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realizam sonho
da faculdade e
se formam juntos
em instituição
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R$ 3 milhões de ISS de
concessionária em 2018
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Divulgação

Ao custo de
R$ 12 milhões,
SAAE prepara
mudança para
nova sede
no Centro
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São José terá Encontro
do Mercado Imobiliário
promovido pelo Secovi-SP

Dono da Havan, Luciano Hang confirma
loja em Jacareí em entrevista exclusiva
Empresário confirmou que aguarda a liberação de alvará para o início das obras, que deverão durar cerca de quatro meses
E mais

CLÁSSICO CAIPIRA

Divulgação/Jacareí Rugby

 Entidades e partidos divulgam apoio ao MP e à Justiça no caso Oca Pg. 5

J

acareí e São José serão protagonistas de um duelo regional, neste sábado (11),
pelo Campeonato Paulista de Rugby. O ‘clássico caipira’ como é rotulado, terá
como palco, pela primeira vez, o estádio Martins Pereira, às 17h, em São José
dos Campos. Com 15 pontos, o Jacareí ocupa a quarta colocação da tabela. Já o São
José está invicto no torneio e está na segunda posição com 20 pontos.
Ao longo dos anos, o São José leva vantagem nos confrontos: em onze jogos, um
empate e apenas duas vitórias do Jacareí.
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UNCIONALISMO

A Câmara Municipal aprovou projeto do prefeito Izaias Santana (PSDB) que reajusta o salário dos
servidores em 3,64%, retroativo a março de 2019,
mas rejeitou a proposta da Mesa Diretora de aplicar
o mesmo índice aos vencimentos dos secretários municipais. Os processos foram discutidos em sessão
ordinária, realizada na quarta-feira (8).

Vai entender...

‘O

SECRETÁRIOS

O projeto que trata do reajuste dos secretários municipais, também de autoria da Mesa, entrou na
pauta através de requerimento, mas foi rejeitado por
oito vereadores: Luís Flávio (PT), Márcia Santos (PV),
Paulinho dos Condutores (PR), Sônia Patas da Amizade (PSB), Valmir do Parque Meia-Lua (DC), Arildo
Batista (PT), Fernando da Ótica (PSC) e Lucimar Ponciano (PSDB).

E

STADUAL

Divulgação
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O vereador Rodrigo Salomon foi eleito membro
titular do Diretório Estadual do PSDB, em convenção
realizada no último dia 5, na Assembleia Legislativa. O deputado
Marco Vinholi,
atual secretário estadual de
Desenvolvimento
Regional, é o
novo presidente.
Para Salomon,
essa oportunidade estreita o relacionamento com o
partido e com o Governo Estadual. Na foto, vereador e
o ex-governador Geraldo Alckmin, presidente nacional
da legenda.

DINHEIRO DO COI

Projeto que tramitou em regime de urgência na
Câmara, visando a implantação do COI em Jacareí, foi
aprovado por unanimidade, mas provocou debates entre os vereadores. O prefeito Izaias propôs empréstimo
de até R$ 5 milhões junto ao Banco do Brasil para a implantação do sistema. Izaias destacou que o empréstimo será pago em 20 meses, ainda nesta administração.

REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA

Também de autoria do prefeito, projeto na área
da Habitação recebeu aprovação unânime com cinco
emendas, sendo quatro delas de Luís Flávio (PT), que
foi presidente da Fundação Pró-Lar. A proposta estabelece normas gerais e procedimentos para a regularização, tendo o foco na incorporação de núcleos e imóveis
urbanos informais ao ordenamento territorial urbano,
trazendo-os à formalidade.

BENEFÍCIOS

O plenário da Câmara dos Deputados aprovou,
na quarta-feira (8), por 382 votos a 6, projeto de lei que
autoriza estados e o Distrito Federal a renovarem, pelo
prazo de 15 anos, benefícios fiscais concedidos a associações beneficentes e entidades religiosas de qualquer culto. A matéria segue para apreciação do Senado.

MUDANÇAS

A medida, de autoria da deputada Clarissa Garotinho (PROS-RJ), que é evangélica, estabelece prazos
diferenciados conforme a atividade e definiu o período
de um ano para convênios que favoreciam especificamente entidades religiosas de qualquer culto e associações beneficentes que - segundo a deputada – “não
possuem qualquer relação com a chamada ‘guerra fiscal’’, enfatiza.

Brasil torna-se um país
cada vez mais comunista, onde o Estado quer
ser d on o de tu d o’, disse o
proprietário da cadeia de lojas Havan, Luciano Hang, em
entrevista exclusiva ao jornalista Angelo Ananias (matéria
nesta edição). Ele confirmou a
instalação da unidade Jacareí
‘provavelmente ainda este ano’.
Segundo Hang, o empresariado brasileiro sofre enormes barreiras quando ‘teima’
em montar seu negócio.
Contou que já instalou uma
loja em 50 dias, mas o grande problema que sempre
enfrenta é ‘conseguir o carimbo’, referindo-se ao alvará
de funcionamento. Isto pode se
arrastar por meses.
Por sua vez, Jacareí acumula
outros problemas e deixa de
crescer, criar empregos, ao
mesmo tempo em que sofre
variados bloqueios. Por exem-

plo, atravessar de automóvel
a regiã o central entre 17h
e 20h nos dias úteis. Por
qualquer trajeto, nesse horário de pico, a demora pode
passar de uma hora, quando
cinco minutos seriam suficientes com trânsito livre.

Jacareí acumula outros
problemas e deixa de
crescer, criar empregos,
ao mesmo tempo em que
sofre variados bloqueios
Aliviaria o trânsito uma terceira ponte. Mas, insistir nisso
parece ‘pedir pedrada’ dos
opositores. Há muito se fala em
um prolongamento da Avenida
Pensilvânia, no Flórida, que
cortasse a várzea e avançasse até o Esperança. Mas isto

torna-se impensável quando
divulgado. Limpar o leito do
rio na região central, beira ser
‘crime inafiançável’.
Estão construindo uma
ponte estaiada em São José
dos Campos. Depois de idas e
vindas na Justiça, e de gritos
da oposição ao governo de
lá que não encontram eco, a
obra caminha com previsão
de ser inaugurada no final
do ano. Em Jacareí, tentam
causar empecilhos à Havan
por planejar uma unidade em
uma fração de terreno ‘vizinha’ a um galpão da antiga
Oca supostamente histórico.
Ninguém pensou nos desempregados.
Há três tipos de Brasil entre
os poderes constituídos: os
que pensam para o povo; os
que dizem que pensam para
povo e os que jamais pensam
para o povo. Vai entender?!
É a nossa opinião.

P

a t r íc i a Q ui n a d e
Siqueira é professora concur s ada
na re-de municipal desde
1989. A partir de 2017
tornou-se supervisora da
EJA-Educação de Jovens
e Adultos, com 12 escolas de classes para quem
não teve oportunidade de
cursar os estudos básicos
no tempo convencional.
A c ab a d e ac onte cer a
‘Semana Paulo Freire’,
p at r on o d a e d u c a ç ã o,
dirigida por ela, com uma
série de atividades extracurriculares.
Quem participa ou tem
notícias do que foi esse
evento, geralmente se
comove. Para trabalhadores de em média 40
anos a vovós e vovôs,
Patrícia e professoras são
as ‘tias’ queridas.
Este ano, a Semana teve
apresentou os trabalhos

Jovens adultos
dos alunos e procurou
possibilitar o alcance deles a outros assuntos e
c o n h e ci m en - BVeloso
tos cotidianos.
‘Para el e s, a
educação é a
porta de acesso a todas as
políticas públicas de Jacareí’,
diz. Ela afirma
que a equipe
da EJA é a responsável pela
educação democrática, e
luta para garantir que as
pessoas atinjam agora o
que não pude-ram antes:

exercer a cidadania em
sua plenitude.
Mas não são apenas
os alunos que
crescem com
os pro-fessores . ‘Estes
também aprendem muito
com eles’, diz
Patr ícia. Os
diversos colaboradores nas
palestras dos
vários eventos
da semana foram pródigos
em afirmações desse tipo.
Um deles emocionou-se
às lágrimas quando falou

*Paulo de Tarso
Castro Carvalho

O

assunto tombamento recebeu a atenção
dos jacarienses nos
últimos dias, essenc ialmente, porque o termo é
peculiar e provoca co mentários de toda a ordem. A procedência da
expressão remonta aos
nossos descobridores,
ascendência de grande
parte dos brasileiros.
Nas terras lusitanas há
uma preocupação constante com a guarda e conservação de papéis importantes e
de relevância histórica, sem
desprezar as construções, o
mobiliário e outros elementos culturais que explicam
e elucidam os acontecimentos passados, com efeitos
presentes. O Arquivo português é um espaço numa
torre do Castelo de São Jorge em Lisboa, denominada
‘Torre do Tombo’ daquele

Torre do Tombo
reinado, subordinado, hoje
em dia, ao Ministério da
Cultura, denominado como
Arquivo Nacional da Torre
do Tombo, com a função de
Arquivo Central do Estado
Português. Daí expressão
técnica ‘tombamento’, ato
de reconhecimento do valor
histórico e cultural de um
bem, alçado a patrimônio
oficial público.
O assunto tombamento
efervesceu com a demolição do conhecido prédio da
Oca, fábrica de mobiliário,
há tempos abandonada, até
que os olhos atentos de empreendedores se voltaram
para aquele local, desprezado e esquecido.
Noticiou-se ali a instala-

ção de uma loja de departamentos nacionalmente
conhecida, geratriz de centenas de empregos direitos
e indiretos, tão necessários
em momentos de timidez
econômica e desalento do
povo. O Ministério Público
instado a agir, moveu-se.
Propôs ação judicial com
pretensão de impedir qualquer interferência no local.
Liminarmente, até aqui,
o Judiciário deferiu o pedido. Todavia, como os atos
processuais prescindem
de solenidade rígida, há
necessidade intimação dos
responsáveis para a ciência
do ato judicial impeditivo. À míngua de intimação
válida, parte da estrutura

para alunos da escol a
Sílvio Silveira. Outro, ao
contar histórias, também
ouviu histórias marcantes
cont ada por membros
da classe. Cantores, declama-dores, escritores
e oradores também se
revelaram, conta-nos ela.
‘A cerimônia de apresentação dos trabalhos, na
quinta-feira (9) foi uma
festa tão alegre quanto
uma formatura de colegial; embora não estivesse programado, dançaram, pediram músicas e
cantaram durante a apresentação da convidada
Seresta Darcy Reis.
A ênfase do ensino da
EJA da temporada foi a
campanha Jacareí Cidade
Leitora. Nós os ensinamos
ler livros; Eles nos ensinam ler a vida’, destaca
Patrícia. ‘Missão no mínimo fascinante’.
veio abaixo, perdendo-se,
salvo engano, o objeto da
demanda.
De todo o modo, o que se
nota no presente episódio
é um conflito de interesses entre preservação e o
progresso. O tombamento
reclama um ato administrativo do poder público com
o objetivo de preservação
de bens de valor histórico,
arquitetônico, por exemplo.
Precede, pois, de manifestação de representantes da
sociedade civil e de órgãos
públicos, requisitos que,
aparentemente não foram
preenchidos.
O tombamento não retira o direito de propriedade, mas, inegavelmente
o restringe. Aguardar o
desfecho judicial é medida
que se impõe.
*Dr. Paulo de Tarso Castro
Carvalho é advogado, mestre
em direito e professor universitário.
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Ao custo de R$ 12 mi, SAAE prepara
mudança para nova sede no Centro
A Redação

Os cartórios eleitorais de Jacareí funcionarão em regime de
plantão, neste sábado
(11), das 8h às 13h,
para a realização da
biometria. O cadastro
é obrigatório para todos os eleitores que
ainda não tenham feito a coleta dos seus
dados biométricos
(impr e ssã o digi t al ,
foto e assinatura digitalizada). A Revisão
do Eleitorado termina
em 19 de dezembro
de 2019, e o comparecimento do eleitor é
obrigatório.

Farmácia central
de Jacareí passa
por reformas
durante o mês
A Prefeitura anunciou que durante o
mês de maio fará uma
ampla reforma no prédio onde, atualmente,
funciona a farmácia
central de Jacareí. Desde o dia 2 de maio, os
medicamentos estão
sendo distribuídos no
Centro de Imagens, ao
lado do Laboratório
Municipal, no Jardim
Paraíba. A reforma será
custeada pela empresa
Unifarma e por uma
emenda impositiva da
Câmara Municipal no
valor de R$ 90 mil.

O Ser viço Autônomo de Ág ua e Esgo to (SAAE) de Jacareí
prepara a mudança de
sua sede administrativa
para um novo prédio,
na Rua Mig uel Leite
do Amparo, nº 121, região central da cidade. O
imóvel desapropriado, e
que pertencia à empresa
Salvaticon Empreendimentos e Participações
Ltda., foi adquirido pela
autarquia em dezembro
de 2018 ao custo de R$
12.153.153,38.
Ao Diário de Jacareí
o SAAE esclareceu que o
montante começou a ser
pago de forma parcelada.
A entrada foi paga em 05
de dezembro de 2018, no
valor de R$ 4.153.153,38.
As demais 20 parcelas
mensais, consecutivas,
no valor de R$ 400 mil,
começaram a ser pagas
em 20 de janeiro deste

Dj/imagem

Montante acordado começou a ser pago em dezembro de 2018 e será quitado ainda nesta administração

Futura sede administrativa do SAAE, na Rua Miguel Leite do
Amparo, nº 121, região central da cidade

ano, com quitação do
contrato acordada para
o dia 20 de agosto de
2020, “ai nda dent ro,
portanto, da atual administração”, enfatiza a
direção do SAAE.
De acordo com a autarquia, serão necessárias
obras de adequação do
prédio. Para tanto, foi
contratada uma empresa de engenharia para
elaboração de projeto de
layout e arquitetônico
para acomodação dos
ser v idores e apr i mo ra me nto do loc a l de
atendimento à população. As obras f ut uras estão em fase de
preparação para licitação, com previsão de
realização no segundo
semestre de 2019.
A nova sede do SAAE
irá acomodar o atendimento à população e os
ser vidores lotados na
Presidência da autarquia,
Diretoria Geral, Asses-

soria de Comunicação,
Procuradoria Jurídica,
Departamento Financeiro, Departamento de
Planejamento e Obras
e, de parte dos departamentos Comercial e
Administrativo.
ANTONIO AFONSO
A atual sede administrativa do SAAE, localizada na Rua Antônio Afonso, também no
centro de Jacareí, será
utilizada para acomodar
a Unidade de Gestão de
Pessoas, de Bens e Documentos, o setor operacional da Unidade Técnica
de Perdas, o laboratório
de hidrometria, as salas
de treinamentos e a centralização de todos os
arquivos ativos e inativos
da autarquia.
A mudança do SAAE
para a nova sede administrativa está prevista
para o segundo semestre de 2019.

Câmara promove audiência pública para
discutir fim de intervenção na Santa Casa
A Câmara Municipal,
através da Comissão Permanente de Saúde e Assistência Social (CSAS),
realizou na quarta-feira
(8), audiência pública
para discussão do fim da
intervenção da Prefeitura
sob a Santa Casa de Misericórdia de Jacareí.
A instituição está sob
intervenção da Prefeitura
desde 2003, na gestão do
ex-prefeito Marco Aurélio de Souza (PT). A última renovação contratual
aconteceu em novembro
de 2018, na atual gestão

presidente, relatora e
membro.

Divulgação/cMJ

Divulgação/arquivo

Cartórios eleitorais
estarão de plantão
neste sábado (11)
para biometria

Cidade
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O secretário
de Governo,
Celso Florêncio,
fala durante
audiência
pública na
Câmara
Municipal

do prefeito Izaias Santana (PSDB), que prorrogou o prazo por mais seis
meses, período para que
a atual administração

municipal pudesse finalizar estudo de dívidas
e de comprometimento
f ut uro de receitas da
Santa Casa.

José Luiz Bednarski

M

uitos formadores de opinião de cabeça oca
desprezam a relevância da Estação Espacial
Internacional para o nosso tempo. Vislumbram
somente sua importância para o longínquo dia da evacuação forçada da hecatombe terrestre.
Contudo, estão redondamente enganados, pois
o núcleo orbital em muito está contribuindo para
novas descobertas científicas, sobretudo a respeito
da origem e das dimensões do espaço sideral, com a
instalação de seu espectrômetro.
Esse aparelho nada mais é que um detector de
partículas físicas, constituído basicamente de um ímã
supercondutor acoplado a um dos módulos da Estação, que mede raios cósmicos e capta partículas que
gravitam pelo universo.
O espectrômetro foi lançado do Cabo Canaveral, na
Flórida, há quase dez anos. Seu peso é de quase sete
toneladas e, por ele, dá até para imaginar a potência

No Mundo da Lua
cavalar do foguete que o levou até a Estação Espacial
Internacional.
O sol aqueceu demais o aparelho, que corria risco de
danos no envio dos sinais. Por isso, em 2016, os astronautas precisaram protegê-lo emergencialmente com
um cobertor térmico. A tarefa foi realizada com braço
robótico e parece que não foi nada fácil.
Essa mão de aço, que volta e meia solicita manutenção, também serve para atrair e estacionar os veículos
espaciais repositores, que entregam suprimentos e
levam de volta à Terra os dejetos e encomendas dos
tripulantes da Estação.

A Comissão é formada
pelos vereadores Rodrigo
Salomon (PSDB), Márcia
Santos (PV) e Luís Flávio
(PT), respectivamente

DÍVIDAS
Na terça-feira (7), durante entrevista à Rádio
Piratininga (AM 750),
o prefeito Izaias Santana
confirmou que, mesmo
com o fim da intervenção
e sua devolução à Irmandade, o Município assumirá a dívida do hospital
que acumula perto de
R$ 100 milhões, entre
pessoal, fornecedores
e i mp os tos e t a xas
com a União.

O fim do emprego dos ônibus espaciais (veículos
reutilizáveis) representou uma dificuldade adicional
no funcionamento da Estação Espacial Internacional. A
decisão foi tomada após o acidente fatal com o ônibus
Colúmbia, em fevereiro de 2003.
Já não havia sido a primeira explosão. Repetiu-se
a tragédia ocorrida em 1986 com a Challenger. Após
um total de 14 astronautas mortos, chegou-se à
conclusão de que esse meio de transporte espacial
é muito perigoso.
Obviamente, a extinção dos ônibus não significa o
fim da linha. Muito pelo contrário: pretendem os quinze países que financiam o programa de expansão da
Humanidade pelo Universo chegar em Marte até 2030.
Antes disso, o estágio intermediário é reocupar o
solo lunar com uma estação fixa, que servirá como
posto de abastecimento dos mochileiros galácticos.
José Luiz Bednarski é Promotor
de Justiça da Cidadania e do Consumidor
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OUTRO LADO
Procurada pelo Diário
de Jacareí para comentar
o assunto, a Prefeitura

Cidade

Jacareí recebe quase R$ 3 milhões
de ISS de concessionária em 2018

A Redação

CCR NovaDutra repassa anualmente recursos oriundos do pedágio para as 36 cidades às margens da Rodovia
arquivo/PMJ

A CCR NovaDutra
repassou, em 2018, R$
2.944.885,65 para Jacareí, entre as 15 cidades
localizadas no Vale do
Paraíba. O valor se refere
ao ISSQN (Imposto Sobre Serviço de Qualquer
Natureza) oriundo das
praças de pedágios instaladas na rodovia.
O repasse recebido
pelo Município coloca
Jacareí como a terceira
entre as cidades beneficiadas pelo imposto na
região, perdendo apenas
para a líder São José
dos Campos, com R$
3.981.485,40, e Pindamonhangaba que recebeu
repasses da ordem de R$
3.229.277,47.
Terceiro maior município em população
do Va le do Pa ra í ba,
Taubaté é a quarta da
l i s t a d iv u lg a d a p el a
Concessionária, com R$
2.747.999,01. No total, os
valores de ISSQN às 15
cidades da região somaram no ano passado R$
29.485.877,96.

11 a 17 de maio de 2019

 DIVISÃO
Critérios para o repasse aos municípios
de recursos oriundos do ISSQN na Dutra
O valor total do ISSQN (Imposto Sobre Serviço de Qualquer
Natureza), repassado anualmente, é dividido entre as cidades
proporcionalmente, de acordo com a participação de limite
territorial, ou seja, com a quilometragem voltada para a rodovia,
independentemente da existência da praça de pedágio no trecho
que compreende a cidade. Desde 2000, quando passou a vigorar
a nova Lei do ISSQN, foi recolhida a quantia de mais de R$ 765
milhões aos municípios lindeiros à rodovia.

Municipal enfatizou que a
Concessionária está entre
os maiores contribuintes
de ISSQN do Município “e
esse repasse é muito útil”.
De acordo com o atual
governo, o ISSQN é um
imposto não vinculado,
que é utilizado para o
custeio da administração
pública como um todo.
PROJETOS
Além do repasse de
ISSQN, a CCR NovaDutra, desde o início da
concessão, desenvolve e

Praça de pedágio na
Rodovia Presidente Dutra,
trecho de Jacareí

leva projetos ambientais,
educativos e de saúde,
além de apoiar diver-

O repasse recebido
pelo Município
coloca Jacareí como
a terceira entre as
cidades beneficiadas
pelo imposto na região
sos projetos esportivos e
culturais nas cidades às
margens da rodovia.

Parque Santo Antônio ganha
novo espaço com campo society
e academia ao ar livre
O bairro Parque Santo Antônio (região sul)
recebeu, em ce r i mô nia realizada na seg u nd a-fei ra (6), u m
novo espaç o pa r a a
p r á t ic a d e e s p o r t e s
e conv ivê nc ia e nt re
a comunidade do
e n t o r n o. O e s p a ç o
espor tivo ‘Ped ro Zanone de Paula’ conta
com c a mp o s o c ie t y
e academia ao ar livre,
construído com recursos de um convênio
assinado em dezembro
de 2017 com o Governo
O espaço esportivo
‘Pedro Zanone de Paula’
conta com campo society
e academia ao ar livre

do Estado de São Paulo.
O equipamento está
sit u ado na Ave n id a
Olinda Mercadante,
esquina com a Rua das
Margaridas, e atenderá
também moradores do
Jardim das Oliveiras e

Maria Amélia.
O espaço foi implantado pela Secretaria
de Esportes, Lazer e
Juventude do Estado e
coube à administração
municipal a escolha e
preparação do terreno.

 SOBRE PEDRO ZANONE
O espaço esportivo faz menção a um importante cidadão
e morador do bairro Parque Santo Antônio (já falecido), que
sempre teve papel protagonista ao defender os interesses da
cidade. Participou ativamente do COMUS (Conselho Municipal
de Saúde), do COMEN (Conselho Municipal de Entorpecentes),
do CONSEG (Conselho Municipal de Segurança), e do CONSAB
(Conselho de Sociedades de Amigos de Bairro).
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Dono da Havan, Luciano Hang confirma
loja em Jacareí em entrevista exclusiva
A Redação
O empresário Luciano
Hang, dono da conhecida loja de departamentos Havan, confirmou a
construção de uma unidade em Jacareí. A entrevista exclusiva ao vivo
com ele (por telefone),
conduzida nesta sextafeira (10) pelo jornalista
Angelo Ananias, foi ao ar
pela Rádio Piratininga
(AM 750).
O conteúdo da reportagem já está disponível
n a rede soc ia l Face book, página do Diário
de Jacareí e da Rádio
Piratininga de São José
dos Campos.
Luciano Hang confirmou que aguarda apenas
a liberação de procedimentos burocráticos para
o início das obras, que

Divulgação/Arquivo

Empresário confirmou que aguarda a liberação de alvará para o início das obras, que deverão durar cerca de quatro meses
Sede do Grupo
Havan na cidade
de Brusque, em
Santa Catarina

deverão durar cerca de
quatro meses. De acordo
com o empresário, a pre-

visão é de que a Havan de
Jacareí seja inaugurada
ainda este ano.

O empresário confirmou que a área alugada
para a implantação da

A Redação
Vinte e uma entidades representativas dos
mais variados setores
de Jacareí e região, incluindo partidos políticos como PT, PSOL,
PCdoB e PSTU, divulgaram um manifesto em
apoio às ações do Ministério Público Estadual.
O documento intitulado
‘Manifesto em Apoio ao
Patrimônio Histórico
e Cultural de Jacareí’
referenda o trabalho da
promotora de Meio Ambiente, Habitação e Urbanismo, Elaine Taborda
de Ávila, que pediu o
tombamento do prédio
situado no complexo da
antiga fábrica de móveis
Oca, no Jardim Primavera (região leste). Parte
do ter re no onde não
estava situação a construção demolida deverá
ser ocupada pela loja de
departamentos Havan.
“Reconhecer, preservar e cuidar de suas referências históricas-culturais, é dever da sociedade
e do poder público. Assim também determina
a lei municipal Lei nº
4.557, de 26 de dezembro
de 2001”, cita trecho do
documento. E, enfatiza, afirmando que “um
processo de tombamen-

Arquivo/DJ

Entidades e partidos divulgam
apoio ao MP e à Justiça no caso Oca

O galpão industrial da antiga Oca foi demolido na quarta-feira, dia 1º de maio

to cumpre várias fases,
inclusive audiências públicas. Momento em que
é dada à sociedade civil
participar da decisão pelo
tombamento e de suas
características”.
DEMOLIÇÃO
O galpão industrial,
bem como toda área de
cerca de 55 mil metros
quadrados, e que até os
anos 70 abrigaram as
atividades da antiga Oca,
estavam abandonados,
com mato por toda a sua
extensão, proliferação de
animais peçonhentos e
presença de usuários de
drogas no local.
A área foi alugada
pela Prefeitura Municipal, através Secretaria
de Infraestrutura, em
parte dos governos Mar-

co Aurélio de Souza e
Hamilton (PT), e depois devolvida aos atuais
proprietários. O galpão
industrial foi demolido
na quarta-feira, dia 1º de
maio, por iniciativa da

empresa B.C. Empreendimentos e Participações
Ltda, de São José dos
Campos, proprietária do
imóvel.
Em entrevista à Rádio
Piratininga (AM 750),

Havan em Jacareí está
localizada entre a Rodovia Geraldo Scavone
e a Ave n id a G et ú l io
Vargas, em frente ao conhecido Trevo da Gates.
A área tem cerca de 17,5
mil metros quadrados
e n ão oc upa a pa r te
do terreno onde antes
funcionaram as instalações da antiga fábrica
de móveis Oca, cujas antigas construções foram
demolidas no último dia
1º de maio. A proprietária atual do terreno tem
sede em São José.
Luciano Hang disse
ainda que a nova loja
terá cerca de 15 mil metros quadrados de área
construída, dois andares,
estacionamento na parte
inferior com 500 vagas e
vai gerar entre 150 a 200
vagas de emprego.

O empresário também
agradeceu ao prefeito
Izaias Santana (PSDB),
com o qual se encontrou
no dia 15 de março em visita às futuras instalações
da Havan em Jacareí.
Con f i ra no l i n k a

A área tem cerca
de 17,5 mil metros
quadrados e não ocupa
a parte do terreno onde
antes funcionaram as
instalações da Oca
íntegra da entrevista:
ht t ps://www.rad iopiratin inga.com.br/
dono-da-havan-luciano-hang-confirma-loja
-em-jacarei-em-entrevista-exclusiva/

 apoio
Entidades e partidos políticos que
apoiam as ações do MP e da Justiça
ADMAP - Associação Democrática dos Aposentados e
Pensionistas sub sede de Jacareí, APEOESP sub sede de Jacareí,
Batucaia - Percussão e Cultura Popular, Centro Gaspar Garcia
de Direitos Humanos, Central de Movimentos Populares, CSP
CONLUTAS Regional Vale do Paraíba, CTB Vale do Paraíba, CUT
sub sede Vale do Paraíba, MST – Movimento dos Trabalhadores
Rurais sem Terra, Partido dos Trabalhadores de Jacareí (PT),
PCdoB de Jacareí, PSOL de Jacareí, PSTU de Jacareí, Sindicato
dos Condutores do Vale do Paraíba, Sindicato dos Metalúrgicos
de São José dos Campos e Região, Sindicato dos Trabalhadores
nas Indústrias de Alimentação de São José dos Campos e Região,
Sindicato dos Químicos de São José dos Campos e Região,
Sindicato Nacional dos Aposentados (sede de Jacareí), Sindicato
dos Trabalhadores do SAAE, Sindicato dos Trabalhadores
Públicos Municipais de Jacareí e União de Movimentos de
Moradia de São Paulo.

na terça-feira (7), o prefeito Izaias Santana (PSDB)
afirmou que o Município
concedeu o alvará de
demolição à empresa em
março deste ano.
No dia anterior, porém, a Justiça, através da
Vara da Fazenda Pública

de Jacareí, concedeu uma
liminar a pedido do MP
que suspendia qualquer
ação de construção, reforma ou demolição do
imóvel. Os responsáveis
pela área alegam que não
foram notificados oficialmente da decisão.

6|

www.diariodejacarei.com.br

11 a 17 de maio de 2019

Geral

São José recebe Encontro do Mercado
Imobiliário promovido pelo Secovi-SP
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

Prefeito Felício Ramuth fará palestra no
evento, que contará com a divulgação de Estudo
de Mercado e de pesquisa sobre loteamentos
A Redação

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

CUIDADORA DE IDOSOS
Ofereço-me para cuidar de
idosos e pacientes de baixa
complexidade. Tenho curso de
auxiliar de enfermagem.
Com disponibilidade de horário e
dia. Tratar com Lucimara.
Tel.: (12) 98768-6955 (WhatsApp)

COTA CONTEMPLADA
Crédito imobiliário
no valor de R$ 400 mil.
Quero R$ 48 mil e passo dívida.
Particular.
Tel.: (12) 99640-3955

As perspectivas de desenvolvimento para São
José dos Campos e região
estarão em debate no ‘Encontro Secovi do Mercado
Imobiliário’. Promovido
pela Regional do Sindicato

da Habitação, o evento
acontecerá nesta segundafeira (13), no auditório da
Faap, na Avenida Jorge
Zar ur, 650, no Jardim
Aquarius, a partir das
18h, e terá como palestrante o prefeito Felício
Ramuth (PSDB).

balanço

O evento contará, ainda, com a d i v u l g a ç ã o
dos dados mais recentes do ‘Estudo
Secovi do Mercado
Imobiliário de
São José dos
C a mpos’, que e ngloba informaçõe s sob r e l a nç am e n t o s , ve n d a s ,
valor do metro
q u a d r a d o, á r e a s
d e m a ior i nte r e s se do consumid o r, entre outras.
A apresentação será
feita por Paulo Cunha,
diretor regional do Secovi
em São José dos Campos.

tados pelo Secovi-SP em
São José dos Campos e
região, além de empresários do setor imobiliário,
autoridades, entidades de

Divulgação

imóvel

VAGAS LIMITADAS
Associados e represen-

classe e demais interessados podem participar. As
inscrições são gratuitas,
mas devem ser feitas com
antecedência pelo telefone
(12) 3922-6605 ou pelo
e-mail sjcampos@secovi.
com.br.

EditaIS

EDITAL DE CHAMAMENTO E NOTIFICAÇÃO
Ilmos. Srs. LUIZ FERNANDO DOS SANTOS e MATILDE BERTOLINI
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
Ilmos. Srs. GILMAR LUIZ DA SILVA E LEIDIANA SOARES 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
Ilmos. Srs. OLINDA MARIA ROSA E ALCIDES FABRICIO DA SILVA
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.
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Variedades

Cinco projetos culturais de Jacareí
receberão apoio da Suzano em 2019
A Suzano (antiga Fibria) apoia pelo 12° ano
consecutivo os projetos
que serão realizados em
Jacareí, por meio da Lei
de Incentivo à Cultura
(LIC), em parceria com
a Fundação Cultural.
Neste ano, cinco iniciativas levarão música,
literatura, artes cênicas
e visuais a vários locais
do município.
O projeto ‘Coro Jovem
de Jacarehy – do Clássico
ao Pop’ é uma continuação da iniciativa desenvolvida em 2018 (também
beneficiada pela LIC) e
vai oferecer aulas e ensaios para jovens entre
15 e 30 anos que queiram
integrar o coro. No final
do ano, o grupo fará um
ciclo de apresentações na
cidade, todas com entrada franca.
A literatura é o foco
de dois projetos: ‘Con-

Sandra Barbosa

Iniciativas na música, literatura e artes serão beneficiadas por meio da Lei de Incentivo à Cultura

Coro Jovem de Jacarehy é um dos projetos beneficiados

tos Premiados’ prevê a
publicação do livro ‘Testamento’, de autoria de
Waldir Capucci, uma
reunião de 17 contos premiados no Brasil e Portugal, enquanto ‘Instantes
Poéticos’ une literatura e
teatro para criação de intervenções cênicas, com a
previsão de dez apresentações gratuitas.

O patrimônio imaterial de Jacareí ganha
destaque com o ‘Mural
de Azulejos: A Lenda da
Co b r a G r a n d e ’, q u e
t ra rá u m a ob ra contando a histór ia do
imaginário popular da
cidade, que depois será
aberta à visitação.
A outra proposta escolhida, ‘Ponto Verde

U
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Carmen e as bananas

m documentário que pouca gente viu, e serve como
dica nestes 110 anos de Carmen Miranda, é a fita de
1995 ‘Banana is my Business’, de Helena Soldberg.
Trabalho caprichado e cheio de entrevistas com as pessoas que estavam coladas na Pequena Notável tanto no
Brasil como nos EUA – Cesar Romero, a irmã Aurora, Mario Cunha (o 1º namorado), Alice Feye e Sylval Silva.
De forma linear, é narrada toda a trajetória da cantora e atriz, desde os primeiros passos na loja de chapéus
até a morte em 1955, após anos de depressão e angústia,
que a levou a ingerir remédios e bebidas alcoólicas.
Em 1995, o Brasil e o mundo lembraram os 40 anos
de sua partida e Helena traz à baila recordações de sua
própria infância. ‘Minha mãe não me deixou ir ao enterro
de Carmen... Queria vê-la pessoalmente pelo menos uma
vez na vida. Mas minha mãe desconfiou que teria muito
tumulto nas ruas e me impediu’, diz Helena logo no início.
Para resumir, ‘Banana is my Business’ relata a estrada pela qual a intérprete de ‘Taí’ andou e correu em seus
26 anos de carreira. A quem leu ‘Carmen’, biografia definitiva de Ruy Castro, esta fita é o complemento às informações, ainda que tenha sido lançada uma década antes.
E tal qual as páginas, a obra cinematográfica se refere
a Sebastian, o marido da artista, como o vilão. ‘Eu sempre
fui contra o casamento. A gente via que não daria certo.
Mas a Carmen era muito carente e não teve jeito’.
A frase é de Aurora, e o impacto é fulminante. Como
o desejo de ser mãe ficou bem distante das possibilidades, Carmen, a que ‘voltou americanizada’ (o triunfo dos
ignorantes fez com que a Pequena Notável tivesse depressão por anos), bateu de frente com o obstáculo inabalável: a fraqueza.
Helena quis e concretiza o objetivo de colocar a cantora no topo do pódio, lugar de onde ela jamais saiu, mas
era empurrada pra sair. Recomendo.
* P. S. vaidoso: esta é a coluna de número 800.
Duração: 95 minutos. Cotação: ótimo.

no Mapa’, inova com
a realização d e u m a
i me r são a r t í st ic a n o
Vivei ro Mu n icipa l,
c o m i n t e r c â m b io d e
artistas visuais locais
para produção de um
mapa i lust rado, uma
prancha infográf ica e
coleções gráf icas para
a difusão em intervenções urbanas.
“A cada ano recebemos grande variedade
de projetos c u lt u rais
de qualidade, que demo n s t r a m a r iq u ez a
c u lt u ra l de Jac a reí”,
afirma o consultor de
Sustentabilidade da Suzano, Adriano Martins.
A Suzano é incentivadora de projetos culturais
por meio da LIC em Jacareí desde 2005. Com os
cinco projetos deste ano,
a empresa contabiliza 52
iniciativas beneficiadas
ao longo dos anos.

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

Recomendamos...

Divulgação

Moacyr Franco chega ao Teatro
Colinas em São José dos Campos

Horóscopo
VISITE: WWW.OMARCARDOSO.COM.BR
áries
21/03 a 20/04
Dificuldade na vida doméstica. Você ainda
não conseguiu atingir sua meta e colocar
em ordem sua vida. Talvez seja hora de parar
tudo, colocar a cabeça no lugar e depois voltar com força total suas atividades normais.

touro
21/04 a 20/05
Sentimentalmente, este será um grande
dia. Procure aproveitá-lo do melhor modo
possível. Vida afetiva e conjugal, favorecida.
No que tange os negócios, poderá empreendê-los a qualquer momento. Evite ações judiciais e discussões por dívidas ou créditos.

gêmeos
21/05 a 20/06
Sua probabilidade de êxito material serão
aumentados hoje. Por outro lado, deverá
prosperar no campo profissional e social
e poderá conseguir o que pretende na vida
artística. Você deve utilizar energia positiva
para acertar sua vida profissional.

cÂncer
21/06 a 21/07
Bons contatos com pessoas bem intencionadas e de finanças elevadas, farão com que
solucione boa parte de seus problemas neste dia. Êxito em jogos e sorteios e harmonia
romântica.

LIBRA
23/09 a 22/10
Sua criatividade pessoal e participação de outras pessoas favorecerão o desenvolvimento
da carreira profissional. Início de uma fase de
mudanças nas suas emoções e na maneira de
se relacionar com as pessoas. Algumas oportunidades novas na vida financeira.

leão
22/07 a 22/08

ESCORPIÃO
23/10 a 21/11

Você terá que rever os impulsos que o levaram
a cultivar certas relações, pois neles está à
causa da atual falta de harmonia entre você e
as pessoas do seu convívio. Momento dos mais
afortunados para você, mas desde que evite a
indecisão.

Amizade feliz, sucesso profissional, social
e financeiro e o que prenuncia este dia para
você. Poderá ter por outro lado, algum aborrecimento passageiro provocado pelos filhos
ou pais. No amor, tudo vai parecer muito incerto nesta noite.

virgem
23/08 a 22/09

SAGITÁRIO
22/11 a 21/12

Apesar de boas oportunidades para a vida
social e o encontro com os amigos, sua disposição não lhe permitirá ir muito longe. É ainda
um momento de reflexão sobre si próprio. Melhoria em termos financeiros.

Você terá vantajosas e reais oportunidades, já
que o seu signo têm chances e oportunidades.
Favorável a compras e vendas lucrativas. O
período da noite poderá ser aproveitado em
recreação, diversão.

CAPRICÓRNIO
22/12 a 21/01
Alguma prudência é bastante aconselhável,
uma vez que afastará a possibilidade de se
perder em pequenos negócios ou assuntos.
Influências benéficas. Pode tratar de assuntos importantes. Saúde sob bons fluxos.

AQUÁRIO
21/01 a 19/02
Felicidade amorosa, sentimental e bastante
sucesso em diversões e nas festividades
onde comparecer, estão previstos para você
neste dia. Bom relacionamento com os familiares e amigos.

PEIXES
20/02 a 20/03
Influências favoráveis, para novos empreendimentos, ótimo para os estudos, cuide melhor de sua saúde. Neste período, altamente
positivo astrologicamente, você encontrará
em uma pessoa da sua família todo o apoio
necessário para concluir seus mais audaciosos planos de vida.

M

oacyr Franco estará
no Teatro Colinas,
em São José dos
Campos, no dia 18 de maio
(sábado), às 21h. São mais
de sessenta anos de carreira atuando como cantor,
ator, escritor, humorista e
diretor, estando presente
na TV, cinema e shows. O
espetáculo ‘Moacyr Franco
Show’ traz canções que
embalaram e emocionaram
várias gerações, histórias
inesquecíveis e piadas e
críticas bem-humoradas.
Mais informações:
(12) 3204- 5236.

Saúde
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Dia das Mães

Mãe e filho realizam sonho da faculdade e
se formam juntos em instituição de Jacareí
Cristiane, de 41 anos, e o filho Lucas, de 21, concluíram o curso de Publicidade e Propaganda da Faculdade Anhanguera
ne. “Acho que esse foi o
primeiro momento marcante, além de ter sido
divertido”, lembra ela.
Depois desta ocasião,
vivenciaram vários outros, tanto na faculdade,
como visitas em veículos
de comunicação, por
exemplo, e que colabo-

ainda mais para nossa
formação e complement o u o q u e t í n h a mo s
ap r e nd id o e m s a l a”,
destaca.
Lucas, que escolheu
o curso de Publicidade
por conta do seu interesse pelo audiovisual,
complementa que a faculdade abre portas na
área profissional.

Divulgação

Conciliar os papeis
de mãe, mulher e profissional não é tarefa fácil,
mas quando Cristiane
se deparou com o leque
de oportunidades que
a área de comunicação
oferece, decidiu voltar à
sala de aula. Aos 41 anos,
optou pelo curso de Publicidade e Propaganda
que faz ao lado do filho,
Lucas, de 21. “Quando
consegui uma bolsa de
estudos que viabilizou
meu ingresso, não tive
dúvidas. Conferi a matriz do curso, as propostas, os diferenciais e me
matriculei”, comemora.
Quando as aulas começaram, na Anhanguera de Jacareí, a promessa
era de não misturar os
papeis. “Somente depoi s de u m te mpo é
q u e d e r a m co nt a d e
que é ra mos ma i s do
que colegas de classe
porque ele me chamou
de mãe”, lembra Cristia-



Somente depois de um
tempo é que deram conta
de que éramos mais do que
colegas de classe porque
ele me chamou de mãe
Cristiane Nunes, aluna
da Faculdade Anhanguera

raram para o enriquecimento de conhecimentos. “Participamos de
diversos eventos e palestras no decorrer do curso, com profissionais de
destaque e experiência
na área”, reforça Lucas.
“Tudo isso acrescentou

Cristiane e o filho Lucas Nunes comemoram a conclusão do
curso de Publicidade e Propaganda

A Redação
O Jardim Flórida, na
região oeste de Jacareí,
será palco de um grande evento comunitário,
neste sábado (11) envolvendo escola, famílias e
moradores em geral. O
local escolhido é a Praça Presidente Kennedy,
das 14h às 18h, com o
objetivo de celebrar o
Dia das Mães.
O projeto, que vem
sendo conduzido pelo
Instituto Educacional
Marques Moraes desde
o ano passado, promete
muita agitação com atividades sociais e culturais, oficinas, barracas

Divulgação

Jardim Flórida promoverá evento
em comemoração ao Dia das Mães

FUTURO
Mãe e filho se formaram este ano, e agora
t raçam planos para
o f ut u ro. Traba l ha m
em parceria para emp r ee nd e r e m u m ne g ó c io p r ó p r io, o nd e
t ê m a pl icado todo o
conhecimento da parte
gráfica, personalização
de marca, marketing,
entre outros.
“Acredito que qualquer que seja a área em
que e u est iver trabalhando, a comunicação
sempre vai estar presente,

e aplicarei o que aprendi
e vivenciei nestes anos
na faculdade”, avalia
Cristiane.
Lucas, faz ainda projetos como designer gráf ico, já trabalhou em
uma agência de publicidade, além de fazer
t r abalhos autônomos

Quando as aulas
começaram,
na Anhanguera de
Jacareí, a promessa
era de não misturar
os papeis
como comunicólogo.
“Agora, com a conclusão do curso, pretendo
me especializar na área
e realizar meu sonho de
trabalhar com produção
de áudio e vídeo, aplicando os conhecimentos que
a faculdade me proporcionou”, finaliza Lucas.

de artesanato, culinária, plo, alunos, pais e proentre outras ações.
fessores promoveram
De acordo com Li- rifas para a compra de
diane Marques de Sou- chocolates que foram
za Moraes, diretora da doados às crianças cainstituição,
rentes. No
por meio
dia 13 de
d e ss a i n iabr i l, dia
c i a t i v a Projeto promete
do evenescola e
to, conc o m u n i - muita agitação
s e g u i mo s
d a d e , v i a com atividades
promove r
Sociedade
a doação
Amigos de sociais e culturais,
dos proBa i r ro, se oficinas e barracas
dutos para
empenham de artesanato
cerca de 50
na realicrianças
zação de
carentes
ações que
do bairro”
visam aproximar e proA educadora explimover a interação entre ca que out ras ações
moradores.
sociais fazem parte da
“Na Páscoa, por exem- rotina dos voluntários,
tais como a arrecadação de peças de agaNa Páscoa de 2019 ação
salho, doação de brinvoluntária levou à doação
de ovos de chocolate para
quedos, cestas básicas,
crianças carentes
entre outros.

