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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).

Que importa a cor do rio?!

O

cronista Stanislaw Ponte
Preta escreveu no jornal
Ultima Hora, há 50 anos,
que se sentia “um dos homens
mais ricos do Brasil”, naquela
data, porque chegava ao final
do mês com a situação financeira zerada. Ou seja, sem um
tostão no bolso, mas também
sem um centavo de dívida.
Vivíamos, como atualmente,
tempos difíceis. Havia desemprego crescente e inflação
galopante. Hoje, não temos
inflação galopante, mas temos
ex-presidentes da República
presos, acusados de assaltar
o país, e cerca de 12 milhões
de desempregados; naquela
época, desconfiava-se que a
maioria da classe política era
corrupta, hoje temos certeza
dessa corrupção e desconfiamos que ela não seja praticada
apenas pelos políticos.
Citamos esse panorama um
tanto sombrio para concluir:

há cidades, embora poucas,
que podem ser classificadas
‘entre as melhores do Brasil’
– Jacareí, por exemplo – pelo
fato de poder comemorar mais
um aniversário com as finanças controladas, como todas,
porém livre de quem lhe possa

Basta-nos uma
semana alegre de
comemorações simples
e com a sensação de
estarmos caminhando bem
roubar o pouco que sobra e o
muito que espera vir a ter. É
um grande consolo.
Não teremos um mês inteiro de festas ao sabor ‘falsa
alegria’. Basta-nos uma semana alegre de comemorações
simples e com a sensação de

estarmos caminhando bem.
Ainda não temos (ainda) uma
terceira ponte para veículos,
mas vamo s in aug urar um
parque de acesso ao Viveiro
Municipal que nos convida a
uma caminhada bucólica nestas lindas tardes de outono.
Vivemos entre gente amiga
que cumprimenta sorrindo
até quem não conhece e faz
o migrante sentir-se em casa
desde a hora que chega.
O Rio Paraíba anda meio
abandonado, é verdade. Sua
água, meio turva. Mas continuamos tendo um rio urbano. Parafraseando Sérgio
Moro, “que impor t a a cor
do rio se ele mata qualquer
pessimismo ao nos lembrar
de Aparecida”?! Com certeza,
evocar essa história jamais
permitirá que percamos a
esperança. Parabéns Jacareí
pelos 367 anos.
É a nossa opinião.

A

o ultrap as s ar 30
anos de carreira, o
jacareiense – músico violonista, cantor e
compositor – Marcel o
Zangaro Serrano, provoca-nos uma reflexão sobre o que leva um artista
a transitar com sucesso
por tanto tempo por um
caminho tão difícil e numa
região muito concorrida.
Um dos motivos é o
amor que ele dedica a Jacareí, onde nasceu em 24
de outubro de 1950. Tratase também, destaca, da
cidade que o reconheceu
ar tisticamente quando
lhe abriu as portas para
que pudesse alavancar
sua carreira.
O g ran de amor que
Marcelo Serrano dedica
a Jacareí é recíproco, o
que o torna disputado nos
principais eventos locais

Sucesso com muito amor e carinho
em que apresenta farto
repertório de bom gosto e
dos mais variados estilos,
com predominância do
romântico.
Af irma que
l h e ag r a d a
morar em
Jacareí o
fato de nela
ser possível
construir
for tes amizades que se
tornam sólidas com o passar do tempo. O cantor afirma, ainda,
que “não tem preço enDivulgação

O

30 de março a 05 de abrl de 2019

Conhecimento
Editorial

2|

contrar as pessoas pelas
ruas e sentir o constante carinho que elas nos
di sp e n s a m”.
Isto de fato
é importante
numa região
em que o núm er o d e a rtistas é reconhecidamente
grande.
Marcelo
Serrano revelou o gosto
pel a músic a
ainda criança, incentivado
por seu avô. Logo passou
a busc ar experiências

*Paulo de Tarso
Castro Carvalho
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Constituição Federal, o Código Civil e
outras normas esparsas, abonam somente
a monogamia. Outras relações afetivas que envolvam mais de uma pessoa
acontecem à margem da
Lei, por isto, sem a garantia legal, inclusive para
fins previdenciários, de
herança e de alimentos
em forma de pensão.
Para a lei brasileira, a
família é constituída pelo
casamento ou pela união
estável por apenas duas
pessoas. Situações reais
noticiadas, e que envolvam três pessoas ou mais
indivíduos, por enquanto
são marginais à lei.
O tema é controverso na
medida em que conceito
do passado, por natural,
envelhece com rapidez

União poliafetiva
fantástica e assustadora
para os mais tradicionais,
que insistem em nadar
contra a corrente. Os registradores públicos, a
quem cabe lavrar documentos que retratam o
estado civil, sentiam-se
perplexos, até que o assunto chegou ao Conselho Nacional de Justiça
(CNJ), órgão encarregado
de normatizar situações
administrativas. O tema
é conhecido como poliamor, vale frisar. Situações que envolvam mais
de duas pessoas em relação afetiva aportaram no
CNJ, que proibiu que os
cartórios através de seus

tabeliães registrassem,
por escritura pública, a
união poliafetiva. Coube
às corregedorias gerais
de Justiça comunicaram
aos responsáveis pelos
cartórios.
Devido à complexidade
do assunto, a de cisã o
administrativa provinda
do CJN não foi unânime,
cer tamente porque os
votos discordantes não
puderam deixar de reconhecer o fato, qual seja,
existe a possibil idade
real de união plural . A
decisão, acredita-se, decorreu mais os efeitos
danosos que poderiam
gerar o registro para as

em bandas e projetos de
serenata pela região do
Vale do Paraíba, Litoral
Norte e Serra da Mantiqueira até firmar-se no
cenário artístico. Ao longo
do tempo construiu um repertório diversificado que
atinge os amantes de uma
boa música e cria uma
identificação com esse
público; “isso também se
transforma em amizade e
incentivo” explica.
Ele tem dois discos gravados, ambos em 2006,
como intérprete e acústico de voz e violão. Sua
ver satilidade o col oca
na mente e no coração
dos jacareienses q u e o
consideram um dos
m ai or e s c on s tr u t or e s
da fam a d e “ b er ço d e
filhos brilhantes”, historicamente perpetuada
no Hino de Jacareí.
partes e terceiros, e menos da carência de norma
reguladora, uma vez que
há outras fontes do direito além daquele positivado nos códigos.
E n f i m p r e v al e c e u o
princípio da legalidade, a
indicar como norte seguro que um tabelião não
p o d e l av r a r e s c r i t u r a
de um ato não previsto
n a L ei d e r eg ê n c i a . A
ministra Carmem Lúcia
asseverou: “Não é atribuição do CNJ tratar da
relação entre as pessoas, mas do dever e do
poder dos cartórios de
l av rar e scrituras. Não
temos nada com a vida
de ninguém. A liberdade
de conviver não está sob
a competência do CNJ...”.
*Dr. Paulo de Tarso Castro
Carvalho é advogado, mestre
em direito e professor universitário.
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Justiça intima bancos a quebrar sigilo
dos envolvidos no roubo da Câmara
A Justiça determinou
a quebra do sigilo bancário das contas envolvidas
no caso que investiga o
crime de estelionato na
Câmara Municipal, que
levou ao desvio de mais
de R$ 317 mil da Casa em
setembro de 2018. A decisão é assinada pela juíza
da 2ª Vara Criminal de
Jacareí, Fernanda Ambrogi, que determinou,
na quinta-feira (28), que
a ordem seja acatada pelas instituições no prazo
de 30 dias. A quebra do
sigilo bancário dos envolvidos foi uma solicitação
da Polícia Civil.
Em nota, a Câmara
informa que os investigadores já têm o conhecimento dos nomes das
pessoas, valores recebidos e número das contas.
As informações correm
em segredo de Justiça,
e estão sob a responsa-

bilidade da Delegacia
Seccional de Polícia de
Jacareí.
No total, sete contas
foram reveladas em três
instituições diferentes:
Banco do Brasil, Banco
Itaú e Caixa Econômica
Federal. Nenhuma agência está localizada em

Jacareí. A Polícia Civil já
recuperou parte do dinheiro desviado, R$ 35
mil, que representam
cerca de 12% do total.
“Est ive conversand o c o m a u t o r id a d e s
envolvidas e o próximo passo é ag uardar
a quebra do sigilo das

A Justiça eleitoral publicou no último dia 22 a
certidão que oficializa a
composição do Partido
Social Liberal (PSL) com
a nomeação d a nova
di retor ia em Jacareí.
O PSL é o partido do
presidente da República,
Jair Bolsonaro.
A nova direção tem
o comando de Sérgio
Coutinho, popular ‘Foguinho’, ex-jogador do

JAC em meados da década de 90. O grupo tem
o apoio e a coordenação
da deputada estadual
Leticia Aguiar, de São
José dos Campos. Para a
deputada, o PSL de Jacareí demonstra sua força e
tem representantes comprometidos com o Brasil.
“Sérgio Coutinho, nomeado como presidente da
legenda, tem nossa absoluta confiança e tenho
certeza que continuará
trabalhando para o desen-

volvimento da cidade em
consonância com nosso
mandato na Assembleia,
e com as ações do Governo Bolsonaro”, afirmou a

O grupo
tem o apoio e
a coordenação
da deputada estadual
Leticia Aguiar, de
São José dos Campos

parlamentar.
Anderson Senna, líder
do PSL de São José dos
Campos, também exaltou o trabalho realizado
pelo partido em Jacareí.
“Vamos fazer uma ótima
parceria para o desenvolvimento de toda a região do Vale do Paraíba”,
completou.
Além de Sérgio Coutinho na presidência,
a nova direção do PSL
em Jacareí conta com
Agenor Lino (vice presi-

José Luiz Bednarski

D

izem que antiguidade é posto. O escorpião defende a razão do anexim. É um inseto aracnídeo
muito bem adaptado à crosta terrestre. Habita
este planeta há pelo menos 429 milhões de anos a mais
que os seres humanos.
O escorpião estava quietinho no canto dele. Ou melhor, no habitat natural, lá na mata, embaixo de troncos
apodrecidos, de rochas ou simplesmente enterrado.
Não queria aferroar ninguém, feliz com seu cardápio
de pequenas aranhas.
Porém, o desmatamento e a urbanização desenfreada levaram o lacrau a se mudar para o ambiente urbano,
onde basicamente janta baratas que proliferam no lixo
e esgoto das cidades.
Existem mais de duas mil espécies espalhadas pelo
mundo, cerca de 130 delas no Brasil. Quatro delas são
as principais responsáveis pela estatística alarmante
de picadas em pessoas e cachorros. O principal enve-

O desvio de R $
317.287,0 0 da conta
corporativa da Câmara
Municipal de Jacareí
foi registrado na delegacia na tarde do dia
27 de setembro de 2018,
um dia após o fato. De
acordo com o boletim
de ocorrência, o valor
foi retirado da conta da
Câmara em sete transferências diferentes, feitas
via internet banking de
forma sequencial.
O Diário de Jacareí
apurou que o suposto
‘golpe’ foi iniciado após
contato telefônico entre
uma pessoa que se dizia
funcionária do banco e
o setor responsável na
sede do Legislativo.
Na ocasião, a Polícia Civil enviou ofício
ao Banco Santander

contas, que os bancos
devem enviar nos próximos dias, para que
possamos avançar até
que se rec upere o din h e iro roubado dos
cofres da Casa”, disse
A b ne r de Madu rei ra
(PR), presidente da Câmara Municipal.

Justiça eleitoral publica composição
da nova executiva do PSL em Jacareí
A Redação

Ocorrência foi registrada na
delegacia um dia após o fato

Vista geral do prédio da
Câmara Municipal de Jacareí,
na região central

O amargo veneno do escorpião
nenador entre nós é o escorpião amarelo.
Para gáudio do feminismo trepidante, essa espécie
mais numerosa dispensa a presença do macho, reproduzse por partenogênese. Só esse detalhe crucial já dá uma
ideia de quão árduo é desafio das autoridades governamentais para controlar a praga.
O escorpião costuma repousar em calçados, panos
úmidos e nas frestas do entulho. Ele procura esconderijos durante o dia. Em 2017, uma senhora de Ilha Solteira
comprou um pé de alface e se deparou com um filhote do
amarelo entre as folhas.
Galinhas e lagartos são predadores de escorpião, mas

pedindo informações
sobre para quais contas
o dinheiro foi transferido. “Só eles (o banco) podem esclarecer
o caminho feito pelo
di n hei ro desv iado”,
comentou o delegado
secc iona l a ssiste nte
Tális Prado Pinto.
Ainda segundo o delegado, a polícia pediu
a identificação dessas
contas, e a quebra de sigilo bancário para identificar os destinatários
das transferências e o
valor exato transferido
para cada conta.
Na ocasião, o banco
informou que, inicialmente, não detectou
i r reg u la r id ades na s
transações e a Câmara
pediu bloqueio da conta
durante a investigação.
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A decisão é da juíza da 2ª Vara Criminal de Jacareí, Fernanda Ambrogi, que determinou às instituições financeiras prazo de 30 dias

A partir da esquerda: a nova diretoria do PSL em Jacareí:
Sergio Coutinho, Kam Kam, Rogério Lemos e Agenor Lino
dente), Antônio de Lima
Fernandes, o Kam Kam
(secretário geral), Rogério Ernesto Lemos Leite
D´Andrea (tesoureiro),
além de Cláudia de Sou-

za, Décio Alves Coutinho, Fabrício Lopes
Correia, Igor Adriano
de Oliveira Fernandes
e Matheus Gomes dos
Santos, (vogais).

deixar o ambiente doméstico limpo ainda é a melhor
prevenção. O assunto é sério. Atualmente, no Brasil,
morre mais gente de picada de escorpião que de veneno de cobra.
Embora o número de óbitos tenha dobrado na última
década, a Renovação Burguesa redobrou os cuidados
da Dinastia do Proletariado, combate exemplarmente
o inseto mortal e não foi registrada nenhuma picada
este ano.
Em janeiro, o Parque da Cidade foi temporariamente
fechado para a caça ao escorpião. Mais recentemente,
suspendeu-se atividade em creche para desinsetização
preventiva.
Elogia-se a postura municipal atenta. Não queremos
mais tragédias evitáveis, como a da menina Manuela
Paixão Brito Felix, moradora do Parque dos Sinos, que
faleceu com apenas três anos, três dezembros atrás.
José Luiz Bednarski é Promotor
de Justiça da Cidadania e do Consumidor
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Izaias participa de reunião da Frente
de Prefeitos com ministro da Economia
A Redação
Agência Brasil/Diário de Jacareí
O prefeito de Jacareí,
Izaias Santana (PSDB),
participou da 75ª Reunião Geral da Frente
Nacional de Prefeitos,
em Brasília-DF. Um encontro com o ministro da
Economia, Paulo Guedes, cujo tema central
foi a reforma da Previdência, na segunda-feira
(25), reuniu chefes de
executivos de municípios
de médio e grande porte.
Ao Diário de Jacareí,
Izaias comentou que ainda há uma dependência
muito grande dos municípios do que acontece na
capital do país, por conta
de diretrizes do novo
governo e projetos que
estão sendo elaborados
pelos ministérios.
“É dever dos prefeitos
se posicionar. Fizemos
apontamentos de assun-

tos relevantes, entre eles a
reforma da Previdência e
o resultado de um trabalho que a Frente produziu
nos últimos dois anos sobre Mobilidade Urbana.
Esse trabalho inclui financiamento de projetos
de infraestrutura, tributos que incidem sobre os
preços dos combustíveis e
uma alternativa apoiada
pelo governo federal para
subsidiar o transporte
coletivo nos municípios”,
destacou.
ECONOMIA
A Frente Nacional de
Prefeitos (FNP) estima
que a aprovação da reforma da Previdência
pode resultar em uma
economia de quase R$
300 bilhões ao longo de
20 anos para os municípios que têm regime
própr io de Previdência. A estimativa é do
presidente da entidade

Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil

Reforma da Previdência foi tema central do encontro com ministro Paulo Guedes, em Brasília-DF, na segunda-feira (25)

Guedes fala sobre a Reforma da Previdência em encontro com prefeitos. No detalhe, Izaias

e prefeito de Campinas,
Jonas Donizette.
“Se for aprovada reforma, em quatro anos
ela gerará economia de
R$ 32 bilhões para os 35

maiores municípios e de
R$ 156 bilhões em dez
anos, de R$ 297 bilhões
em 20 anos”, previu o
presidente da FNP, referindo-se aos municípios

que já têm regime próprio
de Previdência, como é o
caso de Jacareí.
Esse resultado positivo, no entanto, depende,
em parte, do atendimento

de cinco demandas feitas
pela entidade. Entre elas
está a de que se faça uma
cobrança efetiva daqueles
que devem à Previdência.
“Em primeiro lugar, é
necessário que a reforma
previdenciária tenha, de
imediato, vigência para
municípios. É preciso,
tam b é m , q u e t e n h amos u m reg i me pró prio para empréstimos
consignados; e que o
regime próprio de Previdência não pague Pasep [Programa de Formação do Patrimônio do
Servidor Público]”, disse
Donizette.
“Em quarto lugar, precisamos de mais velocidade para as compensações
provenientes do governo
federal para municípios.
Por fim, que sejam feitas
compensações ao INSS,
por meio da cobrança de
quem deve à Previdência”, completou.

Jacareí tem dois projetos concorrendo
ao ‘Prefeito Empreendedor’ do SEBRAE
Jacareí está concorrendo ao prêmio ‘Prefeito Empreendedor’ do
SEBRAE (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro
e Pequenas Empresas).
Atualmente, o governo
Izaias Santana (PSDB)
é finalista na fase estadual. Foram inscritos dois
projetos da Secretaria de
Desenvolvimento Econômico: ‘Jacareí Cidade
Empreendedora’ e ‘Mapeamento de Cadeias
Produtivas de Jacareí’.
O ‘Prefeito Empreen-

dedor’ é um concurso
de reconhecimento aos
prefeitos e administradores regionais que implantaram projetos com
resultados comprovados
com foco no desenvolvimento dos pequenos
negócios do município
e à moder nização da
gestão pública.
CIDADE
EMPREENDEDORA
O projeto tem como
objetivo tornar mais acessível e de forma participa-

tiva e voluntária, o acesso
aos mais variados modelos de gestão e qualificação aos empreendedores
e empresários de Jacareí.
Além disso, visa estimular o cooperativismo e as
parcerias entre empresas
participantes, empresas
âncoras parceiras, instituições de ensino e entidades representativas,
formando uma sólida
rede de apoio.
CADEIAS
PRODUTIVAS
O objetivo central do
programa é mapear a
estrutura da cadeia produtiva do município, realizando o diagnóstico
do potencial industrial,
estudando sob a ótica
da visão sistêmica do
Desenvolvimento Econômico, as principais
causas relacionadas às
dificuldades na viabilização de negócios entre
empresas locais de diferentes tamanhos. A
ideia é defender a premissa que os negócios
fechados entre as empresas de Jacareí geram
ma i s opor t u n id ades,
empregos, renda, avanços tecnológicos e novos
conhecimentos, fortalecendo a economia local.
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Prefeitura lança aplicativo para
confirmação de consultas nas UBSs
De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, objetivo é reduzir faltas nas consultas e facilitar a vida dos usuários do sistema
Divulgação/CMJ

dados do aplicativo estarão sincronizados com
as informações da rede
pública de saúde.
Ferramenta já
pode ser baixado
nos celulares
com sistema
Android

A Redação
A Prefeitura de Jacareí, através da Secretaria
Municipal de Saúde, confirmou para o próximo
dia 3 de abril (quarta-feira), aniversário da cidade,
o lançamento oficial do
aplicativo Fast Cidadão.
O objetivo é reduzir faltas
nas consultas médicas
(absenteísmo) e facilitar a
vida do usuário, já que ele
não precisará ir até uma

unidade de saúde para
desmarcar a consulta.
O aplicativo já está
disponível nos celulares

No caso de uma
consulta no SIM,
com especialista,
a notificação será
enviada com quatro
dias de antecedência

com sistema Android.
Após baixá-lo, o cidadão
terá que clicar no ‘primeiro acesso’, preencher os
seguintes dados: nome,
data de nascimento, CPF,
e-mail, criar uma senha e
confirmar a senha, além
de selecionar a cidade
de Jacareí e aceitar os
termos de uso.
É imprescindível que
o usuário atualize seus
dados em qualquer unidade de saúde, pois os

CONFIRMAÇÃO
O aplicativo enviará
uma mensagem de texto um dia antes de sua
consulta agendada. O
munícipe terá a opção
de responder ‘sim’ ou
‘não’. Caso ele não possa
comparecer a consulta

será cancelada, e para
um posterior agendamento será necessário
que compareça à unidade
de saúde.
ESPECIALISTA
No caso de uma consulta no SIM (Sistema
Integrado de Medicina),
com especialista, a notificação será enviada
com quatro dias de antecedência.

Segundo Rosana Gravena, secretária municipal de Saúde, o aplicativo
irá reduzir o absenteísmo e facilitar a vida
do cidadão. “O usuário
poderá desmarcar a consulta sem sair de casa
ou do trabalho, oferecendo a possibilidade
de outra pessoa ser
consultada. Um grande
avanço para a saúde de
Jacareí”, destaca.
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Geral

Anhanguera tem plantão
para preenchimento
e envio do IRPF 2019
A Redação

imóveL
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

www.diariodejacarei.com.br

Os alunos do curso de
Ciências Contábeis da
Anhanguera de Jacareí
(campus 1) oferecerão
até o dia 30 de abril, das
19h10 às 21h, orientação aos contribuintes
no preenchimento da

COMUNICADO
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

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

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

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

QUEM DEVE
DECLARAR
De ve m d e c l a r a r o
IRPF pessoas que receberam rendimentos
tributáveis cuja soma
a nu a l foi s up e r ior a
R$ 28.559,70, além dos
cont r ibuintes que receberam rendimentos
isentos, não tributáveis
ou tributados exclusivamente na fonte, cuja
soma foi superior a R$
40 mil no ano de 2018,
dent re out ros per f is,
que podem ser consultados no portal da
Receita Federal (www.
receita.fazenda.gov.br).
O prazo de entrega da
declaração vai até o dia
30 de abril de 2019.

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

Editais
Aos Senhores Pais e Responsáveis
CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
DIA 25 Mar 2019
O Presidente da ASPAD - Associação de Pais e Amigos do
Down, Ednamara Gonçalves Carneiro, no uso das atribuições
que lhe confere o Estatuto Social, convoca os senhores
pais e associados para se reunirem em Assembleia Geral
Extraordinária, a ser realizada no dia 27/04/2019 às 10h (dez
horas) nas instalações de sua sede à Rua Hum, nº. 180, Campo
Grande – Jacareí/SP, em 1ª convocação com a presença de 2/3
(dois terços) do número de sócios ou em 2ª convocação com
qualquer número de presença às 10h30 (dez horas e trinta
minutos) para deliberarem sobre o seguinte assunto:
1ª Eleição da Diretoria Executiva e do Conselho Fiscal para o
biênio de 2019 a 2021.

declaração do Imposto
de Renda Pessoa Física
2019 (IRPF). Para receber o atendimento, os
interessados devem levar
um quilo de alimento
não perecível, que será
doado a uma instit uição benef icente, e
compa recer mu n idos
de documentos pessoais e comprobatór ios
dos rendimentos do
ano anterior. Os atendimentos serão realizados para pessoas com
rendimentos tributáveis
de até R$ 60.000,00.
Os acadêmicos realizarão ainda, no dia 30
de março, atendimentos
na Paroquia Santa Cecília (região central),
das 9h às 12h.

EDITAis
EDITAL DE CHAMAMENTO E NOTIFICAÇÃO
Ilmo. Sr. Luiz Fernando dos Santos
Na qualidade de proponentes/adquirentes do Lote 06 Quadra 22
do Loteamento Altos de Santana – Parte aberta, devido à falta
de comunicação de endereço e perda de contato.
A empresa SANT´ANNA DO PEDREGULHO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., com sede na Rua Cunha, nº 111,
13º, Sala 5, São Paulo, SP, Tel. (11) 5081-9999, na qualidade
de proprietária do imóvel acima identificado, vem pelo presente
EDITAL, notificá-lo (s) para entrar (em) em contato com a mesma
no prazo improrrogável de 15 dias a contar desta, para tratar (em)
de assunto de Vosso interesse, sob pena de considerar rescindida
toda e qualquer relação jurídica já havida.

EDITAL DE CHAMAMENTO E NOTIFICAÇÃO
Ilmo. Sr. Adilson Pereira Batista
Na qualidade de proponentes/adquirentes do Lote 10 Quadra
26 do Loteamento Altos de Santana – Parte aberta, devido à
falta de comunicação de endereço e perda de contato.
A empresa SANT´ANNA DO PEDREGULHO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., com sede na Rua Cunha, nº 111,
13º, Sala 5, São Paulo, SP, Tel. (11) 5081-9999, na qualidade
de proprietária do imóvel acima identificado, vem pelo presente
EDITAL, notificá-lo (s) para entrar (em) em contato com a mesma
no prazo improrrogável de 15 dias a contar desta, para tratar (em)
de assunto de Vosso interesse, sob pena de considerar rescindida
toda e qualquer relação jurídica já havida.

EDITAL DE CHAMAMENTO E NOTIFICAÇÃO
Ilmo. Sr. Gilmar Luiz da Silva
Na qualidade de proponentes/adquirentes do Lote 03 Quadra 24
do Loteamento Altos de Santana – Parte aberta, devido à falta de
comunicação de endereço e perda de contato.
A empresa SANT´ANNA DO PEDREGULHO EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA., com sede na Rua Cunha, nº 111, 13º, Sala 5,
São Paulo, SP, Tel. (11) 5081-9999, na qualidade de proprietária do
imóvel acima identificado, vem pelo presente EDITAL, notificá-lo (s) para
entrar (em) em contato com a mesma no prazo improrrogável de 15
dias a contar desta, para tratar (em) de assunto de Vosso interesse, sob
pena de considerar rescindida toda e qualquer relação jurídica já havida.

EDITAL DE CHAMAMENTO E NOTIFICAÇÃO
Ilma. Sra. Olinda Maria Rosa
Na qualidade de proponentes/adquirentes do Lote 07 Quadra 27
do Loteamento Altos de Santana – Parte aberta, devido à falta
de comunicação de endereço e perda de contato.
A empresa SANT´ANNA DO PEDREGULHO EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA., com sede na Rua Cunha, nº 111, 13º, Sala 5,
São Paulo, SP, Tel. (11) 5081-9999, na qualidade de proprietária do
imóvel acima identificado, vem pelo presente EDITAL, notificá-lo (s)
para entrar (em) em contato com a mesma no prazo improrrogável de 15
dias a contar desta, para tratar (em) de assunto de Vosso interesse, sob
pena de considerar rescindida toda e qualquer relação jurídica já havida.
EDITAL DE CHAMAMENTO E NOTIFICAÇÃO
Ilmo. Sr. Luis Gustavo de Souza
Na qualidade de proponentes/adquirentes do Lote 09 Quadra 21
do Loteamento Altos de Santana – Parte aberta, devido à falta de
comunicação de endereço e perda de contato.
A empresa SANT´ANNA DO PEDREGULHO EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA., com sede na Rua Cunha, nº 111, 13º, Sala 5,
São Paulo, SP, Tel. (11) 5081-9999, na qualidade de proprietária do
imóvel acima identificado, vem pelo presente EDITAL, notificá-lo (s) para
entrar (em) em contato com a mesma no prazo improrrogável de 15 dias
a contar desta, para tratar (em) de assunto de Vosso interesse, sob
pena de considerar rescindida toda e qualquer relação jurídica já havida.
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‘Mentes únicas’ mostra que o Os espelhos nossos de cada dia
autismo não é o fim de tudo A

o ler ‘O Ensaio Sobre a Cegueira’, de José Saramago, a seguinte frase mexeu comigo: ‘Ele notou que
estava diante do espelho e se assustou – nada via,
mas o espelho o enxergava’.
Antônio Abujamra dizia outra: ‘Pensar é errar. O espelho reflete certo, pois não pensa’. Ao assistir ‘Nós’
(2019), o novo trabalho de Jordan Peele (‘Corra!’, 2017),
o impacto foi tanto arrebatador, angustiante, nervoso ou
até mesmo delirante.
Você não sairá da sala sem pelo menos refletir sobre o
que acabou de ver. Na tela, a família Wilson vai à praia de
Santa Cruz passar o fim de semana – pai (Gable, Winston
Duke), mãe (Adelaide, Lupita Nyong’o), a filha mais velha
(Zora, Shahadi Joseph) e o caçula (Jason, Evan Alex).
Um trauma de infância faz Adelaide ter calafrios quando chega ao local. Algumas coincidências se sucedem,
peças parecem se fechar, enfim, o clima a ela não está
bom ali. Até que durante a noite uma família se posta em
frente à casa deles.
Quatro pessoas: pai, mãe e 2 filhos – imóveis, insensíveis, de certo modo muito estranhos. A partir daí a fita
mergulha na insânia (loucura, demência?). ‘Nós’ tem tantas referências de clássicos do terror, e pistas, dicas de
como a trama se desenrolará nos minutos seguintes que
qualquer fã de cinema se deleita de forma absurda.
Desde ‘O Homem que Ri’ (1928), passando por ‘Os
Pássaros’ (1963) e até mesmo ‘Corra!’, na qual parte da
trilha sonora de ‘Nós’ está firme, nas mínimas nuances e
sem cair nos achaques dos lugares-comuns.
Peele está mais lapidado e o seu trabalho tanto de
diretor como de roteirista está umas 10 vezes melhor. E
o que escrever sobre a atuação de Lupita? A atriz nos
mostra toda a malignidade, frieza e desgosto de Red, o
reflexo de Adelaide.
O longa aposta em toques de humor com mais parcimônia. Desta vez, J. Peele soube melhor equilibrar estes
pontos e a fita, que estreou esta semana, é o horror psicológicos dos bons. Imperdível.
Duração: 116 minutos. Cotação: ótimo.

Obra diz que é possível ajudar um autista a desenvolver habilidades impulsionando seu potencial
Esclarecer informações valiosas sobre o
Transtorno do Espectro
Autista (TEA) e reforçar a impor tância do
diagnóstico. Essas são
uma das propostas do
livro ‘Mentes únicas’, de
Clay e Luciana Brites.
Publicada pela Gente
Editora, a obra mostra
que o transtorno não é
o fim do mundo e que é
possível ajudar um autista a desenvolver suas habilidades impulsionando
seu potencial.
Com linguagem acessível e trazendo um panorama histórico sobre
o tema até os tempos
atuais, a obra pretende
mostrar que o conhecimento é o fator fundamental responsável por
fazer as crianças, dentro

Ilustração

Capa do livro
‘Mentes únicas’,
publicado pela
Gente Editora

autismo foi descoberto, quais são as
pesquisas atuais
sobre o assunto,
como o cérebro
de uma cr iança
autista funciona,
como identificar
o espectro numa
criança ou adolescente e quais são
as melhores abordagens e práticas
no dia a dia.
do espectro, tornem-se
seres humanos realizados
dentro de suas particularidades.
‘Mentes Únicas’ ensina também como o

DESINFORMAÇÃO
O neuropediatra Clay
Brites explica que o autismo é um transtorno
de desenvolvimento que
afeta de maneira decisiva

e predominante a capacidade de percepção social.
Segundo o especialista,
estima-se que, aproximadamente, 1% da população tenha autismo.
“Apesar disso, o assunto
ainda é pouco discutido
em âmbito nacional. Por
esse motivo, há tantas
dúvidas de familiares e
profissionais das áreas
de educação e saúde”,
reforça.
Segundo a psicopedagoga Luciana Brites, a
falta de informação é
o grande vilão. Ela diz
que é comum ver pais
e professores apresentarem grandes dificuldades em lidar com os
autistas. “Mas, apesar
de todas os desafios, é
possível ajuda-los a ter
uma vida melhor”.

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

Recomendamos...
Aniversário de Jacareí traz
uma semana de programação

N
Divulgação/PMJ

Horóscopo
VISITE: WWW.OMARCARDOSO.COM.BR
áries
21/03 a 20/04
Dedicar- se a rotina é o melhor que pode
fazer neste dia. Pense nos problemas
como quem tenta solucionar um quebracabeças e encontrará a solução adequada.
Terá uma ideia feliz a respeito dos seus
próprios assuntos.

touro
21/04 a 20/05
Hoje, você estará com o espírito elevado,
traduzindo isso em sua disposição para
ser inteligente e lógico. Aproveite para
tratar de assuntos que lhe interessam. Favorável aos jogos, sorteios, loteria.

gêmeos
21/05 a 20/06
O planeta Mercúrio trará a oportunidade
de uma nova relação amorosa, como consequência natural da intensidade de seus
sentimentos. Ou então, uma relação já
existente irá se fortalecer, renovar e ganhar um novo conteúdo afetivo.

cÂncer
21/06 a 21/07
Atitudes impulsivas no lar impedirão a tranquilidade e acirrarão certos desequilíbrios já
existentes nessa área. Melhor compreensão
dos sentimentos afetivos, embora sejam mínimas as mudanças nessa área. Possibilidade de iniciar estudos ou atividades ligadas à
comunicação.

leão
22/07 a 22/08
Sua natividade astral estará sendo beneficiada neste dia. Presságios benéficos para
as amizades, os contatos com o sexo oposto e o auxílio de avós e sogros. Ótimo para
questões artísticas, publicidade, filantropia e caridade.

virgem
23/08 a 22/09
Momento benéfico. Procure distrair- se fazendo uma viagem curta. Fará novas e úteis
amizades. Momento de muitas mais possibilidades, caso contrário, fique atento quanto a
pessoas invejosas.

LIBRA
23/09 a 22/10
Seja mais confiante em si mesmo, empreendedor e executivo que conseguirá melhores
resultados neste dia. Todavia, a fase não lhe
será das melhores, principalmente no que
se refere ao dinheiro e sua saúde.

ESCORPIÃO
23/10 a 21/11
Disposição física e mental favorecidas. O
contato com pessoas amigas trarão compensadoras vantagens principalmente no
que se refira a dinheiro ou à sua profissão.
Sua mente fértil e criativa, estará ainda
mais sensível à criação de oportunidades
que poderão colocá- lo em projeção, inclusive no amor.

SAGITÁRIO
22/11 a 21/12
Neste dia você poderá enfrentar alguns
pequenos obstáculos e oposições inesperadas. Com o auxílio de amigos, parentes,
colegas e vizinhos poderá contornar isso.
Evite atitudes agressivas.

CAPRICÓRNIO
22/12 a 21/01
O amor estará bastante beneficiado, juntamente com a saúde e as relações sociais
e pessoais. Evite prejudicar sua saúde,
não cometendo excessos na alimentação,
alcoólicos e profissionais. A evolução da
personalidade será evidente.

AQUÁRIO
21/01 a 19/02
Cuidado com prejuízos causados por empregados ou sócios. Não realize o negócio
que está pretendendo hoje. Espere o dia de
amanhã para fazer isso. Não abuse da saúde
e não discuta com a pessoa amada.

PEIXES
20/02 a 20/03
Saúde favorecida. Conte consigo mesmo
para resolver seus problemas. Os outros
irão notar sua tenacidade e persistência podendo lhe tributar o dobro de crédito a partir deste dia. No amor, aja com sinceridade.

o dia 3 de abril (quarta-feira), Jacareí vai comemorar os seus 367 anos. A Prefeitura Municipal em
parceria com a Fundação Cultural preparou uma
semana de atrações para toda a população. A programação vai do dia 1º ao dia 7 de abril, com opções de shows,
exposições, inaugurações e diversos
outros eventos, com
destaque para a apresentação de artistas
locais. “Vamos celebrar o aniversário da
cidade valorizando os
artistas de nossa terra. Jacareí é também
um berço de muitos talentos, principalmente na música”, diz Bruno Castro, presidente da Fundação.
Mais detalhes, na capa desta edição ou no site www.
jacarei.sp.gov.br.

Saúde
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Direito do consumidor

INSS alerta aposentados sobre
fraudes em crédito consignado
O aposentado ou pensionista não pode comprometer mais de 35% de sua renda para a contratação do crédito

O crédito consignado
é um empréstimo feito
por meio de convênio
do Instituto Nacional
do Seguro Social (INSS)
com bancos. O aposentado ou pensionista não
pode comprometer mais
de 35% de sua renda.
Para a contratação
do crédito, é preciso
apresentar documentos
pessoais do aposentado ou pensionista na
instituição financeira
escolhida, incluindo os
documentos de iden-

tidade ou Carteira de
Habilitação (CNH) e
Cadastro de Pessoa
Física (CPF).
Além disso, é obrigatório que o contrato
seja assinado pelo
próprio segurado. “O
empréstimo, de nenhuma maneira, pode ser
concedido por telefone,
sem o comparecimento
do segurado ao

Marcelo Camargo/Agência Brasil

Kelly Oliveira
Agência Brasil

Para a contratação
do crédito, é preciso
apresentar documentos
pessoais na instituição
financeira escolhida

banco ou financeira”,
alerta o INSS.
O INSS orienta que,
caso exista interesse
na contratação do
consignado, o segurado deve procurar
bancos ou financeiras.
“Vale destacar que o
segurado nunca deve
passar informações
pessoais e de benefícios por telefone, pois
este tipo de conduta
pode facilitar a ação
de criminosos e acarretar em fraudes no
benefício”.
Para coibir fraudes
contra aposentados e
pensionistas, o INSS
reforça que o beneficiário ou representante
legal pode fazer o bloqueio ou desbloqueio
do benefício para a
contratação de empréstimos consignados ou
até mesmo o cartão de
crédito, por meio de
sistema eletrônico.

Segurado que foi vítima de golpe deve procurar Ouvidoria do órgão
O seg u rado que for
vítima de algum golpe ou
detectar irregularidades
nos descontos em folha
deve cadastrar imediatamente sua manifestação
na Ouvidoria do I NSS
por meio da Central de

Teleatendimento 135 ou
pelo portal (inss.gov.br).
Em caso de perda , f u rt o o u r o u b o, a p e s s o a
d e ve f a ze r i med i atame nt e u m b ole t i m d e
ocorrência, para se
resg ua rdar de eventuais

fraudes no benefício.
Os segurados também
podem consultar o site
Extrato de Empréstimos
Consignados pela internet ou ter acesso a esse
serviço em uma unidade
do INSS. Assim, é possí-

vel conferir mensalmente se há irregularidades
no benefício.
Por meio desse extrato
é possível ao seg urado
conferir todo histórico
de créditos consignados
realizados com desconto

no benef ício previdenciár io, além de out ras
i n fo r m a ç õ e s c o m o a
m a r ge m d a c o n s i g n aç ã o a t u a l , v a lo r e s d e
pa rcela e prazo. O cad ast ro no Meu I NSS é
feito de t rês ma nei ras:

p el a i nte r ne t , comparecendo a uma agência
d o I NS S o u no s b a n cos autor izados. Até
agora, mais de 20 m il hões de usuá r ios já se
registraram no sistema,
informou o órgão.

