, no trabalho e
nas novas empresas. Os amigos estarão
disposto a colaborar. No setor afetivo,
o dia é propício para um diálogo sincero
com a pessoa amada.

reProDução/FaCeBook

Fundação
Cultu ral de Jacarehy apre senta neste
domingo
(18), às 19h,
no Pátio
dos Trilhos,
o MPB n o s
Tril h o s ,
com Diogo
Nazareth. A
e di ç ã o faz r e f er ên ci a
ao mês da Consciência
Negra.
Neste show serão

apresentadas
canções do
álbum autoral de Diogo
focadas nos
t o q u e s e r i tm o s af r o - r e ligiosos, ha rmonizados
com o choro
e o samba.
Diogo falará sobre fé,
ancestralid a d e , comportamento,
vivência, conexão entre
passado, futuro místico
e, dia a dia.

SAúDE

8|

www.diariodejacarei.com.br

Saúde

Jacareí,17 a 23 de novembro de 2018

Novos casos de câncer de próstata
devem passar de 68 mil até o fim do ano
Sábado, 17 de novembro, Dia Mundial de Combate ao Câncer da Próstata. Por esse motivo, o mês
de novembro é também
conhecido como ‘Novembro Azul’, destinado à
conscientização mundial
sobre esse tipo de câncer.
A doença é a segunda
maior causa de morte por
câncer no Brasil, ficando
atrás apenas do câncer de
pulmão.
Dados do Instituto Nacional do Câncer (INCA)
estimam que os números
de diagnóstico desse tipo
de câncer devem ultrapassar os 68 mil este ano,
7 mil casos a mais do que
no ano passado.
Segundo o Instituto
Oncoguia, um a cada nove
homens será diagnosticado com a doença durante a
vida. E o mais assustador é
que um a cada 41 homens
morrerá devido ao câncer
de próstata.
Por isso, o diagnóstico
precoce da doença é tão

ilustração

Especialista em Oncologia fala sobre cuidados e prevenção da doença que tem assombrado o mundo nos últimos anos

Um a cada nove homens será diagnosticado com a doença durante a vida

importante. Segundo o
Dr. Aier Adriano Costa,
coordenador da equipe
médica do Docway, o
diagnóstico rápido da doença faz com que o tratamento seja eficaz em 9

entre 10 casos. “Quanto
mais consciência os homens tiverem da doença
e de como diagnosticá-la
e preveni-la, maiores são
as chances de cura e sucesso no tratamento, por

isso campanhas como
essa são tão importantes”,
comenta.
ESTÁGIOS
DA DOENÇA
A doença em estágio

inicial normalmente não rico familiar, a incidêncau sa a lg u m t ipo de cia de casos da doença
si ntoma, mas em ca- é reduzida quando o
sos avançados, a pessoa homem adota medidas
pode apresentar f luxo simples em seu dia a dia.
urinário f raco ou in- Uma dieta saudável e a
terrompido, impotên- prática de exercícios são
cia, sangue no líquido fundamentais para quem
seminal, franqueza ou quer manter-se longe
dormência nas pernas e das doenças. “Quando
me refiro a
pés, dor ou
hábitos sauardor dudáveis, não
rante o xixi
A doença é a
estou die até perda
segunda maior
zendo que o
do controle
homem preda bexiga.
causa de morte por
cise virar
Ainda
câncer no Brasil,
um at leta,
seg undo o
ficando atrás apenas se ele praespecialisexerta, justado câncer de pulmão ticar
cícios de
mente por
intensidade
não apremoderada
sentar sintoma s releva ntes e m por 150 minutos duranest ág io i n ic ia l é que te a semana, aliando
existe essa importância isso a uma dieta mais
da realização de exames equilibrada que inclua
antioxidantes, dentre eles
periódicos.
Quanto à prevenção, o selênio, vitamina E e o
deve-se ficar atento não licopeno, Já conseguirá
só aos fatores de risco grandes resultado”, comcomo a idade e o histó- pleta o especialista.

