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Uma em cada
seis mulheres
terá câncer, diz
Organização de Saúde

Novo Código de Obras de Jacareí
está em vigor desde o início do mês
Pg. 6
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Licenciamento e Habite-se automáticos também fazem parte da nova lei municipal, que entrou em vigor no último sábado (1º)

Parte da equipe de Jacareí que disputou o Campeonato Paulista em sete categorias

O

s pilotos do Jacarei Bicicross
Clube/Secretaria de Esportes e Recreação de Jacarei,
Naiara Silva, Marcos Carlos dos
Santos, o ‘Chokito’ e Edmilson
Gomes, o ‘Bilú’, conquistaram os

títulos de campeões no Paulista de
Bicicross 2018, ao vencerem a 9ª e
última etapa do campeonato, realizada no domingo (2), em Indaiatuba. Cerca de 300 pilotos disputaram
a etapa final em 40 categorias. Pg. 5

Tribunal de Justiça mantém suspensão
de revisão do plano diretor de Jacareí Pg. 4
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VICE NO COMANDO

O prefeito Izaias Santana (PSDB) está de férias desde o dia 1º de dezembro. O pedido formal de afastamento
temporário foi enviado
à presidente da Câmara, Lucimar Ponciano
(PSDB), no último dia
27, com base no artigo 58 da Lei Orgânica
do Município. O vice
Edgard Sasaki (DEM)
assumiu o exercício do
cargo de prefeito. O período de férias de Izaias (o primeiro
desde que assumiu o governo, em janeiro de 2017) se estenderá até o dia 16 de dezembro.

PROTEÇÃO ANIMAL

A vereadora Sônia Patas da Amizade (PSB) questiona o prefeito Izaias a respeito da aplicação e fiscalização
de seis leis referentes à proteção animal em Jacareí, entre
elas a de proteção e cuidados com animais comunitários
abandonados em vias públicas. A parlamentar, que integra
a base governista, literalmente ‘chutou o balde’ ao afirmar
que a prefeitura está deixando de aplicar leis de sua autoria.

JUSTIÇA

Sônia lembrou que em novembro, conforme antecipado pelo Diário de Jacareí, a Vara da Fazenda Pública ratificou ação ajuizada pelo MP que obriga a Prefeitura a instalar local e serviço adequado para o recolhimento de animais
abandonados, mortos ou vítimas de violência. A ação levou
em consideração o descumprimento de um item da Lei Orçamentária de 2017, que destinava recursos públicos para
atendimento do Plano Municipal de Manejo de Animais.

FOGO AMIGO

Divulgação/CMJ

O vereador Rodrigo Salomon
(PSDB), recém-preterido para concorrer à presidência da Câmara, voltou a
tecer críticas à atual administração. Ao
utilizar a tribuna, na quarta-feira (5),
Salomon disse que o Legislativo precisa ser mais respeitado pelo governo,
criticou o envio de projetos à Casa ‘a
toque de caixa’ e aproveitou para ‘alfinetar’ o comando da Saúde sobre a rotina de atendimento
da UPA Dr. Thelmo Cruz.

APROVAÇÃO

Após o fim do segundo turno, a avaliação positiva à
atuação do presidente eleito, Jair Bolsonaro (PSL), cresceu
17 pontos percentuais. No Barômetro Político Estadão-Ipsos (empresa de pesquisa de mercado independente), realizado em outubro, Bolsonaro era aprovado por 44% dos
entrevistados. Na última edição, com entrevistas coletadas
em novembro, o porcentual subiu para 61%. A desaprovação
caiu de 52% para 30% no mesmo período.

MORO

Quem também passou a ser mais aprovado é Sérgio Moro. O ex-juiz federal aceitou o cargo de ministro da
Justiça no governo Bolsonaro. De outubro para novembro,
a avaliação positiva de Moro cresceu de 42% para 59%. No
mesmo período, a desaprovação ao ex-juiz federal da lava
Jato caiu de 44% para 31%.

QUEDA

Com o fim da corrida presidencial, a aprovação a
Fernando Haddad (PT), que era de 40% no mês da eleição,
caiu para 31%. A desaprovação à atuação do ex-prefeito de
São Paulo subiu de 55% para 62% de outubro para novembro. A Ipsos entrevistou 1.200 pessoas, de 3 a 14 de novembro, em 72 cidades brasileiras das cinco regiões do país. A
margem de erro da pesquisa é de três pontos percentuais.
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Ações conjuntas estimulam compras locais

J

á se percebe maior movimento na região central de
Jacareí em razão do Natal
que se aproxima. Este ano, entretanto, existem fatores que
levam a um esforço especial
por parte de comerciantes e
poder público para que haja o
menos possível ‘fuga’ de consumidores para São José dos
Campos, por exemplo.
O sonho de todo comerciante, de que os moradores façam
suas compras por aqui, está
mais fácil de ser realizado. Uma
razão é o deslocamento para a
cidade vizinha não se mostrar
tão compensador ao consumidor padrão. Combustível caro,
estacionamento por lá a preços altos, trânsito na rodovia
sempre carregado e pontos
de comércio espalhados ao
longo de grandes distâncias
desanimam. Observando bem,
Jacareí tem aqui muitas opções

de comércio até atraentes.
Assim, não se pode dizer que
hoje exista um atrativo compensador para o jacareiense
sair do município para as compras. Outro fator é a conscientização do comerciante local
de que ele deve agir sempre

O sonho de todo
comerciante, de que os
moradores façam suas
compras por aqui, está
mais fácil de ser realizado
segundo a vontade e a necessidade da clientela. “Sempre que
o proprietário de um comércio
trabalha com o pensamento
voltado para quem prestigia
seu estabelecimento, o retorno
é positivo”, diz Jean Abdo, da
Associação Comercial e Indus-

trial de Jacareí.
Finalmente, uma reivindicação antiga da ACIJ, de que o
poder público de Jacareí facilite
mais para comércio e consumidores, agora está se tornando
realidade. Percebem-se tentativas de melhorar o fluxo
de trânsito, estacionamentos
com preços mais justos e preocupação com a segurança das
pessoas, além de muitos atrativos turísticos gratuitos que
motivam o consumidor a ficar
em Jacareí, como, por exemplo,
a região central iluminada com
as ‘luzes do Natal’.
Novembro foi muito melhor
para vendas que outubro, diz a
ACIJ, e há previsão óbvia é de
que dezembro seja ainda mais
positivo. Sinal de que quando
todos trabalham com os mesmos propósitos os resultados
são sempre bons para todos.
É a nossa opinião.

N

atal – vamos entender: Época em
que, de repente,
acordamos para o fato
de que o ano se finda.
Nossas conversas voltam-se de acordo com
as particularidades na
maneira de comemorar
a data. Na busca de refletir e na tentativa de
esquecer um ano às vezes
sofrido, as pessoas também se agitam.
O Natal é a data pêndulo e símbolo da balança
da vida em que avaliamos nossa posição nessa jornada entre o ontem
e o amanhã.
O sentimento religioso aflora em todos nós.
“Agimos corretos com
nossos irmãos?” Assim,
saímos do frio do inver-

A arte de sentir o Natal
no e entramos no calor
Comerciantes, mesmo
pleno do verão no ritmo apáticos, aderem. As lude nossas vidas que aos zes que brilham nas ruas
acendem os corações.
poucos se modifica.
Já nos primeiros dias É um tempo de reflede dezembro as vitrines xão para o ano vindouro.
das lojas destacam no- Afloram perspectivas e
vos produtos coloridos sonhos se revitalizam.
para atrair comSurgem novas espradores. Luzes e
peranças. A sensibilidade toca-nos
cores cumprem seu
a todos, com a
papel. A situação
confraternização
inverte-se. Mães
Acadêmico:
imperando. Natal
que antes guiavam Paulo
de Almeida
os filhos são agora Ramos Sobrinho é é p o c a d e e s nº 2
quecermos os Jupuxadas para o lo- Cadeira:
Patrono:
cal dos brinquedos. Antônio Afonso das, os Herodes,

O

brasileiro em geral
é precavido, notadamente, os mais
experientes. A aquisição
de um bem de raiz é a aspiração de muitos que pretendem deixá-lo como herança,
muito embora, hoje em dia,
tal possibilidade se apresente cada vez mais rara.
Entretanto, para os poucos felizardos que gozam
do direito de propriedade
de um bem imóvel, que
possibilita o seu uso, fruição e gozo na forma da lei
e pretendem contemplar
outrem, e não desejam
preocupar-se com o futuro incerto que, por vezes,
obriga a venda ou causa o
perdimento do patrimônio,
resta a alternativa da doação pura e simples ou com
reserva de usufruto.
O instituto do usufruto
se conforma muito bem
para os interessados que

Doação com reserva de usufruto
pretendam evitar que seus
sucessores se preocupem com a abertura do
inventário; é verdadeiro
planejamento sucessório
se bem aplicado, evitando
litígios e desapontamentos hereditários.
Com o ato espontâneo
e gracioso com reserva
de usufruto, o doador
contempla o donatário
com o bem imóvel, aqui
tratado, assumindo a condição legal de titular da
propriedade, restando ao
doador, simplesmente, a
condição de usufrutuário
do bem imóvel transmitido
por doação, resguardando

para si, o direito de usar,
gozar, fruir, emprestar,
alugar, receber os frutos.
O contrato de doação é
formal e solene, e demonstra liberalidade, interesse
notadamente altruístico,
comum entre pais, filhos
e parentes em geral, por
isso reclama intervenção
estatal do órgão notarial
e do registrador.
A doação é tributada e
pode ser realizada também por testamento como
ato de última vontade.
Comum em processos
judiciais de separação ou
divórcio, é a promessa
de doação realizada por

os Pil atos de nossas
vidas; nós é que lavamos
as mãos.
Quisera que o Natal
de Jesus fosse data que
mexesse com a fé geral
e com a ingenuidade das
crianças que acreditam e
esperam pelo Papai Noel.
É o tempo de consagração dos homens. Quisera
que o símbolo do Natal
trouxesse realmente a
paz para o nosso mundo.
Sentimos no ar a vibração de nossas almas. O
pólen da felicidade interage com o ar que respiramos para nos prepararmos espiritualmente. É a
época do perdão, quando
deixamos a vingança para
trás para iniciarmos o
Ano Novo com novas
possibilidades.

termo da audiência ou no
próprio acordo homologado judicialmente, todavia, é desaconselhável tal
opção, diante dos riscos
inerentes, uma vez que
enquanto promessa, por
vezes é descumprida,
permanecendo o direito
de propriedade intocado
ou na melhor das hipóteses, objeto de litígio.
Por outro lado, é possível
inserir no contrato de
doação cláusulas protetivas ao patrimônio, tais
como incomunicabilidade,
impenhorabilidade e inalienabilidade, e até meso a
cláusula de reversão, aplicada em caso do donatário
falecer antes do doador.
*Paulo de Tarso Castro
Carvalho é advogado especialista, com mestrado
em direito e professor
universitário.
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Câmara prepara corte de um assessor
político por gabinete a partir de 2021
A Câmara Municipal
de Jacareí deverá votar
ainda este mês um projeto
de lei, de autoria da atual
mesa diretora, que prevê o
corte de 13 assessores políticos comissionados. A
informação foi dada pela
presidente da Casa, Lucimar Ponciano (PSDB),
durante entrevista ao Jornal Piratininga (Rádio
Piratininga, AM 750),
na última terça-feira (4).
Em entrevista ao jornalista Angelo Ananias,
a presidente da Câmara
confirmou que o projeto
de lei deverá ser votado na
sessão do próximo dia 12,
mas que a medida passará

A presidente da Câmara Municipal, Lucimar Ponciano (PSDB)

a valer somente a partir
de 1º de janeiro de 2021.
A proposta de reduzir
o quadro de assessores
políticos somente a partir
da próxima legislatura
é parte de uma emenda
assinada pelos demais dez
vereadores da Casa. “A
diminuição repentina deste quadro de colaboradores, com uma improvisada
readequação de tarefas,
poderá ocasionar uma má
prestação de serviço à comunidade jacareiense em
franco prejuízo ao cumprimento das obrigações
pelos quais foram eleitos
os detentores do mandato
eletivo”, justificam no
documento.
A sessão do dia 12 de

Em sessão de 9h de duração, Câmara
aprova parte de reformas do prefeito
Em sua sessão mais
longa do ano, após mais
de nove horas de duração,
a Câmara Municipal aprovou, na quarta-feira (5),
três dos quatro projetos
do prefeito Izaias Santana
(PSDB) relacionados à
nova reestruturação de
cargos da Fundação Pró
-Lar, Fundação Cultural
e SAAE.
O projeto que reestrutura o Instituto de Previdência de Jacareí (IPMJ)
foi adiado para a última
sessão do ano, no próximo
dia 12. A aprovação das
três propostas recebeu 11
votos favoráveis e um contrário, do vereador Luís
Flávio (PT).
A reestruturação, de
acordo com o prefeito,
se fez necessária após o
Tribunal de Justiça de

São Paulo, em fevereiro
deste ano, determinar a
suspensão de nomeações
no quadro de servidores da
Prefeitura, atendendo uma
Ação Direta de Inconstitucionalidade (Adin) proposta pelo Ministério Público.
Segundo o MP, os cargos
em comissão da atual lei
não retratam atribuições
de assessoramento, chefia
e direção, o que impõe
exonerações e criação de
cargos efetivos por meio
de concurso público.
Nas propostas atuais do
governo, aproximadamente 40% dos cargos comissionados foram extintos ou
transformados em cargos
efetivos de confiança.
TRANCAMENTO
A discussão em relação
às propostas de Izaias

começou após a chegada,
na parte da manhã, de
membros do Sindicato dos
Trabalhadores Públicos
Municipais e do Sindicato dos Trabalhadores
do SAAE, que pediam o
adiamento dos projetos
devido a “diversos erros
no documento”. Os vereadores, então, pausaram
a sessão para ouvir os
representantes dos servidores, que reclama, entre
outras, da ‘falta de diálogo
entre prefeito, vereadores
e representantes da categoria na construção dos
projetos’.
Após os apontamentos
dos sindicatos, os vereadores realizaram uma convocação, de forma urgente,
dos quatro secretários
envolvidos na reforma
para prestarem esclareci-

mentos, além do secretário
de Governo, Celso Florêncio de Souza. O encontro
ocorreu no período da
tarde, na Câmara, com a
sessão suspensa.
De acordo com Celso,
a crítica em relação ao
fato de o projeto chegar à
Casa somente nos últimos
15 dias é válida, mas só
ocorreu devido a complexidade de construir uma
proposta que atendesse às
normas jurídicas. “O Ministério Público acusa os
erros, mas não demonstra
nenhuma direção que devemos seguir na construção do documento, então
a insegurança é grande,
pois não temos parâmetro.
Buscamos referências em
outras cidades, cortamos
cargos e tentamos balancear a situação para que o

José Luiz Bednarski

O

pensamento político de esquerda é importante
para mudar a realidade. A história constata
isso, vez ou outra. A ele se deve, por exemplo,
a abolição da escravatura no Brasil.
A Fundação Cultural de Jacarehy José Maria de
Abreu sabe disso e aposta constantemente em temas
sinistros para elevação do nível de consciência social
da população afonsina.
Na agenda cultural deste dezembro, constam dois
encontros abertos para discutir o “direito à democracia e as consequências de um governo totalitarista” e
tratar da “autoajuda e resistência feminina”.
Tais rodas de conversa ocorrem quinzenalmente
no prédio da Diretoria de Cultura, onde se localiza a
cúpula pensante da Fundação gerida com dinheiro
público.
É impossível presumir a qualidade cultural dos debates. O interessado deve ir e conferir pessoalmente.

Presentes de Natal
Mas há interessantes registros audiovisuais na internet.
Num deles, a expoente da iniciativa comenta que
‘religião foi feita para deixar as pessoas dentro de
um cabresto mesmo’ e exorta os presentes a ‘correr
atrás para conseguir sua terra’, com a justificativa de
‘o quanto eu fui roubada e o país me deve’.
A agenda também indica que o fortalecimento feminino deve começar desde a infância. Para tanto, as
meninas contarão com o espetáculo Damas Guerreiras
(em 16/12).
A contadora da história é a atriz que também encena
há quatro anos a peça ‘Celebração da Realidade’, base-

dezembro será a última
de 2018 e, provavelmente,
a última sob o comando de
Lucimar, uma vez que a
presidência passará a ser
ocupada por Abner de
Madureira (PR), a partir
do dia 1º de janeiro de 2019.
Lucimar contou que a
redução de um assessor
em cada gabinete visa
atender decisão do Tribunal de Justiça de São
Paulo (TJSP). “A partir
dessa readequação, cada
vereador passará a contar
somente com um chefe
de gabinete e dois assessores em seus quadros”,
reforçou.
Ainda de acordo com a
presidente Lucimar Ponciano, a redução de um

assessor por gabinete representará uma economia
anual da ordem de R$
500 mil.
Atualmente, cada assessor de vereador na



Cada vereador passará
a contar somente com
um chefe de gabinete
e dois assessores
em seus quadros
Lucimar Ponciano (PSDB),
presidente da Câmara Municipal

Câmara de Jacareí recebe
por mês R$ 2.784,67,
mais benefícios como férias, 13º salário, auxílio
refeição e vale transporte.

Divulgação/CMJ

A Redação

Divulgação/CMJ

Proposta da mesa diretora da Casa, com aval dos demais vereadores, deverá ser votada na sessão da próxima quarta-feira (12)

Plenário da Câmara durante sessão ordinária de quarta-feira (5)

serviço prestado não fosse
prejudicado”, disse.
NOVAS REUNIÕES
Para evitar novos desgastes entre sindicatos,
legislativo e o executivo,
os vereadores marcaram
para segunda-feira (10),
às 16h, reunião com os
secretários de Educação,
Mobilidade Urbana, Infraestrutura e Gabinete,

que, na próxima quartafeira (12), também terão
seus projetos de reestruturação discutidos em
plenário.
Em virtude do adiamento do projeto que reestrutura o IPMJ, o projeto, em segunda discussão,
que estima a receita e fixa
as despesas para 2019 em
Jacareí também ficou para
a última sessão do ano.

ada no escritor comunista uruguaio Eduardo Galeano,
guru espiritual de dois ou três dirigentes da Fundação
Cultural de Jacarehy.
Ela gosta bastante de tratar de temas densos como
‘a cultura da exploração da borracha no Peru’, segundo
entrevista concedida à Rádio CBN (também disponível
na rede mundial).
Mas a Fundação não se restringe à política de esquerda. Tem atividade cultural neste fim de semana: o
Festival de Blues. Todos os artistas foram contratados
do mesmo empresário, dizem as más línguas. Já as
boas afirmam que seria estranho licitar tão pitoresca
especialidade consagrada pela crítica musical.
Seja como for, o Papai Noel municipal desembarcou
oficialmente na sexta-feira (7) no Pátio dos Trilhos.
Esperam-se presentes a todos. Até mesmo aquela chácara que a moça da roda de conversa há tempos sonha.
José Luiz Bednarski é Promotor
de Justiça da Cidadania e do Consumidor
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Chapa 2 vence eleição e Carlos Guerra
assumirá subseção da OAB em Jacareí
A Redação
O advogado Carlos
Guerra, de 55 anos, venceu a eleição e irá comandar a 46ª subseção da Ordem dos Advogados do
Brasil (OAB) no triênio
2019/2021, em Jacareí.
A chapa 2, liderada por
ele, derrotou a Chapa 1
comandada por Francisco Ventura, por 398 votos
a 238 no pleito realizado
no último dia 29 na Casa
do Advogado, no Jardim
Flórida (região oeste).
A apuração dos votos,
realizada logo depois da
eleição, registrou ainda
4 votos em branco e 17
nulos, de um total de 657
profissionais de Jacareí,
Santa Branca e Salesópolis. No total, 1.020 advo-

Dj/IMAGEM

Votação realizada na Casa do Advogado, no dia 29, reuniu profissionais dos municípios de Jacareí, Santa Branca e Salesópolis

O advogado
Carlos Guerra
durante visita ao
Diário de Jacareí

gados estão inscritos na
entidade.
“Realmente foi uma
vantagem que eu não
esperava conseguir, até
porque fui oposição nas
duas últimas eleições,
perdendo uma por 10
e out ra por apenas 2
votos. Felizmente, conseg ui mos o apoio de
dissidentes da chapa 1 e
tivemos essa boa vantagem de votos”.
Guerra irá presidir
a OAB de Jacareí com
uma diretoria formada por Adriano Migli
(vice), Cleusa Niccioli
(secretária-geral), Ricardo Galhardi (secretário-adjunto) e Jamile
Azevedo (tesoureira).
A ex-presidente da entidade em Jacareí, Mari-

sa Migli, asumirá como
conselheira estadual da
OAB SP, cuja eleição foi
vencida no mesmo dia
pelo advogado Caio Augusto Silva dos Santos,



Felizmente,
conseguimos o apoio
de dissidentes da
chapa 1 e tivemos essa
boa vantagem de votos
Carlos Guerra, presidente
eleito da OAB Jacareí

com 28,94% dos votos
totais no estado.
As eleições para os
cargos da Ordem dos Advogados do Brasil em São
Paulo (OAB-SP), para o

triênio 2019/2021, foram
realizadas no dia 29 de
novembro (quinta-feira)
em todas as subseções da
entidade no Estado. Nesse dia foram eleitos além
da diretoria executiva,
os conselheiros federais
e estaduais, diretores da
CAASP e as diretorias
das 239 subseções.
PERFIL
O novo presidente da
OAB Jacareí assumirá
a entidade em janeiro
de 2019. Carlos Guerra
é casado, pai de dois
filhos (um falecido) e é
especialista em Direito
Previdenciário, do Trabalho e da Família. Nasceu
em Uruçuí, no estado do
Piauí e se mudou para
Jacareí em 1989.

A Redação
O novo presidente
da OAB Jacareí, Carlos
Guerra, disse ao Diário
de Jacareí que está empenhado na conclusão das
obras do prédio anexo ao
Fórum local, mas ressalvou que o projeto necessita
de adequações às necessidades atuais. Segundo
ele, com a digitalização
de processos a demanda
passou a ser maior por
estrutura de pessoal e
equipamentos do que de
espaço, como no início
das obras, há cerca de oito
anos. “Precisaríamos de
um novo Fórum, melhor
aparelhado, com acessibilidade para pessoas com
deficiência, como banheiros adaptados, elevador,
entre outros”.
Outra demanda do
novo presidente da OAB
será a ampliação da sede,
na Avenida Pensilvânia,

no Jardim Flórida. Carlos
Guerra explicou que o
espaço atual já não comporta os 1.020 profissionais que fazem parte da
46ª seção. Ele também
pretende criar um escritório compartilhado no
prédio pa ra uso dos
jovens profissionais já
a pa r t i r d e ja ne i r o;
a mpl i a r o aud itór io
e substituir o campo
d e f ut e b ol p o r u m a
q u a d r a coberta para
eventos da instituição.
“No auditório atual
só cabem 60 pessoas,
mas nosso son ho de
consumo seria modernizar a sede, cobrir o
campo, construir uma
quadra de esportes coberta, reformar os banheiros
e transformar toda a área
em um espaço multiuso”,
completou. Guerra disse
que os recursos para as
obras viriam do comando
estadual da entidade.

RELAÇÕES
O advogado Carlos
Guerra disse ainda que
pretende situar a OAB Jacareí num espaço de neutralidade para as próximas
eleições municipais, mas
que não abrirá mão de
‘assumir posições sobre temas locais relevantes’. Ele
disse que pretende constituir comissões internas
com profissionais especializados para a análise
e fiscalização das ações
dos poderes executivo e
legislativo.
Por fim, elogiou o
comportamento da chapa
adversária ‘sem ataques
pessoais’ e dividiu com
companheiros de chapa e
apoiadores o resultado da
eleição. “Sem citar nomes,
quero dividir com todos
essa vitória e realizar um
trabalho nesses três anos
que seja positivo para toda
a categoria, sem distinções”, finalizou.

A Redação

O Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP)
manteve decisão liminar
obtida em primeira instância que suspende a
elaboração da revisão do
plano diretor de Jacareí.
A decisão de segunda
instância foi proferida
após recurso apresentado pelo Município, na
ação em que Defensoria e
Ministério Público apontam alguns problemas
ocorridos nas etapas de
elaboração do novo plano
diretor. O anúncio foi feito nesta quinta-feira (6),
através da assessoria de
imprensa da Defensoria
Pública do Estado, em
São Paulo.
No processo de elaboração da revisão do
plano, houve falta de participação popular desde a
formação da comissão de
estudos até a realização
das audiências públicas, segundo o Defensor

Divulgação/CMJ

Ampliação da sede e conclusão do Tribunal de Justiça mantém suspensão
anexo do Fórum são prioridades de revisão do plano diretor de Jacareí

No dia 30 de outubro, a Prefeitura realizou na Câmara Municipal a última audiência pública do Plano Diretor

Público Bruno Ricardo
Miragaia Souza e a Promotora de Justiça Elaine
Taborda de Avila, que
atuam no caso.
Seg undo consta na
ação, as audiências públicas aconteceram durante
o segundo turno das eleições presidenciais. Também é apontada, a falta
de estudos e diagnósticos
que pudessem embasar
a proposta de revisão do
plano diretor.
Na nova decisão, o
TJSP considerou que a
decisão liminar proferida pela juíza Rosângela
de Cássia Pires Monteiro, da Vara da Fazenda
Pública de Jacareí, no
dia 14 de novembro, ‘foi
bem f undamentada e
prudente’, “tomando a
cautela de evitar o posterior reconhecimento de
nulidade no procedimento de revisão do Plano

Diretor de Jacareí, diante
dos possíveis vícios apontados pela parte autora”,
afirma.
Dessa forma, o Tribunal manteve a suspensão
do processo de revisão
do plano e de todos os
procedimentos que impliquem interferência no
planejamento urbano.
OUTRO LADO - Procurada pelo Diário de
Jacareí para comentar o
assunto, a Prefeitura de
Jacareí esclareceu que
o Tribunal de Justiça
não concedeu efeito suspensivo ao recurso, ou
seja manteve a decisão
liminar. Diante disso,
será aberto prazo para
que o Ministério Público
e a Defensoria Pública
se manifestem sobre o
recurso, para, porteriormente, o TJSP decidir
sobre o caso.

Jacareí, 08 a 14 de dezembro de 2018
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Bikers conquistam títulos em três
categorias no Paulista de Bicicross
Naiara Silva, Marcos ‘Chokito’ e Edmilson Gomes, o ‘Bilú’, brilharam na última etapa do campeonato, realizada em Indaiatuba
respectivamente.
A equipe de Jacareí
disputou o campeonato n a s c l a s s e s El ite,
Junior, Experts, Feminino, Cruiser, MTB e
Novatos.
Outros destaques da
e t apa d e I nd a i a t u ba
foram Pedro Henrique
Burached, o ‘Bubba’,
que venceu a etapa na
Cr u i se r até 16 a nos;
Gustavo Henrique Santana, o ‘Mickey’ e Pedro José de Andrade, o
‘Pedrão’, ambos segundo luga r na Novatos
15/16 anos e Cruiser 50
anos e mais.
O s b i k e r s Na t a l ly
‘Ratinha’ Dutra e Deivid Eduardo Andrade
foram terceiros colocados
na Feminino 11/12 anos
e Cruiser até 16 anos.

Divulgação/JBC

Os pilotos do Jacarei
Bicicross Clube/Secretaria de Esportes e Recreação de Jacarei, Naiara
Silva, Marcos Carlos dos
Santos, o ‘Chokito’ e Edmilson Gomes, o ‘Bilú’,
conquistaram os títulos
de campeões no Paulista
de Bicicross 2018, ao
vencerem a 9ª e última
etapa do campeonato,
realizada no domingo
(2), em Indaiatuba. Cerca
de 300 pilotos disputaram a etapa final em 40
categorias.
Naiara Silva foi campeã na categoria Elite
Woman, enquanto que
Marcos Carlos dos Santos, o ‘Chokito’, e Edmilson Gomes, o ‘Bilú’,
conquistaram o titulo nas
categorias Man 40 anos
e na Cruiser 35/39 anos,

A biker Naiara Silva
foi campeã na categoria
Elite Woman

 CAMPEONATO

PAULISTA DE BICICROSS
Posições da equipe de Jacareí
Clubes – 6º lugar entre as 21 clubes
Equipes - 6º lugar entre as oito equipes
1º lugar - Naiara Silva (Elite Woman)
1º lugar - Marcos Santos (Men 40 anos e mais)
1º lugar - Edmilson Gomes (Cruiser 35/39 anos)
2º lugar - Jhonatan Henrique (Cruiser 25/29 anos)
3º lugar - Marco Santos (Cruiser 45/49 anos)
3º lugar - Pedro José de Andrade (Cruiser 50 anos e mais)
3º lugar - Natally Dutra (Feminino 11/12 anos)
3º lugar - Gustavo Henrique Santana (Novatos 15/16 anos)
5º lugar - Everson Dias (Cruiser 30/34 anos)
7º lugar - Leonardo Paes (Cruiser 17/24 anos)
7º lugar - João Victor Cornélio Ferreira (Junior Man)
8º lugar - João Pedro Faria (Novatos 15/16 anos)
8º lugar - Pedro Henrique Burached (Cruiser até 16 anos)

RANKING
Pelo regulamento da
Associação Paulista de
Bicicross, entidade que
organiza o Campeonato

Paulista, é premiado o
competidor que se posicionar até o oitavo colocado
do ranking no individual
por clubes e por equipes.

Equipes do SESI Jacareí Rugby faturam títulos de sevens
As equipes do SESI
Jacareí Rugby e Jacareí
Rugby tiveram um fim
de semana (dias 1 e 2)
repleto de grandes resultados, com o encerramento dos tor neios
estaduais de sevens.
No masculino, o SESI
Jacareí Rugby M15 conquistou o título Paulista
com cinco vitórias em
cinco jogos. No feminino, o time M16 ficou com
o título estadual após
conseguir quatro vitórias
em quatro jogos.
Além disso, as meninas do M16 encerraram
a te rcei ra e t apa se m
levar pontos. O SESI Jacareí Rugby M17 ficou
com o vice-campeonato,
mesma posição alcançada pela categoria M19.
Já o adulto feminino
encer rou a Copa São
Paulo em sexto lugar.
Com jogos em São
José, o SESI Jaca reí
Rugby M15 conseguiu
unificar os títulos paulistas de XV e Sevens, ao

vencer cinco partidas no
domingo (2). Na final,
a equipe enf rentou o
SPAC e venceu por 17
a 14 para erguer o caneco de bicampeão dos
sevens.
No feminino M16, o
SESI Jacareí Rugby já
havia garantido o título,
desde que participasse

Categorias M15
(masculino) e M16
(feminino) confirmaram
a conquista durante
competições disputadas no fim de semana
da terceira etapa, em
razão de ter vencido as
duas primeiras ao longo
do segundo semestre.
Nestas duas categorias, o SESI Jacareí também foi representado
pelos seus times B e C
durante os jogos de sevens. Os times B do M15
e do M16 feminino con-

seguiram o quarto lugar
na classificação geral das
competições.
VICE-CAMPEÃO
Na categoria M17, a
equipe jogou desfalcada
de alg uns atletas que
estiveram com a Seleção
Brasileira M18, no Paraguai. Mesmo assim,
chegou à grande final,
mas foi derrotada pelo
SPAC por 26 a 12.
No M19, o time também teve alguns atletas
com a Seleção, mas no
quadrangular decisivo
ficou com a segunda melhor campanha, atrás do
São José.
A única equipe que
não jogou em São José
dos Campos foi o time
Adulto Feminino, que
conseguiu o sexto lugar
na etapa e na classificação geral da competição. Os jogos realizados
em Santana de Parnaíba
tiveram três vitórias do
Jacareí em seis jogos
realizados.

FOTOS: Divulgação/JR

Equipes de rugby, campeãs paulista de sevens do M15 (masculino) e da categoria M16 (feminino)
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Geral

Novo Código de Obras de Jacareí
está em vigor desde o início do mês
Desde o último sábado, dia 1º de dezembro,
está em vigor o novo
Código de Obras e Edificações de Jacareí. O
decreto que regulamenta a aplicação da lei foi
publicado no Boletim
Oficial do Município do
dia 30 de novembro.
De acordo com a pre-

feitura, para colocar em
prática a nova lei foi realizado um treinamento de
todos os fiscais da Secretaria de Planejamento.
A pasta produziu também um manual técnico
para orientar os engenheiros e arquitetos na
aprovação de seus projetos a partir de agora, com

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.

COND. FECHADO 5 SUÍTES
Lindo sobrado no Condomínio Villas
de Santana, cinco suítes, sendo
duas suítes térreas, sala com quatro
ambientes, repleto de armários
embutidos, cozinha planejada e
varanda gourmet; hidro/spa 390 m²
A/C, 420 m² A/T. Valor R$ 700 mil +
36 parcelas. Tel.: (12) 98257-9000

Alex Brito/PMJ

Licenciamento e Habite-se automáticos também fazem parte da nova lei municipal, que entrou em vigor no último sábado (1º)

Vista aérea
da região
central
de Jacareí

a nova lei. Os modelos de
projetos, laudos, declarações e requerimentos e a
listagem de documentos
para abertura de processos, ficarão disponíveis no site da prefeitura
www.jacarei.sp.gov.br na

página da Secretaria de
Planejamento, a partir
deste sábado (1º).
Para a a secretária
de Planejamento, Rosa
Sasaki, o novo código,
além de facilitar para
os profissionais da área,

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

MOTORISTA CARRETEIRO
Conheço todo o território (Região
Metropolitana do Vale do Paraíba e
São Paulo), com MOPP e
referências. Tel.: (12) 98878-4722
(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

DETETIVE PEREIRA
Investigações em geral.
Tel.: (12) 98284-4430
(Whatsapp).
E-mail:
detetive.pereira@yahoo.com.br

VENDO MOTOR 1.6
Vendo motor 1.6 gasolina – parcial
a AR, bloco nº ok. Vendo colocado
no lugar e com Nota Fiscal. Tels.:
(12) 98113-3439 ou
(12) 98812-0268

edital

traz outros benefícios como o
Licenciamento
Urbanístico Automático, que
autorizará o início da obra ou certificará
a regularidade da edificação, sem necessidade
de análise prévia dos
projetos pelo município,
atribuindo ao técnico do
projeto a inteira responsabilidade pela conformi-

dade da edificação.
Essa inovação é exclusiva para imóveis com
uso residencial não condominial até o limite de
499m² e para uso comercial, serviços ou misto
até o limite de 200m² de
área construída. As obras
de reforma também se
enquadram no Código
e serão precedidas de
autorização.
Já o Habite-se Automático poderá ser expedido automaticamente,
desde que a edificação
esteja enquadrada nas
categorias expressas no
Código de Obras.
O projeto do Código
de Obras foi aprovado
pela Câmara no dia 1º
de outubro.
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Variedades
Neste sábado (8), o festival inicia às 12h para os
amantes da boa gastronomia e cerveja artesanal. A
partir das 14h30, começam
os shows com bandas locais
e, no período da noite, as
atrações internacionais.

O Festival de Blues de Jacareí contará com grandes nomes do gênero

Festival de Blues é a atração
do fim de semana em Jacareí
Evento apresenta atrações regionais e internacionais no
Parque da Cidade, na região central, até este domingo (9)
A Redação
Os fãs de blues da região
têm um encontro marcado
com a boa música neste fim
de semana. Desde sextafeira (7) e até domingo

(9), está sendo realizada
no Parque da Cidade a 4º
Edição do Festival de Blues
de Jacareí, evento que conta com grandes nomes do
gênero.
Além dos shows nacio-

nais e internacionais que
acontecem sempre no período da noite, destaque para
uma feira gastronômica,
com food trucks e vendas
de cervejas artesanais de
diversos estilos.

VOCAÇÃO
Bruno Castro, presidente da Fundação Cultural
de Jacarehy, reforça que o
evento já é uma referência e
fortalece a vocação musical
de Jacareí. “Nossa cidade
é campo fértil de talentos
e têm importantes representes em vários estilos e
ritmos, desde a ópera ao
samba. Nesse sentido, o
Festival do Blues reforça essa nossa vocação e
também estimula nosso
turismo musical e gastronômico. Além disso,
é uma oport un idade
para que os artistas de
nossa região divida m
o pa lco com gra ndes
artistas internacionais,
valorizando o nossos músicos”, conclui.
Confira a programação completa no site da
Fundação Cultural de
Jacarehy: www.fundacaocultural.com.br.

A
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Grey, 95

plêiade de atores e diretores brasileiros hoje
restritos ao ostracismo é vasta. Alguns meses
atrás, neste espaço, escrevi sobre os 20 anos da
morte de Geny Prado. Quem se lembra dela em 2018?
Hoje, coloco à baila o ator Wilson Grey – se estivesse vivo, dia 10/12 faria 95 anos (em 3/10, 25 anos de
sua morte). Se você for ao site imdb.com e procurar
pelo nome do artista, verá que Grey tem quase 200
trabalhos creditados em 45 anos de carreira (194893), a maioria (mais de 90%) no cinema.
Com o seu bigodinho característico, jeitão de malandro carioca, tipo franzino, era batata sua participação
nas fitas dos anos 1940 e 1950 dos estúdios fluminenses, então na capital federal. Era um dos coadjuvantes
principais da tela nacional.
A voz tonalizada, rouca, provocativa funcionava ao
mesmo tempo em comédias e dramas mais tensos.
Somente em 1982, quase aos 60, conquistou seu protagonismo em ‘O Segredo da Múmia’, na pele do professor Expedito Vítus. A atuação lhe valeu troféu de
melhor ator no Festival de Brasília.
Longas-metragens célebres, como ‘O Beijo da Mulher Aranha’ (1985) e ‘Memórias do Cárcere’ (1984)
contaram com a sua participação, aí já na celebridade
do prêmio conquistado.
Na TV, além de algumas minisséries e novelas, foi
parceiro de Chico Anysio, quando este era Azambuja e
Grey, Linguiça, e a dupla armava as maiores arapucas
pra conseguir os míseros ‘trocados’, e tudo sempre
dava errado.
No papel de Ermírio nos 2 ‘Vai Trabalhar, Vagabundo’ (1973 e 91), confessou que o personagem era um
pouco autobiográfico. E não poderia ser de outra maneira. Quem viu os 2 filmes, sabe.
Em 1989 sofreu uma isquemia cardíaca, agravada
em 90 por dois AVC’s. Três anos depois, um infarto
o mataria, 2 meses antes de chegar aos 70 anos. Até
hoje, as tantas chanchadas da Atlântida, lhe renderam
a marca no livro dos recordes, como o artista da América Latina que mais esteve presente em filmes.
Rodrigo Romero é jornalista e
escreve para este jornal semanalmente
www.recantodasletras.com.br/autores/rodrigoromero

Recomendamos...

N

Horóscopo
VISITE: WWW.OMARCARDOSO.COM.BR
áries
21/03 a 20/04
Não será conveniente aventurar-se em novos negócios. Cuidado com o excesso de
gastos. Mantenha-se em suas atividades
rotineiras e muito benefício receberá em
breve. Você tem a capacidade de ver o mundo com olhos abrangentes.

touro
21/04 a 20/05
Bom dia para iniciar negócios relacionados
com a indústria e propriedades. Contudo,
não deixe de olhar e zelar pelo bem de seus
familiares e não fuja das suas responsabilidades e problemas.

gêmeos
21/05 a 20/06
Dia negativo para os negócios, para tratar de
assuntos jurídicos e mudanças, de um modo
geral. Neutro para os casos sentimentais e
um tanto quanto ruim para viagens. Cuide da
saúde e previna-se contra acidentes.

cÂncer
21/06 a 21/07
Faça tudo com originalidade, que conseguirá
influenciar pessoas importantes para seu progresso. Muito bom fluxo para obter sua independência financeira e a liberdade de espírito.
O seu interesse pela vida social ganha uma
nova perspectiva,

LIBRA
23/09 a 22/10
Evite, neste dia, qualquer ação, que possa afetar seu equilíbrio nervoso. Suas chances de
sucesso geral serão evidentes. Coloque maior
atenção ao seu trabalho. Certos momentos de
iluminação neste dia farão você perceber que
a sua vida está se dirigindo a um rumo que não
lhe agrada em nada.

leão
22/07 a 22/08

ESCORPIÃO
23/10 a 21/11

Fase em que receberá boas sugestões para solucionar de vez suas dificuldades financeiras.
Fase boa também para iniciar negócios imobiliários e para solicitar a casa própria. Harmonia amorosa e familiar. O momento é excelente
para você sentir o que as pessoas pensam a
seu respeito.

Pessoas amigas podem elevar você na escala
social. Use sua inteligência para influenciar os
superiores. Ainda a tempo de rever tudo e encaixar as coisas nos seus devidos lugares. Poderá lucrar, também, pela ciência e educação.

virgem
23/08 a 22/09

SAGITÁRIO
22/11 a 21/12

Livre-se de suas preocupações tomando atitudes positivas para solucioná-las. O dia se
apresenta positivo aos negócios arriscados e
as empresas precipitadas. Terá bom relacionamento com os filhos. Pratique mais esportes.

Momento em que poderá obter os resultados
pretendidos em seu campo profissional, devido ao bom fluxo dos astros. Pode, também,
iniciar negócios e tratar de assuntos pessoais
que será bem sucedido. Boas notícias. Você
tende a se preocupar um pouco mais pela sua
condição social

CAPRICÓRNIO
22/12 a 21/01
Pessoas nascidas sob este signo terão possibilidades de sucesso de algum modo, hoje.
As influências dos astros prometem êxito.
Boa indicação para a vida sentimental. Viverá uma boa fase astral no próximo período.

AQUÁRIO
21/01 a 19/02
As demoradas, demandas e toda e qualquer
questão que se ligue aos seus direitos, devem ser tratadas com cautela. Conte com os
amigos. Evite fazer inimigos ainda que isto lhe
custe algumas concessões.

PEIXES
20/02 a 20/03
Dia dos mais propícios para investigações,
pesquisas e tudo que está relacionado com
ocultismo. Todavia, terá aborrecimentos,
proporcionados pelos familiares. Cuide da
saúde e evite acidentes. A atual fase indica
uma maior preocupação com a sua vida social.

a sexta-feira (7),
no Pátio dos
Trilhos, aconteceu a abertura oficial
‘Encantos de Natal’,
com a chegada do
Papai Noel a Jacareí.
Até o dia 23, o evento promete uma vasta programação cultural e religiosa para públicos de
todas as idades. Um dos destaques da programação,
que pode ser consultada no site da prefeitura ou da
Fundação Cultural de Jacarehy, é a Feira dos Trilhos
Especial de Natal, das 15h às 22h. Os estandes terão
diversas opções de artesanato, boa gastronomia, atividades recreativas, cultura e entretenimento.

Saúde

Alex Brito/PMJ

Chegada do Papai Noel marca abertura
da programação de Natal em Jacareí
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saúde

Uma em cada seis mulheres terá
câncer, diz Organização de Saúde
Entre os tipos de mais comuns estão o de mama e o de ovários. Fatores como estilo de vida e idade avançada pesam na incidência da doença
aç
ão

cidência da doença.
Estima-se que 75 a 80
% dos casos de câncer
de mama originem-se
em mulheres sem fator de risco genético
para a doença. Mas
para aquelas que já
têm predisposição ao
câncer por fator genéti-

ilu
st
r

Uma das doenças
que mais preocupam as
mulheres é o câncer. E
essa preocupação não
é à toa, visto que no
mundo, uma em cada
seis mulheres terá
câncer em algum
momento da vida,
de acordo com
o relatório
mais recente
da Agência
Nacional de
Pesquisa
Contra o
Câncer,
vinculada
à Organização
Mundial
da Saúde
(OMS).
A boa notícia é que
com os avanços da
medicina e da tecnologia, ter câncer não
mais significa assinar
uma ‘sentença de
morte’. E atualmente,

A boa notícia é que
com os avanços da
medicina e da tecnologia,
ter câncer não mais
significa assinar uma
‘sentença de morte’
as mulheres
não só podem
descobrir tumores malignos em
estágios iniciais,
por meio de exames periódicos,
como até mesmo

Estima-se que 75 a 80 %
dos casos de câncer de
mama originem-se em mulheres
sem fator de risco
genético para a doença

prevenir o surgimento de
alguns tipos de câncer.
Entre os tipos de câncer
mais comuns nas mulheres estão o de mama e o
de ovários. Fatores como
estilo de vida e idade
avançada pesam na in-

co da mãe ou do pai – o
que corresponde a 5%
até 15% dos casos – é
possível prevenir o aparecimento de tumores
malignos fazendo um
teste genético simples.

Exame é feito por meio de
coleta de sangue ou saliva
O exame, feito por
meio de coleta de sangue
ou saliva, identifica mutações nos genes BRCA.
Laboratórios particulares
no Brasil já fazem o teste,
que custa entre R$ 1,5
mil e R$ 2 mil. É coberto
pelos planos de saúde mas
ainda não está disponível
no SUS.
“As portadoras de mutação BRCA1 apresentam risco cumulativo de
desenvolvimento de neoplasia de mama, de cerca
de 72 %, e de 44% para
neoplasia de ovário, além
de 40% para câncer de
mama contralateral. Já
as pacientes com mutação
BRCA2 apresentam risco
cumulativo de cerca de
69% para câncer de mama
e de 17 % para câncer de
ovário e câncer de mama
contralateral. As mulheres com mutações nesses
dois genes possuem 40%
mais chances de vir a ter
câncer no futuro”, afirma
a ginecologista e mastologista Juliana Pierobon, da
Altacasa Clínica Médica,
na capital paulista.
De acordo com a especialista, os genes BRCA
1 e 2 impedem a proliferação de células tumo-

rais, agindo como freios.
Quando um desses genes
sofre mutação, perde esta
capacidade protetora, deixando o organismo mais
suscetível ao surgimento
de tumores malignos, especialmente os de mama
e ovários.
“É importante salientar que ter uma alteração
nos genes BRCA não representa um diagnóstico
final da doença, mas sim
uma séria indicação de
risco, de acordo com a
análise hereditária. Esse
estudo genético normalmente é indicado para
mulheres que já têm casos de câncer na família.
Sabendo dessa predisposição, o quanto antes for
identificada a mutação
BRCA, maiores serão as
chances de redução dos
riscos”, explica a ginecologista.
A profissional alerta
ainda que, em caso positivo de mutação dos genes,
somente um profissional
especializado pode dar
as orientações necessárias e definir, junto com
a paciente, qual a melhor
estratégia para prevenção
e tratamento - como a
cirurgia para retirada dos

seios ou ovários - levando
em conta fatores de risco e
o estilo de vida da mulher.
Nesses c a sos, u ma
das estratégias usadas
na prevenção ao câncer
é a cirurgia profilática,
que passou a ser mais
conhecida depois que a
atriz Angelina Jolie se
submeteu ao procedimento de retirada total
dos ovários e das mamas
devido à mutação BRCA
e ao histórico familiar e
da grande probabilidade
que tinha de desenvolver
tumores nesses órgãos.
Porém, caso a mutação
genética seja diagnosticada somente após a
descoberta de um câncer,
há diversas opções de
tratamento além da tradicional quimioterapia.
As cirurgias redutoras
de risco podem prevenir
o aparecimento de tumores na outra mama, por
exemplo. A lém disso,
a depender do subtipo
tumoral, as terapias hormonais e as chamadas
terapias- alvo, que atacam
diretamente o tumor com
mutação genética, podem
ser usadas como alternativas ou complementares
à quimioterapia.

