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Jacareí receberá duas empresas do
segmento da alimentação em 2019
CAGED POSITIVO

Alex Brito/PMJ

Marcelo Cassal Jr./Agência Brasil
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C.A.R.I.N.H.O - Um modelo
próprio de gestão

de senvolvimen to do projeto
C.A.R.I.N.H.O, modelo de gestão técnico
administrativa criado
pelo INCON – Instituto
de Cirurgia e Oncologia
e pel o COE – Centro
de Oncologia Especializada, foi fruto de experiências diárias no
tratamento de pessoas
portadoras de câncer
há mais de 30 anos .
Essa vivência, nos sensibilizou e nos impeliu
a procurarmos sempre
soluções que contemplem todas as expectativas de um ser humano
e de seus familiares, em
busca da cura do câncer,
ou pelo menos de um
tratamento que priorize
suas amplas e distintas
necessidades, com respeito e dignidade.
Percebemos que somente uma série de indic ado r e s , m e t a s e
diretrizes descritos
em um amontoado
de POPs (procedimento operacional
p a d r ã o) n ã o g a r a n tiriam o sucesso de
nossas pretensões
em oferecer ser viços
em Oncologia que se
tornassem ímpares
em qualidade. Dep o i s d e m u i t o s c u rsos, livros, ar tigos e
MBAs, percebemos que
haveria uma inexorável
fragilidade em todas as
nossas ações se não

criássemos uma “sólida
cultura de respeito às
pessoas” baseada no
enaltecimento dos talentos e das vocações
de cada um de nossos
colaboradores; na valorização das opiniões
e das críticas de todos
de nossa equipe, de nossos pacientes e seus
familiares, de nossos
clientes e stakeholders;
na promoção e a busca
constante pelo conhecimento, não só técnico
e cientifico, mas sim filosófico, humanístico e
espiritual, imprescindíveis quando pretendemos cuidar de pacientes
tão especiais como os
oncológicos.
A marca C.A.R.I.N.H.O,
devidamente registrada
e arquivada junto ao
Instituto Nacional de
Propriedade Intelectual,
associada ao nosso modelo de gestão, consolida de forma harmoniosa
todas as nossas ações,
transformando nossa
Proposta Única de Val ores em al go muito
mais significativo que
um simples quadro em
nossa recepção.
O INCON e o COE
recebem você com
C.A.R.I.N.H.O!
Celso Abrahão é Diretor Cl ínico do INCON
– Instituto de Cirurgia
e Oncologia (CRM – SP
45.379).

A nossa ponte vai desabar?!

D

uas pontes assustaram a
Capital em curto espaço
de tempo. A primeira
cedeu na marginal do Rio Pinheiros, em 15 de novembro
passado; a segunda, que liga
a marginal do Rio Tietê à pista
expressa da Rodovia Presidente Dutra, foi “ouvida” na
quarta-feira (23), sobre o que
“avisava” havia tempo: “posso
desabar”. Interditaram-na.
Alguns que são pagos para
manter a segurança dessas
construções correram, logo
depois do incidente da primeira, para saber como estão
outras pontes na C apit al .
Descobriu-se o óbvio: 73 apresentam condições precárias,
e oito requerem providências
emergenciais, só na região
urbana de São Paulo, repetimos. Quando o problema será
superado? Só Deus sabe.
Talvez você faça uma pergunta bairrista: “o que nossa

região tem a ver com isso?”
Veja alguns transtornos básicos: uma viagem de retorno
da C apital para o Vale do
Paraíba passou a levar no
mínimo uma hora a mais nos
principais horários. Para Jacareí, o dobro para quem viaja

Precisamos acordar para
a realidade de que pontes,
prédios e benfeitorias
indispensáveis à nossa vida
têm prazo de validade
de automóvel ou de ônibus.
Maior gasto de combustível,
obriga motoristas a optarem
pela Rodovia Airton Senna.
Sabemos que essa rodovia é
mais longa e (embora finjamos
desconhecer) à noite alguns
trechos menos movimentados

são mais sensíveis a assaltos,
portanto, risco de prejuízos
incalculáveis.
Dentre todas as preocupações que o quadro pode trazer-nos, uma deve ser levada
mais em conta: precisamos
acordar para a realidade de
que pontes, prédios e benfeitorias indispensáveis à nossa
vida têm prazo de validade e
um dia virão abaixo. As pontes,
ruirão, os prédios desabarão,
o asfalto cederá e os terrenos
se não viram crateras serão
desapropriados em nome do
progresso. Nada é permanente.
Nas listas de pressões que
fazemos aos governantes
é impor tante exigir que a
conser vação da cidade em
todos os seus aspectos seja
prioritária. E que sejamos avisados quando uma ponte vai
desabar. Pelo menos.
É a nossa opinião

A

posse do novo presidente Jair Bolsonaro é alvo de grandes
repercussões tanto na
esfera ideológica como
na esfera administrativa.
Com um mandato iniciado há quase um mês, o
novo representante do
poder executivo já movimenta as estruturas do
Congresso Nacional. Em
relação à organização
dos órgãos e ministérios,
Bolsonaro estabelece
algumas mudanças que
podem trazer grande
embate frente aos direitos e garantias assegurados e administrados
aos trabalhadores.
A extinção do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), por meio
da Medida Provisória
(MP) 870, surpreendeu
os operadores do direito,
pois fragmentou a matéria, ou seja, dividiu as
atribuições da seguinte

O fim do Ministério do Trabalho e a
ameaça aos direitos dos trabalhadores
forma: o que envolve
maior volume de recursos, como o Fundo de
Garantia do Tempo de
Serviço (FGTS) e o Fundo
de Amparo ao Trabalhador (FAT), passará a pertencer ao recém-criado
Ministério da Economia.
O registro sindical, que
gerou uma série de escândalos, passa agora
para o novo Ministério
da Justiça e Segurança
Pública.
A surpresa movimentou uma quantidade de
advogados que se dispuseram a questionar estas mudanças frente ao

Supremo Tribunal Federal (STF) por meio da Federação Nacional de Advogados (FEADV), pois,
segundo eles, submeter
tarefas concernentes
à esfera trabalhista ao
Ministério da Economia
representa um conflito de
interesses “grave”, porque
desequilibraria o “trabalho
frente ao capital”.
Fragmentar incumbên ci as trab al hi s t as
em outros ministérios é
uma medida arriscada,
visto que descentraliza as garantias e deixa
o trabalhador sujeito
a mudanças vindas de
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questão dos entorpecentes envolve
variadas posições.
Imagina-se que a liberação controlada pelo
Estado, como o que ocorre no vizinho Uruguai
ou descriminalização
pura e simples, como
preconizam outros, seja
a sol ução. Acredit am
todos, e de boa-fé, que
o recrudescimento da
lei com elevadas penas
privativas de liberdade
pelo encarceramento em
massa seja o ideal.
O Brasil, ao que parece, optou por seguir a
droga e o traficante que
opera no varejo e no atacado. Para isso, abre mão
de considerável volume
dos recursos públicos
do combalido orçamento
nacional. Grandes e pequenas quantidades de

Compram-se Drogas
entorpecente são apreendidas continuamente
sem que os fornecedores
sofram abalo econômico.
Cracolândias estão disseminadas por todos os
municípios brasileiros.
Os abnegados agentes
de segurança ‘enxugam
gelo’ enquanto o problema se agiganta.
O novo governo, de
qualquer esfera de poder,
prontamente apresenta
uma nova e original proposta para a questão que
atormenta as famílias,
prejudica a sociedade e
a economia. Argumen-

ta-se que a questão é
federal, porque envolve
as fronteiras com pouca
fiscalização e o Brasil
não é produtor. Os Estados Federados alegam
carência de recursos; os
municípios a falta de pessoal e de dinheiro para um
trabalho de Hércules.
Quando se apreende
grande partida de substancias proibidas, outra
já está a caminho. Encarcera-se um traficante que
opera no varejo, e poucas
minutos depois outro ocupa o seu lugar. Se o fornecedor por algum motivo

direções diferentes, trazendo uma confusão na
hora da reivindicação de
seus direitos.
Por fim, a esperança
aguardada é que, após
o decurso do prazo de
vigência da medida provisória (que é de 60 dias,
podendo ser prorrogada
por mais 60 dias), a mesma não seja aprovada
no Congresso, fazendo
então com que não tenha mais validade. Neste
caso, o presidente não
poderá editar nova medida provisória até o fim
da sessão legislativa,
período entre janeiro e
dezembro, com recesso
no mês de julho.
Resta aos trabalhadores aguardar o cenário
que virá.
* Ruslan Stuchi é sócio
do escritório Stuchi Advogados e especialista em
Direito do Trabalho.

não é encontrado, porque
doente está, ou foi preso,
o consumidor rapidamente encontra outro pronto
a acolher a sua demanda.
Mudanças legislativas
ajudam, mas seguramente
não resolvem a causa raiz
para o uso da droga que,
segundo especialistas,
confere um bem-estar
físico e mental momentâneo para usuário por
acarretar processos bioquímicos e fisiológicos no
organismo; com potencial
para arruinar a saúde própria e o tecido social.
A oferta do entorpecente é o problema menor,
diante das causas inatacadas da demanda.
*Paulo de Tarso Castro Carvalho é advogado especialista, com mestradoem direito e
professor universitário.
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Jacareí receberá duas empresas do
segmento da alimentação em 2019
A Redação
Jacareí receberá duas
empresas ligadas ao ramo
da alimentação em 2019.
O anúncio foi feito pelo
secretário municipal de
Desenvolvimento Econômico, Carlos Amagai,
durante entrevista à Rádio
Piratininga (AM 750),
na quarta-feira (23). Ele
estava acompanhado de
Daniela Cambuzano, gerente de Prospecção de
Investimentos da pasta.
As empresas Bate Forte
e Festpan já definiram
locais para operação na
cidade e deverão gerar
juntas cerca de 200 postos
de trabalho.
O Grupo Bate Forte
é distribuidor exclusivo
no Mato Grosso e Mato
Grosso do Sul para produtos de diversas marcas.

Reprodução/Facebook

As empresas Bate Forte e Festpan já definiram locais para operação na cidade e deverão gerar cerca de 200 vagas de emprego

Carlos Amagai e Daniela Cambuzano durante entrevista à Rádio Piratininga (AM 750)

A empresa também atua
na região centro-oeste em
toda a linha de higiene,
cosméticos e perfumaria.

Deverá se instalar em área
próxima à Rodovia D.
Pedro I, que liga Jacareí a
Campinas.

Já a Festpan Alimentos
Importação e Exportação
atua desde 1978 no mercado brasileiro de Food

Izaias assina contrato para drenagem
e pavimentação no Jardim do Marquês
O prefeito de Jacareí,
Izaias Santana (PSDB), assinou contrato para obras
de drenagem e pavimentação no Jardim do Marquês
(região leste), em evento
realizado na tarde de quinta-feira (24) na igreja do
bairro. De acordo com a
Prefeitura Municipal, serão asfaltadas 16 vias (ver
relação abaixo).
Em agosto de 2018, ao
anunciar a abertura do
processo licitatório para
a contratação da empresa
responsável pelos serviços,
a atual administração in-

Na época, Izaias disse
que o projeto realizado
pela gestão do ex-prefeito Hamilton Mota (PT)
‘não atendia as exigências
mínimas de qualidade,
seja na drenagem ou pavimentação’. “Com isso,
fez-se necessário refazer
o projeto, além de resolver
o impasse jurídico com o
loteador”, destacou.

arQuivo/PMJ

A Redação

Vista geral do Jardim do Marquês (região leste)

formou que do valor total
de pouco mais R$ 5,278
milhões estimado para a
execução das obras, foi

determinado em juízo que
R$1,300 milhão seria de
responsabilidade do proprietário do loteamento.

INFRAESTRUTURA
D u r a n t e o eve n t o,
Izaias disse que em dois
anos de governo já foram
asfaltadas mais de 20 vias,
especialmente em bairros
carentes. “Este ano, além

José Luiz Bednarski

O

início do ano é passado. Conforme se avança
na segunda quinzena de janeiro, os comboios
jacareienses retornam de Minas Gerais e Caraguatatuba, com as baterias recarregadas para o
restante do ano.
Aponta o zodíaco que estamos em Aquários. No
horóscopo chinês, alegram-se os palestrinos, é ano
do Porco. Já o signo vigente no verão de Jacareí é Escorpião, segundo comentários provindos do Parque
da Cidade.
Os dias de calor escaldante lotam alegremente as
piscinas dos clubes locais. O Trianon finalmente desistiu do painel praiano de sua concha acústica e a decoração a caminho promete ser de inegável bom gosto.
O bloqueio da Rua Octaviano Câmara para passagem de tubulação não subtraiu aos motoristas o
atalho do Jardim Jacinto para o centro. A Secretaria
Municipal de Mobilidade Urbana temporariamente

Janeiro em Jacareí
restaurou sentido duplo na Rua Padre Eugênio, no que
andou muito bem.
Finalmente, notícia alvissareira estampou a primeira
manchete do ano. Grande loja de departamentos anuncia chegada a Jacareí. A cidade retira o véu provinciano
e galga mais um degrau ao status de metrópole.
Entretanto, deve-se evitar o alto preço do progresso. Pondera o bom-senso que os aspectos de
segurança viária e trânsito excessivo no trecho da
rotatória sejam analisados atentamente pelas autoridades afonsinas.
O prédio da Oca ostenta na lateral externa um inve-

Service com foco no segmento de panificação e
confeitaria, e tem sua
matriz em São Bernardo
do Campo, no ABC paulista. Deverá funcionar
em prédio de uma antiga
fábrica no Jardim Califórnia (região leste),
às margens da Rodovia
Geraldo Scavone.
Amagai explicou que,
em breve, as duas empre s a s d ever ã o abr i r
processo de seleção através de parceria com o
PAT - Posto de Atendimento ao Trabalhador.
O anúncio das vagas será
conduzido pela Prefeitura. Serão cerca de 100
postos de trabalho em
cada uma.
HAVAN
Durante a entrevista, o
secretário de Desenvolvi-

mento de Jacareí também
confirmou a vinda da
Havan, conhecida loja de
departamentos com sede
em Brusque/SC. Amagai
disse que técnicos da prefeitura analisam o pedido
de instalação da empresa

As duas empresas
deverão abrir processo
de seleção através de
parceria com o PAT Posto de Atendimento
ao Trabalhador
em área da antiga fábrica
de móveis Oca, no Jardim
Primavera (região leste),
conforme o Diário de
Jacareí antecipou. Serão
cerca de 150 novos empregos com investimentos da
ordem de R$ 25 milhões.

 serviço
Vias do Jardim do Marquês
que serão contempladas
Avenida Condessa da Pedra Branca;
Rua Marquês do Paraná
Rua Marquês de Santo Amaro
Rua Marquês de São Vicente
Rua Marquês do Maranhão
Rua Marquês de Itanhaém
Rua Marquês de Baependi
Rua Marquês de Aracati
Rua Marquês de Olinda
Rua Princesa Maria Bonaparte
Rua Marquês de Tamandaré
Rua Manoel Luís Osório
Rua Marquês de Paranaguá
Rua Cândido José de Araújo Viana (Marquês de Sapucaí)
Rua Marquês de Abrantes
Rua Marquês de Vila Real da Pedra Grande.

do Jardim do Marquês, já
assinamos no Jardim Paraíso e, agora, priorizaremos
o Jardim Bela Vista II”,
finalizou.

A Prefeitura não informou quando as obras
serão iniciadas e qual o
prazo previsto para a sua
conclusão.

jável campo de futebol de dimensões oficiais, artigo
raro em áreas urbanas do país que já foi hegemônico
no esporte, mas cujos novos talentos são sufocados
pela falta de espaço na selva de pedra.
Com apoio do Poder Público, a Liga Municipal de
Futebol realiza notável trabalho coletivo de promoção de saúde, qualidade de vida, disciplina, lazer e
convívio social pela prática esportiva.
Os campeonatos organizados pela entidade envolvem milhares de munícipes, da categoria sub-7 até
veteranos, e só não é melhor porque a cidade padece
de falta de canchas aptos a receber mais jogos.
Além da utilização esportiva, a manutenção daquele
campo também é útil como área permeável. A região
é de baixada, recebe muita água dos morros vizinhos
e é, portanto, alagável. O ideal seria compatibilizar a
instalação da empresa com sua preservação.
José Luiz Bednarski é Promotor
de Justiça da Cidadania e do Consumidor
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Governo do Estado aponta redução no
número de mortes em vias municipais
O Município de Jacareí fechou 2018 com
uma redução de 21% no
acumulado de óbitos em
acidentes de trânsitos
em vias municipais. Os
dados constam de um
balanço divulgado pelo
Movimento Paulista de
Segurança no Trânsito,
programa do Governo
de São Paulo que visa
reduzir o número de
fatalidades causadas por
acidentes no Estado,
através do Infosiga SP.
De acordo com os
dados do Infosiga (Sistema de Informações
Gerenciais de Acidentes
de Trânsito do Estado
de São Paulo), Jacareí
registrou 11 mortes
durante o ano de 2018,
de janeiro a dezembro,
o que significa três
óbitos a menos comparados a 2017.

Trânsito na Praça
dos Três Poderes,
região central
da cidade

Outro dado relevante
é que a cidade alcançou
um aumento de 5.684
veículos licenciados, somando 153.200 automóveis na frota municipal.
Edinho Guedes,
secretário de Mobilidade Urbana de Jacareí,
afirma que os resultados
positivos e a melhoria
no trânsito da cidade
estão sendo constantes.
“É motivador ver a
evolução positiva das
estatísticas de 2017 e
2018. Isso mostra que
estamos alcançando o
nosso objetivo, que é
oferecer um trânsito seguro para a população de
Jacareí“, argumenta.
VIAS MUNICIPAIS
O Infosiga ainda informou o registro de um pequeno aumento de 4,5%
no número de acidentes
em vias municipais, o
que reforça a importância
da modernização da fiscalização eletrônica. De
acordo com a Prefeitura
de Jacareí, o processo licitatório para a instalação
dos novos equipamentos
está previsto para ser finalizado até o final deste
mês de janeiro.

 TRANSPARÊNCIA
As estatísticas do Infosiga
SP são públicas e disponíveis
por meio do site www.segurancanotransito.sp.gov.br. O
Movimento Paulista de Segurança no Trânsito também
disponibiliza no mesmo site o
Infomapa SP, onde é possível
verificar a localização dos acidentes fatais desde agosto de
2016, além de detalhes das
ocorrências.

Divulgação/PMJ

A Redação

PMJ/arquivo

Os dados constam de um balanço divulgado pelo Movimento Paulista de Segurança no Trânsito, programa do Governo de SP

Para facilitar o acesso dos moradores, o atendimento
está sendo feito em forma de plantão

Fundação Pró-Lar inicia
cadastro para regularização
fundiária no Bela Vista I
A Fundação Pró-Lar
iniciou o cadastro social
das famílias que vivem
no Bela Vista I, região
do Igarapés (zona oeste).
O trabalho tem como
objetivo a regularização
fundiária dos imóveis
do bairro. Para facilitar
o acesso dos moradores, o atendimento está
sendo feito em forma de
plantão desde a semana
passada.
Uma equipe da Pró
-Lar visita os imóveis
para informar sobre os
documentos necessários que comprovem a
composição familiar e
vínculo com a moradia.
Durante a visita também
é feito o agendamento
para o cadastro social.
“Nossa preocupação

é agilizar o atendimento
para que o morador possa chegar ao plantão com
a documentação certa”,
explica a diretora técnica social da autarquia,
Darli Izabel Sant’Anna.
Esta é a segunda fase
do trabalho de regularização fundiária do
Bela Vista I, onde foram
identificados 225 lotes.
Os trabalhos tiveram
início no ano passado
com o congelamento da
área, medida para evitar
construção de novas
moradias.
A Fundação Pró-lar
de Jacareí também iniciou o procedimento no
Bela Vista II (também
na região oeste), cujo
levantamento registrou
75 lotes.
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Jacareí fecha 2018 com balanço positivo
na geração de empregos, aponta Caged
Jacareí fechou o ano
de 2018 com um balanço
positivo na geração de
empregos. De acordo
com os dados fornecidos
pelo Caged (Cadastro
Geral de Empregados e
Desempregados), o município manteve o maior
índice de empregabilidade entre as cidades que
compõem a região.
Foi também o melhor
resultado do Município
desde 2012. Foram 1079
vagas, sendo, 373 para
o comércio, 328 para
serviços, 319 para a indústria e 59 para outros
setores.
Os números do Caged
levam em conta a dife-

Saúde realiza
ações preventivas
contra escorpiões
no Pq. Califórnia
Equipes da prefeitura realizaram ações
de prevenção contra
escorpiões no Parque
Califórnia (região leste).
O trabalho consiste em
abordar moradores em
suas residências, vistoriando o local e tomando medidas preventivas.
A Secretaria de Saúde
registrou uma queda
de mais de 60% nas
ocorrências envolvendo
escorpiões em Jacareí.
Em 2018 foram registradas 10 ocorrências
contra 26 em 2017.

Jacareí tem
queda nos
casos de dengue
em 2018
A Secretaria Municipal de Saúde registrou
uma queda de, aproximadamente, 38% nos
casos de dengue confirmados no ano passado
em Jacareí. Enquanto
em 2018 foram registrados 27 casos, em
2017 foram 43 confirmações. Outro ponto
que apresentou redução foram as notificações, que passaram
de 867 em 2017 para
491 no ano passado.
Jacareí está fora da
lista de risco na região.

Marcelo Cassal Jr./Agência Brasil

O município manteve o maior índice de empregabilidade entre as cidades que compõem a Região Metropolitana do Vale do Paraíba
rença entre as contratações e as demissões nos
últimos 12 meses.

O setor que gerou o
maior saldo positivo de empregos
formais foi o de serviços, com 398,6 mil

PAT
No PAT de Jaca reí
(Posto de Atendimento
ao Trabalhador) foram
realizados cerca de 60
mil atendimentos no
ano que passou. Desses,
duas mil vagas de trabalho foram captadas,
mais de três mil carteiras de trabalho foram
emitidas e 723 contratações foram efetivadas.
Além disso, 179 usuários
dos serviços municipais
de assistência social foram encaminhados para
entrevistas de emprego.

 o CAGED
O Cadastro Geral de Empregados e Desempregados
foi criado como registro
permanente de admissões
e dispensa de empregados,
sob o regime da Consolidação das Leis do Trabalho
(CLT). É utilizado pelo Programa de Seguro-Desemprego, para conferir os dados referentes aos vínculos
trabalhistas, além de outros
programas sociais.
O Cadastro serve, ainda,
como base para a elaboração de estudos, pesquisas,
projetos e programas ligados ao mercado de trabalho, ao mesmo tempo em
que subsidia a tomada de
decisões para ações governamentais.

País também registra saldo positivo
Kelly Oliveira
Agência Brasil
O Brasil encerrou 2018
com saldo positivo de 529,5
mil empregos formais,
segundo dados do Caged,
divulgados na quarta-feira
(23) pela Secretaria Especial de Previdência e
Trabalho do Ministério da
Economia. Esse foi o primeiro saldo positivo desde
2014, quando houve geração de 420,6 mil empregos
formais.
O setor que gerou o
maior saldo positivo foi
o de serviços, com 398,6
mil, seguido pelo comércio
(102 mil). A administração pública foi a única a
registrar saldo negativo de
empregos, 4,19 mil.
São Paulo foi o estado
que mais gerou empregos

(146,6 mil), seguido por
Minas Gerais (81,9 mil) e
Santa Catarina (41,7 mil).
REFORMA
TRABALHISTA
Com relação às mudanças introduzidas pela nova
lei trabalhista, no acumulado do ano, o Caged
registrou 163,7 mil desligamentos por acordo entre
empregador e empregado.
Na modalidade de trabalho intermitente, em
que o empregado recebe
por horas de trabalho, o
saldo positivo de geração
de empregos superou 50
mil, a maioria no setor de
serviços (21,8 mil).
DEZEMBRO
De acordo com a secretaria, em dezembro,
devido às características

habituais do período para
a lg u n s setores, houve
retração no mercado

for m a l. A que d a no
mês f ic ou em 334,4
m i l p ost os, re s u lt a do

de 961,1 mil admissões
e 1,2 milhão de desligamentos.
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Geral

É estável quadro de saúde de mulher
que foi esfaqueada no Jardim Emília
Arquivo/PMJ

A vítima, de 49 anos, passou por cirurgia na Santa Casa de Misericórdia, mas seu estado ainda inspira cuidados

imóveis

A vítima, de 49 anos, passou por cirurgia na Santa Casa

A Redação
Continua estável o estado de saúde de uma mulher
que foi esfaqueada na manhã da última quinta-feira
(24), no Jardim Emília
(região oeste), em Jacareí.
No mesmo dia, a vítima,
de 49 anos, passou por cirurgia na Santa Casa, mas
seu estado de saúde ainda
inspira muitos cuidados.
Ela foi atingida no pulmão
e na região do abdômen, e
está internada na Unidade
de Terapia Intensiva (UTI)
“ainda com risco de morte”, segundo a assessoria de
imprensa do hospital.
A mulher, que trabalha como encarregada de
serviços gerais para uma
empresa terceirizada, foi
atingida por um homem
no momento em que se
dirigia ao trabalho, na
escola técnica Senai, por
volta das 8h30.
O suspeito golpeou a
vítima depois de um desentendimento. Ele tentou
fugir, mas foi detido por
policiais na região onde o
crime ocorreu.
Preso, o homem alegou
que sofre de ‘desequilíbrios
psiquiátricos’ e não conseguiu esclarecer os motivos
que o levaram a cometer o
crime. Ele irá passar por
avaliação médica.

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 +
24 parcelas. Tel.: (12) 98257-9000

leilão

EDITAl

EDITAl
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Variedades

Em evento no Bunkyo, Jacareí
escolhe a ‘Corte do Carnaval’ O

Jacareí irá escolher a
Corte do Carnaval 2019
neste sábado (26). O evento promovido pela AJASA
(Associação Jacareiense
do Samba), com o apoio
da Prefeitura de Jacareí
e da Fundação Cultural,
terá início às 19h, na sede
da Associação Desportiva
Nipo-Brasileira (Bunkyo),
no Nova Esperança.
Serão eleitos o Rei
Momo, a Rain ha e as
Princesas do Carnaval
2019, com a participação
especial de Royce do Cavaco e Fabiano Melodia.
A Fundação Cultural
já confirmou que haverá
Carnaval de Rua com desfile das escolas de samba
e animação nos bairros.
Participam do evento as
cinco escolas de samba de
Jacareí (Luz do Amanhã,
Estrela Cadente, Jacare-

Arquivo/FCJ

Evento terá a participação especial de Royce do Cavaco e Fabiano Melodia

A Corte do Carnaval de Jacareí eleita em 2018 após evento no Bunkyo

zão, Unidos de Santa Helena e Unidos do Álcool),
com seus sambas enredo,
evoluções de integrantes
da bateria, ala das baia-

nas e casal de mestre-sala e porta-bandeira.
Os ingressos para a
e s c ol h a d a C o r t e d o
Car naval 2019 devem

ser retirados nos barracões das cinco escolas
de samba, com um quilo
de alimento não perecível
(exceto sal).
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A construção dos reis

pilar de ‘A Esposa’, que estreou nesta semana
com Glenn Close no papel-título, está na resposta
que a sua personagem dá ao rei da Suécia durante
o jantar que homenageia o marido, ganhador do Prêmio
Nobel de Literatura. A majestade pergunta a ela: ‘A senhora tem ocupação?’. ‘Sim, eu construo os reis’.
A chave-mestra do enredo é desvendada aí, porém
antes a sensação de impotência e singularidade já é
aspirado. Close, indicada merecidamente ao Oscar (tem
outras 6 no currículo, sem vitórias), dá vida a Joan, ex
-aluna de Joe (Jonathan Pryce na fase adulta – seu trabalho é fabuloso também) num curso de literatura.
Logo sabemos que ela tem todo o talento, ele possui
boas ideias, mas falta-lhe a vocação. Ao longo do tempo, Joan se anula em benefício do marido – passa a vida
trancada no escritório enquanto Joe se relaciona com
babás dos filhos e cozinha.
Os mais de 30 anos juntos começam a mudar quando ele é avisado que receberá o Nobel de Literatura.
O embuste é incessante. Close está perfeita em cena.
O roteiro baseia-se no livro de Meg Wolitzer, lançado
em 2007.
A atriz de ‘Atração Fatal’ (1987) gostou da trama e
se organizou. Ajudou a produzir o longa para ela própria ser a estrela. Com Pryce como seu par, a fita tinha tudo para dar certo. E deu. A direção foi entregue a
Bjorn Runge, que não compromete o trabalho.
O jornalista Nathaniel (Christian Slater, da série Mr.
Robot) dá o empurrão final – fazer a biografia do autor.
Como todo bom periodista, Nathaniel fuça e descobre
a verdade. O clã Castleman – o sobrenome do casal –
tem ainda David (Max Irons), o filho que deseja ser escritor e se apoia no pai, o grande ídolo de toda a vida.
Laços desfeitos ou nós mais atados? Eis o testemunho da benemerência tardia. Glenn Close deixa Lady
Gaga no chinelo. É imperdível.
Duração: 100 minutos. Cotação: ótimo.
Rodrigo Romero é jornalista e
escreve para este jornal semanalmente
www.recantodasletras.com.br/autores/rodrigoromero

O

Horóscopo
VISITE: WWW.OMARCARDOSO.COM.BR
áries
21/03 a 20/04
Faça de tudo hoje, para melhorar suas condições sociais, amorosas profissionais e
financeiras. Mas tudo dentro de um sentido
honesto e inteligente. Os contatos pessoais
estão favorecidos. Boas Notícias.

touro
21/04 a 20/05
Aumento de vitalidade, da influência pessoal e das chances no amor. No trabalho,
devido a um aspecto do planeta Júpiter,
poderá surpreender-se com uma possível
gratificação em dinheiro, proveniente da sua
atividade profissional.

gêmeos
21/05 a 20/06
Muito sucesso está previsto para você, neste período. Terá êxito em escritos, nos grandes negócios comerciais, e industriais e nos
estudos que requeiram grande empenho
mental. Durante o período você se sentirá
mais consciente dos seus atos, favorecendo,
portanto, todos os seus afazeres.

cÂncer
21/06 a 21/07
A influência astral lhe propicia feliz contatos com parentes e com pessoas da sua alta
estima. Procure também, levar uma palavra
amiga aos mais necessitados. Bom para tentar
na loteria. Divirta-se e passeie que será bem
sucedido.

LIBRA
23/09 a 22/10
Depois do meio-dia, você terá ótimas influências para cuidar de questões financeiras, contábeis, bancárias. Obterá lucros através de
publicidade, rádio, jornal, cinema, televisão.
Fluxos positivos.

leão
22/07 a 22/08

ESCORPIÃO
23/10 a 21/11

Neste dia, as pessoas ao seu redor estarão
impulsivas e teimosas procurando soluções
precipitadas para um assunto qualquer. Não
se deixe influenciar. Previna-se contra riscos
de perder dinheiro, amizade ou qualquer outra coisa.

Notáveis probabilidades de sucesso em questões relacionadas com a vocação, ciência,
concurso, empregos, aumento de vencimento
e rendimento. O contato com amigos e conhecidos lhe será útil.

virgem
23/08 a 22/09

SAGITÁRIO
22/11 a 21/12

Sua energia atual, aliada a sua persistência,
poderá lhe proporcionar vantagens reais. Evite
depender dos demais tomando suas próprias
iniciativas. Tente, inclusive, os jogos, a loteria
e os esportes. Na área amorosa, sentindo-se
você, dotado de mais razão e menos sentimentos, tudo estará a seu favor.

Dia indicado de êxito e sucesso em todas as
coisas que empreender, principalmente, no
trabalho. O amor estará bastante beneficiado, juntamente com a saúde e as relações
sociais e pessoais.

CAPRICÓRNIO
22/12 a 21/01
Seus desejos poderão ser concretizados
neste dia, principalmente se manter-se otimista e mais confiante. Sucesso amoroso e
profissional. Hoje é um dia para você fazer
um balanço geral do seu comportamento
dos últimos tempos.

AQUÁRIO
21/01 a 19/02
Novos planos para a sua elevação de cargo,
de conhecimentos profissionais deverão ser
estudados agora. De resto, a influência será
ótima para a vida amorosa e familiar e para
tratar com amigos. Benefícios inesperados,
se por hora, encontrar-se em dificuldades
econômicas.

PEIXES
20/02 a 20/03
Examine com atenção suas possibilidades de
se realizar profissionalmente e descobrirá
contatos pessoais e amizades, que poderão
lhe ser altamente proveitosos. Fase excepcionalmente benéfica, para solucionar problemas familiares.

Centro de Artes Cênicas (CAC) Walmor Chagas, em
São José dos Campos, está com inscrições abertas,
até o dia 5 de fevereiro, para o Curso de Teatro Profissionalizante, credenciado pelo SATED (Sindicato
dos Artistas e Técnicos em
Espetáculos de Diversões
do Estado de São Paulo).
Esse é o primeiro curso da
região com credenciamento do sindicato para obter
o registro na DRT (Delegacia Regional do Trabalho).
As vagas são limitadas (10% serão oferecidas bolsas
para afrodescendentes e transexuais de baixa renda).
Mais informações e inscrições pelo WhatsApp (12)
99741-1801.

Saúde

Divulgação

Recomendamos...
CAC de São José abre
inscrição para curso de teatro
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