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Ouvidoria Itinerante
atende cidadão
com agenda no
Centro em fevereiro

Guilherme mendicelli

Santa Casa
inaugura Centro
de Diagnóstico

O projeto Ouvidoria Itinerante da Prefeitura Municipal, coordenado pela
Secretaria de Governo,
retoma os atendimentos
a partir da próxima terça-feira (19). Pg. 4
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Com contas rejeitadas, ex-prefeitos
do PT ficam na ‘berlinda’ para 2020
 Julgamento ocorre

quatro meses depois de
aprovação de Decreto

 Para ex-prefeitos, rejeição

‘é mais uma manobra política
da atual administração’ Pg. 3

Alex Brito/PmJ

HORÁRIO DE VERÃO
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E maIS

As contas de 2006 são do segundo ano do último mandato do ex-prefeito Marco Aurélio. Já as de 2011 e 2012 são do governo Hamilton Mota

Além do Distrito Federal, 10 estados precisarão adaptar seus ponteiros, entre eles SP

C

hega ao fim na virada deste sábado
(16) para domingo (17), o horário
de verão, em vigor em alguns

estados do país desde novembro de 2018.
Os relógios devem ser atrasados em uma
hora, a partir da meia noite. Pg. 6
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Biblioteca Municipal
é selecionada para
sediar capacitações
do Sistema Estadual
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Atividades físicas e
sociais protegem
cérebro de danos
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A

“

s notícias mais recentes
passam-nos a impressão
de que o país esfarelase, arde e enlameia -se física e
moralmente nas altas esferas
do poder. Nota-se in ício de
decepção que pode espalharse levando ao desânimo uma
população que, não faz muito,
sentiu renascer a esperança de
dias melhores.
Na quarta-feira (13), envolvidos que estávamos no “barraco”
entre o “filho de Jair”, Carlos
Bolsonaro (que xingou publicamente de “mentiroso” o ministro
da Secretaria-geral da Presidência, Gustavo Bebiano), quase
nem percebíamos novidade na
delação do ex-ministro petista
Antônio Palocci envolvendo a
ex-presidente Dilma Rousseff.
A fofoca palaciana sobrepunhase a mais um suposto ato de
corrupção.
Puxando essa realidade para
a nossa praia, torçamos para

divulGAção/cmJ

A Câmara Municipal aprovou um pedido de informações do vereador Fernando da Ótica (PSC/foto), que
questiona o prefeito Izaias sobre o
cronograma de capina e limpeza, sob
a responsabilidade da Secretaria de
Meio Ambiente. No documento, o vereador considera que a pasta, agora
dirigida por Júlio Pires, possui orçamento ‘significativo’, cerca de R$ 60
milhões, mas não está cumprindo os
prazos de execução dos serviços.

OPINIÃO PÚBLICA

Ainda segundo Fernando da Ótica a população está
‘insatisfeita com o andamento dos serviços’, visto que, segundo ele, a cidade segue “ com uma sensação de abandono,
mato alto pelos quatro cantos, no centro, praças, nos parques
infantis e nas academias ao ar livre, e que as famílias também
não estão vendo varrição nos bairros”, concluiu.

PARTIDO NOVO

O Partido Novo, que elegeu um representante da
região em 2018 para a Assembleia Legislativa, promove
evento em Jacareí na segunda-feira (18), às 18h30, no Hotel
Sleep Inn (Av. Getúlio Vargas). O objetivo é falar sobre as
atividades da legenda no parlamento. Estarão presentes o
deputado estadual Sérgio Victor, que é de Taubaté, e o deputado federal Vinícius Poit. A entrada é franca!

Q

UEDA-DE-BRAÇO

Há menos de um mês de sua posse e da eleição do
novo presidente da Assembleia Legislativa, a deputada estadual Letícia Aguiar (PSL), de São José dos Campos, ao lado
de colegas do partido, fechou questão sobre a candidatura de
Janaína Paschoal à presidência da Casa. Na terça-feira (12), os
15 parlamentares da sigla decidiram buscar apoio de outros
deputados. A intenção é impedir a hegemonia do PSDB e do
PT que impera há mais de 20 anos na ALESP.

A

MARCELO CAMARGO/AGêNCIA BRASIL

PLICATIVO

Para marcar o lançamento do aplicativo ‘Poder
do Voto’, um binóculo gigante apontado para o Congresso
Nacional foi instalado na terça-feira
(12) em frente ao
Parlamento,
na
Esplanada dos Ministérios, em Brasília. O aplicativo
pode ser baixado
gratuitamente nas
plataformas Android e IOs.

FUNCIONALIDADES

Por meio do aplicativo, o cidadão poderá acompanhar as discussões no Congresso dos projetos de lei em
pauta e conhecer a opinião de diferentes entidades sobre determinada matéria. O cidadão pode seguir, no aplicativo, até três senadores e um deputado, e saber como
votaram. O usuário também poderá comentar se é a favor
ou contra uma lei.

R

EPRESENTATIVIDADE

Segundo Mario Mello, fundador do Poder do Voto,
instituição sem fins lucrativos criada em 2017, ao se cadastrar, o usuário recebe alertas de leis relevantes antes de a
matéria ser votada em plenário. Mello disse que as opiniões
dos usuários são enviadas para os e-mails dos parlamentares. “O aplicativo tenta resolver três problemas: amnésia
política, acompanhamento do parlamentar e responder à
pergunta: ele representa ou não me representa?”.
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Prevenir sempre é bom
que a tendência ao desânimo
não nos atinja. A “praia” de
Jacareí pode não passar de um
sonho apenas. Temos enroscado
um projeto que incrementaria o
turismo local e mudaria o perfil
da cidade. Uma obra arrojada
que transformaria as margens

Puxando essa
realidade para a nossa
praia, torçamos para
que a tendência ao
desânimo não nos atinja
do Rio Paraíba, da altura da Rua
Lamartine (que outrora foi Rua
da Prainha), no Jardim Liberdade, às proximidades do Prolongamento do Jardim Santa Maria,
de onde sairia a tão necessária
“terceira ponte”. Embora com
financiamento aprovado e à

disposição do Município, foram
apontados alguns entraves ambientais que exigem alteração
dos projetos.
Infelizmente, uma reunião,
há cerca de uma semana, entre
representantes de Jacareí e do
Ministério Público Estadual,
não chegou a um acordo que
autorizasse a realização da
obra. Ameaça, inclusive, para o
desenvolvimento do setor municipal de turismo a impedi-lo
de voos mais altos que projete
o nome da cidade já considerada
“de interesse turístico”. Porém.
Outro problema sobrepôs-se:
houve o corte de uma parcela
considerável de servidores comissionados, cuja contratação
fora considerada irregular pelo
Tribunal de Contas do Estado.
Infelizmente, desemprego –
compreende -se – impõe -se
também a projetos de turismo;
é a notícia pior abafando a ruim.
É a nossa opinião.

I

niciar uma carreira ou
manter-se profissionalmente bem no ponto
em que chegou não está
fácil. Escassez de vagas,
no mercado de trabalho,
concorrência cada vez
maior, mais exigências dos
empregadores e situação
conturbada do país são
obstáculos a enfrentar na
maioria das vezes. Na carreira artística, então, nem
se fala. Por isto, quando
alguém ultrapassa as tantas barreiras do caminho e
faz boa figura, vem logo a
pergunta: “Como fulana ou
fulano conseguiu”?!
Se você não tem a resposta, pergunte a Dadá
Cyrino, a filha brilhante
que adotou Jacareí para
desenvolver um trabalho
que ela domina há mais de
40 anos ao longo de uma
carreira artística bem su-

Cantar é fácil;
emocionar é que são elas
cedida: “voice coach”. Uma
espécie de “ treinadora
de voz”, ativid a d e q u e v ai
muito além de
ensinar a técnica do canto ou de falar
bem; prepara
pessoas no
desenvolvimento de uma
per sonalidade ar t ística
por meio de
uma comunicação de excelência.
divulGAção
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Dadá é muito conhecida
no meio artístico nacional
e internacional.
Dentre outras
façanhas já
atou n os E s tados Unidos
onde comoveu
norte-americanos ao cantar blues – tal
como nos surpreenderia uma
norte-americana “arrepiar ”
um samba aqui no Brasil.
O que mais a motiva hoje,

*Paulo de Tarso
Castro Carvalho

O

ex-juiz federal Sérgio
Moro, empossado
no cargo de Ministro
da Justiça e da Segurança
Pública, e imbuído da melhor intenção, noticiou uma
série de medidas legislativas que deverão ser encaminhadas ao Congresso
Nacional, apontando para
o aperfeiçoamento das
normas penais e processuais. O endurecimento das
penas privativas de liberdade, o encarceramento, a
restrição ao indulto presidencial, e o foco nas organizações criminosas que
se espalham sem cessar
pelo território nacional,
deram o tom das proposições. Entretanto, medidas
que atinjam a causa-raiz
do problema carcerário
e da reincidência, salvo
melhor exame, restaram
intocadas.
Estudiosos das políticas

Masmorras Brasileiras
penais, carcerárias e de segurança pública, afirmam,
com razão, que “não existe
crime organizado, mas
Estado desorganizado”.
Estabelecida no Brasil
desde 1984, a Lei de Execução Penal é descumprida
sistematicamente pelo
poder público.
A execução da pena
ou de decisão privativa
de liberdade provisória
ou preventiva, deve ser
proporcional e harmônica
para a integração social
do condenado, que precisa
ser classificado conforme
antecedentes e personalidade, de modo que seja
possível a individualização
da pena e o apartamento
dos criminosos profissio-

nais. É dever Estatal assistir ao preso, prevenir o
crime e orientar o retorno
ao convívio social. Assistência esta de natureza
material, à saúde, jurídica,
educacional, social e religiosa. Longe de ser uma
punição, o trabalho do
condenado é direito social
e condição de dignidade
humana. A Lei de Execução Penal, além de direitos, colaciona uma série
de deveres e punições ao
infrator por comportamento indisciplinado, desobediente, desrespeitoso a
servidores e aos demais
condenados. Ela prevê o
pagamento de indenização à vítima e ao Estado
para o ressarcimento das

entretanto, é treinar cantores, atores, palestrantes e
executivos a se destacarem
usando os próprios recursos vocais e expressivos.
Mesmo no cotidiano fora
dos palcos.
Há três anos, Dadá começou trabalhar a voz de Isabely
Fernandes, jovem de 12 anos
que há cerca de 2 semanas
classificou-se entre milhares
de jovens de todo o país para
disputar uma vaga no “The
Voice Kids”, programa da TV
Globo onde Isabely representa Jacareí “com muita
chance de ir até as finais”,
afirma Dadá. Mas muitos
dos pretendentes que ela
transforma em talentos
profissionais nem sempre
têm a mesma visibilidade.
O que, segundo ela, de
modo algum diminui a satisfação de vê-los brilhar
nas respectivas carreiras.
despesas do seu próprio
encarceramento; pune atitudes de fuga, subversão
à ordem. Preceitua sanções desde a advertência
verbal, perpassando pela
suspensão de direitos, ao
isolamento e inclusão no
regime disciplinar diferenciado.
O abandono da Lei de
Execução Penal e, principalmente, da Constituição
Federal, que impõem o
respeito à integridade física e moral do preso e
prestigia medidas de reintegração à vida em liberdade, fortalece a associação
compulsória do preso ao
indissolúvel contrato de
adesão com as organizações criminosas, que se
agigantam mais pela incúria dos governos e menos
pela escassez de leis
*Paulo de Tarso Castro Carvalho é advogado especialista,
com mestrado em direito e
professor universitário.
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Com contas rejeitadas, ex-prefeitos
do PT ficam na ‘berlinda’ para 2020
A Redação
A Câmara Municipal
acatou os pareceres do Tribunal de Contas do Estado
de São Paulo (TCE/SP) e
rejeitou, por onze votos
a dois, na quarta-feira
(13), as contas da Prefeitura de Jacareí referentes
aos exercícios de 2006,
2011 e 2012. As contas
de 2006 são do segundo
ano do último mandato do
ex-prefeito Marco Aurélio
de Souza. Já as de 2011 e
2012 são do governo Hamilton Mota.
A decisão deixa os ex
-prefeitos na ‘berlinda’ e
coloca em ‘xeque’ uma
possível candidatura de
um deles ou dos dois (neste
caso, em disputa para cargos distintos) nas eleições
municipais de 2020.
Na opinião do líder do
PT na Câmara, vereador
Arildo Batista, o motivo
principal do julgamento
não foi a ‘análise técnica’ das contas, mas uma
‘manobra política’ para
impedir os ex-prefeitos de
concorrerem nas eleições
no ano que vem. “O pano
de fundo é claramente político. As contas já foram

divulGAção/cmJ

As contas de 2006 são do segundo ano do último mandato do ex-prefeito Marco Aurélio. Já as de 2011 e 2012 são do governo Hamilton Mota

Julgamento ocorre
quatro meses depois de
aprovação de Decreto

Vereadores de Jacareí durante sessão de Câmara, na última quarta-feira (13), que rejeitou as
contas dos ex-prefeitos Marco Aurélio e Hamilton Mota (ambos do PT)

rejeitadas pela Câmara,
uma vez que o decurso
de prazo era prerrogativa
regimental desta Casa em
anos anteriores, portanto
um ato legítimo porque
constante até então na Lei
Orgânica do Município”,
afirmou Arildo.
FAVORÁVEL
Para o líder do governo
na Câmara, vereador Rodrigo Salomon (PSDB),

pesa o fato de que em
fevereiro de 2012 o juiz de
Direito da 1ª Vara Cível de
Jacareí, Paulo Alexandre
Ayres de Camargo, julgou
procedente ação ajuizada
pelo ex-prefeito Marco
Aurélio que visava à anulação de decreto legislativo
que rejeitou as contas de
sua gestão, em 2006.
Um dos argumentos
sustentados na ação é que a
rejeição das contas ocorreu

por julgamento fictício, já
que “a sessão em que
seriam votadas as contas
de 2006 foi esvaziada”,
o que contraria a Constituição, cerceando, assim,
o direito de defesa. “Na
verdade, os ex-prefeitos
foram prejudicados com
tal manobra, tanto que
entraram com ações judiciais alegando justamente
que, pela Constituição Federal, é direito deles serem

O julgamento das
contas da Prefeitura de
Jacareí referentes aos
exercícios de 2006, 2011
e 2012 ocorre quatro
meses depois da aprovação de decreto legislativo, em sessão
do dia 17 de outubro
de 2018, de autoria
da Mesa Diretora da
época, formada pela
então presidente Lucimar Ponciano (PSDB)
e p e l o s ve r e a d o r e s
Abner de Madureira
(PR) e Márcia Santos
( PV ). Na ocasião, o
documento autorizou a
retomada da discussão
em Plenário, uma vez
que as contas de 2001,
2006, 2011 e 2012 foram julgadas mediante
decurso de prazo, ou
submetidos a julgamentos
perante os vereadores, o
que não ocorreu no jul-

seja, sem efetivamente
submeter o assunto aos
vereadores em Plenário.
As contas de 2001,
no entanto, ainda não
foram alvo de apreciação em função de
determinação judicial
que acolheu ao pedido
de perícia técnica feito
pela defesa do ex-prefeito Marco Aurélio,
medida não solicitada
para as demais contas.
Ainda não há data prevista para o julgamento
das contas de 2001 já
que um requerimento,
aprovado na sessão de
6 de fevereiro deste
ano, suspendeu a contagem do prazo para
deliberação em Plenário, que será feita após
conclusão da perícia.
gamento automáticos das
respectivas contas”, disse
Salomon.

A Redação
Procurados pelo Diário
de Jacareí para comentar
a decisão da Câmara, os
ex-prefeitos Marco Aurélio
de Souza e Hamilton Mota
(ambos do PT) afirmaram
através de nota, que consideram que, na legislatura
atual, inexiste a preocupação em discutir os rumos
da cidade. De acordo com
eles, conforme “essa rejeição é mais uma manobra
política orquestrada pela
atual Administração”.
“As gestões Marco Aurélio e Hamilton Mota
mudaram Jacareí, e não
é justo que as contas sejam rejeitadas, quando
as finanças foram colocadas em dia e todos os
apontamentos feitos pelo
Tribunal de Contas foram
devidamente esclarecidos
aos vereadores, o que

Arquivo dJ e PmJ

Para ex-prefeitos, rejeição ‘é mais uma
manobra política da atual administração’

Os ex-prefeitos de Jacareí, Marco Aurélio e Hamilton Mota

demonstra que a rejeição
não foi feita baseada em
análise técnica, mas sim
com interesses políticos
menores”, afirmam em
nota enviada por sua assessoria.
De acordo com Marco
Aurélio e Hamilton, a

decisão da Câmara é mais
uma maneira de tentar
abafar a falta de projetos
e ações que melhorem a
cidade, ‘que está praticamente abandonada, sem
nem mesmo a manutenção
básica’. “Como já foi dito,
a atual Administração já

está no terceiro ano de
governo e a impressão
é de que subestimam a
inteligência do cidadão.
É notório o desencanto
da população com a atual
gestão, e os moradores se
sentem enganados quando
se lembram do que foi
prometido nas eleições e
o que está acontecendo
na cidade”, afirmam oe
ex-prefeitos de Jacareí.
Marco Aurélio e Hamilton Mota se dizem ainda
indignados, afirmando
que a atual gestão está
mais preocupada em tentar
inviabilizar uma possível candidatura a prefeito
“que possa colocar fim ao
atual desmando político
da cidade”, reforçam. Eles
afirmam ainda que o atual
governo Izaias Santana
(PSDB) deveria estar se
ocupando em resolver o
problema do Plano Diretor

 ENTENDa COmO FUNCIONa
a aprovação ou rejeição das contas de prefeitos, sem a
deliberação da Câmara no prazo de 60 dias, fazia parte da
redação da Lei Orgânica do Município até 2017, quando o
Plenário aprovou uma emenda retirando tal dispositivo da
Lei, impedindo aprovação ou rejeição de contas via transcurso de prazo, impondo, inclusive, o trancamento da pauta
caso o parlamento não delibere sobre a matéria.
a alteração ocorreu após o tribunal de Justiça de São
Paulo julgar procedente uma ação Direta de inconstitucionalidade, em 2016, que apontava que não há como aprovar ou
rejeitar contas, sem a efetiva manifestação dos vereadores,
soberanos na matéria.
a partir da procedência da adin, não apenas o decreto nº
299/2009, mas também os demais decretos das contas de
2006, 2011 e 2012 – julgados da mesma forma pela Câmara,
via decurso de prazo – foram baseados em norma inconstitucional não possuindo suporte de validade, uma vez que efetuaram o julgamento das contas sem efetivamente submeter
o assunto aos vereadores em plenário.
as contas receberam acolhimento dos pareceres do tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCE/SP), que opinou
pela rejeição das mesmas referentes aos exercícios de 2001,
2006, 2011 e 2012.

e a falta de crescimento
de Jacareí, “bem como a
suspensão de convênios
por parte do governo do

Estado, fazendo com o
Município deixe de receber milhões de reais”,
finalizam.
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Ouvidoria Itinerante atende cidadão
com agenda no Centro em fevereiro
A Redação
Através da Ouvidoria Itinerante
o munícipe pode contribuir com
sugestões de melhorias para os bairros

O projeto Ouvidoria
Itinerante da Prefeitura
Municipal, coordenado
pela Secretaria de Governo, retoma os atend i ment os a pa r t i r d a
próxima terça-feira (19).
Os trabalhos durante o
mês de fevereiro serão
realizados no Mercado
Municipal (19 e 21) e na
Praça Conde de Frontin
(26 e 28), das 9h às 12h.
Através da Ouvidoria
Itinerante o cidadão pode
contribuir com sugestões
de melhorias para os bairros. São coletados sugestões, elogios e reclamações
que são encaminhados aos
setores responsáveis. É
importante levar o CPF
para o cadastro.

 SERVIçO
LOCAIS E DIAS DA OuVIDORIA ITINERANTE
DA PREFEITuRA NESTE mêS DE FEVEREIRO
Dia 19 ....... Mercado Municipal, das 14h às 16h;
Dia 21 ...... Mercado Municipal, das 14h às 16h;
Dia 26 ...... Praça Conde de Frontin, das 9h às 12h;
Dia 28 ...... Praça Conde de Frontin, das 14h às 16h.

CANAIS
A Ouvidoria Municipal
também atende ao cidadão
por outros canais: Internet, por meio de formulário eletrônico disponível
no ícone ‘Ouvidoria’ constante no portal da Transparência, no site da Prefeitura; Telefone, Ouvidoria
Geral: (12) 3955-9166,
3955-9016, 3955-9031 e
3955-9087 e Ouvidoria da
Saúde: (12) 3955-9771.
O atendimento Presen-

cial acontece de segunda a
sexta-feira, das 8h às 17h,
na Praça dos Três Poderes,
73, 1º andar, Centro.

São coletados
sugestões, elogios
e reclamações que
são encaminhados
aos setores
responsáveis

Educação oferece inscrições
para Cursos de Qualificação
As inscrições para os
cursos de Qualificação
Profissional oferecidos
pela Prefeitura de Jacareí, através da Secretaria
Municipal de Educação,
estarão abertas somente
neste sábado (16), das
8h às 14h, nos respectivos polos: EducaMais
Lamartine, auditório da
Secretaria Municipal de
Educação, EducaMais
Paraíso, EducaMais Parque Meia-Lua, EMEF
Professor Tarcísio Francisco Barbosa, no Conjunto 1º de Maio; EMEF
Joaquim Passos e Silva,

no Cidade Salvador, Associação Fênix, no Rio
Comprido e Univesp, no
bairro Avareí.
Para a efetivação da
matrícula, deverão ser
observados os seguintes requisitos: residir no

Interessados
poderão fazer
inscrição em um
dos oito polos onde
os cursos estarão
sendo ministrados

município de Jacareí; ter
16 (dezesseis) anos completos; possuir a escolaridade exigida aos cursos
oferecidos; não possuir
vínculo empregatício; não
ter desistido de nenhum
curso ofertado pelo EducaMais Lamartine nos últimos 6 meses (preencher
declaração Anexo IV);
não estar cursando nenhum curso ofertado pelo
EducaMais Lamartine.
Cada curso ofertado tem
25 vagas.
Ma i s i n for m a ç õ e s,
acesse: www.jacarei.sp.
gov.br

divulGAção/PmJ
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Os trabalhos durante o mês de fevereiro serão realizados no Mercado Municipal e na Praça Conde de Frontin, das 9h às 12h

O curso de manicure é uma das opções oferecidas pela Secretaria de Educação

16 a 22 de fevereiro de 2019
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Santa Casa inaugura Centro de Diagnóstico
O novo Centro de Diagnóstico de Santa Casa de Jacareí será no local onde funcionava o antigo Pronto Atendimento
A Santa Casa de Misericórdia de Jacareí confirmou para o próximo dia
22 (sexta-feira) o evento
de inauguração do novo
Centro de Diagnóstico. A
data coincide com a comemoração do aniversário de
169 anos da fundação do
hospital.
Antes dividindo espaços com o ambulatório,
o novo Centro de Diagnóstico de Santa Casa
será no local onde funcionava o antigo Pronto

Atendimento. A reforma
contou exclusivamente
com doações de materiais
e equipamentos para o
novo Centro. A mão de
obra foi contratada pela
instituição.
De acordo com a assessoria de imprensa do
hospital, o espaço realizará exames pelo SUS
(Sistema Único de Saúde)
e particular, como Ultrassonografia, Radiologia
Clínica, Ma mograf ia,
Tomografia, Endoscopia
e Colonoscopia. A entrada
do hospital para visitantes
será pelo novo local, que
oferecerá mais organização e conforto para a
população.

Arquivo/ PmJ

A Redação

No dia 22 de
fevereiro, a Santa
Casa comemora
aniversário de 169
anos de fundação
do hospital

Gestão e ‘onda’ de voluntariado
marcam nova fase da Santa Casa

VOLUNTARIADO
Nos últimos dois anos,
uma ‘onda’ de solidariedade foi iniciada e tem
feito a diferença no dia
a dia foi hospital. Nesse
período, foi contabilizado

da Santa Casa, Elisete
Sgorlon.
Com os recursos arrecadados pelo espaço
voluntário Dona Santin ha, por exemplo, foi
possível a compra de
d ivã s p a r a o s a c o m -

Arquivo/ PmJ

A Santa Casa de Misericórdia de Jacareí tem
passado por grandes transformações nos últimos
dois anos. Mesmo com
as históricas dificuldades
financeiras, a gestão vem
se empenhando para uma
série de mudanças administrativas que resultam
diretamente em mais qualidade no atendimento e
conforto ao paciente.
Nesse processo, de
acordo com a assessoria
de imprensa do hospital,
o voluntariado e uma gestão austera e otimizada
trouxeram, entre outros
benefícios, uma redução
do déficit mensal de R$
600 mil, em 2017, para R$
250 mil, atualmente.



É a forma que encontramos
de dar uma resposta rápida
e melhorar a qualidade do
atendimento. Assim, vamos
nos reinventando
Elisete Sgorlon, superintendente
da Santa Casa de Misericórdia

Elisete Sgorlon, superintendente da Santa Casa de Jacareí

um montante de cerca de
R$ 825 mil em doações.
Esse valor representa um
grande aumento comparado aos R$ 39 mil recebidos
em 2015 e 2016.
“Grande parte desse
valor não foi recebida em
dinheiro, mas em produtos

que beneficiam diretamente a população que utiliza
o hospital. É a forma que
encontramos de dar uma
resposta rápida e melhorar a qualidade do atendimento. Assim, vamos
nos reinventando”, comenta a superintendente

panhantes de todos os
leitos, além de jarras de
água, utensílios para alimentação e outros produtos. Hospitais particulares
e outras empresas também
possibilitaram a chegada
de diversos equipamentos
e renovação de mobílias no
interior do prédio

Casa acontece também na
próxima sexta-feira (22).
Haverá a celebração de
uma missa na capela do
hospital, aberta à comunidade, às 15h. Após isso,
será feita a inauguração

A reforma contou
exclusivamente
com doações
de materiais
e equipamentos
para o novo Centro

ANIVERSÁRIO
A comemoração de 169
anos da fundação da Santa

do novo Centro de Diagnósticos. Por fim, a Câmara Municipal de Jacareí
realizará uma sessão solene de comemoração à data
festiva, com início às 19h,
na sede do legislativo.

GESTÃO
Além das doações, foi
necessária uma série de
medidas de austeridade
para enxugar os gastos
administrativos Santa Casa
e colocar as finanças em
dia. Revisão de contratos,
fim de serviços terceirizados e maior controle dos
gastos possibilitaram a
economia de mais de R$
3,5 milhões em despesas
operacionais.
Ainda de acordo com a
assessoria de imprensa do
hospital, entre os cortes
mais relevantes, estão o
fim de contratos terceirizados na gestão da farmá-

cia e insumos hospitalares;
diagnóstico por imagem;
além da lavanderia e aluguel do enxoval, gerando
a economia, entre os itens
citados, de mais de R$ 2
milhões por ano.
Contratos de manutenção, telefonia, serviços
laboratoriais também entram no montante, com
economia de quase R$ 500
mil por ano.
A Santa Casa de Jacareí
está sob intervenção da
Prefeitura Municipal desde
2003 e, de acordo com o
governo Izaias Santana
(PSDB), ainda não tem
data para acabar.

www.diariodejacarei.com.br
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Geral

Após período mais curto, chega
ao fim no país o horário de verão
Os relógios devem ser atrasados
em uma hora, a partir da meia noite

Chega ao fim na virada
deste sábado (16) para
domingo (17), o horário
de verão, em vigor em
alguns estados do país
desde novembro de 2018.
Os relógios devem ser
atrasados em uma hora, a

partir da meia noite.
Além do Distrito Federal, 10 estados precisarão
adaptar seus ponteiros:
Minas, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul,
Paraná, Rio de Janeiro,
Rio Grande do Sul, Santa

APTO – VENDE-SE
Próximo à Rua Dr. Lúcio Malta. Excelente apartamento no Centro de
Jacareí/SP, com três dormitórios (1
suíte), sala dois ambientes, copa/
cozinha planejada, garagem com
108m², valor R$ 379 mil, quitado,
aceito financiamento.
Tel. (12) 99133-0747

DIVERSO

EmPREGO

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

DIARISTA / BABÁ
Ofereço-me para trabalhos de
diarista ou babá. De 2ª a 6ª feira,
somente para o período da manhã
ou tarde. Faço limpeza,
faxina, cozinho, etc.
Tratar com Geralda.
Tels.: (12) 98847-3458
ou 3953-8501

lEIlõES

Além do Distrito Federal, 10 estados precisarão adaptar
seus ponteiros, entre eles São Paulo

Catarina, São Paulo e Espírito Santo. A população
do Norte e do Nordeste
não é afetada porque os
estados da região não são
incluídos no horário de
verão.
No final de 2017, o
governo federal sinalizou
para a possibilidade de
abolir o horário de verão,

ImóVEIS
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

Arquivo/AGênciA BrAsil
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por não haver consenso quanto à relação com
a economia de energia
elétrica. Apesar disso,
acabou apenas abreviando
o período 2018/2019 em
duas semanas, a pedido
do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), para facilitar
a apuração dos votos das
últimas eleições.

COmUNICaDO
EXTRAVIO DE DOCUMENTO
A empresa INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BEBIDAS CAMPEÃO
LTDA., situada à Rua Pedro Guery, nº 204, Centro, Jacareí/SP
(CEP 12.308-090), inscrita no CNPJ sob o nº 50.467.000/000174
e Inscrição Estadual nº 392.000.654.118, comunica o Extravio
do seu Livro de Registro de Inventário.

EDITal
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLÉIA
GERAL ORDINÁRIA DA ASSOCIAÇÃO
ESPORTIVA JACAREÍ RUGBY
Convocação: São convocados todos os interessados a se reunirem em Assembléia Geral Ordinária, que se realizará no dia 25
de março de 2019, na Rua José Benedito Duarte, nº 152, Casa 02,
Pq. Itamaraty, Jacareí/SP. A assembléia será instalada, em primeira
convocação às 19h e, em segunda convocação, às 19h30.
Ordem do Dia:
1) Prestação de Contas de 2018 e planejamento orçamentário 2019.
2) Eleger a Presidência e o Conselho Fiscal para mandato do biênio
2019 -2020.
O processo eleitoral está descrito no capítulo XII (Processo Eletivo)
do estatuto desta Associação, destacando que as chapas candidatas
devem ser constituídas, exclusivamente, por Associados Fundadores
e/ou Associados Efetivos (Art. 73) membros da Presidência (Art.
46), Presidente e Vice-Presidente, e dois membros do Conselho
Fiscal (Art. 61).
As chapas candidatas deverão inscrever-se com os respectivos
nomes e cargos dos integrantes, em 02 vias protocoladas junto à
secretaria da Associação Esportiva Jacareí Rugby com antecedência
mínima de três dias corridos, anteriores a data da Assembleia de
eleição (Art. 74).
A secretaria da Associação Esportiva Jacareí Rugby fica localizada
na Rua José Benedito Duarte, nº 152 – Casa 02, Pq. Itamaraty – Jacareí/SP. Horário de Atendimento: de segunda a quinta feira das 8h às
18h, e as sextas feiras das 8h às 17h. O estatuto da Associação pode
ser visualizado através do site da instituição: www.jacareirugby.com
Jacareí/SP, 05 de fevereiro de 2019.
Regina Fátima da Silva Costa
Presidente

José Luiz Bednarski

V

aticinaram os cardeais sanguíneos que a prisão
do ex-Presidente pacau incendiaria o País.
Desde então, as manchetes encarregam-se de
confirmar o que parece ser obra do acaso: Palácio
Imperial da Quinta da Boa Vista consumido nas
chamas, fogo que destruiu a Usina de Belo Monte,
frotas cearenses incineradas pelos cúmplices do
crime organizado.
Mais recentemente, enojou quem tem um pingo
de pensamento crítico o método pusilânime como a
grande imprensa esportiva retratou o incêndio que
destruiu o Ninho do Urubu, matando dez atletas
adolescentes.
Com o apoio das torcidas organizadas, a mídia
passou repetidamente a enganosa impressão de
uma tragédia abrupta e que a agremiação futebolística é a principal vítima colhida pelo infortúnio.
Na verdade, não adianta transferir a culpa para o
fabricante dos containers. Material inflamável não

Cortinas de Fumaça
existe somente no material isolante entre as chapas
de aço. Perigo está por qualquer canto.
Ocorreu ali um crime múltiplo de homicídio culposo
e a responsabilidade é do clube hospedeiro e seus
dirigentes. Extintores vencidos, 31 multas, interdição
descumprida, sistema elétrico com sobrecarga e falta
de saídas de emergência configuram a negligência.
Container é compartimento de carga. Seres humanos não deveriam ser alojados ali, notadamente às
dezenas em cada cubículo, amontoados insalubremente em beliches enxovalhados.
A realidade das talentosas promessas do futebol
brasileiro é a exploração pelo empresário, a exposi-

ção ao assédio sexual de treinadores pedófilos, o
exemplo imoral do dirigente ganancioso, o abandono intelectual no período noturno das escolas
públicas e o consolo nas drogas oferecidas pelas
falsas amizades.
Infelizmente, é o caminho relegado a rapazes de
origem desfavorecida, mas com talento nos pés. Cá
entre nós, uma família amorosa e com um mínimo de
condições jamais deixaria seu filho nas garras das
pessoas mencionadas no parágrafo anterior.
Faz 130 anos que o Brasil é afligido por uma saraivada de inversão de valores. Triunfam os maus exemplos, safam-se os bandidos, exalta-se o paganismo
monetário. Um time de futebol vale muito mais que
a vida de dez garotos favelados.
Se um dia o futebol profissional voltar à ativa em
nossa querida Jacareí, que seja em diferentes bases.
Sinceramente, duvida-se.
José Luiz Bednarski é Promotor
de Justiça da Cidadania e do Consumidor

www.diariodejacarei.com.br
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Biblioteca Municipal é selecionada para
sediar capacitações do Sistema Estadual M
Arquivo/PmJ

A Biblioteca
Municipal
‘Macedo Soares’
estará comemorando
111 anos em 2019

por bibliotecários e profissionais de bibliotecas,
professores, educadores,
profissionais de educação
e comunidade em geral
interessada nos cursos.



Nossa seleção
é uma novidade e
não havia acontecido
antes em Jacareí
Luís Cláudio Borges,
bibliotecário e supervisor
da unidade em Jacareí

de Unidade de Biblioteca,
Luís Cláudio Borges.
O edital para sediar
capacitações presenciais
visa oferecer cursos,
oficinas, palestras e
outros eventos presenciais a serem realizados
nas bibliotecas públicas
selecionadas em 2019. O
público alvo é formado

Somos culpados

inimalista. Esta pode ser a palavra a definir ‘A Culpa’, obra dinamarquesa que disputa vaga no Oscar
de filme em língua estrangeira – os 5 finalistas serão conhecidos nos próximos dias.
O enredo é, à vista primeira, de simplicidade estarrecedora: Asger, policial afastado das ruas (vamos saber o
motivo só no fim), cumpre temporada como atendente de
chamadas no que seria o 190 do Brasil.
Numa delas, inicia conversa com Iben, a moça que logo
dá a entender ser vítima de sequestro. Lidar com este caso
e todas as suas consequências – eis o fio condutor da fita
de 85 minutos.
O cenário é apenas a pequena sala na qual o protagonista papeia no telefone. Não há trilha sonora. Os diálogos
dão o tom seguro do roteiro ágil, inconformista. Ao longo
da trama, desvendamos alguns novelos.
O ar de ansiedade, claustrofobia e nervosismo que povoa ‘A Culpa’ dá a entender que a qualquer momento o sobressalto ocorrerá, seja de que lado for. As pistas salpicadas aqui e ali ajudam o espectador a também desvendar
determinados esconderijos, tanto de Asger como de Iben.
A direção do estreante Gustav Möller permeia a película com a atuação surpreendente, arrebatadora de Jacob
Cedergen (Asger). Ele consegue, com a economia de tudo
– espaço, os diálogos, figurino, a luz – fazer um trabalho
empolgante.
Para toda a resolução de conflitos, há traumas, e são
eles o empurrão ao longa... E qual deve ser o limite da interferência em um determinado problema? Até onde a ética
pode ser esticada?
Asger vive muitos dilemas e contribui para o público
também refletir sobre as intromissões que se tornam desgastantes, se não inconsequentes. É claro que ‘Roma’, o
filme da moda atualmente, é o superfavorito a levar a estatueta...
Porém, não seria desagradável se ‘A Culpa’ fosse premiado. São raros os trabalhos enxutos que têm a leveza e
proeza de tentar descobrir, com brilho, os buracos da alma
de cada um de nós. Foi trabalho de 13 dias, na ordem cronológica, de estudantes recém-formados da Escola Dinamarquesa de Cinema. Cotação: ótimo.

Seleção da SP Leituras leva em conta critérios técnicos previstos em edital
A Biblioteca Municipal
de Jacareí foi selecionada pelo SisEB - Sistema
Estadual de Bibliotecas
Públicas de São Paulo
- para sediar as capacitações presenciais em 2019.
No total foram recebidas
61 inscrições de outros
municípios, todas avaliadas pela SP Leituras
- Associação Paulista de
Bibliotecas e Leitura/SisEB, levando-se em conta
o atendimento aos critérios técnicos de seleção
previstos no edital.
Trata-se de uma
iniciativa voltada para
as bibliotecas públicas
municipais vinculadas ao
sistema e com situação
regular de cadastramento
junto ao SisEB. “Nossa
seleção é uma novidade e
não havia acontecido antes em Jacareí”, destaca o
bibliotecário e supervisor
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HISTÓRIA
Fundada em 8 de setembro de 1908, a Biblioteca Municipal ‘Macedo
Soares’, localizada na Av.
Nove de Julho, 215, estará comemorando 111
anos em 2019. Considerada como uma das
mais antigas do Estado,
recebeu o nome ‘Macedo Soares’ em 7 de
maio de 1945, durante a
gestão do prefeito Augusto de Siqueira.

Rodrigo Romero é jornalista e
escreve para este jornal semanalmente
www.recantodasletras.com.br/autores/rodrigoromero

Recomendamos...
Escritor jacareiense lança
livro de prosa e verso

O

divulGAção

Horóscopo
VISITE: WWW.OMARCARDOSO.COM.BR
áRIES
21/03 a 20/04
Fará poucas amizades, mas será bem sucedido. Tenha um pouco mais de atenção, porque no transcorrer do período, há indícios
fortes de que possa se desentender com
pessoas amigas, colegas de trabalho ou
mesmo com a pessoa amada.

TOURO
21/04 a 20/05
Momento promissor. Seja otimista e aproveite as chances que surgirão agora. Pleno
êxito financeiro, público e legislativo. Bom
para os jogos, sorteios e loterias. Confie no
poder do destino e se entregue. O período
é bom para alguma viagem de recreio e assuntos referentes a propriedades agrícolas
e construções.

gêMEOS
21/05 a 20/06
Evite, neste dia, questões com vizinhos. Os
amigos leais o ajudarão em qualquer dificuldade e conseguirá realizar boa parte de seus
anseios e desejos. Ótimo ao trabalho. Providencie proteção de um amigo leal, cujo encontro se
dará em ambiente místico ou artístico.

CÂNCER
21/06 a 21/07
Momento que poderá beneficiá-lo nas questões pessoais, íntimas e familiares. Pode
demorar, mas conseguirá o que está pretendendo. Pense mais em seu lar. Você deve
aproveitar este dia para deixar tudo claro em
relação aos seus familiares.

LIBRA
23/09 a 22/10
Muita coisa pode melhorar nas finanças,
especialmente. Contudo, não deverá descuidar-se da saúde, evitando a precipitação nos
negócios. Fluxo neutro para o romance. Em
relação à saúde, você passa por uma fase de
pouca energia física, podendo sentir-se um
pouco mais cansado do que o habitual.

LEÃO
22/07 a 22/08

ESCORPIÃO
23/10 a 21/11

É mais do que certo que um colega de trabalho
vai ajudar você nestes próximos dias. Use de
tato e inteligência para prestígio junto aos superiores. Explore a sua criatividade e planeje
melhor o seu futuro. Saiba que hoje você está
com pique total parra levar adiante todos os
seus projetos.

Bom para novos empreendimentos e aos
negócios ao mesmo tempo. Habilidade literária e mente fértil, penetrante e influente.
Favorecida em loterias. Então, aproveite essa
energia pois o resultado será dos melhores.
Agite mais o seu dia, afinal, agitação faz a sua
cabeça, ainda mais se acontecer um clima de
aventura no ar.

VIRgEM
23/08 a 22/09

SAgITáRIO
22/11 a 21/12

Alguém do seu círculo social poderá lhe dar
valiosas sugestões ou orientações hoje.
Dia promissor de felicidade sentimental e
harmonia doméstica. Acautele-se em relação a sua saúde. Previna-se contra os inimigos ocultos.

A partir de hoje tudo tende a melhorar sensivelmente para você. A personalidade irá
elevar-se bastante, suas condições sociais
se exaltarão. Contudo, evite abusos e precipitações. Se acontecer algum problema na
sua vida, não se preocupe, porque você vai ter
muita proteção.

CAPRICÓRNIO
22/12 a 21/01
Poderá realizar grandes e lucrativos negócios, ter sua situação financeira elevada,
receber dinheiro considerado perdido. Nas
questões do amor, os desentendimentos do
passado darão lugar ao romantismo e dentro do trabalho, procure se aproximar mais
dos seus colegas ou subalternos.

AQUáRIO
21/01 a 19/02
Maiores serão as possibilidades de se realizar
materialmente, através dos bons negócios e
pelo esforço no trabalho. Aproveite. Não trate
com pessoas desconhecidas e tenha cautela.
Se você continuar pensando positivamente e
acreditando que é capaz, conseguirá realizar
todos os seus desejos.

PEIXES
20/02 a 20/03
Alguma coisa, por mais insignificante que
possa parecer, não irá corresponder a sua
expectativa. Mas você corresponderá ao seu
dever com naturalidade e positivismo; firmeza
e perseverança. Desta forma, fará deste dia,
um dia muito feliz.

escritor Daniel de Castro Rebelo, convida para lançamento de seu segundo livro, ‘Propósito: viver, ler e
aprender’. A obra reúne trabalhos de poesia lírica e
contos inusitados, produzidos nos últimos anos, que
retratam experiências vividas no cotidiano. Daniel
é membro da Academia Jacarehyense de Letras.
O lançamento será no
próximo dia 23 (sábado), às
16h, no Espaço
Alfa & Ômega, na Rua
Batista Scavone, 213, no
Jardim Leonídia, região central de Jacareí.

SaúDE
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Saúde

Atividades físicas e sociais protegem
cérebro de danos do Alzheimer
Camila maciel
agência Brasil

Atividades físicas, sociais e de lazer praticadas
por idosos e pacientes
com doença de Alzheimer
podem ajudar a preservar
funções cognitivas e a
retardar a perda da memória, mostra novo estudo
desenvolvido na Universidade de São Paulo (USP)
e na Faculdade de Ciências
Médicas da Santa Casa
de São Paulo. Os estímulos promovem mudanças
morfológicas e funcionais
no cérebro, que protegem
o órgão de lesões que causam as perdas cognitivas.
A descoberta foi feita

mArcello cAsAl Jr/AGênciA BrAsil

Estudo foi desenvolvido na Universidade de São Paulo (USP) e na Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo

Os estímulos promovem mudanças morfológicas e funcionais no cérebro de idosos

por meio de um experimento com camundongos
transgênicos, os quais
foram alterados geneticamente para ter uma super expressão das placas
senis no cérebro. Essas
placas são uma das características da doença de
Alzheimer. Os animais
foram separados em três
grupos: os transgênicos
que receberiam estímulos, os transgênicos que
não receberiam e os animais-controle que não têm
a doença.
“Quando eles estavam
um pouquinho mais velhos, por volta de 8 a 10
meses, colocamos parte
desses animais em um

ambiente enriquecido, que
é uma caixa com vários
brinquedos, e fomos trocando os brinquedos a

A descoberta foi
feita por meio de
um experimento com
camundongos, os
quais foram alterados
geneticamente
cada dois dias”, explicou
Tânia Viel, professora da
Escola de Artes, Ciências
e Humanidades da USP e
coordenadora do projeto.

Experimento com ratos durou quatro meses
O experimento com
camundongos transgênicos
durou quatro meses e, após
esse período, eles foram
submetidos à avaliação de

atividade motora, por meio
de sensores, e de memória
espacial, com um teste
chamado labirinto de Barnes. Os resultados mos-

tram que os camundongos
que foram estimulados
com os brinquedos tiveram
uma redução de 24,5% no
tempo para cumprir o teste

do labirinto, na comparação com os animais que
não estiveram no ambiente
enriquecido.
Também foram analisados os cérebros dos
camundongos. Ao verificar as amostras do tecido
cerebral, os pesquisadores constataram que os
animais transgênicos que
passaram pelos estímulos
apresentaram uma redução de 69,2% na densidade
total de placas senis, em
comparação com os que
não foram estimulados.
Além da diminuição das
placas senis, eles tiveram
aumento de uma proteína
que ajuda a limpar essa
placa. Trata-se do receptor
SR-B1, que se expressa na
célula micróglia. O receptor faz com que essa célula
se ligue às placas e ajude a
removê-las.
Tânia Viel, professora
da USP e coordenadora do

projeto, diz que o trabalho
comprova hipóteses anteriores e que agora o grupo
trabalha para ampliar a
verificação em cães e seres
humanos. Para isso, será
necessário, inicialmente,
descobrir marcadores no

Agora,
o grupo trabalha
para ampliar
a verificação
em cães e seres
humanos
sangue que apontem a
relação com a doença de
Alzheimer.
“Em ratos, a gente analisa o cérebro e o sangue
para ver se esses biomarcadores estão tanto no
cérebro quanto no sangue.
Quando a pessoa perde

a memória, há algumas
proteínas que aumentam
no cérebro e outras que
diminuem. Nos cães e nos
seres humanos, a gente
está vendo só no sangue”,
justificou. Com a descoberta desses marcadores
no sangue, será possível
fazer experimentos similares ao do camundongo,
com testes motores e de
memória, para confirmar
ou descartar as alterações
em cães e seres humanos
após os estímulos.
Para Tânia Viel, como
não se sabe qual ser humano desenvolverá a doença,
quanto mais aumentar a
estimulação na vida dele,
melhor vai ser para a proteção do cérebro.
O estudo foi publicado
na revista Frontiers in
Aging Neuroscience e recebeu apoio da Fundação
de Amparo à Pesquisa do
Estado de São Paulo.

