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Editorial

Conhecimento

RECONHECIMENTO

Divulgação/CMJ

O programa de estágio da Câmara Municipal ficou entre os
finalistas para receber o 10º Prêmio CIEE, realizado no dia 4
de abril, em São Paulo. Foram 1,2 mil concorrentes vindos de
empresas privadas, de economia mista, terceiro setor, órgãos
públicos e empresas públicas. Do total de oito órgãos públicos concorrentes na categoria, apenas três foram premiados.

E

STÍMULO

O prêmio é uma iniciativa do Centro de Integração
Empresa-Escola (CIEE) em parceria com a Associação Brasileira de Recursos Humanos – Seccional São Paulo –, que visa
e reconhecer as organizações que investem na formação e no
treinamento de jovens profissionais, colaborando para a sua
efetiva inserção no mundo do trabalho.

MEIO AMBIENTE

O plenário da Câmara aprovou, na quarta-feira
(10), requerimento do vereador Valmir do Meia Lua (DC)
que convoca o secretário de Meio Ambiente, Júlio Pires,
para prestar esclarecimentos a respeito do serviço de capina realizado em Jacareí. Ainda não há data definida para
a ida do secretário à Casa.

DIVERGÊNCIAS

Valmir afirma existir divergências entre o número
de funcionários constante no contrato entre a administração
e a Ambiental Jacareí, e o número efetivo de trabalhadores em
atividade no serviço de capina nos bairros. Em resposta a um
pedido de informações do vereador, a Prefeitura informou que a
Concessionária possui o total de 484 empregados, entre operacionais e administrativos, sendo 102 no serviço de capina,
45 na varrição e 74 na coleta de lixo.

PARTIDO VERDE

No último dia 31, o Partido Verde promoveu evento
de filiação em Jacareí que contou com a participação de 70
pessoas. O encontro para integrar os novos membros contou
com a presença da secretária de Finanças e vice-presidente
do PV local, Rossana Vasques, que fez um balanço de seu trabalho enquanto titular na pasta do Meio Ambiente nos dois
primeiros anos de governo Izaias Santana (PSDB).

REFORÇO

De acordo com o presidente do
partido, Will Mendes, o evento marcou
a voltou de Antonele Marmo (foto),
que no passado trocou o PV pelo PT,
e que, como suplente, ocupou uma cadeira na Câmara como vereador. Mendes disse que o partido negocia a vinda de um segundo vereador para a sigla
que, atualmente, conta com a doutora
Márcia Santos nos seus quadros.

Divulgação/CMJ

AUXÍLIO-VEÍCULO

O Estadão publicou em seu site, na quarta-feira (10),
uma reportagem sobre a tentativa da Assembleia Legislativa
de São Paulo de criar um ‘auxílio-veículo’ de R$ 4.244 mensais para os deputados que decidirem abrir mão do veículo
da frota da Alesp e optar pelo aluguel. Tal medida, que ainda
será votada no plenário, geraria um custo anual de R$ 5 milhões a mais aos cofres públicos.
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A situação agora já sabe

A

chamada oposição ao
governo do município
iria se reunir na noite de
sexta-feira passada (12) para
uma análise da situação política em Jacareí e – com certeza – preparar terreno para a
eleição municipal de outubro
do ano que vem. Estariam presentes os ex-prefeitos Marco
Aurélio de Souza e Hamilton
Mota (ambos do PT), além de
representantes do PCdoB e do
PSOL. Marco Aurélio não nega
a pré-candidatura. Há possibilidade de não ser pelo PT,
se for necessário. A recente
desaprovação de suas contas
vai passar por longo processo
de defesa na Justiça e o grupo
entende que será derrubada.
A citação desse encontro
(que aconteceria depois de fechada esta edição) tem o objetivo de mostrar como agem os
opositores mesmo diante de

uma grande situação adversa
que os demais não enfrentam:
perderam a eleição passada
e o principal nome pode ser
impedido de concorrer. A
opção dos situacionistas parece difusa e incoerente: se o
prefeito Izaías Santana (PSDB)

O grupo que comanda
a prefeitura sofre
a desvantagem do
desgaste normal de um
governo ainda sem brilho
não disputar a reeleição, não
se apresenta, neste momento,
nenhum nome forte a encarar
os opositores, mesmo que seja
para se contrapor às decisões
‘do outro lado’.
A oposição mostra-se organizada e com pressa. Possui

gente conhecedora do ‘caminho das pedras’ para serem
atiradas no adversário nos
próximos meses até a eleição.
Interessa a Jacareí viver um
processo democrático com
participação efetiva de nomes
que apresentem propostas
claras para a cidade e que
permitam ao eleitor escolher.
Isto demanda tempo.
O grupo que comanda a
prefeitura sofre a desvantagem do desgaste normal de
um governo ainda sem brilho,
da falta de prática da militância, de nomes destacados e
da conjuntura nacional que
impede a realização de obras
e que não participa à altura. E
não se trata de querer ou não
envolver-se com o processo;
já estava envolvido havia bastante tempo sem saber; só que
agora sabe.
É a nossa opinião.

J

acareienses de todas
as gerações continuam mantendo a cidade
com a fama de “celeiro de
artistas musicais”. Jacareí,
que já teve no passado
José Maria de Abreu, J.
Domingues, Zé Cupido e
mantém Miragaia e Cecília
Militão como referências
que não deixam dúvidas,
possui também dezenas
de outros cantores e musicistas próximos de aparecerem no cenário artístico. Faz pouco tempo, três
meninas com idade 12
anos – as gêmeas Raquel
e Isabella, e a já profissional Isabely Fernandes
–, famosas da noite para
o dia pela participação
no programa “The Voice
Kids”, reforçam tudo isso.
A bola da vez está nas
mãos de Patrícia Toledo
que acaba de explodir

Patrícia Toledo, a estrela da vez
no cenário nacional. Ela
participou com sucesso,
mês passado, divulgação
no “The Four
Brasil”, da TV
Record.
Patrícia
a nasceu em
Jacareí, no
Parque Santo
Antônio. Ainda bem jovem,
ingressou no
coral da Igreja
da Santíssima
Trindade. Logo
depois, chegada a fase da contestação,
deixou o coral e – claro

– foi para grupos musicais femininos de música “hip-hop”.
Participou de
dois conjun tos o que lhe
permitiu ampliar seus cont at o s c om o
meio artístico
prof issional ,
principalmente
de São Paulo.
Isto lhe valeria,
mais tarde, um
convite para o
mencionado
programa da Record.
Na fase seguinte, em

*Dr. Paulo de Tarso
Castro Carvalho

O

s fatos ocorridos na
vizinha Guararema,
que resultaram
em mais de uma dezena
de mortos, estimulam o
pensamento crítico. A ação
só foi possível graças ao
serviço de inteligência
do Ministério Público e
da gloriosa Polícia Bandeirante. De fato, vidas
humanas foram perdidas e a circunstância do
evento será objeto de investigação pelos poderes
constituídos.
Com certeza houve necessidade de uma ação de
força dos órgãos de segurança que resultaram em
muitos mortos. Os experientes policiais e seus comandantes, igualmente os
Promotores de Justiça, silenciaram, demonstrando
bom senso, respeito à Lei e

Estímulo à violência
equilíbrio. A experiência indica que declarações precipitadas e proferidas no
calor dos acontecimentos,
não calham bem. Apesar
disso, o Governador não
se conteve, afirmando que
‘estão de parabéns os
policiais que agiram e colocaram no cemitério mais
de dez bandidos’ Além de
inapropriado, impróprio
e abrasivo, o comentário
demonstra pouca intimidade com a Constituição
da República. As referidas
palavras proferidas pelo
mandatário maior do Estado de São Paulo, com
todo o respeito, além de
expressarem descuido

com a linguagem, podem
estimular mais violência e tangem ao ilícito.
Sem dúvida, o domínio
dos manuais econômicos,
dos princípios do mercado
financeiro, do empreendedorismo, da força para
o trabalho, do acordar
antes do galo da madrugada, são atributos esperados do exercente de
função pública de tanto
relevo, por isso, merecem apl ausos. Porém,
exige-se do governante
estadual , o mínimo de
conhecimento da Carta
Republicana de 1988.
Uma breve leitura do
preâmbulo, avançando aos

2017, mais amadurecida,
deixou o hip-hop e foi
para a música romântica.
Estudou canto com o
professor Adam Fause
e partiu para a carreira solo. O resultado foi
quatro composições
próprias de bom nível,
no momento à espera
de opor tunidade para
gravação.
Para ela, o importante
é conseguir manter o
f o c o e m s e u p r oj e t o
artístico e já ter reverberado o nome de Jacareí pelo o país inteiro
nas apresentações. Servidora pública, enquanto a consagração não
chega, Patrícia curte o
filho Victor (que a apoia,
“mas quer nada com agitações do mundo artístico”) e a cidade torce pelo
seu sucesso.

princípios fundamentais,
adiantando aos direitos e
garantias, e perpassando
pelos direitos, deveres
individuais e coletivos (que
não vão além de cinco artigos e incisos variados),
seria de grande valia, e
evitaria o falar sem pensar.
A República Federativa
do Brasil rege-se pelos
princípios da prevalência
dos direitos humanos, da
defesa da paz, da solução
pacífica dos conflitos, da
cidadania, da dignidade
humana. O que o eleitor e
o povo paulista desejam,
aspiram e ambicionam,
é a eliminação da raiz da
violência.
Como afirmou Miguel
de Cervantes: “Elimine a
causa e o efeito cessa”.
*Dr. Paulo de Tarso Castro
Carvalho é advogado, mestre
em direito e professor universitário.
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Prefeitura vai desapropriar complexo
do EC Elvira na Rua Chiquinha Schurig
A Prefeitura Municipal anunciou que irá
desapropriar o antigo
complexo de prédios do
Esporte Clube Elvira, localizado na Rua Chiquinha Schurig e entorno, no
Jardim Independência,
região oeste de Jacareí. O
Decreto 735 de 8 de abril
de 2019, que oficializa a
compra dos imóveis, está
publicado na edição de
sexta-feira (12) do Boletim Oficial do Município.
O documento é assinado
pelo prefeito Izaias Santana (PSDB).
Os imóveis a serem desapropriados, numa área
de quase 5 mil metros
quadrados, incluem o
antigo ginásio de esportes Hélio D’Ávila, que
há anos está abandonado
pelo clube, sem manutenção e impedido de receber eventos esportivos,
porque não possui alvará
do Corpo de Bombeiros.
A desapropriação deverá
ser paga com recursos
da Secretaria Municipal
de Educação, ao custo

antigo
ginásio de
esportes
Hélio D’Ávila,
que há anos
está abandonado, sem
manutenção
e impedido
de receber
eventos
esportivos

de R$ 2,200 milhões, já
descontados os débitos
do clube, parcelados até
dezembro de 2020.
De acordo com a atual administração, para
adequar o prédio, serão
rea l i zad a s vá r ia s reformas como pintura,
r e ve s t i me n t o d e p a rede, pavimentação e
hidráulica, orçadas em
pouco mais de R$ 1,815
milhão.
“Vale ressaltar que,
além do investimento, o
local será utilizado pela

Secretaria Municipal de
Educação para as atividades do período integral, o que resu lta rá
em um custeio anual

Os imóveis a serem
desapropriados
incluem as
dependências do antigo
ginásio de esportes
Hélio D’Ávila

de R$ 2.878.327,80”, explica a prefeitura em nota.
MODELO PT
Em princípio, a transação segue os moldes
da aquisição do parque
aquático do próprio Elvira e da antiga sede
social do Trianon Clube,
na região central, que
foram compradas pelo
Município durante as
duas gestões do ex-prefeitos Marco Aurélio de
Souza (PT), entre os anos
de 2001 e 2008.

Elvira é o clube mais antigo de Jacareí
O clube mais antigo da cidade
é o Esporte Clube Elvira, fundado oficialmente em julho de
1920, com o objetivo de criar um
time de futebol. O nome ‘Elvira’
deve-se ao primeiro patrocinador do time formado anos antes,
a Fábrica de Meias Elvira.
Conhecido como o ‘vermelhinho’, o time de futebol do
Elvira tinha uma grande torcida, que o acompanhava até em

jogos fora de Jacareí.
Na década de 1950, foi construído o Estádio Antônio Jordão
Mercadante com capacidade para
três mil torcedores. Nessa mesma
década, o Elvira incorporou o
Clube Náutico, às margens do
Rio Paraíba, na região do bairro
São João.
Depois de uma longa e bemsucedida trajetória, o Elvira
voltou-se primordialmente para

atividades sociais. Chegou a ter
7 mil sócios, mas acabou sendo
atingido por diversas dificuldades financeiras, como dívidas
trabalhistas e fiscais. Com isso,
precisou vender seu estádio.
Na primeira década dos anos
2000, seu parque aquático e seu
maior ginásio esportivo acabaram sendo desapropriados pelo
Município para serem transformados no EducaMais São João.

José Luiz Bednarski

A

entrada do ancião na cafeteria chamou a atenção
dos clientes. Vestia túnica branca e sandálias
gastas. Sua figura messiânica de olhar penetrante, cabelos desgrenhados e longa barba alva mesclava
Antônio Conselheiro com Velho do Restelo.
Pediu apenas um café expresso, pagou adiantado e
puxou conversa. Preocupa-o a uniformidade sinistra dos
dois maiores jornais paulistas, outrora antagônicos na
linha editorial.
Tais impressos passaram a criticar o novo governo
federal, que se afasta da dependência do comércio com
os chineses e da postura radical dos países islâmicos, e
busca se aproximar dos americanos e judeus.
Coincidentemente, esses jornais concorrentes
comungam do mesmo patrocinador majoritário, uma
montadora estatal chinesa. O provecto acabara de incidir
em pleonasmo: afinal, em países comunistas, os meios
de produção são monopólio do Estado.

Eles estão entre nós
Aliás, cabe consignar que referida indústria comunista
instalou-se aqui em Jacareí justamente durante a Dinastia
do Proletariado, mediante benefícios tributários e facilidades concedidas, em última análise, a governo estrangeiro.
Diretamente de Jacareí, esses verdadeiros espiões comedores de criancinha passaram a irradiar, pela imprensa
que seus agentes financiam, a propaganda destinada a
desestabilizar o Presidente.
Embora a instabilidade acarretasse consequência lógica,
já que nosso Vice, ao inverso do Chefe do Executivo, é entusiasta da continuidade e fortalecimento da relação BrasilChina, a referência desairosa aos próceres do comunismo

Em 2014, ex-vereador
temia ‘decadência’
e pedia anistia para
clubes de Jacareí
A Redação
Em 01 de outubro de
2014, os t radicionais
clubes da cidade foram
tema de uma reportagem escrita pela então
jornalista do Diário de
Jacareí, Renata Melo.

preocupado com a possibilidade desses clubes
acabarem se não conseguissem sanar suas dificuldades financeiras.
“Com isso, certamente
a cidade perderia parte
de sua história e identidade”, lamentava.

DJ/Arquivo

A Redação

DJ/Arquivo

Decreto que oficializa a compra dos imóveis está publicado na edição de sexta-feira (12) do Boletim Oficial do Município

HISTÓRIA
Na década de
1950, Fued Chaquib teve envolvimento direto
na compra da
área do antigo
Náutico do EC
Elvi ra, onde
hoje f unciona
o E du c a M a i s
São João. “Do
jeito que está
Fued Chaquib: empresário e ex-vereador i ndo, daqui a
pouco todos os
Na ocasião, o empresá- clubes da cidade vão
rio e ex-vereador Fued acabar se transformanC h a q u ib proc u rou o do em EducaMais. Isso
jornal para informar que já aconteceu com o ‘Náuestava empenhado em tico’ e com a sede social
resgatar a história de clu- do Trianon”, afirmou.
bes como o Ponte Preta,
Trianon e Elvira. “Tenho
feito contato com várias
pessoas em Jacareí para
tentar conseguir apoio
Do jeito que está indo,
pa ra bu sc a r, ju nto à
daqui a pouco todos
Prefeitura, isenção no
os clubes da cidade vão
IPTU e renegociação
acabar se transformando
das dívidas dos clubes”,
em EducaMais
afirmou.
Fued Chaquib, durante
Na época, o empreentrevista ao Diário em 2014
s á r io já se mos t rava



gerou franca reação negativa dos comensais à teoria da
conspiração defendida pelo velho no café.
O expositor ainda insistiu que o Maranhão também
patrocinou recentemente os jornais envolvidos. O partido do governante dessa província nordestina é o PC do
B, divergência maoísta do originário PCB. Ou seja, mais
uma máquina em prol dos interesses chineses no Brasil.
Os consumidores da cafeteria chegaram à conclusão
de que não adiantaria contrariar um paciente psiquiátrico
surtado e simplesmente ficaram em silêncio, enquanto
ele os sugeria a leitura do livro ‘1964 – O Elo Perdido’,
que expõe os métodos desestabilizadores dos espiões
comunistas.
Com semblante em transe, o velho retomou seu cajado em forma de báculo, não se despediu e seguiu sua
infindável peregrinação. Aliviados por sua partida, os
constrangidos imediatamente esqueceram sua figura.
Tem cada louco à solta!
José Luiz Bednarski é Promotor
de Justiça da Cidadania e do Consumidor
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Mais de 4,3 mil litros foram vendidos
durante a Feira da Cerveja Artesanal
A Redação
Mais de 4 mil litros foram comercializados durante a Feira da Cerveja
Artesanal de Jacareí. De
acordo com a Prefeitura Municipal, parceira
d a F u nd a ç ã o C u lt ural na organização do
evento, através da Secreta r ia de Desenvolv i me nto Econôm ico,
durante os quatro dias
de feira foram vendidos
4.330 litros de cervejas
artesanais.
Ao todo, nove cervejarias par ticiparam
do evento com 48 rótulos diferentes, entre
os dias 4 e 7 de abril,
como parte das comemorações dos 367 anos
de Jacareí. Em nota,

Divulgação/PMJ

De acordo com a Prefeitura, cerca de 10 mil pessoas passaram pelo Pátio dos Trilhos, durante os quatro dias de programação
Ao todo, nove cervejarias participaram
do evento com 48 rótulos diferentes

a Prefeitura informou
ainda que cerca de 10
mil pessoas passaram

pelo Pátio dos Trilhos,
na região central, durante os quatro dias de

programação.
Quatro ‘Foodtrucks’
também participaram

Produtores rurais fornecem alimentos
para restaurante da Suzano em Jacareí
A Redação
A Suzano, empresa resultante da fusão entre a
Suzano Papel e Celulose
e a Fibria, está utilizando produtos agroecológicos no restaurante
da fábrica de Jacareí,
localizada no distrito
de São Silvestre (região
oeste). A As- Divulgação
sociação Minhoca – Parceiros Agroe c ológ ic o s,
apoiada pela
empresa,
passou a ser
fornecedora
de hortifruti
desde o mês
de março.
A parceria
e nt r e a a s sociação e a
GRSA - Grupo de Soluções em Alimentação e
em Serviços
de Supor te,
responsável pelo restaurante da empresa, prevê
o aumento gradual da
quantidade e variedade
de alimentos oferecidos
no local. A previsão é
de que o fornecimento
seja estendido, ainda
neste ano, para outros
restaurantes da GRSA
na região.
“É uma parceria que
gera renda para os pro-

da feira com diversas
opções gastronômicas.
Para entreter os visitantes, cinco shows musicais foram apresentados
durante o período.
PROJETO
O evento integrou o
projeto ‘Jacareí Terra
da Cerveja’. Entre um
conjunto de ações, o
programa pretende criar
incentivos à instalação
de micro cervejarias no
município, com a prospecção de novos negócios, emprego, oportunidades e, ainda, fomentar
a economia.
Est á prev i sto pa ra
o segundo semestre o
‘Seminário Cervejeiro
de Jacareí’ e a realização de um novo festival.

dutores e beneficia os
empregados, que terão
a garantia de produtos
saudáveis e de qualidade. Também é uma
oportunidade de aproximá-los dos projetos de
cunho socioeconômico
apoiados pela empresa”,
afirma o consultor de
Sustentabilidade da Suzano, Adriano Martins.
A ASSOCIAÇÃO

SELO
Outro evento importante ocorreu no dia 4
de abril, com o lançamento do ‘Selo Jacareí Terra da Cerveja’.
Ele foi r e a l i za d o n a

Está previsto
para o segundo
semestre o ‘Seminário
Cervejeiro de Jacareí’
e a realização de
um novo festival
Sala Mário Lago e teve
como obje t ivo at ra i r
empresas para produzir
cervejas e ajudar a impulsionar a economia
do município.

produção e comercialização, com estímulo ao
uso de tecnologias de
baixo custo e reduzido
impacto ambiental.
Por meio do programa, o grupo passou a
integrar projetos da Comunidade que Sustenta
a Agric ult ura (CSA),
organização que promove iniciativas ligadas à sustentabilidade
e agricultura ecológica.
A Associação é formada
por produtores rurais de
São Luiz do Paraitinga e
Redenção da Serra

Constituída no ano
passado, a Associação
Minhoca é formada por
16 famílias de produtores rurais de São Luiz
do Paraitinga e Redenção da Serra, que fazem
parte do gr upo de 56
famílias que integram
projeto em cinco cidades do Vale do Paraíba.
Elas recebem assistência
técnica voltada à gestão,

Outra conquista foi o
fornecimento de cestas
semanais, com produtos
agroecológicos para empregados da Suzano.
Atualmente, 25 pessoas pagam uma mensalidade e recebem alimentos como verduras,
leg umes e mel, todos
produzidos pelos pequenos produtores rurais do programa.
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‘Ponto do Pescado’ define locais
de venda durante a Semana Santa
O tradicional ‘Ponto
do Pescado’ retorna na

próxima semana para
atender a demanda em
Jacareí por peixes frescos
para o feriado da ‘Paixão

 semana santa
PONTO DO PESCADO EM JACAREÍ
Programação da Semana Santa

Jardim Didinha – Av. Pereira Campos/Av. Nicola Capucci
Jardim das Indústrias – Praça Mauro Chaves
Cidade Salvador – Avenida São Jorge
(em frente à Panificadora Cidade Salvador)
Nova Esperança – Av. Sebastião Lopes (Próximo à rotatória)
Quarta-feira (17): 8h às 13h
Quinta-feira (18): 8h às 16h
Sexta-feira (19): 8h às 13h.
Jardim do Vale – Av. Lafayetti Benedito Prianti
Quarta-feira (17): Não haverá montagem
Quinta-feira (18): 8h às 16h
Sexta-feira (19): 8h às 13h.
Mercado Municipal
Quarta-feira (17): 7h às 18h
Quinta-feira (18): 7h às 18h
Sexta-feira (19): 7h às 12h.

Obs: Na sexta-feira (19), o acesso ao Mercadão será pela
porta de carga e descarga, na Rua Frederico Ozanam.

de Cristo’ (Semana Santa).
Serão instalados seis pontos em diferentes locais do
município, que funcionarão de quarta-feira (17) até
sexta-feira (19).
Algumas espécies terão o preço tabelado,
como a ‘Sardinha’ por
R$ 14,90 o quilo e ‘Cavalinha’ e ‘Tilápia’ por R$
15,90 o quilo. De acordo
com a Prefeitura de Jacareí, as demais serão
comercializadas por livre
concorrência.
O programa ‘Ponto do
Pescado’ é coordenado
pela Diretoria de Agricultura e Abastecimento
(Secretaria de Desenvolvimento Econômico).

Serão instalados seis pontos em diferentes locais de Jacareí,
que funcionarão de quarta-feira (17) até sexta-feira (19)
Divulgação/PMJ

A Redação

Algumas espécies
terão o preço tabelado,
como a ‘Sardinha’, a
‘Cavalinha’ e a ‘Tilápia’

SAAE conclui obra e aumenta capacidade
de abastecimento no Parque Meia-Lua

De acordo com
a autarquia, obra
resultou no acréscimo
de 50% na capacidade
de abastecimento
de água do distrito
no acréscimo de 50%
na capacidade de abastecimento de água do
distrito, situado na região
norte da cidade, incluindo os Parque Meia-Lua,
Jardim Conquista, Lagoa

Azul e bairro do Poço.
Ainda de acordo com o
SAAE, com a adutora em
operação “não ocorrerão
mais oscilações constantes no abastecimento
Divulgação/SAAE

O S A A E (S e r v i ç o
Autônomo de Ág ua e
Esgoto) concluiu a implantação da Adutora
Meia-Lua, que vai desde
a avenida Davi Monteiro
Lino até a rua da Imprensa, com extensão total de
5km. De acordo com a
autarquia, a obra resultou

Trabalhadores
durante as obras
de implantação da
adutora Meia-Lua

dessa região”, pois o sistema passou a operar
com maior vazão e de
forma contínua. “Essa
é 32 ª o b r a e n t r e g u e
entre 2017 e 2019”, res-

salta o presidente Nelson
Prianti Junior.
O investimento foi de
pouco mais de R$ 904 mil
com recursos próprios do
SAAE Jacareí.
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Polícia prende três com drogas e
detonadores de bomba em Jacareí
A Redação
A Pol íc i a M i l i t a r
anunciou na quinta-feira (11) a prisão de três
homens que portavam
drogas e dispositivos para
detonar explosivos. A
ação foi conduzida por
policiais do BAEP (Bata-

lhão de Ações Especiais
da Polícia) após buscas
em residências situadas
nos bairros Parque dos
Príncipes e Jardim do
Marquês (região leste).
Os quat ro disposit ivos ac ionadores de
bomba foram encontrados no interior da casa de

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

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

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

um dos suspeitos.
De acordo com a PM,
tudo começou na noite
de quarta-feira (10) quando dois homens foram
abordados numa avenida
do bairro Parque dos

Divulgação/PM

A ação foi conduzida por policiais do BAEP (Batalhão de Ações Especiais da Polícia Militar) em bairros da região leste de Jacareí

O GATE (Grupo
de Ações Táticas
Especiais) precisou
ser acionado
para retirar os
detonadores da casa
Príncipes. Eles foram
revistados e encontradas no interior da casa
de um deles porções de
diversos tipos de entorpecentes e a quantia de
R$ 900,00 em dinheiro,

Os dispositivos para detonar explosivos foram encontrados
no interior da casa de um suspeitos

possivelmente proveniente do tráfico de drogas.
Em depoimento aos
policiais, os suspeitos

confessaram que uma
out ra q u a nt id ade de
entorpecentes era guard ad a n a c a sa de u m
terceiro traficante, no
Jardim do Marquês, na

mesma região.
Em diligência à casa
do terceiro suspeito, os
policiais encontraram
uma arma com numeração raspada, balança
de precisão, meio tijolo
de maconha, 16 porções
da droga, equipamentos diversos, além dos
quatro dispositivos acionadores de bombas. Os
equipamentos estavam
escondidos no banheiro
da casa, em uma caixa
de papelão.
O GATE (Grupo de
Ações Táticas Especiais
da Polícia Militar) precisou ser acionado para
retirar os detonadores
da casa.
Os três homens foram
encaminhados para o 1º
Distrito Policial na Avenida Siqueira Campos,
permanecendo à disposição da Justiça.

editais

diversos
CONSÓRCIO CONTEMPLADO
Crédito no valor de R$ 305 mil para
compra de imóvel, construção e
capital de giro. Peço R$ 35 mil +
transferência da dívida.
Tel.: (12) 99607-3559 (particular).

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

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

empregos
ESTAMOS AGREGANDO
Região Metropolitana do
Vale do Paraíba e Litoral.
VAN, IVECO e ¾.
Telefones:
(11) 2138-2613 (11) 2138-2668 ou
(11) 99139-2573 (Whatsapp).
PAGAMENTO SEMANAL

ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS DE LOTES DO
LOTEAMENTOFECHADO JARDIM CRYSTAL PARK
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLÉIA GERAL
ORDINÁRIA EM 25/04/2019
JOAQUIM RICARDO DO AMARAL ANDRADE, Diretor
Presidente e ANDRÉ LUIZ PEREIRA, Tesoureiro da Associação
dos Proprietários de Lotes do Loteamento Fechado JARDIM
CRYSTAL PARK, nos termos constantes nos artigos 24 e
seguintes do Estatuto da Associação, por meio do presente
Edital CONVOCAM todos os associados a comparecerem à
Assembléia Geral Ordinária a ser realizada no dia 25 de abril
de 2019, ás 19h em primeira chamada, no Quiosque, situado na
Avenida do Cristal, nº 355 – Parque Califórnia, com a presença
de ¾ dos condôminos, com segunda chamada prevista para as
19h30, quando a mesma se instalará com qualquer número de
presentes, visando deliberar acerca do seguinte assunto:
1 – Prestação de Contas do período de março de 2018 a
dezembro de 2018;
2 – Previsão Orçamentária para 2019;
Os condôminos poderão fazer-se representar na Assembléia
por meio de procurador especialmente constituído para tal
fim, através de instrumento público, com poderes específicos
inclusive para votar; ou por outro meio de outro associado munido
de procuração particular para tal fim, com firma reconhecida em
Cartório, com poderes específicos para votar, sendo que cada
associado mandatário poderá representar apenas um único
associado (art. 25, parágrafo primeiro do Estatuto), ficando ainda
cientificado que cada associado disporá de votos proporcionais
ao número de unidades de sua propriedade.
Jacareí/SP, 04 de abril de 2019
Joaquim Ricardo do Amaral Andrade
Diretor Presidente
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EducaMais Jacareí recebe mais
uma ‘Noite da Seresta Darcy Reis’
A Redação
Mantendo a tradição
seresteira da cidade, a
Fundação Cultural apresenta, neste domingo
(14), das 19h às 22h, no
EducaMais Jacareí, mais
uma edição da ‘Noite da
Seresta Darcy Reis’.
O evento teve início
em 1977 por iniciativa
da jacareiense Telê Rodrig ues, hoje com 93
anos. Segundo Telê, a
ideia inicial foi do músico
José Bicudo, já falecido,
que, na época, decidiu
fazer as apresentações
no antigo prédio do Preventório, atual Secretaria
de Planejamento, na Rua
Lamartine Delamare,
região central.
Depois disso, Telê e
José Bicudo convidaram
o locutor Darcy Reis para
realizar a primeira ‘Noite
da Seresta’. Após a morte

Divulgação/PMJ

Evento acontece neste domingo (14), das 19h às 22h, na Sala Ariano Suassuna

Cantores e
músicos de
Jacareí se
reúnem
para mais
uma noite
de seresta

do famoso locutor de
rádio, em abril de 1989,
o evento passou a ser
denominado ‘Noite da
Seresta Darcy Reis’, em
sua homenagem, sendo
realizado anualmente.
A edição deste domingo (14) terá a apresentação do jornalista

O evento teve
início em 1977
por iniciativa
da jacareiense
Telê Rodrigues,
hoje com 93 anos

Benedito Veloso, com a
apre s e n t a ç ã o d e d e z
cantores e cinco músicos, homenageando o
escritor e contador Enéas
Alves dos Santos.
A entrada é gratuita e os
ingressos devem ser retirados no local, uma hora
antes da apresentação.

A
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Máscaras ao chão

turma do Brasil Paralelo ‘está com a macaca’. Se
você ainda não conhece o site, dê uma boa olhada.
Esta semana foi lançado o documentário ‘1964: O
Brasil Entre Armas e Livros’.
Por ser considerada ‘de direita’, a obra, como era de
se esperar, foi espezinhada por aqueles ‘críticos’ conhecidos, os que não se permitiram sequer espiar o filme. A
rede Cinemark o exibiu.
Depois, pressionada por esta gente, pediu desculpas e, por medo de sofrer o forte boicote, disse ter veiculado ‘por engano’. Enfim, uma vergonha atrás da outra. Mas, à fita. ‘1964’ é um impactante registro de como
se processou o arrombamento de porta naquele último dia de março.
Dirigido por Filipe Valerim e Lucas Ferrugem, o longa-metragem é a consagração da retirada de todas as
máscaras que a chamada ‘História Oficial’ nos obrigou a
engolir durante décadas. O filme não é pró-golpe. Apenas mostra os 2 lados da página.
Será impossível você assistir e não se recordar de
pelo menos um professor da época do colegial, ou até da
faculdade. Eu lembrei de 4, por baixo. A produção viajou
ao leste europeu e falou com escritores, pesquisadores,
jornalistas, filósofos, professores pra revelar que, sim,
agentes secretos da extinta Tchecoslováquia se infiltraram no Brasil, treinaram algumas pessoas e aspiravam
implantar o comunismo no país.
A ideia pairava sobre a terra verde-amarela desde
meados dos anos 1950, como mostram documentos até
então secretos – estavam livre a consultas desde 1989.
O trunfo de ‘1964’ é o roteiro ágil, bastante didático (neste caso, é preciso ser) e de edição moderna e eficaz.
Os entrevistados tiveram a tarefa de elucidar passos
da rede vermelha rumo ao Brasil, mostrando que ‘personalidades’ como Marighella, Lamarca e Dilma assaltaram bancos, sequestravam e assassinavam, sem piedade ou ares de democracia.
Uma das ex-guerrilheiras vai ao ponto: ‘O que tem
que se deixar bem claro é que o nosso desejo não era
democracia, mas sim a chamada ditadura do proletariado. Está na hora de todo o mundo saber disso’.
Vejam e tirem as conclusões. Afinal, como escreveu
George Orwell, ‘numa época de mentiras universais, dizer a verdade é ato revolucionário’.
Duração: 127 minutos. Cotação: ótimo.
Rodrigo Romero é jornalista e
escreve para este jornal semanalmente
www.recantodasletras.com.br/autores/rodrigoromero

Recomendamos...
Regina Duarte terá apresentação
única de teatro em Jacareí

C

Horóscopo
VISITE: WWW.OMARCARDOSO.COM.BR
áries
21/03 a 20/04
Indícios de excelentes contatos com pessoas mais idosas que você e de bom nível
financeiro e material. Aproveite tal oportunidade para tirar algum proveito. Inteligência clara e forte magnetismo pessoal.

touro
21/04 a 20/05
Apesar de estar com as atividades mentais ainda muito bem influenciadas pelos
planetas, o período exige um pouco mais
de cautela na construção e elaboração de
planos, principalmente se envolverem a
parte financeira.

gêmeos
21/05 a 20/06
Não é conveniente aventurar- se em novos negócios. Cuidado com o excesso de
gastos. Tudo isso se deve a magnífica influência da lua. Portanto, haverá paz em
todos os setores de sua vida. Não é um
dia totalmente favorável para tratar de
assunto amoroso.

cÂncer
21/06 a 21/07
Excelente dia para experiências psíquicas e
para desvendar segredos de muita importância ao seu progresso. Contudo, tome cuidado
ao nadar ou praticar qualquer esporte aquático. Cuide da sua saúde. Não viaje.

leão
22/07 a 22/08
Bom dia para tratar de assuntos ocultos e
para elevar ainda mais sua inteligência, através de boas leituras e novos conhecimentos.
Terá um bom relacionamento com os pais.
Êxito no amor.

virgem
23/08 a 22/09
Cuidado neste dia, para não perder a confiança das pessoas que são ex tremamente
importantes para você. Lucros através do
conjugue ou associações estão previstos
e o trabalho renderá o necessário para
você feliz.

LIBRA
23/09 a 22/10
Momento em que sua mente estará bastante alerta para obter novas e valiosas informações em relação aos amigos e parentes.
Ótimos passeios. Tudo indica que, nos últimos dias do período, você voltará finalmente os braços do seu amor.

ESCORPIÃO
23/10 a 21/11
Será bem sucedido hoje, notadamente se
adotar uma atitude otimista. Momento excelente para estudos, testes, férias, amor
e contatos pessoais. Melhor ainda para
contratar servidores, contar com favores,
endosso ou fianças.

SAGITÁRIO
22/11 a 21/12
O sucesso que obtiver será repetido nos
próximos dias, pois terá a colaboração de
amigos e pessoas bem situadas financeiramente. Fará passeios agradáveis que redundarão em novas amizades. Êxito no campo
profissional.

CAPRICÓRNIO
22/12 a 21/01
Boas notícias estarão previstas para você
hoje. Terá resultados compensadores se
trabalhar em família. Um pouco de desarmonia em sua vida conjugal, mas com compreensão, tudo acabará bem. Momento
bom para viagens curtas.

AQUÁRIO
21/01 a 19/02
O fluxo é dos melhores para todas as associações, ao casamento, a vida conjugal e
para unir- se a outra pessoa. Bom na saúde.
A cor da sorte é a vermelha. Bom momento para entabular negócios e obter novos
conhecimentos profissionais, para serem
postos em prática brevemente.

PEIXES
20/02 a 20/03
Dia que lhe propicia alguns resultados satisfatórios, principalmente em se tratando
de planos para o futuro. Todavia, deverá
desconfiar em quem quer que seja, cuidar da
saúde e evitar desordens que possam afetar
sua moral. Vai melhorar.

Divulgação

onhecida nacionalmente
por protagonizar diversas
novelas de televisão, mas
sem jamais deixar de fazer teatro ao longo de suas mais de cinquenta décadas de carreira, a atriz
Regina Duarte encabeça o elenco
e dirige o espetáculo ‘Volta ao
Lar’ do dramaturgo Harold Pinter,
ganhador de um Prêmio Nobel de
Literatura. A montagem terá uma
única apresentação no próximo
dia 20 de abril (sábado), às 20h, no EducaMais Jacareí.
Ingressos: R$ 80 (inteira), R$40 (meia). Ponto de venda:
Loja Rock 66 do Shopping de Jacareí

Saúde
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Problemas auditivos podem alterar
o paladar, alerta fonoaudióloga
O paladar e a audição são dois sentidos
completamente interligados. Qualquer alteração
no f uncionamento de
um inf luencia o f uncionamento do outro,
interferindo no sabor
dos alimentos ingeridos.
A fonoaudióloga Isabela
Papera, da Telex Soluções Auditivas, explica
que isso ocorre em razão
de um nervo chamado
‘corda do tímpano’, que
conecta o ouvido médio
com as papilas gustativas, responsáveis por
identificar os sabores e
enviar as informações
a o c é r e b r o. Q u a nd o
acontece alguma perda
auditiva, o paladar é automaticamente afetado.
Quando uma pessoa
tem dores de ouvido,
por exemplo, é sinal de
que o canal auditivo está

inchado e pressionando
a região da corda do tímpano. Muitas vezes, isso
pode alterar momentaneamente o paladar das
pessoas. “Gripes e infecções na garganta podem
interferir na audição e
também no paladar”,
explica Isabela.
IDADE
Outro ponto apontado
pela especialista na relação audição/paladar é o
avançar da idade. Assim
como a visão e o olfato,
a audição e o paladar
também são afetados
com o envelhecimento
por causa das vá r ias
situações de infecções,
uso de medicamentos e
outros agentes tóxicos
que afetam o corpo humano ao longo da vida.
Quanto mais cedo as
causas forem diagnosticadas, mais eficaz será
o tratamento do proble-

Uma em cada dez
pessoas a partir dos 40
anos já percebe
que não ouve bem

a partir dos 40 anos, por
causa do envelhecimento natural do corpo. O
processo é diferente para
cada um, mas aproximadamente uma em cada
dez pessoas nessa faixa
etária já percebe que não



Gripes e infecções
na garganta
podem interferir
na audição e
também no paladar
Isabela Papera, fonoaudióloga
da Telex Soluções Auditivas

ma por um profissional
qualificado.
A fonoaudióloga
alerta, no entanto, que
muitas vezes as causas
de perda auditiva estão associadas à morte
das células ciliadas dos

ouvidos, responsáveis
pela audição. Isso pode
ocor rer por causa da
exposição frequente a
ambientes barulhentos
ou também em razão do
envelhecimento. Nesses
casos, o uso de aparelhos

auditivos é o mais recomendado para o resgate
da audição e a interação
com as pessoas em sociedade.
“Muitas pessoas já
experimentam alg um
grau de perda auditiva

ouve bem. Depois dos 65
anos, a perda auditiva
tende a ser mais severa. Por isso, ao surgir
os primeiros sinais de
dif iculdades para ouvir, procure um médico
otorrinolaringologista”,
conclui a especialista.
Fonte: Ex-Libris Comunicação Integrada.

Estado quer vacinar quase 780 mil
pessoas contra a gripe na região
A Secretaria de Estado mil de profissionais de atualização das carteiras
da Saúde de São Paulo saúde; 13 mil gestantes vacinais dos pacientes
iniciou na quarta-feira e 2,2 mil puérperas (com desse grupo.
(10), em parceria com até 45 dias após o parto),
Entre 22 de abril até
os municípios, a campa- entre outros.
o dia 31 de maio, serão
nha de vacinação contra
De acordo com o Mi- vacinados na segunda
gripe. A expectativa é nistério da Saúde, res- etapa os demais grupos
vacinar de 90% da po- ponsável por encaminhar de risco, como idosos,
pu lação -a lvo de 13,2 as doses da vacina para profissionais da saúde,
m i l hões de pau l istas todo o país, a campanha população indígena, prodef inida para
a campanha
contra o vírus
Inf luenza.
Somente na
região do Vale
do Paraíba,
779,7 mil pessoas devem ser
imunizadas.
De acordo com
a Prefeitura de
Jacareí, a campanha de vacinação ocorrerá
em todas Unidades de Saúde
do município.
Vacina contra a gripe é produzida pelo Instituto Butantan
Arquivo/PMJ

A Redação

Ilustração

Tratamentos variam de acordo com a idade e são influenciados pelo tipo de doença que levou à perda de audição temporária

NÚMEROS
Considerando apenas
a região, a meta é vacinar mais de 220,9 mil
idosos, ou seja, pessoas
com 60 anos ou mais;
aproximadamente 93,2
mil crianças com idade a
partir de seis meses e até
seis anos; cerca de 56,4

ocorrerá em duas etapas.
A primeira, que começou
no dia 10 de abril, voltada
a gestantes, puérperas
(com até 45 dias após
o par to) e crianças a
partir de seis meses e
menores de seis anos.
Nesta fase também haverá uma campanha para

fessores e pacientes com
doenças crônicas, como
asma, diabetes, doenças imunossupressoras
e outras.
No dia 4 de maio ocorrerá o ‘Dia D’ de vacinação, quando os postos
funcionarão no sábado,
das 8h às 17h.

