Variedades| Pg. 7
Secretaria de Esportes
promove corrida
exclusiva para garotada

Diretor de redação | angelo ananias

www.diariodejacarei.com.br

Jacareí-SP, 24 a 30 de novembro de 2018

ano 50 | N° 9.739

1,00

R$

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

Cidade

Saúde | Pg. 8
Obesidade é considerada
epidemia pela Organização
Mundial de Saúde

Cidade

Após reforma,
Unidade de
Saúde do
Jardim das
Indústrias volta
a funcionar

Alex Brito/PMJ

Ilustração

Duas chapas
concorrem à
eleição da
subseção da
OAB dia 29
em Jacareí
Pg. 4

Pg. 5

Izaias promoverá nova reforma
para atender demandas da Justiça
menos médicos
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do programa ‘Mais
Médicos’. Todos
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do Estratégia de
Saúde da Família
(ESF), que conta
com recursos do
governo federal, e
presta atendimento
nas 16 unidades
do programa.
Pg. 5

Alex Brito/PMJ

Médico
cubano
durante
atendimento
do ‘Saúde
da Família’
em Jacareí

19º

min

probabilidade
de chuva 90%

28º

max

18º

min

Probabilidade
de chuva 90%

27º

max

Compra......3,817
Venda.........3,818

Compra......3,670
Venda.........3,970

Compra......4,335
Venda.........4,336

Conhecimento.................pág. 02
Cidade............................pág. 03
Cidade............................pág. 04
Cidade............................pág. 05

Geral.............................. pág. 06
Classificados................. pág. 06
Variedades..................... pág. 07
Saúde............................ pág. 08

www.diariodejacarei.com.br

Conhecimento
Editorial

2|

Novembro Azul

Contra o Câncer de Próstata

A

Campanha Novembro A zul é
r e al i z a d a m u n dialmente para salientar a impor tância do
diagn ó stico pr e coce
do câncer de próstata.
Trata - se de uma do ença muito comum e
potencialmente curável
quando diagnosticada
em uma fase inicial.
O câncer de próstata agride os homens,
principalmente a partir
dos 45 a 50 anos, justamente quando estão no
auge de suas vidas, com
grandes compromissos
com suas famílias, com
o trabalho e com a sociedade em geral.
Não há como se prevenir desse tipo de câncer, mas há como dar-se
a si próprio a chance de
um diagnóstico precoce
e, por conseguinte, ser
contemplado com um
tratamento mais sim-

ples e com mais chance
de cura. Para que isso
o c or ra é n e ce s s á r i o
primeiramente buscar
informações sobre a
doença, sua incidência,
seus riscos e os modos
de diagnóstico precoce.
O INCON – Instituto
de Cirurgia e Oncologia, com o intuito de
fornecer informações
fidedignas sobre o câncer de próstata, vem
compartilhar com você
leitor a campanha realizada pelo COE – Centro
de Oncologia Especializada e o Shopping Colinas, que convidaram
grandes especialistas
de toda a região para
responderem as perguntas mais comuns
sobre esse tipo de patologia.
Confira o que é fato
ou o que é boato sobre
o câncer de próstata!

Acesse todos os
vídeos da Campanha
Novembro Azul
através do
QR CODE ao lado

www.youtube.com/c/COECentrodeOncologiaEspecializada
Eles foram feitos para trazer informação e
conscientização a você e toda a sua família!
Dr. Celso Abrahão (CRM SP 45.379)
Oncologista, Diretor Clínico do INCON.

A

Jacareí, 24 a 30 de novembro de 2018

A caminho do ‘Menos Médicos’

saída dos 39 profissionais cubanos do ‘Mais
Médicos’, de Jacareí, em
decorrência do cancelamento do
convênio entre Cuba e o Brasil
em âmbito nacional, coloca
de novo na berlinda o assunto
saúde pública, sempre citado
como um dos mais preocupantes de qualquer governo. Outra
vez fica exposta a fragilidade do
conjunto, com a falta de entrosamento entre as peças do SUS
(Sistema Único de Saúde) como
um todo. O fato é tão preocupante quanto seria uma eventual
incompetência dos cubanos da
área, questão levantada pela
recusa daquele país que seus
médicos submetam-se a exame
de validação do diploma.
O certo de um funcionamento
entrosado (que se espera de
um ‘sistema’) seria preocuparse maciça e inicialmente com
atitudes ou ações de prevenção

contra doenças. Estudos mostram que hábitos saudáveis que
incluam alimentação correta,
atividades ao ar livre, práticas
sociais lúdicas, sono corretamente durável, dentre outras,
diminuiriam em 25% as buscas
de alívio a doenças nos postos

Outra vez fica
exposta a fragilidade
do conjunto, com a
falta de entrosamento
entre as peças do SUS
médicos, e a baixos custos.
A médica e vereadora Márcia
Santos (PV), na quarta-feira (21),
em conversa informal na copa
do Legislativo durante pequena pausa da sessão, mostrava
que ali, num simples encontro
fortuito, as quatro pessoas pre-

sentes cometiam quatro erros
alimentares com a ingestão de
‘açúcar, pão de farinha branca,
margarina e o próprio cafezinho’. Márcia, que também se
dedica à prevenção de doenças
em idosos, lamentava que ‘quase ninguém se preocupa com o
que ingere’.
Portanto, o atual problema,
que levará à substituição de
médicos cubanos por outros
profissionais humanamente
contratados, precisaria ter em
conta a utilização de todas as
práticas de manutenção da
saúde das famílias assistidas.
Caso contrário, estaremos trocando ‘seis por meia-dúzia’ num
universo carente de centenas de
profissionais conscientes. Pior:
estaremos aumentando cada
vez mais essa falha no sistema.
Melhor batizá-lo de uma vez de
‘Menos Médicos’.
É a nossa opinião.

S

eg un d o a p si c o logia, “a mente
humana não sabe
diferenciar o real do
imaginário”. Por isto,
quando assistimos concentrados um filme ou
um a p e ç a d e te atr o,
facilmente nos deixamos levar pela fantasia e chegamos a ser
até influenciados pela
história. Evita-se isso
ensinando o cérebro a
diferenciar o certo do
errado.
Com a leitura de um
livro melhoramos a capacidade de entender as
coisas. A palavra escrita
exige mais da nossa imaginação, do raciocínio e
da nossa concentração.
É uma ginástica cerebral . Já atrapalharam
nosso desenvolvimento
o cinema, depois a TV
e agora, sem dúvida, as

Patriotismo heroico e obrigação
redes sociais quando está grandemente conusadas como ferramen- taminada. Chegamos ao
tas de alienação.
ponto de não interpretar
Com menos leitura, o simples texto de uma
as pessoas
car ta ou um
passam a enpequeno re frentar o coticado postado
Com a leitura
diano com dino WhatsApp.
ficuldade por
Até pessoas
de um livro
falta de exermais informamelhoramos
cício. É nessa
das ac ab am
deficiência
a capacidade de também caindo nas armaque apostam
entender as coisas dilhas.
os autores de
O assunto
‘ fake news’,
vem a propódas not ícias
falsas, certos de que o sito do momento em
cérebro da grande mas- que vivemos. Uma rápisa acredita sem reagir da lida nos registro da
naquilo que recebe e já história (fartamente à

O
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Direito Civil Brasileiro, que é foi
codificado no ano
1916 e sofreu profunda alteração legislativa
para seguir o bom caminho traçado pela Constituição Federal, regula
os direitos e obrigações
das pessoas e dos seus
bens. Afirma a Norma
que são absolutamente
incapazes para os atos
da vida civil os menores de dezesseis anos,
os enfermos por causa
transitória ou permanente e que não tiverem
compreensão dos atos
civis que devam pratica.
Disciplina, ainda, que
são relativamente incapazes para a prática
de determinados atos
do cotidiano, os maiores de dezesseis anos e
os menores de dezoito
anos. Da mesma forma,

Capacidade Civil
aquel as pessoas que
consomem bebida alcoólica imoderadamente e
de forma constante; os
chamados de ébrios e os
viciados em tóxicos; os
doentes mentais que tenha discernimento reduzido ou desenvolvimento
mental incompleto. Também são relativamente
incapazes os pródigos,
aqui considerados,
pessoas perdul árias,
que pouco ou nenhum
valor atribuem aos
próprios recur sos fi nanceiros e bens, e os
di s sip am em prejuízo
próprio e de sua família.

Com reserva aos casos de incapacidade civil
decorrente da idade (que
são transitórios), para
as demais situações a
verificação da incapacidade, embora notável
de primeiro jato, reclama
reconhecimento jurisdicional com prévio exame
pericial, só para ao fim
e ao cabo ser decretada
a incapacidade por Sentença Judicial, com a nomeação de um Curador
para representação do
incapacitado.
A Decisão que decreta
a incapacidade civil será
tornada publicada e co-

disposição na internet)
seria suficiente para que
captássemos a gravidade do momento e – por
comparação – entenderíamos que a solução
para melhorar o país não
depende só da eventual
troca de governo. A s
raízes da crise são mais
profundas e o caminho
a percorrer mais espinhoso.
Por tanto, aprender
a ler corretamente e
entender o futuro com
base no passado para
se prevenir contra o pior,
depende de atitudes em
que o hábito da leitura é
poderoso treinamento.
‘Jacareí cidade leitora’
é muito mais que uma
frase de efeito; é meta
a ser atingida com patriotismo heroico. E nossa obrigação enquanto
Academia de Letras.
municada ao Registro
Civil de Pessoas Naturais para ciência de terceiros. A declaração de
incapacidade não pode
trazer qualquer prejuízo
ou dano aos direitos
d e p er s on al i d a d e d o
incapaz que continua
titular de direitos e de
obrigaçõe s con dicio nada à representação
por quem de direito, no
caso, o Curador Judicial, salvo os negócios
ju r ídi c o s q u e e x ijam
sol enidade, condição
que se aperfeiçoa com
a autorização judicial
e será praticado pelo
representante legal indicado na Decisão que
declarou a incapacidade.
*Dr. Paulo de Tarso Castro
Carvalho é advogado, Consultor e Mestre em Direito e
Professor Universitário.
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Izaias promoverá nova reforma
para atender demandas da Justiça
Os primeiros projetos enviados pelo prefeito à Câmara no dia 14 deverão ser votados ainda este ano

O Serviço Integrado de Medicina (SIM)
passou a realizar exames de endoscopia
e colonoscopia em
suas dependências,
na unidade localizada
no Jardim Paraíba.
A expectativa é de
que sejam realizadas
400 endoscopias e
80 colonoscopias por
mês. Para tanto, foram adquiridos novos
equipamentos e um
espaço exclusivo na
unidade, que passou
por reformas estruturais.

‘Dia D’ do
Novembro Azul
em todas as
unidades de Saúde
Neste sábado (24),
em todas as unidades
de Saúde de Jacareí,
acontecerá o ‘Dia D’
do Novembro Azul. A
iniciativa visa ofertar
exames específicos
aos homens durante todo o dia. Serão
oferecidos testes rápidos de HIV e Sífilis,
das 8h às 17h. Além
das UBSs, a antiga
UPA Infantil (Av. Sen.
Joaquim Miguel Martins de Siqueira, 75),
também realizará o
atendimento.

O prefeito Izaias Santana (PSDB), que projeta novas alterações em fundações, autarquias e secretarias municipais

da Educação, Saúde, Infraestrutura e o gabinete
do prefeito deverão ser
alvo da próxima etapa

de alterações.
As alterações atendem
a uma Ação Direta de
Inconstitucionalidade

ALTERAÇÕES
De uma forma geral,
as mudanças propostas
pelo prefeito extinguem,
criam e alteram cargos de
provimento em comissão,
cargos de confiança de
provimento por servidor
efetivo; criam funções
gratificadas e readequam
suas respectivas atribui-

As alterações
atendem a uma
Ação Direta de
Inconstitucionalidade
movida pelo Ministério
Público Estadual
ções, tudo com base nas
exigências do TJSP.
Uma das novidades
é a criação de dois cargos efetivos, sendo um
de procurador e outro
de contador nas Fundações Cultural e Pró-Lar
e um só de contador no
IPMJ. Os cargos serão
prenchido por concurso
público com salários que
variam de R$ 3.200,00 a
R$ 3.650,00.

Oposição critica prefeito e diz que reforma é ‘arranjo político’
A Redação
O vereador Luís Flávio
Dias, um dos dois representantes do Partido dos
Trabalhadores (PT) na
Casa, criticou a reforma
administrativa proposta
pelo prefeito de Jacareí,
Izaias Santana (PSDB).
Segundo o parlamentar
de oposição “trata-se de
um arranjo para manter
as indicações políticas”.

De acordo com Luís
Flávio, o projeto visa
extinguir gerências e, em
contrapartida, aumentar
o número de assessores,
inclusive, em alguns casos, aumentando em quase 50% os vencimentos.
“Lamento que a Prefeitura tenha encaminhado os projetos em regime
de urgência, impedindo,
mais uma vez, os vereadores de promover uma

discussão mais aprofundada e menos apressada
de projetos tão complexos, pois a atual administração teve o prazo
de 120 dias para resolver
o problema”, reforçou.
O parlamentar disse
que está emp e n h a d o
em fazer uma análise
detalhada da necessidade da criação de novos
cargos e do aumento de
salários.

José Luiz Bednarski

R

ealizou-se, em 13 de novembro passado, no teatro
municipal, o vigésimo concurso de beleza masculina e feminina da melhor idade de Jacareí.
A sadia disputa da elegância persistente deu-se em
quatro categorias, segundo o sexo (homem ou mulher) e a faixa etária dos candidatos (60 a 69 anos e
70 em diante).
O torneio, organizado com impecável competência
pela Secretaria Municipal de Assistência Social, contou
com a prestigiosa presença de autoridades locais, como
o dileto Delegado Cláudio Boto.
Já o vice-prefeito houve por bem explicar que seu
comparecimento não era a título de concorrente. Acolá
estava como apoiador da causa e em representação do
chefe máximo afonsino. Contudo, sem o mesmo ‘it’ de
nosso infungível Burgomestre, alegou falta de pendor em
identificar beleza na masculinidade para declinar respeitosamente do convite para compor o corpo de jurados.

Miss & Mister da Melhor Idade
Incumbiu-se da apresentação do evento o mestre dos
microfones José Carlos Guedes, que iniciou os trabalhos
com breve cessão do parlatório à calorosa saudação da
digníssima secretária da pasta promovente.
Em seguida, foi chamado ao palco o experiente coral
do Centro Viva Vida, que agraciou a plateia com dois
clássicos da música popular brasileira. Ao fim do introito, os cantores foram ovacionados com insistentes
‘bravos!’ e ‘bis’.
Composta a mesa julgadora, os ilustres jurados receberam cada um sua pasta com fichas individuais para

Divulgação/CMJ

SIM começa a
realizar exames
de endoscopia
e colonoscopia

O prefeito de Jacareí,
Izaias Santana (PSDB),
encaminhou à Câmara
Municipal os primeiros
projetos de lei de uma
nova reforma administrativa nas autarquias e no
quadro de servidores de
confiança, privativos de
efetivos e comissionados
da administração direta.
Os projetos foram distribuídos aos vereadores
na última terça-feira (20)
com pedido de tramitação em regime de urgência, devendo ser votados
ainda este ano.
Os documentos foram encaminhados pelo
prefeito ao legislativo no
último dia 14, e projetam,
inicialmente, alterações
nos quadros da Fundação Cultural de Jacarehy,
do Instituto de Previdência do Município (IPMJ),
da Fundação Pró-Lar
e do SA AE - Ser viço
Autônomo de Água e Esgoto. As secretarias municipais também serão
submetidas a uma nova
organização administrativa, sendo que as pastas

(ADIN) movida pelo Ministério Público Estadual
e julgada procedente pelo
Tribunal de Justiça de
São Paulo. A ação do MP
faz restrições às reformas
promovidas pelo prefeito
em 2017.
Na decisão do TJSP
foi determinado que o
Município de Jacareí
reorganize sua estrutura
administrativa em até
120 dias do julgamento,
que ocorreu no início
de setembro deste ano.
Dessa forma, o dia 6
de dezembro de 2018
é a data limite para o
cumprimento da decisão
judicial, “sob pena de
prejuízo dos ser viços
ofertados à população”,
reforça Izaias em mensagem aos vereadores.
“Vamos continuar a
discussão na esfera do
Supremo Tribunal Federal, mas como os recursos extraordinários
não suspendem o cumpr i me nto d a dec i são
do Tribunal de Justiça,
temos que fazer essa
adequação”, completou
o prefeito à reportagem
do Diário de Jacareí.

Alex Brito/PMJ

A Redação

O vereador
Luís Flávio
na tribuna
da Câmara
de Jacareí

avaliação de pormenorizados quesitos relativos ao garbo, simpatia, desenvoltura e elegância dos disputantes.
Os pretendentes à coroa de brilhantes eram invocados, sob o colorido dos erráticos holofotes, um a um,
para desfile ao longo da tapeçaria rúbia disposta em
cruz.O irrefutável requinte do ambiente transmitia-se
às modelos em voga, que ostentavam variados estilos:
malgrado a maioria das damas trajar rutilantes vestidos de gala, houve quem apostasse em estilos mais
brasileiros, como adereços de carnaval e acessórios
do artesanato nordestino.
Na indumentária dos senhores, o estilo flutuava do
traje de passeio ao de gala, transitando igualmente do
esporte fino ao passeio completo, com sapatos bicolores
e gravatas estreitas.
Este colunista que vos preza não gostaria de estar na
pele dos jurados. O certame estava fortíssimo.
José Luiz Bednarski é Promotor
de Justiça da Cidadania e do Consumidor
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Duas chapas concorrem à eleição da
subseção da OAB dia 29 em Jacareí
A Redação
As eleições para os
cargos da Ordem dos
Advogados do Brasi l
no Estado de São Paulo
(OAB-SP), para o triênio 2019/2021, serão
realizadas no dia 29 de
novembro (quinta-feira)
em todas as subseções
da entidade no Estado.
Nesse dia serão eleitos
além da diretoria executiva, os conselheiros
federais e estaduais, dire tores d a C A A SP e
as diretor ias das 239
subseções.
Em Jacareí, concor-

rem duas chapa s: a pr i mei ra
encabeçada pelo
advogado Francisco Ventura e a
segunda liderada
pelo Dr. Ca rlos
Guerra.
A 46ª subseção
da OAB, com sede
em Jacareí (Avenida Pensilvânia, no
Jardim Flórida),
abrange também
os prof issionais
dos municípios de
Sa nt a Bra nc a e
Sa lesópol is. No
tota l, são cerca
de 1.200 advoga-

Ilustração

Votação será na Casa do Advogado, das 9h às 17h. Concorrerão as chapas lideradas por Carlos Guerra e Francisco Ventura
dos com direito a voto,
sendo 40 de Salesópolis,
19 de Santa Branca e os
demais com atuação no
município de Jacareí.
De acordo com a atual presidente da entidade, Ana Maria Ribeiro,
a expectativa é de que

No total, são
cerca de 1.200
advogados nos
municípios
de Jacareí, Santa
Branca e Salesópolis
com direito a voto

A 46ª subseção da
OAB, com sede em
Jacareí, abrange também
os profissionais dos
municípios de Santa
Branca e Salesópolis

cerca de 800 advogados
compar e ç a m à v o t a ç ã o. A e l e i ç ã o s e r á
rea l i zad a na sede d a
ent id ade em Jaca reí,
das 9h às 17h, e a apuração dos resu lt ados
logo em seguida.
O Conselho Federal
da Ordem dos Advogados do Brasil ou Conselho Federal da OAB
é a entidade máxima
de representação dos
advogados brasileiros
e responsável pela reg ulamentação da advoc ac ia no Bra si l. É
presidida at ualmente
por Claudio Lamachia.

Decreto de Vargas, em 1930, instituiu a Ordem dos Advogados
A Ordem teve a sua
criação prevista em 1843
pelo Instituto dos Advogados do Brasil, mas somente
87 anos depois foi instituída a Ordem dos Advogados. O ato decorreu do

Decreto n.º 19.408, de 18
de novembro de 1930, do
então presidente Getúlio
Vargas, elevado ao poder
pela Revolução de 1930,
desencadeada um mês
antes, em 3 de outubro.

Em São Paulo, a subseção estadual foi criada
em 22 de janeiro de 1932,
tendo como primeiro presidente, Plínio Barreto, um
ativo militante na Revolução Constitucionalista.

SIGNIFICADO
A pa l av r a O rd e m ,
oriunda da tradição francesa, está vinculada à
tradição da Idade Média,
podendo ser entendida
como um conjunto estatutário que determina
um modo de vida recon hecido pela religião
católica, tal como à Ordo
Clericorum ou às ordens
de cavalaria. O advogado era então uma espécie
de cavaleiro das leis.

Apesar de a Revolução Francesa ter extinto todas as corporações
profissionais, a tradição
m a nte ve - se q u a nto à
denominação da palavra
Ordem, i n spi ra ndo o
nome de várias entidades
cor porativas relativas
aos advogados em diversos países, inclusive
em Portugal e no Brasil.
A OAB é composta
de seções instaladas em
cada um dos Estados do

Brasil. Hoje, seg undo
jurisprudência recente
do ST F, passou a ser
considerado serviço público independente, sem
vinculação ao Poder Federal. A entidade goza
de imunidade tributária,
tem fins lucrativos, é autônoma, independente e
seus funcionários são contratados pelo regime da
CLT, sem necessidade de
prévio concurso público.
Fonte: Wikipedia.

Justiça promove leilão eletrônico e presencial no Fórum
A Justiça Estadual
de Jacareí, em conjunto
com o leiloeiro oficial
Gilson Keniti Inumar u, promoverá leilão
presencial e eletrônico
na segunda-feira, dia 26
de novembro, às 13h30,

no Fórum (Praça dos
Três Poderes) e com a
possibilidade de lances
online pelo site www.leiloesjudiciais.com.br/sp.
No evento, serão leiloados imóveis urbanos
e comerciais, localiza-

dos em Jacareí e veículos em geral.
Interessados podem
obter informações mais
deta l hadas pelo site
www.leiloesjudiciais.
com.br/sp ou pelo 0800707-9272.

Jacareí, 24 a 30 de novembro de 2018
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Jacareí perde 39 profissionais com
saída de cubanos do Mais Médicos
A Redação

Jacareí perdeu 39 profissionais com a saída de
cubanos do programa
‘Mais Médicos’. Todos
eles faziam parte dos
atendimentos do Estratégia de Saúde da Família
(ESF), que conta com
recursos do governo federal, e presta atendimento
nas 16 unidades do programa em Jacareí.
Do total de 63 médicos que compõem a rede
de atendimento para as
especialidades consideradas prioritárias, como
pediatria, ginecologia
e clínica geral, 20 são
servidores efetivos e os
demais fazem parte do
programa. Há ainda cinco vagas que não foram
preenchidas.
Em sua página pessoal
na rede social Facebook,
o prefeito Izaias Santana
(PSDB) disse que em
2017 - primeiro ano de
governo sob seu comando - foram chamados
médicos concursados e
ninguém atendeu. “Fi-

Alex Brito/PMJ

Todos eles faziam parte dos atendimentos do programa de Estratégia de Saúde da Família

Médico cubano durante atendimento do ‘Saúde da Família’ em Jacareí



Dependemos do
governo federal para
termos os médicos
credenciados no
programa Mais Médicos
Izaias Santana (PSDB),
prefeito de Jacareí

zemos processo seletivo
e também ninguém atendeu”, lamentou.
Izaias disse ainda que
este ano a Prefeitura de
Jacareí optou por cadastro de horas e a negociação com os profissionais
está em andamento, com
a coordenação da Se-

cretaria Municipal de
Saúde. “Dependemos
do governo federal para
termos os médicos credenciados no programa
‘Mais Médicos’. Estamos
acompanhando e estudando alternativas para
a saída dos 39 profissionais”, completou.

A Unidade de Saúde
d a Fa m í l i a ( U M SF )
do Jardim das Indúst r ias, reg ião leste de
Jacareí, foi reaberta na
segunda-feira (19), após
passar por reformas estruturais. Os serviços
foram feitos para solucionar problemas de
alagamentos provocados pela presença de
cupins no telhado do
prédio, que cor roíam
a estrutura de madeira
que revestia o teto.
Os atendimentos na

Alex Brito/PMJ

Após reforma, Unidade de Saúde do
Jardim das Indústrias volta a funcionar

Unidade de Saúde da Família do Jardim das Indústrias

unidade foram retomados após cinco meses
de reforma e mais de R$
100 mil investidos, que

resultaram na troca do
telhado por uma armação metálica, que inibirá a ação dos cupins.

Além disso, foi realizada uma mudança na
estrutura da unidade,
que, de acordo com a
Prefeitura, aumentará
a capacidade de atendimento no espaço.
Para a secretária Rosana Gravena, as mudanças vão além da estética. “Com a ampliação
de uma sala, pudemos
reorganizar o espaço e
trazer todas as equipes
para a unidade de saúde. Assim, acabamos
por econom i za r com

Seleção para substitutos terá
limitador de vagas por município
O ministro da Saúde, leiros interessados em
Gilberto Occhi, anun- suprir as vagas deixadas
ciou (foto) que o edital pelos cubanos podem se
para a convocação de inscrever para a seleção.
prof issionais que vão Caso o número de mésubstituir os cubanos no dicos de um município
‘Mais Médicos’ ocorrerá seja preenchido, ele não
de forma diferente. Para poderá mais ser escogarantir a transferência lhido pelos concorrentes
de médicos para as ci- ao cargo, como ocorria
dades onde Valter Campanato/Agência Brasil
antes.
atuavam os
As meprofissionais
didas são
de Cuba, o
para evitar
governo
que cidacriou um lides tenham
m it ador de
muita prova g a s pa r a
cura e oucada munitras fiquem
cípio.
sem interesAo todo,
sados. São
o edital dis2.82 4 muponibilizou
n ic íp io s e
8.517 vagas
34 Distritos
a serem oferecidas a to- Sanitários E s p e c i a i s
dos os médicos que têm Indígenas (DSEI), que
C R M, bra si lei ros ou antes eram ocupados
estrangeiros formados por médicos do acordo
no Brasil. As inscrições d e c o o p e r a ç ã o f eito
foram prorrogadas até com Cuba.
o dia 7 de dezembro.
Seg u nd o o m i n i s tro Gilberto Occhi, 17
CRITÉRIOS
mil médicos brasileiros
Desde quar ta-fei ra aguardavam a divulga(21), os médicos brasi- ção desses editais.

o aluguel de um outro
imóvel, que era usado
antes devido a falta de
espaço para atendimento”, comentou.
Na reabertura da unidade, o prefeito Izaias
Santana (PSDB) confirmou que já estão previstas refor mas, para
os próximos anos, nas
unidades de saúde no
Igarapés, Rio Comprido, Parque Imperial e
Cidade Salvador, além
da construção da UBS
no Jardim Flórida, para
a qual um imóvel já foi
desapropriado.
HISTÓRIA
A última vez que a
Unidade de Saúde da

Família do Jardim das
Indústrias foi objeto de
refor ma e ampl iação
foi em 2014, quando a
Prefeit ura de Jacareí
investiu pouco mais de
R$ 554 mil. Na ocasião,
a unidade ficou mais de
um ano fechada, após
início da reforma e sucessivos aditamentos de
contatos celebrados pelo
governo do ex-prefeito
Hamilton Mota (PT).
A reforma da unidade
teve início no dia 15 de
abril de 2013, e deveria
ter sido concluída em setembro do mesmo ano.
No entanto, a obra só foi
concluída e a unidade
voltou a funcionar em
setembro de 2014.
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Publicidade
EDITAIS
ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS DE LOTES DO
LOTEAMENTO PARQUE RESIDENCIAL JEQUITIBÁ
EDITAL DE CANCELAMENTO DE ASSEMBLEIA
CONVOCADA PARA O DIA 08 DE DEZEMBRO DE 2018

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.

Atenciosamente

EMPREGOs
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
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

Aos VINTE E TRES dias de novembro do ano de 2018, pelo
presente, a pedido do presidente, ficam os senhores associados
da ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS DE LOTES DO LOTEAMENTO PARQUE RESIDENCIAL JEQUITIBÁ, informados
do CANCELAMETO DA ASSEMBLEIA CONVOCADA PARA O
DIA 08.12.2018 na cidade de Jacareí, Rodovia Nicola Capucci,
nº. 6000 no dia 08 de DEZEMBRO de 2018, às 9h.
Os temas que seriam abordados na assembleia cancelada, serão alvo de posterior análise em assembleia extraordinária devidamente convocada para isto.

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)

Marcos José da Silva
Presidente
EDITAL DE CONVOÇÃO
A ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA MANOS DOS IGARAPES FUTEBOL
CLUBE, na pessoa do então presidente Sr. Kenji Hiroshi de Souza
Nose, convoca os senhores sócios fundadores para a Assembleia
Geral Ordinária da entidade que realizar-se-á no dia 06 de dezembro de 2018 na cidade de Jacareí/SP, sito à Rua Antônio Afonso, nº.
575 - Sala 03 – Centro, em primeira convocação às 17h com 50%
(cinquenta percentuais) mais 01 (um), segunda convocação às 17h30
com 25% (vinte e cinco percentuais) mais 01 (um) e terceira convocação às 18h com qualquer quórum para as seguintes pautas:
lPrestação de contas quadriênio 2015/2018:
lAbertura das chapas para a nova diretoria;
lEleição da chapa vencedora;
lTribuna livre;
lEleição e posse do novo corpo diretivo quadriênio 2018/2021.
As Chapas deverão ser apresentadas no endereço da Assembleia
até 04 Dez 2018
Jacareí/SP, 24 de novembro de 2018.
KENJI HIROSHI DE SOUZA NOSE
Presidente

COMUNICADOS
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Jacareí promove corrida Chacrinha sem a fantasia
exclusiva para garotada O

A Secretaria de Esportes e Recreação de
Jacareí promove neste
domingo (25), a ‘Correria
Criançada’ para participantes com idade entre
3 e14 anos. As inscrições
podem ser feitas no site:
www.minhasinscrições.
com.br.
A largada será às 9h,
no Parque da Cidade (região central). O percurso
inclui distâncias de 100
metros a um quilômetro.
Durante o evento também serão realizadas
atividades de recreação
para os participantes.
O objetivo do evento, segundo a a pasta, é
estimular a prática esportiva no combate ao
sedentarismo. “Devemos oferecer esporte e
qualidade de vida para
todos os jacareienses,
de modo geral. Desde

Alex Brito/PMJ

O evento intitulado ‘Correria Criançada’ reunirá crianças com idade entre 3 e 14 anos

A largada será no Parque da Cidade, com
percurso que inclui distâncias de 100 metros a um quilômetro

o ano passado aumentamos e melhoramos a
qualidade das corridas
de rua da cidade. Este
ano resolvemos cr iar

uma atividade exclusiva pa ra o público
i n fa nt i l e i nce nt iva r
as cr ianças e os pais
para um estilo de vida

mais saudável, e a corr ida pode proporcio n a r i s s o”, e x pl ic a o
secretário de Esportes,
Marcelo Fortes.

filme ‘Chacrinha: O Velho Guerreiro’, que estreou
essa semana, poderia ser melhor. Tem um roteiro
fraco e alguns atores que pensam estar na novela das 6. O lado bom: não é nada chapa-branca e temos a
oportunidade de ver Stephan Nercessian (um superator que
sempre foi mal aproveitado na carreira) no papel que marca
a sua trajetória profissional – desde o teatro, temporadas
atrás, passando pela TV, no especial veiculado pela Globo.
O longa tem na direção um craque: Andrucha Waddington. Ele leva muito bem a trama, cujo início tem como protagonista, o jovem Abelardo Barbosa, o ator e humorista
Eduardo Sterblitch. ‘Chacrinha’ começa com o seu desentendimento e posterior saída da Globo, lá em 1972, após
sucessivas brigas com Boni (na fita, é Boni quem corta o
sinal do programa de Chacrinha, e a história foi, digamos,
resumida).
A vinda ao Rio de Janeiro por um acaso, a coragem de
querer ficar e trabalhar com a comunicação, a fama no rádio, a ida à TV. Tudo está ali e Waddington às vezes facilita
demais a vida do espectador, ao tentar elaborar o tatibitate propenso à ruína.
Porém, o script também é elogiável por não esconder
ou camuflar o personagem. Abelardo era pai ausente,
péssimo marido, e a insegurança lhe dominava a todo o
momento. Seu temperamento explosivo, a proteção quase nazista com as chacretes e o suposto caso com a cantora Clara Nunes trazem pitadas de fofoca.
É inegável, por outro lado, que o cinema nacional cumpre o papel de espelhar aos brasileiros parte de sua história. Os passos estão ainda lentos, mas há progressos.
O caldeirão de cinebiografias tupiniquins segue seu baile
e em março vamos ter ‘Hebe’, sobre a vida da artista de
Taubaté.
Sobre Chacrinha, morto em 1988, aos 70 anos, diga-se:
marcou época – hoje, o politicamente correto o engoliria.
O que fizemos com o Brasil?
Duração: 118 minutos. Cotação: regular.
Rodrigo Romero é jornalista e
escreve para este jornal semanalmente
www.recantodasletras.com.br/autores/rodrigoromero

N

Horóscopo
VISITE: WWW.OMARCARDOSO.COM.BR
áries
21/03 a 20/04
Dia pouco indicado para os negócios
e aos assuntos sociais. Evite, também, as questões extraconjugais e
os perigos de acidente e tudo que
possa prejudicar sua tranquilidade
no lar, moral e saúde.

touro
21/04 a 20/05
Notícias pouco alvissareiras poderão
vir hoje. Tome cuidado também com os
inimigos ocultos e opositores, pois estes estarão prontos a prejudicá-lo em
algum sentido. Bom, porém as pesquisas, investigações e ao amor.

gêmeos
21/05 a 20/06
Excelente estado mental. Ótima intuição e bastante gosto para as coisas
novas. Há favorabilidade para importações e exportações, viagens ao exterior, conhecimento com estrangeiros, passeios, publicidade e diversões
de um modo em geral.

cÂncer
21/06 a 21/07
Neste dia, maiores serão as possibilidades de se realizar materialmente, através dos bons negócios e pelo esforço
no trabalho. Fluxo favorável também ao
amor e paixão. Aproveite.

LIBRA
23/09 a 22/10
Bom para novos empreendimentos e
aos negócios ao mesmo tempo. Habilidade literária e mente fértil, penetrante e influente. Viagem e amor
favorecidos.

leão
22/07 a 22/08

ESCORPIÃO
23/10 a 21/11

Espetacular influência astral para o seu
signo. Poderá realizar grandes e lucrativos negócios, ter sua situação financeira
elevada e receber dinheiro considerado
perdido. Pode amar.

Muita coisa melhorará consideravelmente no que diz respeito às finan ças. Contudo, não deverá descuidarse da saúde, evitando a precipitação
nos negócios. Fluxo neutro para o
romance e o amor.

virgem
23/08 a 22/09

SAGITÁRIO
22/11 a 21/12

A partir de hoje tudo tende a melhorar
sensivelmente para você. A personalidade ira elevar-se bastante, suas condições sociais se exaltarão e a saúde
também. Contudo, evite abusos e precipitações.

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
Um pequeno obstáculo, desgosto ou
atrito passageiro poderá surpreendê
-lo nas primeiras horas de hoje. Esteja prevenido a fim de evitar qualquer
complicação. Influência positiva para
os estudos, associações e amizades.

AQUÁRIO
21/01 a 19/02
Dia dos mais benéficos para tratar com
o sexo oposto, padres, pastores, políticos e militares. Poderá, também, se
for livre de compromissos, iniciar um
romance. Melhora de saúde.

PEIXES
20/02 a 20/03
Se você realizou um negócio ousado nos
últimos dias, terá possibilidades de ouvir elogios e conquistar amigos influentes. Dia indicado para iniciar viagens
longas. Cuidado com o amor e a paixão.

e s t e
sábado
(24), às
20h, o S e sc
São José dos
Campos recebe a Cia. Cisne
Negro para
apresentar ao
púbico duas coreografias: Abacadá e Ziggy: Tributo a David
Bowie.
Abacadá é a representação básica da estrutura formal
da composição. Já a coreografia intitulada Ziggy: Tributo a
David Bowie é baseada na discografia do artista.
Os ingressos estão à venda pelo portal sescsp.org.br e
nas bilheterias do Sesc SP. Os preços variam entre R$6,00
e R$20,00.
Mais informações pelo telefone (12) 3904.2000 ou no
portal do secsp.

Saúde

Reginaldo Azevedo

Recomendamos...
Cia. de dança Cisne Negro
apresenta espetáculo em São José
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Obesidade é considerada epidemia
pela Organização Mundial de Saúde
Obesidade é fator de risco para doenças cardiovasculares, que estão entre as principais causas de morte no mundo
Ilustração

O alerta é global. A obesidade é um dos
maiores problemas de saúde pública do
mundo. Segundo estimativa da Organização Mundial de Saúde (OMS), em 2025
cerca de 2,3 bilhões de adultos estarão
com sobrepeso e mais de 700 milhões
serão obesos. E uma das consequências
do excesso de peso é o aumento do índice de doenças cardiovasculares, que
estão entre as enfermidades que mais
causam mortes.
De acordo com Marcelo Sampaio,
cardiologista da BP - A Beneficência
Portuguesa de São Paulo e coordenador do Pronto Ate nd iPraticar atividades m e n t o d o
BP Miranfísicas e manter uma te, hospiboa dieta podem
tal prem iu m
evitar obesidade
da instie as doenças
t u i ç ã o,
um dos
relacionadas
maiores
riscos é o
acúmulo de placas de gordura nas
artérias. A obstrução impede o f luxo de sangue
de chegar ao coração, enfraquecendo o músculo
cardíaco e podendo causar infarto.

O cardiologista ressalta que o sobrepeso também pode acarretar diabetes e hipertensão, quando os vasos
sang uíneos f icam en r ijecidos e o
coração precisa de mais força para
bombear o sangue.

Segundo estimativa
da OMS, em 2025 cerca
de 2,3 bilhões de adultos
estarão com sobrepeso

EXERCÍCIOS E DIETA
Praticar atividades físicas e manter uma boa dieta podem evitar
obesidade e as doenças relacionadas. Mas segundo Alexandre
Sakano, gastrocirurgião da BP,
além de ter um estilo de vida
saudável, fazer acompanhamento médico é
fundamental para
evitar a síndrome metabólica, um grupo
de fatores de
risco que aume nt a a ocorrência de doenças cardiovasculares, entre outras enfermidades.
O gastrocirurgião explica que,
dependendo do caso, a cir urgia
bariátrica pode despontar como umas das
opções de tratamento da obesidade e das
doenças associadas ao excesso de gordura

 Serviço
A BP -Beneficência
Portuguesa
de São Paulo
A Beneficência Portuguesa
de São Paulo agora é BP. Composto por quatro hospitais com
foco em alta complexidade e
que atendem diferentes perfis
de clientes e outros três serviços que contemplam medicina
diagnóstica, atendimento ambulatorial e educação e pesquisa, a BP compreende mais de
220 mil m² construídos, 7.500
colaboradores e 4.500 médicos
distribuídos em 8 edifícios e
cerca de 50 clínicas nos bairros
da Bela Vista, onde são concentrados os serviços privados, e
da Penha, onde são oferecidos
os serviços para clientes regulados pelo Sistema Único de
Saúde (SUS).

no organismo, mas reforça que é necessária
uma avaliação médica
criteriosa.

