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Para ex-prefeito, bastidores da
política querem
vê-lo fora da
disputa em 2020
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O ex-prefeito de Jacareí,
Marco Aurélio de Souza,
durante entrevista à
Rádio Piratininga (750 AM)

Justiça eleitoral abre prazo
para eleitor faltoso evitar
cancelamento do título

Pg. 4

Proposta de R$ 5,4 mi foi a escolhida
para implantação do COI em Jacareí
Pg. 3

nova temporada

Fotojump

Empresa foi classificada com menor preço; resultado já está publicado no Boletim Oficial que começou a circular na sexta-feira (15)

O Jacareí Rugby disputa o campeonato estadual desde 2014. A melhor colocação da equipe foi em 2017, quando ficou com o vice-campeonato

P

assada a euforia pela conquista do bicampeonato
brasileiro Super Sevens, a
equipe do Jacareí Rugby se prepara para estrear pelo Campeo-

nato Paulista 2019. E o primeiro
desafio já é neste sábado (16),
contra os paulistanos do Band
Saracens, às 15h30, no campo do
Balneário, em Jacareí. Pg. 3
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Editorial

Conhecimento

Superfaturamento do bem

E

m novembro de 2000,
no limiar do século 21,
Jacareí viveu uma chacina
em que foram executadas dez
pessoas no Jardim do Vale. Na
época, éramos “a cidade mais
violenta do Vale do Paraíba”.
Dias depois, em janeiro, já neste
século, bandidos invadiram
um supermercado, na região
central, levaram dinheiro do
carro-forte e deixaram três
mortos, inclusive uma grávida
que perdeu o filho. Cinco anos
antes, também em janeiro,
jovens “tirando um racha”, na
Avenida 9 de Julho, atropelam
e matam sete, dentre estes um
bebê ainda em gestação.
Não temos espaço para enumerar quantas ocorrências assim aconteceram bem próximas
de nós. Todas com características em comum: a prática envolveu jovens (no todo ou em parte)
e era época em que não havia

O vereador Rodrigo Salomon (PSDB) solicitou ao
prefeito Izaias Santana a intensificação de rondas da Guarda
Civil nas feiras livres do município. De acordo com o parlamentar, feirantes e moradores do entorno reclamam
da presença de pessoas estranhas ao ambiente do comércio, promovendo o furto de veículos nos horários de
maior movimento.

CARNAVAL 2019

O vereador Luís Flavio (PT/foto)
questionou o prefeito sobre a contratação
da empresa responsável pelo som do Carnaval na Davi Lino. No pedido de informações, Luís Flavio considera o Termo de Homologação publicado no Boletim Oficial
de 22 de fevereiro, referente ao Pregão
Presencial, cujo objeto é a contratação
de empresa para prestação de serviços
de sonorização para o Carnaval 2019.

Divulgação/CMJ

PERGUNTAS

O vereador petista quer saber se a vencedora do
certame apresentou todos os documentos exigidos no processo licitatório, quais empresas participaram da licitação e
quais motivos justificaram cada uma das desclassificações.
Ele ainda pediu ao executivo cópias de todos os documentos
entregues pela vencedora do pregão.

FUNCIONALISMO

Já o vereador Paulinho dos Condutores (PR) encaminhou um pedido de informação ao prefeito a respeito de
cargos que foram modificados com as últimas reformas
administrativas. O vereador pergunta quais funções foram
extintas e qual o número de cargos que foram modificados,
mas não tiveram alteração na referência salarial.

F

UNCIONALISMO II

Paulinho também quer saber quando se daria essa
correção nos salários. Ele também indaga quais cargos foram transformados em outros de mesma referência e quais
foram transformados com aumento de salário. Com todo
respeito, mas a impressão que se tem é que o nobre edil votou a reforma sem ler e sem saber efetivamente o que estava votando. Ou estamos enganados?

GENTE EM DESTAQUE

O programa ‘Gente em Destaque’ da TV Câmara exibe neste domingo (17), às 20h, uma entrevista com o fotógrafo
eprofessordeinglês Paul Constantinides. Paul,
que nasceu nos
EUA, conta histórias da família
e opina sobre as
crises que seu
tripé natal de
origem – EUA,
Brasil e Grécia
– passa política
e economicamente. O programa irá ao ar nos canais 61.4 na TV aberta, 12 da
NET e nos canais da Casa na internet.

A

TO PÚBLICO

O diretório do PSOL de São José realizou na quinta-feira (14), com o apoio do Sindicato dos Químicos, um ato
público em homenagem a ex-vereadora Marielle Franco e ao
motorista Anderson Gomes. A violenta execução no Rio, que
chocou o país e entidades de direitos humanos no mundo,
completou um ano. O ato foi realizado na sede do Sindicato,
e contou com a presença de lideranças regionais do partido.

www.diariodejacarei.com.br

Editado pela Empresa Jornalística
Diário de Jacareí Ltda.-EPP
Fundado em 06/06/1968
ISSN 2237-1389

Solange aparecida moraes ananias
Sócia proprietária
solangeananias@diariodejacarei.com.br

Circulação:
Jacareí, SJCampos, Guararema,
Santa Branca e Igaratá

Angelo de Paula Ananias
Diretor responsável e de redação
angeloananias@diariodejacarei.com.br

Nº atrasado (mês em curso): R$ 1,50
Demais edições: R$ 5,00
Circulação: sábado

Rua João Américo da Silva, nº 41, Centro - Jacareí - SP - CEP: 12.308-660
PABX/FAX: (12) 3953-2966
E-mail: contato@diariodejacarei.com.br

Os artigos assinados são de responsabilidade dos autores
Impressão: MAR MAr Gráfica e Editora Ltda.

redes sociais como hoje nem
jogos eletrônicos ‘da pesada’.
Reportando-nos à chacina
de Suzano, um aposentado promotor de justiça desta comarca
afirma que, apesar de toda sua
experiência em lidar com jovem
infrator, chocou-se várias vezes

Ninguém pode dar-se o
luxo de abandonar criança,
adolescente ou mesmo
jovem inseguro entregues
à própria sorte
com a frieza de muitos de 14,
15 anos que assassinaram
pessoas e não demonstraram
mínimo sinal de arrependimento ou emoção.
Por isto, quando vemos escolas guarnecidas com grades
de ferro, câmeras de vigilância,

projetos de instalação de catracas e outras parafernálias, é
bom verificar se tais coisas são
paliativos para desviar nossa
atenção de realidades piores:
jovens carentes de atenção,
principalmente de seus familiares, a mergulhar fundo no
crime (tipo de saída que julgam
única), ou mais uma oportunidade (as parafernálias) de
superfaturamento.
Ninguém pode dar-se o luxo
de abandonar criança, adolescente ou mesmo jovem
inseguro entregues à pró pria sorte. Há potencialmente
chances de sermos a próxima
vítima, independente de onde
vivamos. Assim, uma contribuição espontânea nossa a
esses abandonados de afeto,
terá percentual seguramente
creditado em nossa conta; tipo,
‘um superfaturamento’ do bem.
É a nossa opinião.

O

jacareiense nem
sempre acredita no
sucesso de suas iniciativas profissionais. Parece estar no sangue. Por
isto, quando ele acontece,
tem-se uma ‘feliz decepção’. É o que se pode dizer
do projeto bem sucedido
elaborado pela arquiteta
Valéria Mesquita, que há
cerca de um ano e meio
conciliou sua proposta
com a da amiga Jussara
Gehrke para juntas executarem um plano, inédito
até então, de criar um
ponto comercial coletivo
de bom gosto.
Nascia, em 29 de setembro de 2017, a Catioca, que
acima de ser uma loja de
móveis artesanais e artes
é uma casa de amigos que
se reúnem periodicamente para um sarau, lançamento de livro, discutir

Um projeto que deu certo
l i terat ura ou simpl e s mente tomar um copo de
b o m vinho
e café com
ingrediente
especial: o
prazer de receber bem.
Valéria
explica que
o projeto foi
conduzido
para a prática de dar
oportunidade a quem
pretende
testar um modo diferente
de relacionamento comerBVELOSO

SEGURANÇA NAS FEIRAS
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ciante-cliente, em que o
interessado em se estabelecer pode
testar se o
seu produto
(assemelhad o) e jei t o
de rel acio nar-se com
a cl i entel a
tem aceitação. Para
isto, ele assume um
espaço no
e fica livre
para desenvolver seu comércio sem
a preocupação da carga

*Paulo de Tarso
Castro Carvalho

N

otícias sobre a reforma da Previdência Social causam
sobressaltos e ansiedade,
sentimento corrente nos
dias que avançam com
rapidez impressionante.
Nota-se uma corrida aos
postos do INSS e ao Poder
Judiciário daqueles que
desconfiam até mesmo
do conceito de Direito adquirido, inserido na Constituição Federal no título
‘Garantias Fundamentais’,
assim cláusula de pedra,
ou seja, inalterável. Talvez
a insegurança advenha da
facilidade de transformação legislativa.
O sábio e cauteloso legislador constituinte de
1988 inseriu na Norma
Maior, nos capítulos dos
Direitos Sociais, a Previdência Social , aplicável
tanto para a iniciativa privada, como para o serviço

Direito adquirido
público civil e militar. Ficou
garantida a proteção à
maternidade, à infância e
aos desamparados, estes,
igualmente cidadãos brasileiros, que por penúria econômica não puderam contribuir para o sistema, mas
que também fazem jus a
benefício devido à situação
peculiar de desassistência
social e familiar, agravada pela idade, doença ou
por incapacidade para o
trabalho. Defensores da
Reforma da Previdência
sustentam que o sistema
é deficitário, outros por
sua vez, advogam que o
‘rombo’ provém da mistura
indevida de previdência
social, (coberta por contribuições de empregados

e empregadores) e de assistência social, (benefício
para os que não contribuíram). Alguns, com maior
razão, asseveram e demonstram que o desequilíbrio previdenciário tem
raízes profundas fincadas
no serviço público dos Municípios, dos Estados e da
União, que pagam proventos elevados para alguns
privilegiados servidores
ativos ou aposentados,
pensionistas e inválidos,
inclusive do Poder Legislativo, encarregado da levar
a cabo a reforma saneadora. Tais pessoas, que fazem
parte da Corte brasileira,
conquanto a monarquia
formalmente tenha sido
extinta a longa data, con-

de despesas que uma loja
independente teria. Obviamente, se o resultado
for crescente, ele vai para
seu próprio ponto, “mas o
pior, que é a incerteza do
futuro, não prejudica a tentativa”, comenta Valéria.
Desde o início, ela percebeu que o caminho era
positivo e passou a inovar de maneira arrojada.
Abriu espaço para reuniões, curso de línguas,
curso de fotografia, música, ates e artesanato
e, claro, seus artistas. A
Catioca abriga também
um clube de leitura dos
mais bem frequentados,
um tipo de lazer cultural
que atrai intelectuais da
cidade. Completou o projeto a parceria com Jussara,
responsáveis pelo Café
de primeira linha também
muito concorrido.
somem por si ou por seus
dependentes farta fatia do
bolo orçamentário público.
Inegável é o fato de que
o valor recebido a título de
aposentaria e pensão pelo
serviço público é substancial, se comparada com a
iniciativa privada, cujo teto
é inferior a seis mil reais.
Mesmo assim, há enorme
dificuldade para encontrar entre os brasileiros
‘comuns’ felizardos que
garantam o recebimento
do chamado teto.
C omo dizia o ex- mi nistro Pedro Malan “No
Brasil até o passado é
incer to”. Diante de tão
e v i d e n t e c o n s t a t a ç ã o,
urge que os sindicatos
e associações se juntem
para evitar modificações
indevidas e danosas ao que
mais carecem.
*Paulo de Tarso Castro Carvalho é advogado especialista,
com mestrado em direito e
professor universitário.
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Neste domingo
(17), será realizado o
mutirão de castração,
a partir das 8h, na
EMEF Beatriz Junqueira. A iniciativa vem
sendo realizada uma
vez por mês para quem
faz inscrição prévia
e retira a senha com
antecedência. A Prefeitura estará também
implantando o chip de
identificação em todos
os animais castrados
durante a ação. Para
mais informações
soube como participar
dos mutirões, ligue
(12) 3955-9700.

Fotojump

Jacareí Rugby
joga em casa
na abertura
do estadual

Passada a euforia
pela conquista do
bicampeonato brasileiro Super Sevens,
a equipe do Jacareí
Rugby se prepara para
estrear pelo Campeonato Paulista 2019. E
o primeiro desafio já é
neste sábado (16), em
casa, contra o Band
Saracens, às 15h30,
no campo do Balneário (região oeste). Os
‘jacarés’ disputam o
estadual desde 2014.
A melhor colocação
da equipe foi em 2017
quando ficou com o
vice-campeonato.

Proposta de R$ 5,4 mi foi a escolhida
para implantação do COI em Jacareí
Empresa foi classificada com menor preço; resultado já está publicado no Boletim Oficial do Município
A Redação
A Prefeitura Municipal divulgou o nome da
empresa que deverá ser a
responsável pela implantação do COI (Centro de
Operações Integradas)
de Jacareí. A empresa
Telemática Sistemas Inteligentes Ltda. foi classificada com o menor
preço na licitação, com a
proposta de pouco mais
de R$ 5,456 milhões. O
resultado já está publicado no Boletim Oficial do
Município que começou
a circular nesta sextafeira (15).
A implantação do COI
é uma das promessas de
campanha do prefeito
Izaias Santana (PSDB).
O processo formal de
implantação do sistema vinha se arrastando
desde abril de 2018. Em
julho do mesmo ano foi
aberta a licitação. Mas,
de acordo com a atual



Ilustração

Pq. Meia-Lua
terá castração
de cães e gatos
neste domingo

Ficaram duas
empresas e a classificada
foi a que apresentou
o menor preço, conforme
a lei de licitação
Paulo Henrique Domingues,
secretário de Segurança

Imagem ilustrativa de como será a sede do COI de Jacareí, na Avenida Siqueira Campos

administração, devido a
recursos movidos por empresas consideradas inabilitadas “houve demora
em concluir o certame”,
justifica.
Segundo Paulo Henrique Domingues, secretário municipal de

Segurança e Defesa do
Cidadão, o processo está
em sua última fase. “Entre todos os concorrentes
foram eliminados os que
não se qualificaram. Ficaram duas empresas e
a classificada foi a que
apresentou o menor pre-

ço, conforme a lei de
licitação”, comenta.
Uma vez publicado o
nome da empresa classificada, há cinco dias
de prazo para recurso da
concorrente. Não ocorrendo recurso, é declarada a empresa vencedora,

dando início à implantação do sistema.
O secretário adjunto
de Administração, Sergio
Luiz Pinto Ferreira, explica que antes de entrar
em operação será feita
uma ‘prova de conceito’,
conforme consta do edital. “O objetivo é avaliar,
na prática, todas as funcionalidades do sistema.
Aprovado, o contrato é
assinado e o COI começa
a operar na cidade”, diz.
A Prefeitura de Jacareí, no entanto, não
divulgou uma data para
o início das operações.

Sistema deverá operar com 116 câmeras
O COI (Ce nt ro de
Operações Integradas) de
Jacareí deverá funcionar
com 116 câmeras, posicionada s e m p o n t o s
estratégicos, como
os a ce ssos à c id a de.
A lém de oito câmeras
f i xas, serão instaladas
86 do tipo Speed Dome,
com tecnologia de zoom.
Esses equipamentos permitem grande capacidade de alcance com nitidez de objetos, mesmo à
distância, e movimentos
panorâmicos.
Out ras 22 câmeras
com tecnologia OCR

(Optical Character Recognition), que em português p o d e s e r t r a duzido como Reconhecimento Óptico de
Caracteres, vão auxil ia r na ide nt i f icação
de placas de veículos,

O COI (Centro de
Operações Integradas)
de Jacareí deverá
funcionar com 116
câmeras, posicionadas
em pontos estratégicos

mediante um convênio
já celebrado com a Secretaria de Seg urança
do Estado São Paulo,
p e r m it i ndo o a ce sso
imediato ao banco de
dados das polícias estaduais. Ainda de acordo com a Prefeitura, o
sistema irá operar sob a
responsabilidade das secretarias municipais de
Segurança e Defesa do
Cidadão e Mobilidade
Urbana, mas integrado
à s pol íc ia s M i l it a r e
Civil.
As imagens capturadas, além de serem com-

José Luiz Bednarski

P

|3

assados os festejos de Ano Novo e Carnaval, a
população enfrenta forte chuvas que, juntas ao
prosseguimento das obras do SAAE na região
central, deixam o trânsito de Jacareí lento, congestionado, de metrópole.
Nesse cenário, a atuação atenta da Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana constitui um consolo para
motoristas, ciclistas e pedestres.
O maior mérito do gestor foi escutar sugestões
populares em busca de soluções eficazes de baixo
custo, para melhoria da fluidez do trânsito, mas com
segurança viária.
Por exemplo, permitir da Avenida Avareí (sentido
centro) a conversão à esquerda, na Rua da Saudade,
foi grande acerto. Baseou-se no que sempre deu certo,
tanto que o povo já fazia.
Outra bola dentro foi a retomada temporária da mão
dupla em toda a extensão da Avenida Padre Eugênio,

Novos caminhos para Jacareí
enquanto bloqueado pelo canteiro de obras o atalho do
Jardim Jacinto.
Com apoio dos pedestres prudentes, o recuo da
faixa de pedestres da Avenida Siqueira Campos (perto
da Drogaria São Paulo) foi providência indispensável à
prevenção de acidentes e à salvaguarda do direito à vida.
Antes na esquina, os pedestres atravessavam a faixa
pela frente do ponto de ônibus. Surgiam de inopino diante
dos condutores mais velozes e furiosos, com palpável
risco de atropelamento.
Em alças de acesso a vias mais congestionadas (Rua
Borba Gato para Avenida Nove de Julho e Rua Batista

partilhadas com as polícias Militar e Civil, contarão com transmissão
imediata para tablets que
farão parte dos equipa-

mentos conduzidos pelas viaturas da Guarda
Civil e da Diretoria de
Trânsito de Prefeitura
de Jacareí.

Scavone para Rua Luiz Simon), a montagem temporária ou definitiva de corredores exclusivos para quem
ingressa na faixa da direita facilitou sobremaneira o
trânsito seguro.
Nó inextricável, a desafiar os especialistas, tornou-se
a rotatória da UNIP, com trânsito caótico em pelo menos
três picos de horário. Será necessário alto investimento
para melhorar o tráfego naquele ponto.
Como sonhar ainda é isento de imposto, uma ponte
pênsil cairia bem e acrescentaria o cartão-postal de que
Jacareí carece. Já que muitos joseenses não querem a
ponte no balão do Shopping Colinas, a verba bem que
poderia ser redirecionada ao primo humilde.
De volta do sonho à realidade, descontados erros e
acertos, os governantes afonsinos demonstram sensibilidade com o cotidiano do munícipe, como visto no
quesito ‘mobilidade urbana’.
José Luiz Bednarski é Promotor
de Justiça da Cidadania e do Consumidor
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Para ex-prefeito, bastidores da política
querem vê-lo fora da disputa em 2020
A Redação
Para Marco Aurélio de
Souza (PT) os bastidores
da política querem vê-lo
fora das eleições de 2020.
O ex-prefeito de Jacareí
(2001-2008) concedeu
entrevista exclusiva ao
Jornal Piratininga (750
AM), na última terça-feira (12). Durante conversa
com o jornalista Angelo
Ananias, ele abordou
a decisão da Câmara
Municipal que rejeitou
suas contas relativas ao
exercício de 2006, fato
que o deixa inelegível
para a corrida ao Paço

Marco Aurélio
acha ‘perigoso’ se
declarar pré-candidato,
mas disse que está à
disposição do PT para
concorrer em 2020

Jésse Nascimento

Marco Aurélio de Souza (PT) concedeu entrevista ao jornalista Angelo Ananias na Rádio Piratininga (750 AM), nesta terça-feira (12)

O ex-prefeito Marco Aurélio de Souza durante entrevista à Rádio Piratininga (750 AM)

Municipal, no ano que
vem. Ele disse, no entanto, que estuda recorrer à
Justiça Comum.
Marco Aurélio observa isso como um jogo de
cartas marcadas: “Por-

que todos os argumentos
que os vereadores precisavam para fazer uma
votação de aprovação de
contas foram dados. No
entanto, parece que já
estava determinada a vo-

tação. Cada um responde
por si. Tem vereadores
que às vezes encontra
com a gente e falam ‘estamos juntos em 2020’,
mas como estamos juntos
se você votou contra as

contas?”, indaga.
Marco Aurélio acha
que a votação da Câmara
Municipal há cerca de
um mês teve como objetivo tirá-lo do páreo para
as eleições municipais.
É uma manobra política
na visão do petista.
“Porque o que parece
que está por trás é o
processo eleitoral, não
é a rejeição das contas.
Me parece que é mais a
vontade, diria, vamos
tirar duas pessoas do páreo de 2020, porque eles
podem interferir, pode
aí mudar o processo que
est á acontece ndo em
Jacareí. É praticamente mais político do que
técnico”. O ex-prefeito
fez referência ao colega
Hamilton Mota (PT),
que foi seu sucessor em
dois mandatos, entre os
anos de 2009 e 2016.
ELEIÇÕES 2020
Marco Aurélio acha

‘perigoso’ se declarar
pré-candidato, mas disse
que está à disposição do
PT para concorrer em
2020. “Para toda pessoa que está no PT e se
coloca antecipadamente como candidato, a
tendência é dar problema



Para toda pessoa que está no PT
e se coloca antecipadamente
como candidato, a tendência
é dar problema lá na frente
Marco Aurélio de Souza
ex-prefeito de Jacareí

lá na frente, porque o PT
tem regras”, reforçou.
Neste sentido é preciso
conversar e verificar qual
o melhor nome, pondera o ex-prefeito. Mas, o
petista reforçou que está
à disposição do partido
para ser candidato.

Marco Aurélio diz que promessas
de Izaias ‘não saíram do papel’
A Redação
Durante entrevista à
Rádio Piratininga (750
AM), na terça-feira (12),
o ex-prefeito de Jacareí,
Marco Aurélio de Souza
(PT), lembrou que as promessas do atual prefeito
Izaias Santana (PSDB)
‘não saíram do papel’.
“O projeto que ganhou
as eleições me parece que
não está se concretizando, então, se a população
estiver descontente com

esse projeto, ela haverá
de optar por outro. Se
vai ser o PT com o Marco Aurélio, o Hamilton,
ou outra pessoa do PT,
ou uma outra pessoa de
outro partido, isso ainda vai se esclarecer. A
continuar como está, as
pessoas não vão querer
optar pela continuidade
desta situação”, afirmou.
As críticas do ex-prefeito a Izaias não param
por aí: “O prefeito vai na
prefeitura e não cumpri-

menta os servidores, trata
mal. O tempo vai passando e mostrando o que se
disse nas eleições, do que
se pratica”, completa.
Marco Aurélio ainda
afirmou que a população de Jacareí merecia
u m gove r no mel hor:
“A população não pode
ser servida de um cardápio que depois você
não e nt rega, que foi
o que acontece u com
o I za ia s. Ele fez u m
c a rd ápio sa boroso,
l i n d o, m a r a v i l hoso,
quatro UPAs 24h. Não
foi entregue absolutamente nada! Essa enganação é triste, porque
as pessoas acabam se
desencantando com a
política”, completou.
COMO OUVIR
A íntegra da entrevista
concedida pelo ex-prefeito de Jacareí, Marco Aurélio d e S o u z a
( P T ), p o d e s e r c o n f e r id a n a p á g i n a d a
Rádio Piratininga
no Facebook ou at ravés deste link: https://
media.whooshkaa.com/
p o d c a s t s/4476/episodes/344195/fb48b0/9f051e
-marco_aurelio_de_souza_-_podcast.mp3.
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Infestação de escorpiões suspende
atendimento em creche da prefeitura
A Redação
A creche municipal
situada no complexo do
EducaMais Jacareí, no
Parque dos Sinos (região
norte), está com suas
atividades suspensas.
Desde o último dia 11,
a unidade fechou suas
portas por cerca de 30
dias por conta de uma
suposta ‘infestação de
escorpiões’. A Secretaria
de Educação informou
que as 33 crianças que
frequentam o local foram
remanejadas para as unidades dos bairros Jardim
Primavera, Jacarezinho
(Centro) e Villa Branca.
“A creche EducaMais
Jacareí está localizada
em uma região historicamente suscetível a
presença de escorpiões
e permanecerá fechada,
até que sejam realizadas
todas as ações que irão
garantir, definitivamente, a segurança das crian-

Arquivo/PMJ

A Secretaria Municipal de Educação remanejou 33 crianças para três unidades distintas, até que o problema seja resolvido

Secretaria de Educação
entrega creche do Colônia

Imagens de arquivo, do ano de 2016, da creche municipal do EducaMais Jacareí

ças e dos funcionários”,
informou a pasta.
O fechamento da creche do EducaMais Jacareí teria sido informado
aos pais somente na manhã de segunda-feira (11).
“Não houve nenhuma
reunião ou explicação
detalhada sobre o as-

sunto. Conforme os pais
chegavam eram avisados
e indagados sobre para
qual creche preferiam
transferir seus filhos”,
informou um deles, que
preferiu não ser identificado pela reportagem.
De acordo com ele, o
comunicado em cima da

hora deixou os pais sem
a opção de programar
como seria o transporte
dos filhos no dia do fechamento da unidade.
RAIO-X
A Secretaria de Educação de Jacareí oferece três modalidades de

Mais uma creche foi
inaugurada pela Prefeitura de Jacareí, através
da Secretaria Municipal
de Educação, desta vez
no Jardim Colônia (região sul). A entrega da
nova unidade aconteceu
no sábado (9). A capacidade de atendimento é de
150 crianças.
A creche do Jardim
Colônia recebeu investimentos de pouco mais de
R$ 1.617 milhão e segue
o padrão Tipo 2 (FNDE)
desenvolvido para o Programa Pró-Infância do
Governo Federal.
As creches do Parque
dos Príncipes e do Jardim Santa Marina foram

inauguradas no último
dia 23 de fevereiro. De
2017 até o momento foram criadas 1.072 novas
vagas em creches em
Jacareí.
Em 2018, foram entregues as novas unidades
do Vila Branca e do Santa Paula.
De acordo com a pasta, ainda este ano serão
inauguradas as creches
do Centro (ao lado do
Parque da Cidade) e do
Jardim Maria Amélia.
Para o ano que vem
está prevista a execução
das obras de construção
das creches do Parque
Meia-Lua e do Jardim
Imperial.

atendimento em creche
municipais para crianças
de 0 até 3 anos e 11 meses
de idade: Creche I (0 até

11 meses), Creche II (1
ano até 1 ano e 11 meses),
e Creche III (2 anos até 3
anos e 11 meses).

Jacareí cria ‘força-tarefa’ para emissão
de AVCB de escolas públicas municipais
A Prefeitura de Jacareí está empenhada em
conseguir a liberação do
AVCB (Auto de Vistoria
do Corpo de Bombeiros)
de todos os prédios públicos municipais. Com
o objetivo de garantir
a segurança dos alunos
da rede municipal de
ensino, a atual administração optou por
priorizar o trabalho de
emissão do documento
dos prédios da Secretaria de Educação.
No início da gestão, o

atual governo criou um
departamento responsável pela elaboração de
projetos técnicos e gerir
a emissão dos AVCBs.
Relatório divulgado
na terça-feira (12) apon-

Sede da Secretaria
Municipal de
Educação na
região central

Divulgação/PMJ

A Redação



Desde o início
da gestão, demos
prioridade a pequenas
reformas para viabilizar
a outorga de licenças
Izaias Santana (PSDB),
prefeito de Jacareí

ta que das 92 escolas
municipais, 58 possuem AVCB. “Desde o

início da gestão, demos
prioridade a pequenas
reformas para viabilizar

a outorga de licenças”
explicou o prefeito
Izaias Santana (PSDB).
Entre 2017 e 2018
foram obtidas 33 novas
licenças.
De acordo com o atual governo, nos próximos dois meses mais 10
processos serão concluídos, e até 2020 todas as
unidades escolares do
município terão o docu-

 auto de
vistoria
O Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB) é
um documento que certifica
se a edificação em questão
atende a um conjunto de
medidas estruturais, técnicas e organizacionais de
prevenção e combate contra
incêndio e pânico.

mento atualizado.
Com relação às
creches, das 16 municipais, 13 têm o Auto de
Vistoria em dia e das 15
conveniadas, 8 possuem
o documento. “Estamos
nos esforçando para até
o final de 2019 todas
as unidades também
possuírem alvará dos
Bombeiros”, afirmou o
prefeito.
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Justiça eleitoral abre prazo para eleitor
faltoso evitar cancelamento do título
Os nomes dos faltosos começaram a ser divulgados em 20 de fevereiro deste ano

O prazo para quem
não votou nem justificou a falta em pelo
menos três votações
seguidas regularizar sua
situação começou no
último dia 7. Para isso, é
preciso pagar as multas
referentes às ausências,
bem como comparecer
a um Cartório Eleitoral
para apresentar, além
do título, um documento com foto e um comprovante de residência.
Para somar as três
faltas, são contados
também os turnos de
votação. Também são
contadas as eleições
suplementares, convocadas quando o pleito

mais de
2,6 milhões de
pessoas podem
ter o título
cancelado caso não
resolvam a situação

Arquivo/Marcello Casal Jr/Agência Brasil

Felipe Pontes
Agência Brasil

oficial é anulado devido
a irregularidades.
Segundo informações
do Tribunal Superior
Eleitoral (TSE), mais de
2,6 milhões de pessoas
podem ter o título cancelado caso não resolvam a situação.

Os nomes dos faltosos começaram a ser
divulgados em 20 de
fevereiro e podem ser
consultados nos cartórios eleitorais de todo
o país. O prazo para a
regularização vai até 6
de maio.
CONSEQUÊNCIAS
O cancelamento do
título pode acarretar
uma série de problemas.
A pessoa fica, por exemplo, impedida de obter
passaporte e carteira de
identidade, de receber
salário de função ou
emprego público e/ou

de participar de concorrência pública ou
administrativa estatal.
O faltoso fica ainda
impossibilitado de obter
empréstimos em instituições públicas, de se
matricular em instituições de ensino e de ser
nomeado em concurso
público.
Não terão os títulos
cancelados aqueles
que não são obrigados a votar, sendo
seu comparecimento
às urnas facultativo,
como as pessoas entre
16 e 18 anos e acima de
70 anos. Também não
estão sujeitos à medida os portadores de
deficiência a quem seja
impossível ou extremamente oneroso o cumprimento das obrigações
eleitorais.

EDITAis

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
G.R.C. ESCOLA DE SAMBA UNIDOS DO ÁLCOOL, inscrito no CNPJ
sob o nº. 51.629.442/0001-32 convoca para a ASSEMBLEIA GERAL
ORDINARIA que realizar-se-á no dia 30/03/2019, na Avenida São
Matheus, nº. 610 - Jardim São José – Jacareí/SP, em primeira chamada
às 18h com 50% + 1 dos participantes da comunidade, em segunda chamada às 19h com 25% + 1 dos participantes da comunidade em terceira
chamada às 20h com qualquer quórum para eleição e constituição da
nova diretoria para o quadriênio 2019 e 2022, com as seguintes pautas:
1) Leitura da Ata anterior;
2) Abertura e leitura das chapas;
3) Votação das chapas;
4) Eleição e posse da chapa vencedora;
5) Tribuna livre
Os envelopes deverão ser entregues no dia e endereço da assembleia
até as 17h.
Jacareí/SP, 16 de março de 2019
Geison Douglas de Azevedo Faustino
Presidente em exercício.

imóveis
CASA – CIDADE JARDIM
Vendo casa no bairro Cidade
Jardim, com quatro dormitórios,
sala, cozinha, copa, três vagas de
garagem, churrasqueira, fogão à
lenha. Tel.: (12) 98186-6344

VENDO TERRENO
Vendo terreno 10 x 30,
murado, rua asfaltada,
no bairro Jardim Bela Vista.
Tel.: (12) 98186-6344

CASA – JD. DO PORTAL
Vendo uma casa no bairro Jardim
do Portal em Jacareí/SP, com três
dormitórios, duas salas e dois
banheiros. Valor: R$ 265.500,00.
Ligue e agende a sua visita através
do telefone: (12) 98856-1351

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

AULAS PARTICULARES
Ensino Fundamental – Alfabetização - Acompanhamento e/ou
reforço escolar - Auxílio em tarefas
- Aulas de apoio e Aulas individuais.
Tratar com Profª. Eleusa.
Tel.: (12) 99776-2218

VAGA DE ABASTECEDOR
Requisitos: Disponibilidade de
horário; residir em Jacareí; conhecimento em informática; ensino
médio completo; possuir CNH.
Interessados enviar currículo para o
e-mail gp@novorumotrans.com.br
com o assunto
“Abastecedor Jacareí”.

RAMALHO TRANSPORTES
Viagens em geral e
Transporte de estudantes.
Fazemos a linha Jacareí/SJC
(Fatec e Unifesp).
Tel.: (12) 98864-3989

www.diariodejacarei.com.br
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mingo (17). As atividades
são gratuitas.
A peça
mostra o
universo
caipira, com
causos para
serem ouvidos
e vistos na
imaginação do
espectador

Universo caipira é tema de
peça de teatro em São José
Espetáculo ‘As Patacoadas de Cornélio Pires’, faz única
apresentação em São José dos Campos, no CAC Walmor Chagas
A Redação
O espetáculo ‘As Patacoadas de Cor nélio
Pires’, com o grupo Andaime Teatro de Piracicaba, é a atração deste
domingo (17), às 19h30,
no CAC Walmor Chagas,
em São José dos Cam-

pos. A montagem mescla
recursos cênicos com
elementos autênticos do
folclore e da cultura popular, e traz para a cena
o universo caipira de
Cornélio Pires, um dos
nomes mais importantes
da literatura paulista do
início do século XX.

A apresentação faz
parte do projeto ‘Dedo
de Prosa’, com apoio do
ProAC - Concurso de
Apoio à Circulação de
Espetáculo de Teatro
no Estado de São Paulo,
que ainda prevê a realização de um workshop,
às 15h30, também no do-

A PEÇA
A montagem tem texto
original de Luiz Carlos
Laranjeiras, que também
assina a direção da peça,
e foi escrita a partir dos
causos e poemas de Cornélio Pires recolhidos
pelo elenco do gr upo
Andaime. O espetáculo
mostra o universo caipira, com causos para
serem ouvidos e vistos
na imaginação do espectador, em forma de
teatro musical brasileiro,
através da integração
entre a narrativa e as sonoridades, a comunhão
da prosa com a música.
Em 2014, durante a realização da Copa do Mundo, ele se apresentou no
Recife-PE com apoio do
Ministério da Cultura.

 SERVIÇO
O CAC Walmor Chagas fica
situado na Rua Netuno, 41,
Jardim da Granja, em São
José dos Campos. Mais Informações sobre o espetáculo:
(12) 98248-3039 (Andreia
Barros) ou e-mail: chapeuster@gmail.com.

E

Nas entranhas

m julho passado comemorou-se o centenário do diretor Ingmar Bergman. Suas obras retalham como
nenhuma outra as obscuridades de nossos pensamentos acerca da morte e a obsessão pela indiferença. ‘Gritos
e Sussurros’ (1972) talvez seja o filme mais representativo
do cineasta, onde tais assuntos estão alastrados de maneira doentia.
Mergulhar nas entranhas do ser humano e extrair delas
a bile crua, da hora–eis a tarefa do sueco. Neste longa, que
se passa no fim do século 19, vemos Agnes com seu câncer
terminal, as dores instaladas em cada parte de seu corpo.
Ao lado, assistindo-a de forma calculista, as 2 irmãs –
Maria e Karin. A empregada Anna, que tem na perda da filha o trauma insuperável, auxilia a dupla, mas ao contrário
delas dá a Agnes todo o amor retido pela morte de sua
criança. Liv Ullmann, a musa de Bergman, está na trama
na pele de Maria.
A sensualidade contida, os olhos azuis provocantes e simultaneamente singelos, salpicam o enredo, de certa forma monstruoso. I. Bergman era exceção na arte de fuçar a
mente e em ‘Gritos e Sussurros’ todos os ódios e paixões
dos personagens saltam à vista a cada frase, a cada inspiração de dor e dó em relação à doença de Agnes.
Os tons de vermelho, branco e preto permeiam a tela, nos
dão a dica certeira da proposta do diretor e roteirista: fazernos enxergar a finitude sem precedentes, à medida que a
enferma berra de agonia e comiseração.
Os pensamentos e lembranças dos demais personagens,
onde a traição e a aflição dão a força da indecência e a falsidade entre os parentes, fazem da fita um espetáculo de
interpretações e reflexões.
Temas como mutilação e suicídio fazem parte dos escritos do cineasta, que narra o filme... Levou o Oscar de fotografia, além de ter sido indicado a outras 4 categorias: filme,
diretor, roteiro original e figurino.
Duração: 91 minutos . Cotação: excelente.

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

Recomendamos...
Fanfarra Fênix oferece vagas
para desfile de 7 de setembro

Horóscopo
VISITE: WWW.OMARCARDOSO.COM.BR
áries
21/03 a 20/04
Melhores ideias nesta fase em que o planeta Júpiter está ajudando. Todavia, deverá
evitar atritos e discussões e tudo que possa
de uma forma, prejudicá-lo, física e mentalmente. Alguns assuntos ligados ao lar
podem ficar ainda pendentes.

touro
21/04 a 20/05
Ótima oportunidade no setor comercial,
com probabilidade de lucros. Bom também,
para assuntos familiares e sentimentais.
Sua saúde será bastante boa, o que deverá
dar-lhe maior disposição no trabalho.

gêmeos
21/05 a 20/06
Faça de tudo para aumentar seu círculo
de relações e de amigos. Sucesso no trato
com pessoas idosas e crianças, patrões ou
empregados e lucros nos negócios relacionados com líquidos. Lance mão de toda a sua
criatividade para alcançar os seu objetivos.

cÂncer
21/06 a 21/07
Tendência aos excessos de prazer, aos amores
extraconjugais. Evite tais coisas para não ser
prejudicado de um momento para o outro. Elevação de personalidade e das chances gerais. Canalize suas energias, no sentido de maior refinamento e modificação no ambiente em que vive.

leão
22/07 a 22/08
Bom ganho de dinheiro proporcionado pelo esforço em seu trabalho ou negócios iniciados há
tempos. Tome cuidado com perigos de acidentes
provocados por produtos inflamáveis. Você estará procurando uma expressão maior de beleza
e um senso de expressão mais direta.

virgem
23/08 a 22/09
Ótimo dia para tratar com pessoas de alta posição, com políticos e personalidades governamentais e administrativas. Lucrará nos negócios relacionados com navegação, no comércio
de atacado ou em grande escala.

LIBRA
23/09 a 22/10
Os aspectos astrais indicam relações harmoniosas com o cônjuge, pessoas amigas,
vizinhos e familiares. O êxito financeiro, profissional e social, também será evidente. O dia
é bom para fazer algum programa diferente.

ESCORPIÃO
23/10 a 21/11
Muito bom aspecto astral para lucrar em
negócios que há muito iniciou e para ser
bem sucedido profissional e financeiramente
através de influência de conhecidos. Sucesso
romântico e poderá ceder às sutilezas da pessoa amada. Hoje, tudo passa a fluir de forma
mais tranquila.

SAGITÁRIO
22/11 a 21/12
A influência da lua promete-lhe bons ganhos
e lucros em negócios rápidos e especulações
razoáveis. Dê mais atenção aos assuntos
domésticos e tudo o que lhe dê mais estabilidade. Entre em contato com pessoas importantes, que poderão favorecer sua vida
profissional.

CAPRICÓRNIO
22/12 a 21/01
Você deve utilizar a energia positiva que
os astros lhe enviam, para acertar sua vida
profissional. Tudo indica que você será inclinado a fazer uma viagem, se é que ainda não
viajou. Acontecimentos, notícias e circunstâncias felizes, farão deste dia, um dia de
plena satisfação.

AQUÁRIO
21/01 a 19/02
Dia indicado para resolver questões financeiras. Em relação à saúde, procure fazer
caminhadas matinais. Atividades mentais
muito bem influenciados pelos planetas. É
hora também de colocar em dia os investimentos mesmo que você não disponha de
grandes recursos.

PEIXES
20/02 a 20/03
No amor, tudo vai parecer muito incerto nesta
noite. Dia em que terá probabilidade e habilidade para tirar proveito dos negócios e de seu
trabalho. Haverá colaboração por parte dos
superiores e amigos fiéis. Aplique sua capacidade sem descuido e negligência.

Saúde

Divulgação

A

Fanfarra Fênix de Jacareí, formada por ex-integrantes
da antiga FAMUJA (Fanfarra Municipal de Jacareí),
oferece vagas para o desfile de 7 de setembro.
De acordo com seu coordenador, Silas Soares, as vagas
são para instrumentos de bateria e sopro e também para
o corpo coreográfico da
corporação.
As inscrições para novos alunos e
veteranos são
gratuitas
e
não têm limite de idade. Os ensaios acontecem sempre aos sábados, às
15h, na Escola Estadual Professora Hermínia Silva de Mesquita, na Vila Pinheiro. Mais informações com Silas Soares
(12) 3851-8836 ou 98843-3493.
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Bares e restaurantes barulhentos
podem causar danos à audição
Ilustração

Pesquisa feita no Reino Unido mostra que em alguns
estabelecimentos o barulho equivale ao de uma britadeira
tos o ruído atinge mais
de 100 decibéis (dB), em
condições normais.
De acordo com a instituição, alguns fatores
colaboram para o barulho. Além das risadas e
conversas em voz alta
dos frequentadores, o
arrastar das cadeiras e
o tilintar dos talheres,
junto com o piso duro
do ambiente fechado
contribuem para esse
excesso de ruídos, bem
como os sons que chegam
Um simples jantar a
dois em um local barulhento da cozinha, ao estilo
‘americana’, e o fundo
pode ocasionar danos
musical. Se formos falar
auditivos, como zumbido e
perda auditiva temporária
de bares com música ao

Quem nunca esteve
em um bar ou restaurante
que, de tão barulhento,
não conseguiu estabelecer uma conversa com
a pessoa à sua frente?
Em todo o mundo, isso
é mais comum do que
se imagina. Tanto que
um est udo feito pela
Charity Action on Hearing Loss, do Reino
Unido, revelou que em
muitos estabelecimen-

vivo então, o barulho
fica bem acima dos 85dB,
limite considerado tolerável pelos especialistas.
Em todo o Brasil, o

Em todo o
Brasil, o excesso
de barulho nos
estabelecimentos está
no topo da lista de
reclamações à polícia
excesso de barulho nos
estabelecimentos está no
topo da lista de reclamações à polícia.

Aplicativo de celular ajudou a medir
o nível de ruído dos restaurantes
A pesquisa feita pela
Charity Action on Hearing Loss, do Reino Unido, foi realizada durante a campanha Decibel
Squad, que incentivou a
população a medir, com
um aplicativo de celular,
o nível de ruído dos restaurantes. Alguns chegaram a registrar 108dB, o
equivalente ao motor de
uma britadeira. Diante
desse cenário, um simples jantar a dois em um
local barulhento pode
ocasionar danos auditivos, como zumbido e perda auditiva temporária.

“Mesmo que por um
curto tempo de exposição, o contato com níveis
elevados de barulho, em
vários ambientes frequentados no dia a dia, pode
causar danos auditivos
cada vez maiores, de
forma contínua e elevada, ao longo da vida.
Todo ruído acima de 85
decibéis é prejudicial à
audição”, alerta Isabela
Papera, fonoaudióloga
da Telex Soluções Auditivas.
Os clientes costumam
reclamar das condições
acústicas de um restau-

rante, afinal, eles não
saem apenas para comer
e beber, mas também
para conversar. “O ideal

Os efeitos da
exposição ao barulho
começam às vezes no
mesmo dia e, também,
com o aparecimento
de zumbido
é realmente evitar ambientes extremamente
barulhentos em nosso
cotidiano, pois o ruído

em demasia pode afetar
as células ciliadas, que
são os receptores sensoriais do sistema auditivo.
Essas células, que morrem por causa do alto
volume de decibéis, não
se regeneram, causando
a perda de audição, que
pode ser cada vez mais
severa, quanto maior for
o número de vezes que a
pessoa frequentar esses
locais”, explica Isabela
Papera, que é especialista
em audiologia.
ZUMBIDO
Os efeitos da exposi-

ção ao barulho começam
às vezes no mesmo dia
e também com o aparecimento de zumbido,
problema que afeta cerca
de 28 milhões de pessoas
em todo o mundo. Mas
podem surgir também
tontura, pressão nos ouvidos e dificuldade para
ouvir. Essa sensação tende a passar naturalmente
no decorrer de horas ou
dias, mas se os sintomas persistirem é preciso
consultar um médico
otorrinolaringologista
para avaliar se o dano
auditivo é temporário ou

Marcelo Camargo/Agência Brasil

Cai número de mortes por AVC
entre mulheres de 30 e 69 anos
Agência Brasil
O Acidente Vascular Cerebral (AVC) e as
doenças cardíacas estão
matando menos as mulheres com idade entre
30 e 69 anos no país.
Estudo do Ministério
da Saúde mostra que no
período de 2010 a 2016 a
taxa de óbitos por AVC
caiu 11% e por doenças
cardíacas 6,2%.
Os dados do estudo
Saúde Brasil 2018, divulgados na sexta-feira (8),

data em que se comemora o Dia Internacional
da Mulher, registra que
o índice para AVC caiu
de 39,5 para 35,2 óbitos
por 100 mil habitantes
do sexo feminino. As doenças cardíacas apresentaram queda de 55 para
51,6 óbitos por 100 mil.
Apesar da queda, as
duas doenças continuam
sendo as que mais matam a população feminina entre 30 e 69 anos.
As doenças cardíacas e
o AVC são classificadas

como doenças crôn icas não-transmissíveis,
sendo preveníveis. Esse
grupo tem quatro fatores de risco em comum
que são o tabagismo,
a atividade física insuficiente, o uso nocivo
do álcool e a falta de
alimentação saudável.
No Brasil, as doenças
crônicas não-transmissíveis corresponderam
a 54% de todas as mortes, no ano de 2016. Na
faixa etária de 30 a 69
a nos, re prese nt a ra m

definitivo, irreversível. Se
tiver havido trauma acústico as consequências são
ainda mais graves.
“Recomendo que ao
primeiro incômodo para
ouvir, se faça um exame
chamado audiometria
para detectar se há alguma lesão auditiva. A
partir daí, é possível saber como proceder para
evitar o agravamento
da deficiência auditiva”,
aponta a fonoaudióloga.
“Quanto mais cedo for
detectada a perda auditiva, mais fácil será para
tratá-la”, finaliza.

Mulheres participam de mutirão de exames de glicemia e pressão arterial em Brasília

56,1% dos óbitos. O
M i n istér io da Saúde
tem um plano de ações

est ratég icas pa ra o
enfrentamento dessas
doenças. O plano tem

como uma das principais ações a expansão
da Atenção Básica.

