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Feira da Empregabilidade oferece
200 vagas de emprego em Jacareí

O evento reunirá divulgação e entrega de currículos para vagas efetivas, temporárias e de estágio em Jacareí e região
.
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Vereadores e atletas homenageados durante evento na Câmara Municipal

A

Câmara Municipal realizou
a solenidade em homenagem aos atletas de Jacareí
na manhã de terça-feira (11). Ao
todo, 42 esportistas de diversas
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Editorial

Conhecimento

REFORMAS

Por 11 votos favoráveis e um contrário, os vereadores
aprovaram na quarta-feira (12) projeto de lei do prefeito Izaias
que altera a estrutura administrativa de cargos comissionados
das secretarias de Educação, Mobilidade Urbana, Gabinete do
Prefeito e Infraestrutura. A sessão marcou o fim das atividades
legislativas de 2018.

D

EBATE

O debate do projeto, que tramitou em regime de urgência, fez parte do conjunto de medidas iniciadas na semana
passada, após aprovação de reestruturações de cargos na Fundação Pró-Lar, Fundação Cultural e SAAE. As mudanças atendem à Ação Direta de Inconstitucionalidade (Adin), proposta
pelo Ministério Público e acatada pelo Tribunal de Justiça em
decisão proferida em fevereiro deste ano.

J

USTIÇA

Na decisão, o TJSP determinou a suspensão de nomeações no quadro de servidores para cargos em comissão criados
pela Lei Municipal nº 6.100, de 02 de fevereiro de 2017, os quais,
segundo o Tribunal, ‘não retratam atribuições de assessoramento, chefia e direção, o que impõe exonerações e criação de
cargos efetivos por meio de concurso público’.

IPMJ

Adiado na sessão da semana passada, o Plenário aprovou projeto do prefeito que altera estrutura administrativa do
Instituto de Previdência do Município de Jacareí. O adiamento
ocorreu devido à suposta falta de ata de reunião que comprovasse a discussão do projeto de lei por parte dos conselheiros
do IPMJ.

CIDADÃO JACAREIENSE

Divulgação/CMJ

Na manhã de sábado (8), na Igreja Matriz, a Câmara entregou
o Título de Cidadania ao Bispo Diocesano Dom José Valmor
César Teixeira, por iniciativa dos vereadores Arildo Batista (PT),
Juarez Araújo (PSD) e Lucimar Ponciano (PSDB). Além dos autores, também estiveram presentes Luís Flávio (PT), Márcia
Santos (PV), Valmir do Meia-Lua (DC) e o prefeito em exercício
Edgard Sasaki (DEM).

MEMÓRIA DJ

Dom José Valmor César Teixeira tomou posse como
bispo da diocese de São José dos Campos em 17 de maio de
2014, sangrando-se autoridade eclesiástica da igreja católica,
acompanhando a administração de 46 paróquias. “Agradeço
a honra concedida por todos e reforço que a importância das
paróquias para a comunidade de Jacareí. Espero poder sempre
retribuir o carinho a fé de todos”, disse o bispo.

C

ÂMARA JOVEM

A Câmara realizou sessão de encerramento da Câmara Jovem 2018, na noite do último dia 6. A cerimônia envolveu
uma sessão ordinária onde os participantes apresentaram suas
indicações, moções, requerimentos, pedidos de informação e
projetos de lei de modo similar ao roteiro seguido pelos legisladores. O projeto foi criado em 2003 pela ex-vereadora Rose
Gaspar (PT).
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Cultura para todos os gostos

O

tema do Fórum Municipal de Cultura, realizado
terça-feira (11) no EducaMais Jacareí, foi uma espécie
de prestação de contas das
atividades de 2018 nessa área.
Se comparado a outros anos,
alguns números ali apresentados pela Fundação Cultural
José Maria de Abreu impressionam, assim como impressionaram algumas atividades
mais desenvolvidas, como
a gastronômica e parte da
musical. É inegável o esforço
para cumprir a tabela de maneira profissional, eficiente e
até ideológica, esta já apontada na coluna ‘O Quinto Poder’,
veiculada semanalmente por
este jornal.
Impressiona, por exemplo, o
número de ações culturais em
parceria, apoiadas ou promovidas pela Fundação: chega
perto de 140. Isto é qualquer

coisa (em uma comparação
grosseira) como se durante
todo o ano tivesse acontecido
um evento cultural dia sim,
dia não. Em resumo e grosso
modo, ninguém poderia afirmar
hoje que Jacareí é uma cidade
sem atrações de lazer para a

Cultura é coisa
séria, cultivada
por anos e deve
identificar-se
como o povo
população. E por que, então,
ainda assim afirmam?!
Resposta mais consistente
fica para técnicos da área, que
ainda não a têm satisfatória.
Mas, há pistas. Falta de conexão entre todos os setores,
divulgação ineficaz, escolhas

incorretas, são alguns dos
problemas. Outro, é a pulverização de eventos em datas
e locais aleatórios. Mais um:
o apego ao individual que
sufoca iniciativas em grupo
em muitos outros. O termo
‘coletivo’ está mais para ideologia que para fraternidade, e
são evidentes alguns ‘donos’
de certas atividades.
Todo cidadão tem direito de
seguir e manifestar gostos,
tendências e dogmas sejam
estes quais forem. Porém,
quando isso é feito o tempo
todo, em todo lugar e discriminadamente é prejudicial.
Cultura é coisa séria, cultivada por anos e deve identificarse como o povo. Para cumprir
seu papel, tem que se mostrar
isenta e aberta a todas as tendências e pensamentos, agrade ou não os gestores da vez.
É a nossa opinião.

F

az parte da história
da imprensa em
Jacareí a figura do
jornalista Moacir Bento
Sales Filho. Ele também
era Advogado e Radialista. Moacir foi colunista
do Diário nas décadas
de 1970 e 1980, quando
a sede do jornal era na
Rua 15 de Novembro, em
frente ao Fórum. Nessa
ocasião, teve oportunidade de incentivar o
ingresso na profissão e
abrir espaço para vários
jovens iniciantes na crônica esportiva, dentre
eles o diretor geral deste
DJ, Ângelo Ananias.
A marca de Moacir era
serenidade. “Era quase
impossível vê-lo de ânimo alterado”, comenta

Um triste Carnaval
o advogado João Bosco
Lencioni, amigo de mais
de 20 anos. divulgação
Eles estudaram juntos,
no colégio e
juntos fize ram o curso
de direito, em
São José dos
Campos. Trabalharam na
Rádio Clube
Jacareí (Hoje
Rádio Men sagem) em narração e
comentários de progra-

mas esportivos e musicais. Ambos também
trabalharam
na Prefeitura
de Jacareí nas
duas gestões
de Benedicto
S ér g i o L en cioni, o BSL
( 1 9 7 7/ 8 2 e
1997/00). Moacir foi assess o r ju r ídi c o
n a p r i m ei r a
temporada e
foi diretor do Procon
por algum tempo, na

A

s obrigações de
pagar podem ser
extrajudiciais, decorrentes dos títulos de
crédito como cheques,
notas promissórias, duplicatas, confissões de dívidas ou provenientes de
decisão judicial. Ambas
devem ser cumpridas espontaneamente sob pena
de penhora de bens.
Acontece, porém, que
o devedor além de não
realizar o pagamento
voluntário, não nomeia
bens que possam satisfazer o crédito, restando
ao credor empreender
por sua conta e risco
pesquisas de bens do
devedor, e que possam
satisfazer a obrigação.
As averiguações passam
pelo registro de imóveis, órgão de trânsito,
bancos, dentre outros.
Positiva, traz a solução
do crédito. Negativa,
acarreta a suspensão do

Bloqueio de passaporte
processo judicial até que
bens sejam localizados.
Dois princípios dentre
outros, regem a execução de quantia certa. O
primeiro afiança que a
execução deve satisfazer ao direito do credor
e, o seguinte, aduz que
os meios executivos devem observar a dignidade humana do devedor,
levando-se em conta a
proporcionalidade e a
razoabilidade, por isso,
o menos gravoso possível. Aliar tais postulados é tarefa desafiadora
diante da resistência do
devedor em não pagar
ou oferecer bens.
Para possibilitar a

convivência pacífica entre dois direitos, o novo
Código de Processo Civil trouxe meios alternativos de coerção do
devedor. O legislador
então introduziu na lei
de regência meios menos gravosos dirigidos
ao inadimplente, e o bloqueio do passaporte do
devedor vem sendo manejado como meio coercitivo
de pagamento. Em tempo
de mídias sociais, que caíram no gosto do brasileiro,
o credor observa passivamente aborrecido, o
devedor se exibindo em
viagens internacionais de
curta ou longa duração,
bem acompanhado e

segunda e depois voltou
ao Jurídico.
Por muitos anos, Moacir advogou na cidade.
Trabalhou na prefeitura
como diretor do Procon.
Carnavalesco, foi membro e grande incentivador da Escola de Samba
Unidos de Santa Helena,
do bairro São João. Foi
também destacado comentarista esportivo na
Rádio Clube Jacareí, que
depois mudou de nome
para Rádio Mensagem,
onde fez parte por muito tempo dos programas ‘Quando o esporte
é notícia’ e ‘Panorama
Esportivo’ até pouco
antes de morrer, em 26
de fevereiro 2017, um
domingo de Carnaval.
satisfeito, demonstrando que possui recursos
financeiros que poderiam ser direcionados
ao pagamento de suas
obrigações no Brasil.
Contudo, a questão é
controvertida, na medida em que o bloqueio
do passaporte impede
o direito constitucional
de ir e vir.
Desse modo, o que
está pacificado com
meio de induzir o devedor a pagar, é a imposição do bloqueio do
direito de dirigir veículos,
porque tal providência
não causa prejuízo para
a locomoção do devedor
que poderá se utilizar do
serviço de ônibus, táxi,
aplicativos ou carona.
*Paulo de Tarso Castro
Carvalho é advogado
especialista, com mestrado
em direito e professor
universitário.
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Câmara empurra corte de um assessor
por gabinete para nova mesa diretora
Presidente da Casa, Lucimar Ponciano (PSDB), não conseguiu votar a proposta na última sessão de 2018
A Redação

Mais Médicos
chega a 33
profissionais
em Jacareí
A Prefeitura Municipal anunciou que 33
profissionais recém
-ingressados do programa Mais Médicos
já estão atuando em
Jacareí. Ainda são esperados outros oito
profissionais até o
fim do ano. Ao todo,
o edital aberto pelo
Ministério da Saúde
cadastrou 41 médicos
para o município.

Alex Brito/PMJ

Educação
municipal
encerrou ano
letivo de 2018

A Câmara Municipal
de Jacareí adiou a votação
de um projeto de lei, de
autoria da mesa diretora,
que prevê o corte de 13
assessores políticos comissionados. O projeto, que
poderia entrar na pauta da
última sessão ordinária do
ano, na quarta-feira (12),
foi retirada na manhã do
mesmo dia. O pedido foi
encaminhado à direção
da Casa pelos vereadores
Abner de Madureira (PR)
e Márcia Santos (PV), integrantes da mesa diretora,
e contou com a anuência
da presidente Lucimar
Ponciano (PSDB).
“Não houve entendimento, por parte dos vereadores, a respeito dos
apontamentos do Tribunal
de Contas do Estado de
São Paulo, uma vez que,
segundo cita o próprio
órgão em seu relatório
de 2016, os cargos em
comissão ocupados correspondiam a 19,7% do
total de vagas preenchidas,
apresentando grande redu-

Divulgação/CMJ

A atual mesa diretora da Câmara Municipal, presidida por Lucimar Ponciano (PSDB/ao centro)



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

ção em relação aos exercícios anteriores”, justificam
Abner e Márcia.
Na época, o ajuste deuse, em suma, no intuito de
atender às recomendações

do TCE-SP, voltadas à
adequação de quadro de
pessoal, e que foram recomendadas nos autos de
pareceres emitidos entre
os anos de 2012 e 2013.
Sem previsão para ser
votada, a matéria deverá
entrar na pauta somente a
partir de 1º de janeiro de
2019, quando o vereador
Abner de Madureira (PR)
assumirá a presidência do
Legislativo.
A proposta original
prevê a extinção de um
cargo por gabinete ainda
em dezembro de 2018.

No entanto, uma emenda
dos demais parlamentares, 10 ao todo, propõe
que a redução do quadro
ocorra somente a partir
da próxima legislatura,
com início em janeiro
de 2021.
“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 os vereadores no
documento.

Divulgação prévia gerou ‘mal-estar’
bastidores do Legislativo.
Lucimar contou que a
redução de um assessor

Divulgação/CMJ

As aulas nas escolas municipais encerraram o ano letivo
na quarta-feira (12)
e retornarão dia 7 de
fevereiro de 2019. O
ano de 2018 termina com 80 unidades
escolares, sendo 68
municipais e 12 conveniadas, atendendo
um total de 21.865
alunos na rede.

A informação sobre
a redução do quadro de
assessores políticos da
Câmara Municipal foi
dada pela presidente da
Casa, Lucimar Ponciano
(PSDB), durante entrevista ao Jornal Piratininga
(Rádio Piratininga, AM
750), no dia 4 de dezembro. Na ocasião, Lucimar
confirmou que o projeto
de lei deveria ser votado
na sessão do dia 12, mas,
segundo o D i á r i o d e
Jacareí apurou, a divulgação antecipada do
fato causou mal-estar nos

A presidente da Câmara,
Lucimar Ponciano

em cada gabinete visava
atender apontamentos feitos pelo Tribunal de Contas do Estado (TCE-SP).
“A partir dessa readequação, cada vereador passará a contar somente com
um chefe de gabinete e
dois assessores em seus
quadros”, reforçou.
Atualmente, cada assessor de vereador na
Câmara recebe vencimentos mensais de R$
2.784,67, mais benefícios como férias, 13º
salário, auxílio refeição e
vale transporte.

José Luiz Bednarski

R

ealizou-se na última terça-feira (11) o Fórum
Municipal de Cultura, com ampla divulgação
pelas redes sociais, portal da Prefeitura e mídias tradicionais.
O convite estrategicamente trabalhado deu certo,
pois houve significativo comparecimento de ativistas
culturais, funcionários municipais e curiosos em geral.
A diretoria da Fundação Cultural de Jacarehy
José Maria de Abreu teve oportunidade de expor
adequadamente seu volume e qualidade de trabalho
no primeiro semestre de 2018.
O Museu de Antropologia do Vale do Paraíba
registrou significativa presença de público. Foram
mais de três mil visitantes no período de meio ano,
cifra obtida graças à sucessão de várias atividades e
exposições no local.
Registraram-se, ainda no mesmo intervalo, 102
shows musicais e 25 peças teatrais, sem contar o
retumbante e crescente sucesso da Feira do Bolinho

Fórum Municipal de Cultura
Caipira. Público total: 92 mil ‘comilões’ culturais.
Esse evento anualmente realizado no estacionamento do Parque da Cidade apresenta números impressionantes – 160 mil acepipes foram vendidos em prol de
15 entidades beneficentes.
Para fritá-los foram necessários mais de 2,5 toneladas de farinha e mil litros de óleo de soja, para
inquietação dos médicos cardiologistas, que zelam
diuturnamente por nossa saúde.
A sessão de diálogo entre os dirigentes públicos e
a sociedade civil serviu também para se debater o calendário de eventos da Fundação para o ano vindouro.
Ninguém conseguiu informar a data correta de fun-

dação do Parque Meia-Lua, para acurada comemoração do aniversário do distrito. Talvez Professor BSL
seja a pessoa ideal para dirimir tal dúvida.
Das sugestões colhidas entre os presentes, destacaram-se insistentes pedidos para volta do FEMPO,
supostamente útil à promoção das revelações musicais afonsinas.
Todos foram bem recebidos. A Fundação Cultural
ouviu com disposição as propostas. A pista foi dada:
um cansou de Zumbi dos Palmares no Dia da Consciência Negra e quer mais conteúdo.
Alguém aproveitou a ocasião e reclamou não ter
saído na foto doutro evento, comentário para derrubar
a vacilante convicção populista dos dirigentes sósia
de Lenin e colega de Wagner Moura.
Crescer intelectualmente é incogitável. O povão
quer só se ver no espelho. Fomento de alta cultura
não passa de miragem em Jacareí.
José Luiz Bednarski é Promotor
de Justiça da Cidadania e do Consumidor
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Acadêmicos da Anhanguera têm fotos
selecionadas para exposição no MAV
Fotografias retratam o patrimônio histórico e cultural de Jacareí; exposição fica aberta ao público até o dia 31 de janeiro
Alisson Nascimento

Estudantes do curso de
Publicidade e Propaganda
da Faculdade Anhanguera de Jacareí tiveram seus
trabalhos selecionados
no concurso fotográfico lançado pela Fundação Cultural, intitulado
Patrimônio Histórico e
Cultural de Jacareí. O
objetivo da iniciativa foi



Esse destaque
no museu é o
reconhecimento
do talento dos
nossos alunos

‘Detalhes da noite’, título da foto do estudante Alisson Nascimento

Cleo Andrade, coordenador
do curso de Publicidade

o de fomentar a arte da
fotografia, com o registro de diferentes visões
sobre o mu n icípio, e
proporcion a r o re c o nhecimento de talentos
fotográficos da região.
Os acadêmicos selecionados foram: Nicolas
Justino, Diogo Oliveira,
e Alisson Nascimento.
Agora, os trabalhos classificados ficarão em exposição aberta ao público
no Museu de Antropologia do Vale do Paraíba
(MAV), até o dia 31 de
janeiro de 2019.
Para o mercado publicitário, a expressividade
que a fotografia é capaz
de causar faz toda a diferença para anunciar uma

infinidade de produtos
e serviços, para atrair
a atenção das pessoas.
“Esse destaque no museu
é o reconhecimento do
talento dos nossos alunos,
e do olhar criativo sempre
estimulado nas aulas práticas para que os estudantes
se sobressaiam em suas
atividades”, comenta Cleo
Andrade, coordenador do
curso de Publicidade.

 serviço
Para os interessados em
visitar a exposição, o MAV
fica localizado na Rua Quinze de Novembro, 143, Centro. O horário de funcionamento é de segunda-feira a
sábado, das 10h às 16h.

Decoração especial de Natal fica no Meia-Lua até dia 6 de janeiro
-Lua (região norte) entrou no roteiro oficial da
programação de Natal do
município. Desde o dia 9

de dezembro, o local vem
recebendo moradores do
bairro encantados com a
decoração natalina que

ficará até a comemoração da Folia
de Reis, dia 6 de
janeiro.
Para celebrar a
data com estilo, a
subprefeitura do
Parque Meia-Lua,
em parceria com o
Fundo Social de
Solidariedade, enfeitou a praça com
o tema ‘Natalua’.
Entre muitos
enfeites, os destaques ficam por
conta de três ár- Decoração de Natal encanta crianças e adultos no Meia-Lua
vores de Natal,
uma de quatro metros latti, que também cedeu a presidente do Fundo
e outra de nove metros um Papai Noel gigante Social de Solidariedade de
confeccionadas de ma- em fibra para animar Jacareí, Benedicta Peixoto
teriais reciclados (PET) ainda mais as crianças do Nascimento, a Bene,
convidam moradores do
arrecadados pelos alunos do bairro.
O subprefeito Ronaldo bairro e ainda do Lagoa
da rede municipal, e uma
outra com quatro metros, Assis da Costa conhe- Azul e Jardim Conquista
doada pela empresa Cipo- cido como ‘Roninha’ e a prestigiarem o evento.
Alex Brito/PMJ

A Praça ‘Chacrinha’
(Praça Terezinha Maria
da Conceição Cursino) no
distrito do Parque Meia

15 a 21 de dezembro de 2018

cidade

que subiram de 65 no
ano passado, para 126
neste ano.
CRESCIMENTO
O diretor de Trabalho
e Renda da Prefeitura de Jacareí, Leandro
Fogaça, acredita que
esses números tendem
a crescer no mês de dezembro. “Neste período
o mercado está aquecido
devido às compras de
Natal e, com isso, surge
a necessidade de contratação de profissionais
temporários”, explicou.
Ainda segundo ele, é
importante que o candidato esteja com o cadastro atualizado no PAT,
além de ficar de olho
diariamente nas vagas
disponíveis, pelo site da
prefeitura e no aplicativo
SINE Fácil.
SERVIÇO
O PAT funciona das
8h às 17h, na Rua Barão
de Jacareí, 839, Centro.
Informações pelo telefone (12) 3951-7943.
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Feira da Empregabilidade oferece
200 vagas de emprego em Jacareí
A Anhanguera de Jacareí (campus 1) realizará
a 6° Feira da Empregabilidade, na segunda-feira
(17), das 19h às 21h30. De
acordo com a instituição o
evento é destinado às pessoas que estão em busca de
oportunidades de trabalho,
‘com possibilidades de
recolocação profissional’,
enfatiza. Em nota, a instituição informa que serão
oferecidas 200 vagas de
emprego.
O evento reunirá divulgação e entrega de currículos para vagas efetivas,
temporárias e de estágio
em Jacareí e região, além
de palestras de orientação
profissional com direito a
certificado.
NÚMEROS
De acordo com a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico,
em 2018, Jacareí foi a cidade que manteve o maior
índice de empregos, entre
as cidades que compõem
a Região Metropolitana
do Vale do Paraíba (RMVALE). De acordo com a
organização da feira, para
aproveitar esse aquecimento da economia, é importante manter o nível de

O evento reunirá divulgação e entrega de currículos para
vagas efetivas, temporárias e de estágio em Jacareí e região
Arquivo/DJ

Prefeitura diz que PAT
registra aumento nas
pessoas contratadas
A Prefeitura Municipal anunciou nesta
sexta-feira (14) que a
unidade do PAT - Posto de Atendimento ao
Trabalhador, registrou
aumento no número de
pessoas contratadas no
mês de novembro. Em
nota, a atual administração ‘celebra’ o fato
destacando que o balanço do mês ‘contrariou
a situação econômica
do país, pois novembro
foi de contratações no
município’.
Segundo esses dados,
foram captadas 108 vagas este ano, enquanto
no mesmo mês do ano
passado 106 vagas ficaram disponíveis. No
entanto, o número de
pessoas encaminhadas
pelas vagas cresceu. Enquanto em 2017, 400
pessoas foram encaminhadas para entrevistas,
em 2018 foram 506.
Ainda de acordo com
a Prefeitura, outro importante indicador foram as contratações,
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Iniciativa da Anhanguera contribui para aproximar população de oportunidades no mercado

empregabilidade em alta.
“Fazer cursos de atualização, por exemplo, traz um
diferencial no currículo
dos candidatos e isso pode
fazer toda a diferença para
se conquistar uma vaga”,

destaca Alexandre Vieira,
diretor da Anhanguera de
Jacareí.
“Cada vez mais, é determinante a habilidade de
se adequar às necessidades
e dinâmicas do mercado,

 serviço
Anhanguera/Feira da Empregabilidade
Data: 17 de dezembro
Horário: das 19h às 21h30
Informações: pelo site bit.ly/feiradeempregosjacarei, ou telefones (12) 3954-4982, (12) 99154-7791 (WhatsApp)
Local: Rua Santa Catarina, 75, Vila Pinheiro, em Jacareí.

desenvolvendo características únicas ao longo
da carreira, para manter seu posto de trabalho ou conquistar novas
oportunidades devido ao
seu perfil profissional
distinto”, enfatiza Alexandre.
A Feira da Empregabilidade é gratuita e
aberta ao público. Para
participar é necessário
comparecer diretamente
na unidade com CPF,
RG, Carteira de Trabalho
e currículos impressos.

esportes

Atletas que se destacaram em Jacareí
são homenageados em sessão solene
Ao todo, 42 esportistas de diversas idades, modalidades e categorias receberam a láurea do Legislativo Municipal
A Câmara Municipal
realizou a solenidade em
homenagem aos atletas
de Jacareí na manhã de
terça-feira (11). Ao todo,
42 esportistas de diversas idades, modalidades
e categorias receberam
a láurea do Legislativo
Municipal por terem se
destacado em competições
realizadas dentro e fora do
País ao longo do ano.
Cerca de 180 pessoas,
entre familiares, treinadores, equipes esportivas
e membros da Secretaria
de Esportes e Recreação,
estiveram presentes à solenidade. Dentre os homenageados, a indicação
de atletas com deficiência,
idosos e crianças.
Na modalidade atletismo, os destaques foram
Camila Rachi Luz, Victor

Veloso Santos, Rafaela
Correa e Pablo Francisco. No badminton foram
Maria Eduarda Bernardo
e Luís Felipe Oliveira.
No basquetebol Giovanna
Mancilha e Pedro Henrique Fortes foram os laureados. No BMX bicicross
foram Naiara Silva e Marcos dos Santos, conhecido
como Chokito. O destaque
na bocha paralímpica foi
Mikaeli Vitória e, na capoeira, Juliana Regina Nascimento e Nilton Roberto
da Silva. A agraciada na
modalidade dança foi Ana
Carolina Araújo.
Os homenageados na
categoria futsal foram
Taiane Conceição e João
Pedro Marins. No handbol foram Camille Pezo
e Leandro Crescêncio.
Os destaques no judô foram Marcela Barbosa e
Breno Ribeiro. Os atletas

No voleibol foram homenageados Maria Luiza
Barbosa e Thiago Diniz.
Finalmente, no xadrez, os
laureados foram Beatriz
Fernandes e Diego Haraguchi. O destaque para os
atletas da terceira idade
condecorados são: Maria
Goreti Cassal e Antônio
Carlos Martins.

Alex Brito/PMJ

A Redação

 memória dj

O vice-prefeito em exercício, Edgard Sasaki, fala durante solenidade na Câmara

destaques no MTB (Mountain Bike) foram Caroline Victório e Leonardo
Azevedo. Os consagrados
na modalidade natação
foram Gabriela Pinheiro,
Victor Bonfim, Miriam

Bittencourt, Israel Rocha,
Roberta Rosendo e Ricardo Melo.
Os destaques no rugby
foram Giulia Mota e Matheus Rocha e, no skate,
Gustavo Alves. Cibelle

Marcolino e Gabriel Barbosa foram homenageados
no taekwondo e Kauê Prado no tênis. No tênis de
mesa foram Sofia Kano
e Lucas Carvalho quem
receberam a honraria.

A homenagem aos atletas de Jacareí foi instituída
por meio de uma Lei Municipal de 1996, de autoria
do então vereador Itamar
Alves de Oliveira, e alterada em 2007.
Em sua primeira edição,
o evento foi organizado
pela Secretaria de Esportes e Recreação então
comandada pelo jornalista Angelo Ananias, hoje
Diretor Geral do Diário de
Jacareí.
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Geral
editaIS

Os usuários da Área
Azul de Jacareí, administrada pela empresa Estapar,
passaram a contar com mais
uma facilidade na hora de
deixar seus veículos nas
vagas rotativas da cidade.
As tarifas de estacionamento poderão ser pagas
com cartões de débito e
de crédito, com auxílio de
agentes da concessionária,
que já circulam na Área
Azul com máquinas para
efetuar as transações.
Serão aceitos cartões
das principais bandeiras do

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

TERRENO – JD. ALVORADA
Vendo Terreno localizado no bairro
Jardim Alvorada, dimensões 7,25
x 25,00 = 181,25 m². Entrada +150
parcelas no valor de R$ 535,38.
Tratar com Nilson.
Tel.: (12) 98862-7631.
CRECI nº. 87236F

TERRENO IGARAPÉS
Vendo terreno localizado no
bairro Igarapés, dimensões 15 x 15 =
225,00 m², escriturado! Valor R$ 60
mil. Tratar com Nilson.
Tel.: (12) 98862-7631.
CRECI nº. 87236F

TERRENO – VERANEIO IRAJÁ
Vendo terreno localizado no bairro
Veraneio Irajá, dimensões 15 x 50=
750 m², com 200 m² de construção!
Já escriturado! Valor R$ 220 mil.
Tratar com Nilson.
Tel.: (12) 98862-7631.
CRECI nº. 87236F

TERRENO – JD. ALVORADA
Vendo terreno localizado no bairro
Jardim Alvorada, dimensões 5 x 25
= 125,00 m². Entrada + parcelas no
valor de R$ 488,91.
Tratar com Nilson.
Tel.: (12) 98862-7631.
CRECI nº. 87236F

TERRENO – JD. ALVORADA
Vendo terreno “quitado”, localizado no bairro Jardim Alvorada,
dimensões 7,25 x 25,00 = 181,25 m²,
escriturado! Valor R$ 60 mil. Tratar
com Nilson. Tel.: (12) 98862-7631.
CRECI nº. 87236F

VENDE-SE GALPÃO
Vende-se galpão no bairro Parque
Dos Sinos, 270 m² + 70 m² de mezanino, com três wc.
Tratar com Vicente.
Contato: (12) 98131-0906

Jacareí,15 de dezembro de 2018.
SANTA CASA DE MISERICÓRIDA DE JACAREÍ
Elisete Sgorlon
Superintendente

ESTAMOS AGREGANDO
Região Metropolitana do
Vale do Paraíba e Litoral. VAN,
IVECO e ¾, para 2018 e o ano de
2019. Telefones: (11) 2138-2613
(11) 2138-2668 ou
(11) 99139-2573 (Whatsapp).
PAGAMENTO SEMANAL

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

ESTAMOS AGREGANDO
Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral.
VAN, IVECO e ¾, para 2018 e o ano de 2019.

Telefones:
(11) 2138-2613 / (11) 2138-2668
ou (11) 99139-2573 (Whatsapp).
PAGAMENTO SEMANAL

mercado. Além do contato
direto com as agentes da
concessionária, será possível efetuar os pagamentos
na Central de Atendimento
ao Usuário, localizada na
Avenida Orlando Hardt,
214, região central.
Atualmente, o usuário
paga a tarifa mínima de
R$ 0,90 pelo uso de uma
vaga por 30 minutos. O
valor pode chegar a R$
3,60 em caso de utilização pelo prazo limite de
120 minutos. Jacareí tem
1.163 vagas.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE JACAREÍ, inscrita no
CNPJ nº. 50.471.564/0001-80, situada na Rua Antônio Afonso,
nº. 119, Centro, Jacareí/SP, CONVOCA todas as pessoas que
lhe prestaram serviço no período de novembro/1994 a julho/2005
a comparecerem no Departamento de Recursos Humanos do
Hospital munidos de documentos comprobatórios do vínculo
de emprego (CTPS, PIS/PASEP, TRCT), para regularização do
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS junto à Caixa
Econômica Federal.

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

Área Azul de Jacareí
começa a aceitar cartões
de débito e crédito

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

PRENSA ENFARDADEIRA
Vendo Prensa
enfardadeira hidráulica e
duas paleteiras.
Tratar com Vicente.
Contato: (12) 98131-0906

EMPILHADEIrA TOYOTA
Vendo empilhadeira Toyota, Ano
2013, com 780 horas de uso. Torre
triplex com deslocador lateral.
Tratar com Vicente.
Contato: (12) 98131-0906

www.diariodejacarei.com.br
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Variedades

Papai Noel aprende linguagem de
sinais para atender crianças surdas
A Redação
O Natal em São José
dos Campos movimenta o
Colinas Shopping e torna
a rotina do Papai Noel
agitada, com uma média
de 800 crianças e jovens
por dia passando pelo
Trono do Bom Velhinho
para uma conversa ao pé
do ouvido, fotos e pedidos
de presentes.
No papel do Papai Noel,
José Mario Graciano, 69
anos, já contabiliza 13
anos de uma carreira que
começou meio por acaso,
ao ser abordado na rua
por um promotor de eventos, atraído pela barba e
cabelos brancos ostentados com orgulho por ele.
Desde então, são muitos
Natais e inúmeras histórias, que ele faz questão
de lembrar com ternura.
O lado emotivo de Graciano o motivou na busca
de um novo conhecimento

Divulgação

O Bom Velhinho ficará num shopping de São José até o dia 24 de dezembro

No papel do
Papai Noel,
José Mario
Graciano,
69 anos, já
contabiliza
13 anos de
uma carreira

para atender a perfis diferentes de público. Há três
anos, decidiu aprender
Libras, a linguagem brasileira de sinais, após um
encontro marcante.
“Duas irmãs gêmeas
se aproximaram, mas estavam muito tímidas. O
pai delas fez um sinal,

mostrando que elas eram
surdas e aquilo me comoveu. Por instinto, tentei
fazer gestos de um abraço
e elas retribuíram. Foi
muito especial e pensei
que poderia fazer algo
para receber melhor esse
público”, disse.
Logo em seguida, ele

fez um curso básico de Libras na AADA (Associação de Apoio ao Deficiente
Auditivo), em São José,
passou a manter contato
com grupos de jovens
da Pastoral do Surdo,
inscreveu-se no curso
de nível intermediário e
pesquisa constantemente
sobre o tema na internet.
“A iniciativa é muito
i mp or t a nt e, p ois a s
crianças se sentem valorizadas ao perceber
que alguém está interessado em conversar
com elas”, afirma Jussara Alvarenga, psicopedagoga da AADA, que
acompanhou um grupo de
12 pessoas que esteve no
shopping para interagir
com o Papai Noel no ano
passado.
O Papai Noel que se
comunica em libras atende
diariamente, das 10h às
16h, no Colinas Shopping,
em São José dos Campos.
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Como foi ver ‘Superman’, com
Christopher Reeve, na tela grande

C

hegou o dia. Não pensei que pudesse chegar... Só
de ver o cartaz de anúncio eu me arrepiei. E ele lá
estava, a capa vermelha, o braço esticado com
a mão fechada. Voava. O vermelho e azul eram as
cores do herói. Assistir a ‘Superman: O Filme’ (1978)
na telona, em comemoração aos 40 anos de estreia,
foi demais.
Nem sei qual palavra usar. Foi o quinto longa-metragem antigo que tive a oportunidade de ver no cinema
– ‘O Exorcista’ (1973, vi em 98), ‘E.T.: O Extraterrestre’
(1982, vi em 2012), ‘Grease’ (1976, vi em 2016) e ‘Titanic’ (1997, vi em 2016, em 3D) foram os outros. Mas
com Superman foi diferente.
Lembro-me de uma participação de Selton Mello no
programa ‘Altas Horas’, de Serginho Groissmann. Estava a lançar ‘O Filme da Minha Vida’ (2017). De repente, o apresentador soltou a questão à plateia, também
aos convidados: ‘Qual é o filme da sua vida?’.
Pensei alguns segundos apenas. ‘Superman’ foi a minha resposta. Sem dúvidas. Marcou a minha infância. Não é
o melhor filme, o de qualidade etc. É o que te marcou, seja
lá por qual motivo for. E seguiu forte na adolescência. Na
fase adulta o caminho permaneceu intacto. Revi-o mais de
50 vezes, por baixo... Cem! Pode ser? Pode.
E, claro, na versão dublada, via Herbert Richers.
Quando a Globo anunciava na Sessão da Tarde, vibrava
somente por ver o comercial. A música, a trilha. Nossa!
Nada semelhante. Christopher Reeve com a fantasia
de Super-Homem era a minha miragem da ingenuidade, pureza.
Quantas e quantas vezes peguei alguma toalha de
casa, pendurei nas costas e saí por aí com o desejo
de pular dos prédios. Via os desenhos no SBT. Quem
não se lembra do ‘Superamigos’, ou da série ‘Super
-Homem: Álbum de Família’? Traços-raiz, e antes da
sucessão de desencontros nas tramas (ele chegou a
morrer! Vejam que absurdo...).
Nasci exatos 37 meses após o seu lançamento. E aguentei firme todos os 150 minutos de exibição. Ou quase.
Rodrigo Romero é jornalista e
escreve para este jornal semanalmente
www.recantodasletras.com.br/autores/rodrigoromero

Recomendamos...

A

Horóscopo
VISITE: WWW.OMARCARDOSO.COM.BR
áries
21/03 a 20/04
Momento em que terá forte magnetismo
pessoal, o que contribuirá para o seu sucesso, junto às mais altas personalidades.
O êxito financeiro será óbvio e conseguirá
obter o que pretende no trabalho. Busque a
harmonia junto às pessoas mais próximas,
principalmente com as pessoas da família.

touro
21/04 a 20/05
Momento em que deverá evitar questões
e negócios com estranhos. Por outro lado,
haverá progressos profissionais devido à influência de conhecidas. Cuide de sua saúde.
Hoje, tudo o que você fizer, será feito de um
modo ordeiro e com muita garra.

gêmeos
21/05 a 20/06
Dia de muito sucesso principalmente no que
diz respeito a assinaturas de contratos e
associações. Boas amizades irão cooperar
em caso de necessidade. Pode amar. Existe
a possibilidade de você aceitar alegremente
todos os seus deveres e responsabilidades.

cÂncer
21/06 a 21/07
Se evitar a tensão nervosa diante das pessoas
inoportunas, tudo poderá acabar bem neste
dia. De qualquer maneira, mantenha a serenidade e não discuta com ninguém. Cuidado com
problemas de dinheiro ou crédito. O fluxo astral o favorece nas amizades e na vida familiar.

LIBRA
23/09 a 22/10
Aproveite este benéfico dia para promover
seu sucesso social, profissional e material.
Saiba, pois, que uma excelente conjunção
astral o está favorecendo. Ajude os mais necessitados. Há uma tendência a viajar e a concentrar-se em estudos mais elevados.

leão
22/07 a 22/08

ESCORPIÃO
23/10 a 21/11

procure a felicidade no terreno espiritual e tudo
será mais fácil. A posição dos astros o favorece
em todos os sentidos. Os obstáculos tendem a
desaparecer diante do período propício que se
inicia agora. Acabando as suas preocupações,
você pode parar e pensar um pouco melhor, e
perceber a dimensão das dificuldades.

São será conveniente aventurar-se em novos
negócios. Cuidado com o excesso de gastos.
Mantenha-se em suas atividades rotineiras.
Assuntos financeiros favorecidos. Indicações
de muita atividade e inconstância neste dia.

virgem
23/08 a 22/09

SAGITÁRIO
22/11 a 21/12

Se você evitar a tensão nervosa diante das
pessoas importantes, tudo poderá acabar bem
neste dia. De qualquer maneira, mantenha a serenidade e não discuta com ninguém. Cuidado
com problemas de dinheiro ou crédito.

Pessoas nascidas sob este signo terão possibilidades de sucesso de algum modo. As
influências dos astros prometem êxito. Boa
indicação para a vida sentimental a partir de
amanhã. Influência benéfica para a saúde.
Você será bem sucedido em divertimentos,
jogos e em práticas esportivas.

CAPRICÓRNIO
22/12 a 21/01
Período que poderá obter lucros, no comércio de modo geral. Pode viajar tratar de assuntos relacionados com sua melhoria financeira
e pedir favores. Felicidade amorosa e conjugal.ndicação para a vida sentimental. Viverá
uma boa fase astral no próximo período.

AQUÁRIO
21/01 a 19/02
Este dia, deverá favorecê-lo nos assuntos
familiares e questões financeiras ligadas com
pessoas do seu círculo de amizades. Procure
ser previdente quanto aos demais assuntos
por que o passado pode trazer alguma coisa
que o aborrecerá.

PEIXES
20/02 a 20/03
Demonstre firmeza, convicção e mais confiança em si, que conseguirá, neste dia, influenciar pessoas importantes ao seu progresso
e prosperidade profissional e material. Contudo, evite precipitações em seu lar. Sucesso para os artistas, funcionários, e viajantes
deste signo.

Feira dos
Tr i l h o s
Especial
de Natal acontece em Jacareí
até o dia 23 de
dezembro, das
15h às 22h, na região central. Os
estandes que
estão montados ao lado da Sala Mário Lago têm diversas opções de artesanato, boa gastronomia, atividades
recreativas e entretenimento.
O evento, promovido pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Fundação Cultural, faz parte do projeto ‘Encantos de Natal’ que iluminou a região e reservou muitas atrações para a o centro de Jacareí.

Saúde

Alex Brito/PMJ

Feira dos Trilhos Especial de Natal
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Quantas pintas e sinais
você tem no corpo? São
poucos ou muitos? Neste
‘Dezembro Laranja’, os
dermatologistas alertam:
é preciso ficar de olho nas
pintas na pele e tomar diversos cuidados para evitar
que elas aumentem, em
tamanho e em quantidade.
Geralmente, pintas,
sardas ou sinais surgem
por dois fatores: herança
genética e excesso de sol.
Uma grande exposição aos
raios solares pode causar câncer de pele. Por



É por causa do
melanoma que nós,
dermatologistas,
estamos sempre
de olho nas pintas
Dr. José Jabur da Cunha,
especialista em câncer de pele

isso, além de caprichar no
uso diário de filtro solar,
quem tem muitos sinais
na pele precisa visitar o
dermatologista de uma a
duas vezes ao ano para
fazer um rastreamento
e avaliar o taman ho e
aspecto dessas pintas. O
exame é simples e feito
em consultório. Em casos suspeitos, o médico

15 a 21 de dezembro de 2018

saúde
câncer de pele”, aponta o
dermatologista José Jabur
da Cunha, especialista em
câncer de pele, da Alta
Casa Clínica Médica, na
capital paulista.

Pessoas com muitas
pintas no corpo devem
fazer acompanhamento
frequente com
dermatologista

Ilustração
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Dezembro Laranja:
mês do alerta para os
riscos de câncer de pele
Quem tem pele, cabelos e olhos muito
claros tem maiores riscos, além daqueles com
histórico de muita exposição solar no passado
pode colher material para
biópsia.
Algumas pessoas são
mais suscetíveis ao câncer
de pele que outras. Um dos

fatores que fazem diferença
é a cor da pele. “Indivíduos
com predisposição genética
e aqueles com a pele, os cabelos e os olhos muito cla-

ros, acabam desenvolvendo
mais pintas no decorrer da
vida por tolerarem pouco a
exposição solar. Com isso,
têm mais risco de adquirir

TIPOS DE TUMOR
Existem alguns tipos de
tumor. O mais agressivo
é o melanoma. Nas fases
iniciais, ele se parece com
uma pinta comum mas,
ao se desenvolver, assume
características bem diferentes. “É por causa do
melanoma que nós, dermatologistas, estamos sempre
de olho nas pintas, porque
o tumor, quando em fase
inicial, se parece muito
com uma, mas na verdade
não é. Para diferenciar
uma coisa da outra é que
deve ser feito o exame
dermatológico com regularidade e, quando necessária, uma biópsia”, ressalta
o especialista.
No entanto, o câncer
de pele não é exclusividade das peles mais claras;
negros também correm
risco. Em indivíduos de
pele negra, o melanoma
aparece mais frequentemente nos pés e nas mãos.
“Muitas vezes é uma mancha escura ou preta que
aparece nos dedos ou na
região palmar e plantar e

 dicas de
prevenção
‘Critérios ABCD’ que
podem ajudar na
identificação de
alguma pinta suspeita
Assimetria: quanto a pinta
é assimétrica em dois ou mais
eixos;
Bordas: quando as bordas são
irregulares, ou seja, a pinta não
é redondinha e regular;
Cores: quando a pinta tem
mais cores além dos tons de
marrom;
Diâmetro: de um modo
geral, quando têm seis ou mais
milímetros de diâmetro.

vai crescendo com o passar
dos anos”, informa o dr.
Jabur. Apesar de bastante
agressivo, o melanoma não
é tão frequente e responde
por somente 3% dos casos
de câncer de pele. Porém,
como diferenciar uma pinta
comum de um melanoma?
A resposta não é tão simples e só pode ser dada com
precisão por um dermatologista. Mas alguns aspectos
podem chamar atenção
através da mudança de tamanho, mudança de cor ou
de formato das pintas, além
de algum outro sintoma
associado, são suficientes
para acender o alerta.

Carcinomas aparecem como um
sinal que perdura por meses ou anos
Segundo José Jabur da
Cunha, especialista em
câncer de pele, além dos
melanomas existem os
carcinomas, que são bem
mais frequentes, principalmente em pessoas
com mais de 60 anos e
pele clara. “Se pararmos
para pensar, quase sempre
conhecemos alguém mais
idoso que já teve um carcinoma basocelular ou espinocelular e precisou operar”, explica o dermatologista, que complementa.
“O carcinoma basocelular
é o câncer mais frequente
no mundo. Para se ter
uma ideia, estima-se que
surgem aproximadamente
4,3 milhões de casos novos
de carcinoma basocelular

nos EUA, todos os anos”.
Geralmente, os carcinomas aparecem como
um sinal que perdura por
meses ou anos, e cresce
lentamente, sangrando

Prever
situações que
podem gerar
exposição solar
excessiva é o
melhor remédio
com facilidade. “Frente a sinais como esses é
importante procurar um
dermatologista, o mais
rápido possível”, aconselha
o especialista.

Prever situações que
podem gerar exposição
solar excessiva é o melhor
remédio. O médico dá algumas dicas de comportamentos e hábitos que
podem prevenir o câncer de pele, tais como:
em dias en sola rados,
busque camin har pela
sombra; quando em atividades ao ar livre, use
roupas q u e p r o t e j a m
a p ele c omo ca m ise t a s e ch ap éus. Se a s
peças tiverem fator de
proteção solar, melhor
ainda; evite atividades
ao ar livre nos horários
de pico do sol entre 10 e 16
horas e usar sempre filtro
solar antes de se expor ao
sol, finaliza.

