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O prefeito Izaias iniciou o ano com três alterações
em seu secretariado. O anúncio ocorreu no dia 27 de dezembro, durante evento no salão nobre da Prefeitura. A
maior novidade ficou por conta da
entrada no governo de seu coordenador de campanha Júlio Pires
(foto), ex-presidente do PSDB em
Jacareí. Pires vinha atuando como
assessor do deputado federal Eduardo Cury e, em 2018, concorreu a
uma cadeira na Assembleia Legislativa, sem conseguir se eleger.

RECUSA

Em 2016, após as eleições para prefeito, e durante
a formação do novo governo, Pires chegou a ser anunciado como secretário municipal de Administração e Recursos Humanos, mas recusou o convite. Até então titular do
Meio Ambiente, a contabilista Rossana Vasques passou a
comandar a Secretaria de Finanças no lugar do advogado
Claudio Tosetto.

PRESTIGIADO

Presidente do Solidariedade, um dos partidos
que fez parte da base de apoio a Izaias em 2016, Claudio
Tosetto passou a presidir o Serviço de Regulação de Saneamento de Jacareí (SRJ), até então dirigido pelo também
advogado Nelson Aparecido Júnior. Ele foi indicado em
2015 pelo ex-prefeito Hamilton (PT) para um mandato de
três anos.
A autarquia especial, criada em 2013, é uma agência reguladora para fiscalização dos serviços de saneamento
básico do Município.

DO LADO DE CÁ

A enfermeira Ana Lino, exvereadora e funcionária pública municipal aposentada, está de volta à
Prefeitura de Jacareí. Ela foi nomeada
assessora do Gabinete do prefeito
Izaias, conforme portaria publicada no
Boletim Oficial do Município que circulou a partir do dia 4 de janeiro. Ana
Lino irá receber R$ 6.250,00 mensais.
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OPSD É DA BASE

O governo tucano informou que ela irá desempenhar atividades no Gabinete e na Secretaria de Governo
referentes a projetos e programas com a comunidade.
“Durante estes dois anos (2017/2018), o PSD tem apoiado
o governo em todas as propostas e integra a base. Portanto, é natural que ela participe do governo”, completou
em nota.

MEMÓRIA DJ

Depois de não conseguir se reeleger para um
segundo mandato em 2016 e deixar a Câmara, Ana Lino
retornou à Casa como assessora política do vereador Paulinho do Esporte, que é presidente do PSD em Jacareí e
passou a apoiar o governo Izaias. Ela trabalhou na Câmara
de 03 de janeiro de 2018 a 03 de janeiro de 2019, com vencimentos mensais de R$ 2.784,00.

M

EMÓRIA DJ II

Em 2016, Ana Lino deixou o então PMDB (atual
MDB) e foi para o PSD para tentar a reeleição, mas não obteve êxito. Recebeu 997 votos contra os 2.134 em 2012, quando foi a quarta mais bem votada na ocasião. Durante os quatro anos de trabalho na Câmara fez parte do grupo que dava
sustenção política ao ex-prefeito Hamilton Mota (PT).
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Piscina de urubus

Q

uem batizou assim a caixa d’água da prefeitura
foi dona Alzira. De onde
ela mora, um edifício de apartamentos no Jardim Liberdade,
vê constantemente urubus
esbaldando-se a sacudir as
penas para eliminar a água
do corpo, como se acabassem
de mergulhar no conteúdo
da caixa. Joana, do mesmo
prédio, viu na quinta-feira (17)
no Facebook o filminho de um
funcionário da UPA dançando
um rebolado na enfermaria. Na
mesma data, na mesma rede
social, um funcionário demitido da prefeitura bradava “um
dia eu volto; um dia eu volto”!
Não entre em pânico. Os
urubus costumam refrescarse em água da chuva acumulada no alto da caixa d’água, de
uma torre externa em frente
ao Centro do Servidor Municipal, no antigo Preventório.
Joana, não conferiu a data.

O filme do rebolado é de outubro de 2018. O funcionário
demitido, mais calmo, dizia que
apenas desabafava.
Dia destes, a Guarda Civil
Municipal prendeu em flagrante dois suspeitos de estarem
roubando tubos enormes de

A Prefeitura de
Jacareí precisa saber,
corretamente, de como
sua imagem está
sendo projetada
um terreno do SAAE. Como
estavam num caminhão equipado com guincho, ninguém
suspeitou tratar-se de roubo.
Felizmente, a Guarda Civil
desconfiou e prendeu os espertalhões.
Um supercaminhão de car-

ga equipado com guincho
pode, sim, estar servindo a
quadrilhas; um prestativo
cabo eleitoral demitido, pode
perder a calma momentaneamente; agentes de saúde
também podem sair da linha,
assim como um urubu no alto
de uma caixa d’água protegida
pode estar apenas se aliviando do calor infernal.
Precisamos de informações
confiáveis. As redes sociais,
está provado, não as oferecem. Está povoada de gente
mal intencionada também.
A Prefeitura de Jacareí precisa saber, corretamente, de
como sua imagem está sendo
projetada. Necessita de uma
imprensa com credibilidade
que lembre, por exemplo, a dirigentes e população que piscinas de urubus são fictícias,
porém as de Aedes aegypti
podem ser reais.
É a nossa opinião.

Q

uem passa em frente
ao galpão da Rua
Chaquib Sleiman Ahmed, nas proximidades do
Mercado Municipal, vai
encontra-lo “de plantão”
em sua academia de Judô
já logo pela manhã. É o
Sensei (título honroso de
mestre) Paulo Graça, que
há 60 anos dedica-se a
ensinar essa arte marcial
japonesa, a brasileiros
como ele.
O judô, que significa em
japonês “caminho suave”,
é um derivado do Jiu Jitsu
e foi criado em 1882, por
Jigoro Kano. O objetivo
é fortalecer o f ísico, a
mente e o espírito num
equilíbrio ideal que leve
ao aperfeiçoamento do
ser humano. O esporte é
acessível a crianças, jo-

Graça de formar campeões
vens, adultos e idosos.
Nascido em Jacareí, –
c o r r e b o a t o divulgação
que ele tenha
mais de 1 0 0
anos – Paulo
Graça passou
a dedicar-se ao
Judô como um
desafio a ser
superado. Sofreu inúmeras
di f i c ul d a d e s
no começo da
carreira, inclusive preconceitos, mas
teve também momentos

compensadores e de reconhecimento público.
A história
desse filho brilhante é farta
de emoções e
sua persistência em continuar lutando
apesar das
dificuldades o
levou ao topo
da carreira. As
coisas começaram mudar
para melhor quando Paulo
Graça foi contratado pela

A

aspiração da casa
própria pode transformar-se em um
mau negócio, sobretudo, considerando a ausência de planejamento
para um passo dessa
natureza. A maioria dos
interessados que busca um imóvel na planta
com pequena entrada e
suaves prestações mensais, pode enfrentar, de
uma hora para outra,
o desemprego, doença
ou outros eventos que
impedem a continuidade
dos pagamentos. Em
tais casos, a rescisão do
contrato de compra do
imóvel é a saída.
Diante disso, os tribunais brasileiros quase
sempre se inclinavam
para o consumidor, garantindo-lhe o legítimo
direito de ‘quebra do
contrato’ por incapacidade financeira, determinando a devolução

Distrato Imobiliário
de valores pagos que
podiam chegar a 90% do
desembolso. Questões
específicas como o fato
de o imóvel se destinar
à moradia ou investimento, influenciavam
no direito à rescisão e
no valor da devolução.
As consequências da
rescisão da avença para
as incorporadoras e o
eventual abalo econômico para as construtoras,
que não esperavam o
desfazimento do negócio
e não se preparam para o
acontecimento, também
eram sopesadas.
Finalmente, e em boa
hora, em dezembro passado foi sancionada pelo

Poder Executivo o que
se apelidou de ‘Lei do
Distrato’, Norma Federal que veio disciplinar
questão tão tormentosa.
Por tal legislação, o adquirente receberá 75%
do que pagou, deduzidos
a comissão de corretagem, eventuais impostos
devidos, cotas de condomínio ou de associações,
e eventual valor pela
fruição do imóvel.
Outra inovação que se
amolda aos anseios dos
consumidores, é que se o
negócio for realizado em
estantes de venda, ou
seja, fora das sedes das
incorporadoras/construtoras, o direito de

Polícia Rodoviária Federal
para treinar policiais da
corporação em todo o país.
Isso o levou a conhecer e
ser conhecido pelo território nacional e no exterior.
Por meio de diversas competições da corporação,
divulgou o nome da PRF e
de Jacareí em países como
França, Itália e Inglaterra.
“Este ano você vai
para o regional”, diz para
encorajar a aluna de 11
anos que vai até ele para
se despedir depois do
treino. E a garota sai toda
feliz e decidida a cumprir
a previsão do Sensei. É o
maior presente do Sensei.
A academia fechou 2018
com 6 medalhas de ouro
2 de prata e 1 de bronze
no campeonato estadual.
Rotina.
arrependimento pode se
exercido em até 7 dias,
e com devolução integral dos valores pagos,
inclusive a comissão de
corretagem. Decididamente a legislação veio
ao encontro dos interesses das partes envolvidas, trazendo clareza em
questões controvertidas
que sempre aportavam
no Judiciário.
A função do Legislativo e do Executivo é
evitar, com uma normatização clara e objetiva,
as demandas desnecessárias e acertamento
amigável das questões.
Afinal, em última análise,
a melhor solução sempre advém das partes
em litígio.
*Paulo de Tarso Castro
Carvalho é advogado
especialista, com mestrado
em direito e professor
universitário.
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Convênio assinado
entre a Prefeitura e
empresas do Grupo
EDP, no dia 27 de dezembro, prevê a instalação de quase mil
luminárias de LED em
Jacareí, por meio do
programa PEE (Programa de Eficiência
Energética). Além de
economia para o município, os custos para
serão de responsabilidade da concessionária, estimados
de R$ 1,112 milhão.
A substituição dos
equipamentos terá
início em fevereiro de
2019, e tem sua conclusão prevista para
três meses.
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Saúde entrega
ambulância exclusiva
para a região do
bairro Igarapés

A região do Iga rapés (zona oeste)
recebeu na manhã
de sex ta-feira (18)
uma ambulância zero
quilômetro exclusiva
para atendimento da
população do entorno.A aquisição do veículo, no valor de R$
158 mil, foi feita por
meio de uma emenda
do deputado estadual Helio Nishimoto
(PSDB) no valor de R$
125 mil. O restante foi
complementado com
recursos próprios do
município.

Havan planeja loja em Jacareí em
área da antiga OCA no Primavera
Divulgação

Parceria com EDP
prevê instalação
de quase mil
luminárias de LED

Cidade
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 ORIGEM DO NOME

A empresa está finalizando
entendimentos para o aluguel
da área da antiga fábrica de móveis

O nome vem da junção de Hang e Vanderlei, antigo sócio,
quando desta união nasceu a marca Havan. A loja começou pequena nos anos 90, na cidade de Brusque, em Santa Catarina.
Inicialmente, vislumbrou um novo potencial de mercado com a
abertura das fronteiras para produtos estrangeiros e passou a
importar tecidos e artigos de baixo valor agregado.
Em 1999, Luciano Hang percebeu os rumos da economia com
a desvalorização cambial e definiu uma nova vocação para a
Havan, que a partir de então ingressava no segmento de lojas
de departamentos.
Atualmente o Grupo Havan, liderado por Luciano, contempla
além das lojas outros empreendimentos no Sul do Brasil, nos
segmentos de geração de energia elétrica, postos de combustível, factoring, hotelaria, entre outros.
Atualmente, emprega cerca de 12 mil funcionários e possui
mais de 116 megalojas nos estados de Santa Catarina, Paraná,
São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Espírito Santo, Goiás,
Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Acre, Pará, Rondônia, Tocantins, Bahia, e Pernambuco.

Sede do Grupo Havan na cidade de Brusque, em Santa Catarina

A Redação
Jacareí deverá ganhar
uma nova unidade da loja
de departamentos Havan
na região, possivelmente
ainda no primeiro semestre deste ano. A empresa
está finalizando entendimentos para o aluguel da
área da antiga fábrica de
móveis OCA, no Jardim
Primavera (região leste).
O valor do aluguel não
foi revelado, mas a implantação da nova unidade
deverá exigir investimentos da ordem de R$ 25
milhões e gerar cerca de
150 vagas de emprego no
município, segundo informações confirmadas pela
próprio empresa.
O Diário de Jacareí

apurou que o projeto de disse no post que a conreforma e adequação do firmação foi feita a ela
espaço interno e externo pelo dono das lojas Havan,
da loja, incluindo inter- Luciano Hang, durante a
venções viárias de acesso posse do presidente Jair
à unidade (entre a Reprodução/Facebook
Rodovia Geraldo
Scavone e a Avenida Getúlio Vargas),
já deu entrada na
Secretaria de Planejamento da Prefeitura Municipal.
A notícia da vinda da Havan para
Jacareí foi alvo de
uma postagem da
deputada estadual
eleita por São José
dos Campos, Letícia Aguiar (PSL), No dia 30 de outubro de 2018, o dono
em sua página pes- da Havan já havia publicado um vídeo
soal na rede social nas redes sociais em que confirmava
Facebook. Letícia a loja de Jacareí

Bolsonaro, no dia 1º de
janeiro, em Brasília.
A deputada publicou
uma foto em que aparece
ao lado do empresário e
de Anderson Senna, coordenador de sua campanha
nas eleições de 2018, durante o evento na capital
do país.
No dia 30 de outubro de
2018, o próprio dono da
Havan já havia publicado
um vídeo na página da
empresa na mesma rede
social em que confirmava
a inauguração de 10 novas
unidades em 2019, entre
elas a loja de Jacareí. O vídeo foi produzido três dias
depois da eleição em segundo turno do presidente
Bolsonaro, que ganhou o
apoio do empresário du-

rante o processo eleitoral.
REGIÃO
Recentemente, a Havan
inaugurou em Taubaté
uma loja que gerou 150
empregos diretos no município. Foram investidos
mais de R$ 20 milhões. A
empresa também opera na
região com uma unidade
em São José dos Campos.
A Havan tem um mix
de produtos com mais de
100 mil itens nacionais e
importados, nos segmentos de moda (masculina,
feminina, infantil, bebê,
fitness, praia e íntima),
cama/mesa/banho, eletros,
eletrônicos, brinquedos,
tapetes, utilidades domésticas, camping, bazar,
entre outros.

Incubadora de Empresas abre vagas para projetos inovadores em Jacareí
O CDTI (Centro de
Desenvolvimento de Tecnologia e Inovação) – Incubadora de Jacareí abriu
seu primeiro processo
seletivo do ano. Voltada

a empreendedores que
tenham boas ideias de
negócios e buscam apoio
para o desenvolvimento de
projetos inovadores, a seleção vai até 30 de março.

Startups e pequenos
negócios das áreas de
tecnologia da informação, biotecnologia e empreendimentos baseados
em tecnologias inovado-

José Luiz Bednarski

C

onsiderando que o primeiro nem merece
menção, o segundo maior defeito do regime
republicano é a descontinuidade das ações
governamentais. Nesse tocante, palmas e exclamações para a Renovação Burguesa, que prosseguiu o
mecenato da Dinastia do Proletariado à Orquestra
Sinfônica Jovem de Jacareí (OSIJJA).
A OSIJJA é uma orquestra tipicamente brasileira: o
trabalho letivo inicia-se só depois do Carnaval. Para
compensar, tem seu ápice na apresentação de fim
de ano, também conhecida como Especial de Natal.
A de 2018 ocorreu no mais recente 17 de dezembro,
no Teatro Municipal (chamá-lo de Sala Ariano Suassuna é relativizar sua importância), com significativa
presença de público, a assinalar a demanda reprimida
de alta cultura na cidade.
Embora a agenda da Fundação Cultural de Jacarehy José Maria de Abreu não especificasse o teor

Bis para Orquestra
do programa, a OSIJJA apresentou preciosa seleção
de trilhas sonoras de Hollywood, com direito a abertura pelo clangor das trombetas e letras douradas do
estúdio Fox.
A primeira peça executada foi de Harry Potter,
seguida das partituras célebres de O Fantasma da
Ópera, Dança com Lobos (a melhor da noite) e Titanic,
intervaladas por dois ‘medleys’ com O Extraterrestre,
Guerra nas Estrelas, Jogos Olímpicos, Tubarão, Jesus
Cristo Superstar, Evita e Cats.
A OSIJJA foi um sucesso retumbante de público e
crítica. O repertório levou ao delírio a plateia materna.

ras podem se candidatar
às vagas para se instalar
na Incubadora. Empresas que ainda não têm
CNPJ também podem
participar.

A ficha de inscrição
e todas as informações
sobre o processo seletivo
estão no edital, disponível
no site do CDTI (www.incubadora-jacarei.com.br).

Uma dama trajava vestido longo com chinelo Havaianas. O especialista cinematográfico Rodrigo Romero,
em pé por mais de uma hora na longa fila de espera,
considerou válido o sacrifício.
O maestro Bartolomeu Vaz regeu os jovens com
galhardia e, mediante auxílio de professores estrategicamente infiltrados entre os músicos, fez a orquestra de aprendizes adolescentes soar como discos de
‘Hooked On Classics’.
Para coroar o concerto, um final apoteótico: fantasiado de Darth Vader e surgido do gelo seco, o maestro Mauro Bueno fez a OSIJJA tocar com o coração
e soltar ternas bolhas de sabão.Com dois pedidos de
bis, o público fez render o quilo de alimento doado
aos velhinhos asilados. Na insuficiência de repertório,
repetiu-se ‘Star Wars’. Aí foi sentida a falta de Rocky
Balboa e Cinema Paradiso.
José Luiz Bednarski é Promotor
de Justiça da Cidadania e do Consumidor
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TJSP suspende lei que obrigava empresas
a contratarem seguro para obras públicas
A lei obrigava empresas a contratarem seguro-garantia para execução de contratos de serviços e obras com a Prefeitura de Jacareí
O Tribunal de Justiça
do Estado de São Paulo
(TJSP) concedeu medida
liminar que suspende os
efeitos de uma lei aprovada pela Câmara Municipal de Jacareí em agosto
de 2018. A lei obrigava
empresas a contratarem
seguro-garantia para execução de contratos de
serviços e obras com a
Prefeitura de Jacareí.
A decisão foi proferida desembargador João
Carlos Saletti, relator
de uma Ação Direta de
I nc on st it ucion a lid ade
ajuizada pelo prefeito
Izaias Santana (PSDB), e
publicada no último dia 9
de janeiro.
O projeto, de autoria da vereadora Márcia
Santos (PV), foi aprovado no dia 15 de agosto
de 2018 por onze votos
favoráveis. Dias depois,

trário do Departamento
Jurídico. Mesmo assim,
a autora buscou o desarquivamento por meio das
assinaturas de outros seis
vereadores, e o projeto
foi à votação.
O Município defende
que a lei é inconstitucional, dentre outros, porque ofende competência
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A Redação

O projeto, de autoria
da vereadora Márcia
Santos (PV), foi aprovado
no dia 15 de agosto
de 2018 por onze
votos favoráveis
A vereadora Márcia Santos (PV) durante defesa da proposta

a matéria foi vetada pelo
prefeito, mas o veto foi
derrubado pelos vereadores em uma nova votação.
A proposta havia sido

arquivada pela então presidente da Casa, Lucimar Ponciano (PSDB),
em 22 de maio de 2018,
por receber parecer con-

privativa da União para
legislar sobre o tema, que
não se insere no conceito
de ‘interesse local’, caso em
que o Município poderia
legislar ou suplementar a legislação federal ou estadual.
Foi este o fundamento
que o desembargador João
Carlos Saletti, relator da
ação, utilizou para conceder a medida liminar,
suspendendo os efeitos da
lei impugnada.
De acordo com a atual
administração, a Câmara
foi notificada por meio
de seu president e d a
concessão da liminar e
deverá apresentar informação nos autos.

Projeto prevê seguro
para garantia de contratos
acima de R$ 1,5 milhão
De autoria da vereadora Márcia Santos (PV), a
proposta prevê ao tomador
dos serviços a contratação
de seguro para garantia de
execução de contratos públicos cujos valores sejam
iguais ou superiores a R$
1,5 milhão, limite mínimo
previsto na Lei Federal
das Licitações.
O valor da garantia representa o valor máximo
nominal garantido pela
apólice, que corresponde
ao valor total da obra ou
do fornecimento de bem
ou serviço, confor me
estabelecido no contrato
principal, devidamente
corrigido pelo índice de
atualização do Tribunal
de Justiça de São Paulo (TJSP), ou qualquer
outro índice que venha
substituí-lo.
A apólice fará parte
dos requisitos essenciais
para habilitação e será
apresentada pelo tomador
nos contratos submetidos
à Lei de Licitações, na
habilitação, quando a exigência de garantia constituir previsão editalícia, no
momento de celebração
do contrato principal,
como condição a sua ce-

lebração, nos contratos
regidos por outras leis, no
momento da habilitação,
mesmo que ela se dê posteriormente ao procedimento
concorrencial.
Procurada pela reportagem do Diário de
Jacareí para comentar
o assunto, a vereadora
Márcia Santos (PV) disse
que a liminar faz a cidade retroceder e ‘o nosso
cidadão só perde com
isso’. “Essa lei impede
desvios de verbas públicas
e garante que as obras
licitadas sejam concluídas
dentro do prazo e do custo
contratado inicialmente,
evitando os aditamentos
que aumentam o valor dos
contratos e oneram os cofres públicos”, enfatizou.
Ainda segundo a parlamentar, com mais dinheiro em caixa a prefeitura
poderia investir muito
mais em políticas públicas, como a melhoria
do atendi mento e d a
estrutura da saúde, na
educação, na habitação,
n a mobilidade, entre
outras, “o que garantiria uma melhor qualidade de vida ao nosso
munícipe”, concluiu.

Prefeitura anuncia chegada
de R$ 1,1 mi em emendas
parlamentares para a Saúde
A Prefeitura de Jacareí
anunciou no último dia 9 o
aporte de R$ 1,1 milhão em
emendas parlamentares.
De acordo com a atual administração, o dinheiro já
está nos nos cofres públicos
municipais e será utilizado
na área da Saúde.
O montante foi disponibilizado por quatro deputados, sendo dois estaduais e
dois federais. O deputado
estadual André do Prado
(PR), destinou R$ 300
mil para a aquisição de
fitas para verificação de
glicemia e agulha para as
canetas de insulina.
O deputado estadual
Luiz Fernando (PT) destinou R$ 150 mil para
aquisição de medicamento

e materiais hospitalares
para a Santa Casa de Misericórdia.
O deputado federal Eduardo Cury (PSDB) destinou
R$ 343.305,00 para aquisição de equipamento para
o programa ‘Melhor em
Casa’, R$ 57.500,00 para
equipamento para unidade
de atenção especializada e
R$ 158.850,00 para a
unidade de atenção especializada do SIM (Serviço
Integrado de Medicina).
Por fim, de acordo com
a Prefeitura, o deputado
federal Ricardo Tripoli (PSDB) destinou R$
99.930,00 para aquisição
de equipamento de desfibrilador externo para Unidades Básicas de Saúde.

IMPRESCINDÍVEL
O prefeito de Jacareí,
Izaias Santana, comenta que “esses recursos
são imprescindíveis no
av a n ç o d a S a ú d e e m
Ja c a reí, p oi s a lc a n ç a
setores que o Município
não conseguiria devido a
outras obrigações como
a manutenção dos equipamentos públicos, folha
de pagamento e aquisição de medicamentos”,
reforçou.
A Secretaria Municipal de Saúde informou
que os pedidos de compra com os recursos das
emendas parlamentares
já foram iniciados e os
equipamentos devem ser
adquiridos em breve.
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Izaias considera ‘normal’ ato de Doria
que suspendeu convênio para obras
A Redação
O prefeito de Jacareí
disse, no início deste mês,
que considera ‘normal’
a ação do governo do
Estado de São Paulo que
suspendeu o repasse de
recursos para obras de
i n f raest r ut u ra prove nientes de convênios assinados no final da gestão
anterior. De acordo com
Izaias Santana (PSDB), a
revisão e o realinhamento
de investimentos, principalmente as verbas de
transferências voluntárias
‘são atos normais do executivo em início de gestão’. “Nos esforçaremos
para demonstrar ao novo
governo a necessidade
de t a is i nvesti mentos
para o nosso município”,
reforçou Izaias.
O governador João Doria (também do PSDB)
suspendeu quase R$ 7
milhões em convênios
assinados em dezembro,
último mês da gestão de
Márcio França (PSB), com
municípios da região, entre eles Jacareí. A decisão
foi publicada no Diário
Oficial do dia 5 de janeiro, e atinge repasses para
obras de infraestrutura
também em Caçapava,
Potim e Queluz.
O convênio assinado
com Jacareí prevê o repasse
de R$ 4 milhões para obras
de pavimentação de 13 ruas,

arquivo/PMJ

De acordo com o prefeito, a revisão e o realinhamento de investimentos ‘são atos normais do executivo em início de gestão’
 CONVÊNIO JACAREÍ/

GOVERNO DO ESTADO

Vias que serão pavimentadas
no centro e bairros
Rua Francisco Theodoro (alternativa viária importante que liga
o centro ao Parque Santo Antônio, desafogando a rua Tiradentes e a rua Alfredo Ramos);
 Rua Celso Moreira de Almeida (ligação entre as avenidas Avareí e Malek Assad);
Avenida Amazonas (alternativa do centro ao Jardim Flórida
via Avenida Major Acácio Ferreira, sem trafegar pela Praça
dos Três Poderes);
Rua Aliança;
Avenida Professora Olinda Mercadante (ligação entre a rua
Barão de Jacareí e o bairro Jardim Maria Amélia). A avenida
Olinda Mercadante receberá, em uma etapa anterior ao asfalto,
obras de drenagem;
Avenida Vale do Paraíba (Parque Santo Antônio);
Rua dos Hibiscos (Parque Santo Antônio), rota de ônibus e
acesso ao EducaMais Parque Santo Antônio.

Ruas que serão pavimentadas
em São Silvestre (Vila Garcia)



Nos esforçaremos
para demonstrar ao novo
governo a necessidade de
tais investimentos para
o nosso município
Izaias Santana (PSDB),
prefeito de Jacareí

a maioria delas localizada
nos bairros Parque Santo
Antônio (região sul) e São
Silvestre (região oeste).
De acordo com o novo
governador de São Paulo esses convênios serão
revistos e passarão por
análise técnica. “Os repasses prometidos não

têm detalhados quais serão
suas fontes de receita e não
cumpriram os requisitos
técnicos comuns para a
assinatura de convênios
com esses objetos”, criticou o governo Doria em
nota oficial.
Entre os 55 municípios
de todo o Estado beneficiados está São Vicente, na
Baixada Santista, reduto
eleitoral do ex-governador Márcio França, para
o qual foram destinados
quase R$ 48 milhões.
João Doria (PSDB)
derrotou Márcio França
(PSB) na eleição de segundo turno para o Governo
de São Paulo.

Convênio com Jacareí vem se
arrastando desde junho de 2018
O c onvên io c om o
Município de Jacareí foi
assinado no último dia
27 dezembro na sede da
Secretaria Estadual de Planejamento e Gestão. Izaias
e o secretário municipal
de Mobilidade Urbana,
Edinho Guedes, estiveram
na sede do orgão na capital
paulista.
O assunto vem se arrastando desde o dia 20
de junho de 2018, quando
uma ‘minuta’ foi assinada
durante visita a São José
dos Campos do então governador Márcio França
(PSB), com o anúncio de
que os serviços seriam
iniciados ainda em 2018.
As obras começariam pelo
distrito de São Silvestre
(ver lista nesta página).
A conclusão do proces-

so prevê repasses de R$ 4
milhões para pavimentação e recapeamento das
ruas. O valor será pago
em três parcelas, sendo R$
800 mil em 30 dias após
a assinatura da ordem de
serviço, R$ 1.600.000 em

30 dias após a conclusão
da segunda etapa e R$
1.600.000 em 30 dias
após a conclusão da terceira etapa.
O município ficará responsável por R$ 327 mil
para a conclusão das obras.

A rua Francisco
Theodoro (Centro)
será uma das vias
contempladas com
asfalto em Jacareí

Rafael Barrios Madolen
Modesta Barrios Miguelis
Karam Simões Rassi
Benedito Miragaia Tolosa
José Rodrigues de Araújo
Paulo Iazzetti.
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Benefícios do INSS terão reajuste de 3,43%
O índice foi oficializado por meio de portaria do Ministério da Economia, publicada na quarta-feira (16), no Diário Oficial da União

Os segurados da Previdência que recebem acima
do salário mínimo terão
seus benefícios reajustados em 3,43%, conforme
o Índice Nacional de
Preços ao Consumidor
(INPC). O índice foi
oficializado por meio de
portaria do Ministério
da Economia, publicada

na quarta-feira (16), no
Diário Oficial da União
(DOU). O reajuste é retroativo a 1º de janeiro
de 2019.
O teto dos benefícios
pagos pelo Instituto Nacional do Seguro Social
(INSS) passa a ser de R$
5.839,45 (antes era de
R$ 5.645,80). As faixas
de contribuição ao INSS
(Instituto do Seguro Social) dos trabalhadores

empregados, domésticos e trabalhadores
avulsos também foram
atualizadas.
O INSS informou
que as alíquotas são
d e 8% p a r a a q u e -

Antonio Cruz/Agência Brasil

Kelly Oliveira
Agência Brasil

O teto dos benefícios
pagos pelo Instituto
Nacional do Seguro
Social (INSS) passa a ser
de R$ 5.839,45 (antes
era de R$ 5.645,80)

EDITAIS

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)

CONVOCAÇÃO
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
O Presidente da A.E.A.J. - Associação dos Engenheiros e
Arquitetos de Jacareí, nos termos do artigo 13 e 13.1.2 do Estatuto convoca todos os associados quites com suas obrigações,
para a Assembléia Geral Ordinária a ser realizada no dia 31 de
janeiro de 2019 na sede da A.E.A.J., sito a Av. Pensilvânia, nº.
531 – Jardim Flórida, neste município, às 19h30 em primeira
convocação e às 20h em segunda convocação para:
Apreciação e aprovação do relatório de prestação de contas
do ano de 2018.
Eng. Civil João Pascoal Caldas Del Mônaco
Presidente da A.E.A.J

les que ganham até R$
1.751,81; de 9% para
quem gan ha entre R$
1.751,82 e R$ 2.919,72;
e de 11% para os que ganham entre R$ 2.919,73
e R$ 5.839,45. Essas
alíquotas, relativas aos
salários de janeiro, deverão ser recolhidas apenas em fevereiro, uma
vez que, em janeiro, os
segurados pagam a contribuição referente ao mês
anterior.
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Jornalista de Jacareí é finalista em
concurso com livro sobre a Copa de 58
Fábio Mendes concorre com ‘Campeões da Raça – Os Heróis Negros da Copa de 1958’
çamento, Mendes realizou uma campanha de
financiamento coletivo,
também conhecida como
crowdfunding ou vaquinha virtual.
“Lançar um livro de
forma independente no
Brasil exige um esforço
hercúleo. Por isso, a indicação já é uma grande
vitória, pois representa
um reconhecimento do
trabalho realizado”, comenta Mendes.

Divulgação

O jor n a l i st a Fá bio
Me n d e s, m or a dor d e
Jacareí, foi anunciado
como um dos finalist a s do P rê m io Liv ro
Repor t agem A ma zon,
concedido pela gigante
internacional do mercado literário em parceria
com a Editora Record e
o portal Jornalistas &
Cia. O anúncio foi feito
na terça-feira (15).
Mendes concorre ao
prêmio com o seu primeiro livro, ‘Campeões
da Raça – Os Heróis Negros da Copa de 1958’.
Lançado no ano passado,
dentro das comemoraç õ es dos 6 0 a nos do
primeiro título mundial
do Brasil, o livro conta
como a seleção brasileira
precisou vencer o racismo para atingir a glória.
O livro foi produzido
de forma independente.
Para viabilizar o lan-

O jornalista Fábio Mendes, morador de Jacareí

A
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Modo Cuarón

s câmeras parecem flutuar, em movimentos horizontais, numa sucessão de minis planos-sequência, da esquerda à direita, ou vice-versa. O preto
e o branco da fotografia são um espetáculo à parte, a
além da linguagem simbólica, cuja memória é infantil,
de mostrar o cotidiano da família de classe média dos
anos 70 no bairro Roma, que empresta o nome ao título
da mais bela obra do cineasta Alfonso Cuarón.
Os aviões que permeiam a fita estão gravados na
mente do mexicano, que não somente dirigiu, como
também roteirizou, produziu e fotografou a película.
Não há closes em ‘Roma’ (2018).
O espectador vê as cenas de longe, sem intimidades
com aquelas pessoas, mas isso tem 2 exceções: Cleo,
a empregada, e um dos filhos da patroa, o que representa Cuarón de calças curtas – é o que sempre diz que
‘quando era velho’ foi tal coisa e etc.
‘Roma’ soa como filme lento, arrastado, porém está
distante disso. Os seus minutos refletem a falsa calma
do dia a dia daquele país, pronto a sediar as manifestações violentas de estudantes contra o presidente.
A pior delas, ocorrida no feriado de Corpus Christi de
1971, foi filmada de forma brilhante por Cuarón. Tudo
ali parece tão real, cru, e o sentimento fica mais apurado quando sabemos que os atores recebiam os scripts
no dia da filmagem.
A emoção, que poderia estar carregada e furtar do
público o pouco de lágrima, está na medida certa. O
cineasta usa a sétima arte como arma do bem em
‘Roma’. Há várias referências a filmes seus, e as
idas ao cinema dos personagens servem de válvula
de escape. ‘Mas o dia está lindo aqui fora’, reclama uma
delas ao namorado.
Cleo representa a provocação de Cuarón a Trump, e
ainda a homenagem dele a sua babá da infância, Libo.
‘Roma’ com a certeza absoluta estará entre os indicados ao Oscar 2019.
Duração: 135 minutos. Cotação: ótimo.

O AUTOR
Fábio Mendes tem 42
anos e 18 anos de jornalismo. Já trabalhou em
veículos como Folha de
S. Paulo, R7, Yahoo! e
Band.com. Também trabalhou como diretor de
jornalismo da Prefeitura de Jacareí e coordenou diversos projetos de
Assessoria de Imprensa
na capital.

Rodrigo Romero é jornalista e
escreve para este jornal semanalmente
www.recantodasletras.com.br/autores/rodrigoromero
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Recomendamos...
Programa ‘Dança Jacareí’ retoma
atividades no Parque da Cidade

Horóscopo
VISITE: WWW.OMARCARDOSO.COM.BR
áries
21/03 a 20/04
Período benéfico para férias e para todos
os tipos de diversão. As atividades criativas
também estão estimuladas. Relacionamento com os amigos e pessoas da família será
intenso e afetuoso. Procure apenas manterse organizado.

touro
21/04 a 20/05
No amor muita neutralidade, havendo um
possível envolvimento seu em algum tipo de
manifestação social. No trabalho, poderão
ocorrer disputas entre colegas ou mesmo
superiores. Ideias brilhantes continuarão
beneficiando-o no trabalho.

gêmeos
21/05 a 20/06
Período de recolhimento, de meditação e de
contato com certos conflitos interiores. Será’
bom não forçar as situações nem tentar continuar certas atividades. Procure considerar
as limitações do momento, aprendendo a se
revigorar com elas.

cÂncer
21/06 a 21/07
Estabilização das novas situações no trabalho.
Você poderá agora usufruir de certos benefícios criados nesse âmbito. Conversas importantes com amigos, aumentando sua compreensão e sua vivência emocional. Eles poderão
ajudá-lo nos estudos e nos assuntos de ordem
intelectual.

LIBRA
23/09 a 22/10
Aproveitando suas oportunidades para fazer
novas amizades e arquitetar novos planos
para ganhar dinheiro, demonstrará ser prático. Esteja atento para uma novidade ou uma
visita. Alguma coisa boa vai acontecer.

leão
22/07 a 22/08

ESCORPIÃO
23/10 a 21/11

Seus projetos pessoais continuarão a se
desenvolver de forma positiva, trazendo os
primeiros resultados práticos. Momento
importante na vida familiar, na qual poderá
encontrar um equilíbrio emocional e interior
muito profundo.

Faça o que puder para aumentar suas amizades ou então, conservar as que já fez no
passado. Evite atritos com quem quer que
seja a fim de não criar inimigos, declarados
ou ocultos. Fluxo favorável para o trabalho,
o lar e a família.

virgem
23/08 a 22/09

SAGITÁRIO
22/11 a 21/12

Fase de aumento da energia física e da confiança. A vida profissional começará a se estabilizar, mas logo terá de sofrer reformas. Pequenos conflitos com a pessoa amada e problemas
com negócios financeiros.

Acautele-se pouco diante das notícias que
ouvir falsas ou favoráveis. Dia excepcional
para a vida amorosa e conjugal. Controle suas
despesas domésticas. Esses fatos poderão
mudar os seus caminhos.

CAPRICÓRNIO
22/12 a 21/01
Período feliz com muitas novidades e atrações, principalmente nos assuntos sentimentais e pessoais. O seu trabalho trará
bons resultados bem como os negócios e
novas amizades. Não descuide da saúde e
não se precipite em nada.

AQUÁRIO
21/01 a 19/02
Indícios de êxito nas questões que demandem
sigilo, loteria, jogos, esportes e casamento.
Dia excelente para resolver um problema
financeiro. A coragem e o dinamismo continuarão sendo o seu ponto forte. Abuse deles.

PEIXES
20/02 a 20/03
Sentimentalmente, este será um grande dia.
Procure aproveitá-lo do melhor modo possível. Vida afetiva e conjugal, favorecida. Evite
ações judiciais e discussões por dívidas ou
créditos.

T

radicional entre os
frequentadores do
Parque da Cidade, o
programa ‘Dança Jacareí,
idealizado pela Secretaria
de Esportes e Recreação,
retomou as atividades,
reunindo cerca de 40 pessoas. As aulas gratuitas
acontecem às terças e
quintas, a partir das 19h,
com duração de, aproximadamente, uma hora. Para
participar, não é necessário fazer inscrição prévia.

Saúde
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Governo Federal alerta para picadas
de escorpião, mais comuns no verão
A limpeza do ambiente e a adoção de hábitos simples, de acordo com o Ministério da Saúde, são fundamentais para prevenir picadas

O período do verão –
entre dezembro e março
– exige maior cuidado dos
brasileiros em relação aos
acidentes com escorpiões,
já que o clima úmido e
quente é considerado ideal
para o aparecimento desse
tipo de animal peçonhento, que se abriga em esgotos e entulhos. A limpeza
do ambiente e a adoção de
hábitos simples, de acordo
com o Ministério da Saúde, são fundamentais para
prevenir picadas.
No ambiente urbano,
a orientação para evitar
a entrada de escorpiões
em casas e apartamentos é usar telas em ralos
de chão, pias e tanques,
além de vedar frestas nas
paredes e colocar soleiras
nas portas. Os cuidados
incluem ainda afastar ca-

MAIS EXPOSTOS
Os grupos considerados
mais vulneráveis são trabalhadores da construção
civil, crianças e demais
pessoas que permanecem
grande parte do tempo
dentro de casa ou nos
arredores e quintais. Nas
áreas urbanas, também
estão sujeitos a picadas
trabalhadores de madeireiras, transportadoras e
distribuidoras de hortifrutigranjeiros, que manuseiam objetos e alimentos
onde os escorpiões podem
estar escondidos.

Divulgação/Ministério da Saúde

Paula Laboissière
Agência Brasil

O ministério não
recomenda o uso de
produtos químicos como
pesticidas para o
controle de escorpiões

mas e berços das paredes
e vistoriar roupas e calçados antes de usá-los.
Já em áreas externas, a
principal dica é manter
jardins e quintais livres
de entulhos, folhas secas
e lixo doméstico.

Também é importante
manter todo o lixo da residência em sacos plásticos
bem fechados para evitar
baratas, que servem de alimento e, portanto, atraem
os escorpiões. Outra recomendação é manter o gra-

mado sempre aparado, não
colocar a mão em buracos,
embaixo de pedras ou em
troncos apodrecidos e usar
luvas e botas de raspas de
couro na hora de manusear
entulhos e materiais de
construção e em atividades
de jardinagem.
O ministério não recomenda o uso de produtos
químicos como pesticidas
para o controle de escorpiões. “Estes produtos,
além de não possuírem,
até o momento, eficácia comprovada para o
controle do animal em
ambiente urbano, podem
fazer com que eles deixem seus esconderijos,
aumentando a chance de
acidentes”, informou.

ACIDENTES
A maioria dos acidentes
com escorpiões, segundo a pasta, é leve, com
quadro de início rápido
e duração limitada. Nes-

Os cuidados incluem
ainda afastar camas
e berços das paredes
e vistoriar roupas
e calçados antes
de usá-los
sas situações, a pessoa
apresenta dor imediata,
vermelhidão, inchaço leve
por acúmulo de líquido e
sudorese localizada, com
tratamento sintomático.
Crianças abaixo de 7

 dados
NÚMEROS
NO BRASIL
Dados do Ministério da
Saúde mostram que, em
2018, foram contabilizados
141,4 mil casos de acidentes
com escorpiões no Brasil. Em
2017, foram 125 mil registros.
Os números, de acordo com
a paasta, ainda são preliminares e serão revisados. Em
2016, foram 91,7 mil notificações. Em relação às mortes,
115 óbitos foram registrados
em 2016 e 88 em 2017.

anos têm mais chance de
apresentar sintomas como
vômito e diarreia, principalmente quando picadas
por escorpião-amarelo,
que pode levar a casos
graves e requer a aplicação do soro em tempo
adequado.
As recomendações incluem ir imediatamente
ao hospital de referência
mais próximo e, se possível, levar o animal ou
uma foto para identificação da espécie. Limpar o
local da picada com água
e sabão, de acordo com o
ministério, pode ser uma
medida auxiliar, desde que
não atrase a ida ao serviço
de saúde.
A lista de hospitais de
referência para utilização
do soro antiescorpiônico
pode ser acessada aqui.

Prefeitura promoveu ações
preventivas no Parque da Cidade
A Prefeitura Municipal promoveu ações preventivas de combate aos
escorpiões no Parque da
Cidade, região central de
Jacareí. O local permaneceu fechado durante todo
o último dia 10 (quinta-feira) para vistoria e
providências.
Uma força tarefa que

envolveu as secretarias
de Meio Ambiente, Saúde
e Infraestrutura vistoriou
toda a área, e instalou
telas em todas as galerias
e ao redor das quadras.
Várias equipes de capina
t a mbém estivera m no
local, que, segundo a
prefeitura, é monitorado
regularmente.

BALANÇO
De acordo com a Secretaria Municipal de
Saúde, em 2018 foram registradas 10 ocorrências
envolvendo escorpiões
Jacareí, contra 26 em
2017, o que representa
uma redução nos números de mais de 60%.
No entanto, mesmo
com a diminuição, a pasta reforça que qualquer
ocorrência deve ser notificada por meio do telefone 0800 16 3010 e no caso
de uma picada do animal,
o paciente deve ser encaminhado com urgência
para Unidade de Pronto
Atendimento (UPA) Dr.
Thelmo de Almeida Cruz
(região do bairro Avareí),
onde há um estoque de
soros antiescorpiônicos.

