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Jacareí promove
nova edição da
Feira Regional do
Bolinho Caipira
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de esgoto Pg .5

O evento, que contará com a
presença de entidades sociais,
será no Parque da Cidade. Pg. 7

TJ cassa liminar e abre espaço para
possível uso de área da antiga Oca
Pg .3
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Decisão da Justiça atende pedido da empresa proprietária da área onde a Havan pretende construir uma loja em Jacareí

A Coronel Eliane Nikoluk fala durante cerimônia de posse na Prefeitura de Jacareí

A

coronel da reserva da PM
(Polícia Militar) Eliane Nikoluk assumiu a Secretaria
de Segurança e Defesa do Cidadão
de Jacareí. A posse, realizada na
última terça-feira (21), contou com

a presença de vereadores, autoridades das polícias civil e militar,
representantes de conselhos de
segurança e do deputado estadual
André do Prado do PR, partido ao
qual Nikoluk está filiada. Pg . 4
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Câncer de Mama: como prevenir e tratar

O

Câncer de Mama ainda
assusta muita gente! E
não sem motivo: esta
doença acomete anualmente
cerca de 60.000 mulheres no
Brasil, sendo o câncer mais
comum entre el as! A boa
notícia é que cada vez mais
mulheres saem curadas desta batalha, em especial pelo
maior número de casos diagnosticados precocemente pela
mamografia, e pelas melhorias
nos tratamentos.
O que poucas pessoas
sabem é que a Mamografia,
apesar de ser uma estratégia
eficaz para descoberta de tumores iniciais, com altas chances de cura – chegando a mais
de 98 % em alguns casos, não é
uma arma que previne o câncer.
Quando falamos em prevenir,
devemos pensar em estratégias que evitem o aparecimento dos tumores – e o melhor
é que elas existem e estão à
disposição de todos! Existem
medidas simples que podem
evitar até 30% dos casos. Estudos recentes demonstram
que controle de peso, 3-5h de
atividade física semanais e não
fumar tem grande impacto na
redução destes tumores.
Além disso, outra importante estratégia de prevenção
é o Aconselhamento Genético.
Cerca de 10-15% dos casos de
câncer de mama tem relação
com fatores hereditários, e
para estes as medidas tradicionais como mamografia
podem ser insuficientes, pelo
alto risco de desenvolvimento
de câncer, que pode chegar até
80% ao longo da vida. Porém,
felizmente hoje contamos com
testes genéticos que podem
identificar estas pessoas e medidas que podem reduzir este
risco a menos de 5%. Assim
se você teve câncer de mama
com menos de 40 anos, ou se
tem casos na família de câncer
de mama, ovário, próstata e
pâncreas, talvez seja uma boa
candidata para uma avaliação
Oncogenética.
No entanto, infelizmente
nem todos os casos podem
ser evitados, mas podem sempre ser tratados! Saiba que
atualmente as armas para
tratar o câncer de mama são

muitas, aumentando muito as
chances de cura: além das conhecidas cirurgia, radioterapia
e quimioterapia contamos com
hormonioterapia, imunoterapia e drogas-alvo. Portanto, se
você, algum amigo ou familiar
estiver passando por este
momento, procure um centro
de tratamento que esteja familiarizado com todas estas
técnicas e que de preferência trabalhe em equipe multidisciplinar – é fundamental
para o sucesso do tratamento que oncologistas, mastologistas, radioterapeutas,
psicól ogos, enfermeiros,
nutricionistas e farmacêuticos
trabalhem juntos!
E por fim, sabemos hoje que
algumas terapias complementares podem sim ajudar o paciente neste momento – esta
área da Medicina conhecida
como Medicina Integrativa,
busca integrar ao tratamento
convencional práticas que
melhorem os resultados e
aliviem os sintomas e efeitos
colaterais! Algumas destas
práticas são Yoga, meditação
e acupuntura por exemplo. É
importante porem que sejam
orientadas por um profissional
capacitado, de forma a não
atrapalhar o seu tratamento
oncológico!
Assim, saiba que podemos
prevenir o câncer de mama
com medidas simples como
atividade física e alimentação
saudável; que para alguns
casos pode ser necessária
uma avaliação genética; que
a Mamografia continua sendo
uma arma segura e indispensável de rastreamento, que
os avanços do tratamento
permitem hoje que muitos
casos sejam curados!
Por isso procure ter uma
vida saudável, fazer sua mamografia anual após os 40 anos,
procurar um médico mastologista se sentir um nódulo na
mama; e caso diagnostique um
câncer, não se desespere - procure um centro de oncologia
capacitado para tratá-la com
máxima eficiência e cuidado!
*Dra. Ana Carolina de Gouvêa,
Oncologista e Oncogeneticista
pela Faculdade de Medicina da
USP, Coordenadora do Núcleo de
Câncer de Mama do COE/INCON.

R

O discurso na prática

ecentemente aumentaram
as reclamações sobre a
qualidade d a ág u a d o
SA AE servida em Jacareí. A
au t ar quia tem fei to o que
pode para demonstrar que,
na maioria das vezes, parte
da culpa é do morador que
não cuida em examinar, do
cavalete para dentro da casa,
a qualidade do l íquido. Principalmente em condomínios.
Na sessão de Câmara da
última quar t a -feira (22) o
vereador Valmir do Meia-Lua
(DC) fez da tribuna um discurso rigoroso pela ênfase
que deu a importante assunto raro em nossas sessões
legislativas: o cuidado com
a saúde. Em meio à discussão
do projeto que dá prioridade
ao atendimento de pacientes
com diabetes anormal (descompensada), ele aproveitou
para afirmar que o melhor

guardião da saúde em geral é
cada um de nós, não o médico
ou o poder público como sempre se busca.
Portanto, no caso do cuidado com a qualidade da
água do SA AE , somos nós
que devemos estar atentos

Somos nós que
devemos estar
atentos se ela chega
com a qualidade
necessária
se ela chega com a qualidade
necessária. Pagamos pra isso.
Voltando ao Valmir, ele deu
a entender que ao invés de receber o favor de ser atendido
na frente de outros num postinho, o melhor é não precisar
ir a um deles, por ter cuidado

direito da própria saúde.
Confessamente portador
de diabetes, o vereador disse
cuidar- se muito bem, pois
fiscaliza tudo o que come,
principal mente quan do se
trata de ingerir farináceos e
açúcar, os maiores inimigos
quando a descompensarão do
diabetes está alta.
Atitude correta, uma vez
que impera entre nós a prática
de que “podemos descuidar
da saúde porque em caso de
problemas basta ir ao postinho e furar legalmente a fila
de espera”.
Ao deixar a tribuna, foi elogiado pela vereadora Lucimar
Ponciano (PSDB), que comia
bolachas tipo “farinha-e-açúcar” e lhe ofereceu algumas.
Ele aceitou e “encheu a mão
com a guloseima”. Ninguém
é perfeito.
É a nossa opinião.

U

ltrapassar dez décadas de vida com saúde
não é para amadores.
Dona Mariquinha (Maria
Aparecida da Cunha Ribeiro) nasceu em 18 de maio
de 1918, ano em que Charlie Chaplin inaugurava seu
estúdio cinematográfico
em Holywood. Portanto,
comemorou 101 anos de
idade faz uma semana.
Mariquinha nasceu em
Santa Branca. Quando fez
5 anos, mudou com a família para Guararema e, aos
18, vieram todos definitivamente para Jacareí. O
pai, José, teve um bar na
Rua Barão, esquina com
Floriano Peixoto.
Quando Mariquinha fez
19 anos, José convidou Juvenal de Abreu, pai do nosso compositor José Maria
de Abreu, que tinha uma
banda, para lhe fazer sur-

Mariquinha,101 anos
presa: tocar na
comemoração.
As famílias
mantinham
estreita amizade, tal que
dona Leopoldina, mãe do
compositor, foi
ama-de-leite
de Sidney, um
dos filhos de
Mariquinha. A
família brincava dizendo que
ele possuía dotes artísticos – pintava,
tocava violão – em razão
de ter sido amamenta-

do pela mãe de
José Maria.
Hoje, com 7
netos, 15 bisnetos e 4 tatarane tos, Ma riquinha mantém a mesma
personalidade.
“ L ú ci d a , di s posta, determinada – “é sim,
sim; não, não”
–, administra a
boa qualidade
de vida para si.
Forte, aos 92 superou
firme a morte do filho
Sidney. Durante muito
bveloso

*Dra. Ana Carolina de Gouvêa
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*Paulo de Tarso Castro Carvalho

H

ipoteca é um direito real, que envolve
uma coisa oferecida
pelo devedor, a serviço do
credor, com a garantia de
recebimento de um empréstimo contraído. Recentemente, por Medida Provisória, o governo federal
criou a figura da Hipoteca
Reversa que já existe no
estrangeiro. Os alegados
motivos para tal inovação
é o fato de que os idosos
brasileiros estão em séria
dificuldade financeira que
impedem uma vida materialmente digna. Hipotecar
não é uma novidade brasileira, muitos interessados
em empréstimos escolhem
essa modalidade, que cobrar juros menores do que
aqueles dos contratos
sem garantia. As instituições de crédito preferem

Hipoteca Reversa
receber menos juro e obter
maior garantia.
Através dessa nova modalidade de empréstimo, o
imóvel será avaliado, seguramente, pelo banco que
também calculará a expectativa de vida do proprietário do imóvel hipotecado,
decidindo, unilateralmente,
o quanto deve emprestar
na forma de renda vitalícia
mensal ou de uma só vez.
A operação incluirá taxas
bancárias, o custo da avaliação do bem, a abertura
de cadastro, entre outros.
Após o falecimento do devedor, a dívida será quitada
com a venda do imóvel e, se

por acaso, houver sobra de
dinheiro, esta que sobejou
será partilhado entre os
herdeiros do idoso, que
faleceu endividado.
Desconfia-se, com razão, que os idealizadores
da Hipoteca Reversa sejam
os bancos, silenciosos até
aqui. Vozes do mercado
financeiro, antevendo benéficos efeitos, juram que
o empréstimo servirá para
complementar a renda do
mutuário idoso, que os juros são baixos, que haverá
aquecimento da economia
com o produto da renda
mensal emprestada, e tantos outros proveitos. Toda-

tempo montou cavalo,
como comprova célebre
foto da família. Come de
tudo; “na comemoração
dos 101, comeu feijoada
numa boa”, conta a filha Idabel Cristina, que
atribui a l ongevidade
da mã e a e ss a for m a
independente de se posicionar perante o mundo:
“Mamãe sempre viveu
em paz com a vida”.
Gr an d e a dmir a d or a
d a s m ú si c a s d e J o s é
Maria de Abreu revela
que a composição “Maria
Helena (Maria Helena és
tu a minha inspiração...)
homenageia a irmã do
compositor que morreu
jovem”. Há uma referência
deste fato na letra quando
diz: “Maria Helena és a
verbena que murchou”).
Comemorar 101 anos, assim, vale chegar até lá!
via, a experiência indica que
quando os bancos concordam, há desvantagem para
o pobre consumidor.
Com todo o respeito aos
entendimentos favoráveis,
mas criou-se mais uma forma de endividamento para a
terceira idade, e nasce, uma
nova modalidade de ganho
sem risco para os bancos,
que balanço após balanço,
governo de esquerda ou de
direita, socialista, comunista,
liberal ou de centro, sempre
auferem lucros fabulosos,
independentemente, da
previsão do tempo, temperatura ou pressão.
Como disse, com sabedoria, Bertold Brecht:
“ Melhor que roubar um
banco, é fundar um”.
*Dr. Paulo de Tarso Castro
Carvalho é advogado, mestre
em direito e professor universitário.
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Decisão da Justiça atende pedido da empresa proprietária da área onde a Havan pretende construir uma loja em Jacareí
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A Redação

A Prefeitura de Jacareí, através da Secretaria de Educação,
entrega neste sábado
(25), às 9h, mais uma
nova creche municipal, na Rua Francisco
de Lima Sobrinho, ao
lado do Parque da Cidade. A unidade, em
uma área construída
de 914,16m², terá capacidade de atendimento
para até 180 crianças
em tempo integral. O
investimento chegou a
pouco mais de R$ 2,815
milhões de recursos
próprios do Município.

Jacareí recebe
etapa do Circuito
Paulista Juvenil
de Rugby
Neste domingo (26),
a cidade de Jacareí sedia a 2ª Etapa do Circuito Paulista Juvenil de
Rugby, com a disputa
de partidas de XV nas
categorias M16 e M20.
Jacareí participará do
torneio com três equipes, sendo duas na categoria M16. Ao todo, o
torneio terá sete equipes no M16 e três no
M20. O início dos jogos
está marcado às 9h30,
no campo do Balneário
(região oeste).
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TJ cassa liminar e abre espaço para
possível uso de área da antiga Oca
O Tribunal de Justiça
de São Paulo (TJSP) suspendeu, na quinta-feira
(23), os efeitos da liminar
que impedia qualquer ato
de construção, reforma
ou demolição na área da
antiga fábrica de móveis
Oca, no Jardim Primavera
(região leste). A decisão
monocrática (quando só
um juiz decide) é assinada pelo desembargador
Borelli Thomaz, relator
de um recurso impetrado
pela empresa BC Empreendimentos e Participações Ltda., de São José
dos Campos, proprietária
da área de cerca de 55 mil
metros quadrados.
Parte do terreno, onde
não se situava o galpão
da antiga fábrica, que foi
demolido pela empresa
no último dia 1º de maio,
foi alugada pela loja de
de pa r tamentos Hava n
para a construção de uma
unidade em Jacareí.
A decisão ainda de-

Arquivo/DJ

Educação
inaugura creche
ao lado do
Parque da Cidade
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Homens e máquina trabalharam na
demolição do galpão da antiga fábrica
de móveis Oca no último dia 1º de maio

pende de um novo julgamento da 13ª Câmara
de Di reito Público do
TJSP, onde foi ajuizado
o recurso, chamado de
Agravo de Instrumento,
contra decisão da Vara
da Fazenda Pública de
Jacareí que concedeu a liminar, no dia 30 de abril,
atendendo a um pedido
do Ministério Público
Estadual. O MP pede o
tombamento cultural e

histórico do prédio.
Em seu despacho de
pouco mais de uma lauda
de documento, o relator
do caso diz que a agravante (a proprietária da
área) agiu sempre “imbuída da mais pura boa fé” e
“munida de autorizações
públicas necessár ias e
previstas em Lei, pois, o
pedido de demolição foi
muito antes que qualquer
discussão sobre o prédio

Justiça nega novo recurso e mantém
liminar que suspende Plano Diretor
A Redação
O Tribunal de Justiça
de São Paulo (TJSP) negou, por unanimidade,
o pedido de agravo de
instrumento apresentado
pela Prefeitura de Jacareí
na tentativa de cassar a
liminar que suspendeu a
tramitação do projeto de
revisão do Plano Diretor
do Município. O voto do
relator Marcelo Semer foi
acompanhado por outros
dois integrantes da 10ª
Câmara de Direito Público do TJSP, os desembargadores Antônio Carlos
Villen e Antônio Celso

Aguilar Cortez.
O julgamento ocorreu
na última segunda-feira
(20). A Prefeitura anunciou que não irá recorrer
da decisão.
A nova decisão de segunda instância foi proferida após recurso apresentado pelo Município, na
ação em que Defensoria
Pública e Ministério Público Estadual apontam
falhas nas etapas de elaboração do plano.
Em dezembro de 2018,
o TJSP já havia mantido
decisão liminar obtida
em primeira instância que
suspendeu a revisão. A

liminar foi concedida em
novembro do ano passado,
dias depois de a Prefeitura
Municipal ter concluído
uma agenda de audiências públicas em diversas
regiões da cidade.
FALHAS
Ministério Público e
Defensor ia sustentam
que houve falta de participação popular desde a
formação da comissão de
estudos até a realização
d a s aud iência s públ icas, segundo o Defensor
Público Bruno Ricardo
Miragaia Souza e a Promotora de Justiça Elaine

José Luiz Bednarski

N

ossa Senhora Aparecida é negra. Por influência
de Dom Pedro I, ela foi consagrada Padroeira
do Brasil. Em 2007, um deputado apoiador da
Dinastia Nacional do Proletariado tentou reduzi-la à
Padroeira dos Católicos Apostólicos Romanos, mas a
proposta foi prontamente rechaçada no Congresso.
A ideia do Príncipe brasileiro era abolir a escravidão simultaneamente com a Proclamação da Independência, mas foi dissuadido por José Bonifácio,
para evitar a perda de apoiadores e consequências
econômicas sombrias, o que poderia colocar em risco
o surgimento do novo País.
Análises científicas da imagem revelaram que a
tonalidade original era colorida. A Padroeira ficou com a pele escura de tanto que rezaram em
volta dela, por influência das velas dos fiéis, com
a graça de Deus.
A coroa de Nossa Senhora foi um presente da

A Rainha Negra
Princesa Isabel. A intenção não foi enfeitar a estatueta.
O ornamento demonstra que o verdadeiro poder, acima
de todos os governantes terrenos, está no Reino de
Deus, a quem todos um dia prestarão contas.
Dom Pedro II também visitou duas vezes a Rainha
do Brasil, em nossa vizinha Aparecida. Assim como seu
pai, ele não mantinha escravos. Gravemente acamado,
quando soube da assinatura da Lei Áurea, exclamou
‘Demos graças a Deus. Grande povo! Grande povo!’ e
desatou a chorar copiosamente.
Duas vezes, por motivos absolutamente nobres,
nosso segundo Imperador ameaçou publicamente

Dono da Havan, Luciano Hang confirma
loja em Jacareí em entrevista exclusiva
No último dia 10 de
maio, durante entrevista exclusiva ao jornalista Angelo Ananias,
na Rádio Piratininga
(AM 750), o empresário
Luciano Hang, proprietário da Havan, disse
que a loja de Jacareí 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 empreendimento
e s t a r á sit u a d o e nt r e
a Rodovia Geraldo
Scavone e a Avenida
Getúlio Vargas.
O empresário também agradeceu ao prefe ito I za i a s Sa nt a n a
(PSDB), com o qual se
encontrou no dia 15 de
março em visita às futuras instalações.

ter valor histórico ou cultural”, enfatiza.

aos trâmites burocráticos
para a aprovação de projeto e início das obras de
construção de sua unidade no município.
Procurada pelo Diário
de Jacareí, a empresa BC
Empreendimentos e Participações Ltda., de São
José dos Campos, proprietária da área, preferiu
não comentar o assunto.

HAVAN
Na prática, a suspensão
do embargo pode permitir
à Havan, caso a decisão
seja mantida em julgamento do mérito, desta
vez por um coleg iado
de três desembargadores, dar prosseguimento
Taborda de Ávila, que
atuam no caso.
Seg u ndo consta na
ação, as audiências públicas aconteceram durante o segundo turno
das eleições presidenciais. Também é apontada, a falta de estudos e
diagnósticos que pudessem embasar a proposta de revisão do plano
diretor.
A decisão do Tribunal de Justiça mantém
a suspensão do processo de revisão do plano
e de todos os procedimentos que impliquem
interferência no planejamento urbano.
OUTRO LADO
Em resposta ao Diário de Jacareí, o prefeito

de Jacareí, Izaias Santana (PSDB), disse que a
administração ‘não irá
recorrer’. “Não vamos
recorrer. O Tribunal entendeu que a designação
de uma nova audiência,
na primeira instância,
era um fato que impedia
a sua intervenção nessa
fase do processo. Vamos
aguardar a audiência designada na primeira instância, com expectativa
de que tenhamos êxito na
realização de um acordo”,
explicou.
A nova audiência de
conciliação entre Prefeitura, Defensoria Pública
e Ministério Público será
realizada no dia 7 de
junho (sexta-feira), às
15h, na Vara da Fazenda
Pública de Jacareí.

abdicar do trono. A primeira vez foi em 1850, para
garantir a aprovação parlamentar da proibição do
tráfico negreiro.
Assim como a filha Isabel, em 1871, a Imperatriz
Teresa Cristina vendeu todas as suas joias pessoais
para arregimentar valores à campanha abolicionista
que desembocou no surgimento da Lei do Ventre Livre, gerando críticas em setores da elite escravocrata.
A abolição abrupta do escravagismo nos Estados
Unidos pouco colaborou para o combate à discriminação e lançou a nação americana numa guerra civil
que matou mais de meio milhão de pessoas. Indubitavelmente, a estratégia brasileira de extinção gradual
mostrou-se mais feliz.
Uma pena que esse assunto tenha se tornado
tabu acadêmico e solo fértil para tantas distorções
históricas. A escola deve ser local de aprendizado e
compreensão ampla.
José Luiz Bednarski é Promotor
de Justiça da Cidadania e do Consumidor
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Cel. Nikoluk assume segurança e Izaias
autoriza implantação do COI em Jacareí
Nikoluk assume Secretaria de Segurança e Defesa do Cidadão, antes comandada também por um coronel da reserva da Polícia Militar
A coronel da reserva
da PM (Polícia Militar)
Eliane Nikoluk assumiu
a Secretaria de Segurança e Defesa do Cidadão
de Jacareí. A posse, realizada na última terçafeira (21), contou com a
presença de vereadores,
autoridades das polícias
civil e militar, representantes de conselhos de
segurança e do deputado
estadual André do Prado
do PR, partido ao qual
Nikoluk está filiada. Ela
é vice-presidente do diretório do PR em São José
dos Campos.
Eliane Nikoluk assume a pasta, antes sob o

Eliane Nikoluk
fala após ser
empossada secretária
de Segurança e
Defesa do Cidadão

Divulgação/PMJ

A Redação

comando do também coronel da reserva da PM
Pau lo He n r iq ue Do -

mingues, que foi citado pelo prefeito Izaias
durante discurso. Para

a nova secretária, assumir a secretaria é ‘um
desafio’, mas ao mesmo

tempo é compensador
porque ‘gosta de trabalhar com pessoas’.
A nova titular da Secretaria de Segurança e
Defesa do Cidadão destacou que seu trabalho
terá como base quatro
pontos de atuação: visão
sistêmica, tecnologia,
aproximação com a população e valorização
dos servidores municipais. “A Secretaria de
Segurança e Defesa do
Cidadão é formada pela
Guarda Civil, Defesa

Civil, Procon e Fiscalização de Posturas. São
p e ssoa s t ra ba l h a ndo
para proteger a população, que merecem toda
valorização”, enfatizou.
MEMÓRIA
Eliane Ni koluk foi
a pr i me i ra mu l he r a
comandar a PM no
Vale do Paraíba, Serra d a M a nt iq ue i ra e
L i t o r a l No r t e , o n d e
atuou por mais de quatro anos. Paulista, neta
de imigrantes russos e
poloneses, é filha de um
policial militar e uma
professora. Reside em
São José dos Campos, é
casada há 26 anos e mãe
de duas filhas.

Durante a posse de
Eliane Nikoluk na Secretaria de Segurança

e Defesa do Cidadão
também foi assinada a
Ordem de Serviço para

implantação do Centro
de Operações Integradas (COI) em Jacareí. A

Divulgação/PMJ

Evento marcou assinatura da Ordem
de Serviço para implantação do COI
empresa vencedora da
licitação, a Telemática
Sistemas Inteligentes,
será a responsável pelos
serviços ao custo inicial
de cerca de R$ 5 milhões.
D u ra nte o eve nto,
Eliane Nikoluk e o secretário de Mobilidade
Urbana, Edinho Guedes,
fizeram uma breve apresentação do projeto.

Coronel Nikoluk e Edinho Guedes durante assinatura da
Ordem de Serviço para implantação do COI em Jacareí

ESTRUTURA
O sistema é composto
por 116 câmeras, posicionadas em pontos estratégicos, como todos
acessos a Jacareí. “O COI
vai funcionar como um
cinturão de segurança,
já que prioriza todos os
acessos da cidade”, destacou Nikoluk.
“A partir do momento

em que a gente reduz
crimes e acidentes, temos
consequentemente uma
redução nos gastos na
s aú d e, p oi s d i m i nu i
o número de pessoas
atendidas em hospitais.
Essa é a grande importância do COI, a atuação de forma sistêmica,
a g r e g a n d o v a lo r e s”,
pontuou a secretária.



Essa é a grande
importância do COI, a
atuação de forma sistêmica,
agregando valores
Eliane Nikoluk,
secretária de Segurança
e Defesa do Cidadão
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SAAE inicia testes para detectar
lançamento irregular de esgoto
Inicialmente serão 6 km de testes, com início no Jardim das Oliveiras, seguindo por bairros e ruas da região central
O SAAE (Serviço Autônomo de Água e Esgoto) de Jacareí iniciou,
na última segunda-feira
(20), testes de fumaça
nas redes coletoras de
esgoto da região central e bairros próximos.
O objetivo de ação é
detectar lançamentos
irregulares de esgoto.
Inicialmente serão 6
km de testes, com início
no Jardim das Oliveiras, seguindo pela Nova
Aliança, Vila Formosa,
Rua Barão, Rua Conselheiro Antônio Prado,
Avenida Siqueira Campos, Rua Pedro Guery e
proximidades.
Já no pr imeiro dia
foram realizados 1.600
metros de testes, até o
final da Rua Aliança,
com cinco ocorrências
reg i st rad a s. Após a s
vistorias serão gerados
laudos e notificações,

Já no primeiro dia foram
realizados 1.600 metros
de testes, até o final da
Rua Aliança, com cinco
ocorrências registradas

Divulgação/SAAE

A Redação

soc io a m b ie nt a i s, v i sando infor mar e sana r dúv id as dos mun ícipes sobre os testes
de fumaça.

para que os moradores
possam regularizar as
instalações dos imóveis.
O prazo das notificações para regularização
serão de no mínimo 30
dias, sob pena de multa
que varia de 7,5 a 15

Após as vistorias
serão gerados laudos
e notificações, para
que os moradores
possam regularizar
as instalações

VRMs a d e p e nd e r d a
c a t e go r i a d o i móve l ,
conforme previsto
no R e g u l a me nt o Geral do SAAE.
Na última sexta-feira (17) foram iniciadas
pela autarquia as ações

COMO FUNCIONA
O teste de nebulização se d á at ravés d a
introdução de fumaça
gerada por insuf lador
inserido em PV (Poço
de Visita), permitindo
detectar ligações clandestinas, lançamentos
i r reg u la res de á g u a s
pluviais nas redes de
esgoto e nas redes de
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águas pluviais (redes de
água de chuva).
O obje t ivo desse
novo método é sanar
o s p r o ble m a s d e r e t o r no d e e s go t o no s
imóveis, mau cheiro e
garantir o bom funcionamento do sistema.
OCORRÊNCIAS
O SAAE ressalta que
durante os testes na rede
de esgoto a fumaça poderá surgir no interior
das residências (ralo do
banheiro, pia e outros),
nas áreas externas (ralo
do quintal, tanque e outros). Segundo a autarquia, os munícipes não
precisarão se preocupar, pois o líquido para
insuf lamento da fumaça não contém composto tóxico atmosférico,
não oferecendo assim,
riscos à saúde e ao meio
ambiente.
Técnicos do SA A E
e da empresa contratada estarão nos locais à
disposição para atender
a população durante a
realização dos testes.

 SAAE JACAREÍ/INFORMAÇÕES
Em caso de dúvidas os munícipes podem entrar em contato
com a autarquia por meio do 0800 725 0330 ou através do
site www.saaejacarei.sp.gov.br.
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serviços do INSS serão acessados somente por internet
a partir de julho, ida às agências da Previdência Social ocorrerá apenas em casos de exigência específica

Jonas Valente
Agência Brasil

A partir do mês de julho, todos os serviços relacionados à Previdência
Social serão acessados
apenas por canais digitais e eletrônicos e pelo
número de atendimento
telefônico 135. O segurado só terá necessidade
de ir à agência em caso
de exigência específica,
como na complementação
de documentação ou para
fazer perícia para auxíliodoença, com agendamento feito pela internet.
A infor mação é do
secretário de Governo
Digital do Ministério da
Economia, Luis Felipe
Monteiro.
Segundo o ministério,
ao todo 90 serviços serão
digitalizados. Entre eles,
a solicitação de aposentadoria por tempo de contribuição, recebimento

de salário-maternidade,
obtenção de extrato de
pagamento de benefício
e geração de guia da Previdência.
O cidadão poderá acessar os serviços pelo site
do instituto ou pelo aplicativo ‘Meu INSS’. O
secretário informou que
o objetivo é facilitar o
atendimento pelo número
135, automatizando os
procedimentos.

Contudo, o agendamento
desse procedimento pode
ser feito pela Internet.
Até 2020 a meta é que
mil serviços de diversas
áreas do governo sejam
digitalizados. Entre os objetivos, está a unificação
dos canais digitais. Em
abril, o governo anunciou

AGÊNCIAS
O segurado só terá necessidade de ir às agências
da Previdência em caso
de exigência específica,
como na complementação
de documentação. Também há casos em que será
necessário se deslocar,
como para fazer perícia
dentro do processo e obtenção do auxílio-doença.

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

DETETIVE PEREIRA
Investigações em Geral,
com escritório na Avenida
Roberto Lopes Leal, nº 897,
Jardim Santa Maria, em Jacareí.
Tel.: (12) 98284-4430
(WhatsApp).

COMUNICADO

a unificação dos sites de
órgãos vinculados ao Executivo ao portal GOV.BR.
O governo espera economizar até R$ 100 milhões que eram gastos
com a manutenção das
páginas de ministérios e
outros órgãos da administração direta.

Editais
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Jacareí promove nova edição da
Feira Regional do Bolinho Caipira
A Redação
A partir do próximo dia
30 de maio (quinta-feira) e
até 2 de junho (domingo), Jacareí promove mais uma edição da tradicional Feira do
Bolinho Caipira, referência
gastronômica daquele que é
considerado um Patrimônio
Cultural do Município.
O evento, que é promovido pela Fundação Cultural de Jacarehy e conta
com o apoio de entidades
sociais, será realizado no
Parque da Cidade, às quintas e sextas-feiras (30 e
31/5), das 17h às 22h, e no
final de semana dos dias 1º e
2 de junho, das 14h às 22h.
Além do bolinho, serão
vendidos doces juninos
típicos da época e bebidas. A programação conta
também com a exposição
do artesanato local e a
apresentação de quadrilhas, shows de música
caipira raiz e sertanejo

Arquivo/PMJ

O evento, que contará com a presença de entidades sociais, será no Parque da Cidade

Nosso
bolinho
caipira, com
recheio de
linguiça, é
referência
gastronômica regional e
considerado
um Patrimônio Cultural
do Município

Além do
bolinho, serão
vendidos
doces juninos
típicos da época
e bebidas

 patrimônio imaterial
O Bolinho Caipira é um patrimônio imaterial e histórico do
município desde 2010, de acordo com a Lei nº 5497/2010, de
autoria do ex-vereador Edinho Guedes. Cabe à Fundação Cultural
de Jacarehy salvaguardar esse patrimônio.

universitário. Toda arrecadação do evento será
revertida para as entida-

des que foram aprovadas
em edital municipal para a
realização da feira.

R
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Kardec: a surpresa positiva

epito o que disse o jornalista Sérgio Cabral (o pai,
não o filho preso) no documentário ‘Uma Noite em
67’, mas sobre ‘Kardec’, filme que estreou esta semana e já está com bom público país fora: eu fui com má
vontade assisti-lo.
Não por causa do tema, mas sim por tentar prever a breguice e a falta de tato do brasileiro com longas-metragens
que exigem, por exemplo, certa delicadeza no trato – a reclamação de Cabral foi em relação às guitarras elétricas
no Festival da Record.
‘Kardec’ teve as locações na França, terra natal do educador Hyppolite Léon Denizard Rivail, que a partir de 1857
assumiu o nome de Allan Kardec e propagou mundo afora
as teorias do espiritismo, principalmente por meio da publicação do “Livro dos Espíritos”.
Leonardo Medeiros vive Kardec, ladeado pela ótima
Sandra Corveloni como sua esposa, Amélie. A direção é de
Wagner Assis (‘Nosso Lar’, 2010). É a direção de arte de
Nonato Estrela e o figurino impecável que me surpreendeu
de maneira mais positiva.
Com esmero, cuidado, requintes de acabamento dos filmes hollywoodianos ‘de época’, ‘Kardec’ nada deixa a desejar. O roteiro escrito a 4 mãos – Assis e L. G. Bayão – explora o ceticismo de H. Rivail, passa pela febre das mesas
girantes de Paris, até chegar à indicação de que ele seria
o incumbido de distribuir aos demais a tese ditada pelos
‘amigos do além’.
É serena a forma com que o elenco se deixou levar pelo
tema e por isso se saiu bem. Genésio de Barros na pele do
padre Boutin, o que se contrapõe às ideias de Kardec, enriquece a obra e mostra do que a Igreja Católica era (é?)
capaz até outro dia.
Esses ‘filmes espíritas’ têm arrecadado boa quantia de
bilheteria nos últimos tempos... E promete-se mais com os
lançamentos de ‘Arigó’, sobre o médium que incorporava o
Dr. Fritz (Danton Mello é o protagonista), e ‘Divaldo’, que
conta a história de Divaldo Franco, símbolo da religião no
Brasil (Guilherme Lobo, de ‘Hoje Eu Quero Voltar Sozinho’,
2014, faz o papel-título). ‘Kardec’ –
duração: 110 minutos. Cotação: bom.
Rodrigo Romero é jornalista e
escreve para este jornal semanalmente
www.recantodasletras.com.br/autores/rodrigoromer

Recomendamos...
Fundação Cultural de Jacarehy
lança ‘Catálogo do MAV’

A

Arquivo/PMJ

Horóscopo
VISITE: WWW.OMARCARDOSO.COM.BR
áries
21/03 a 20/04
Não é conveniente aventurar-se em novos
negócios. Você estará ainda mais audacioso
em relação ao seu relacionamento, principalmente no que se refere ao sexo. Neste
período, seu desejo de realizar seus fetiches
e fantasias sexuais estarão mais aflorados.

touro
21/04 a 20/05
Bom período para compra e venda de produtos para lavoura. Poderá, também, lucrar
inesperadamente através de jogos, sorteios
e da loteria. Você pode experimentar muitas
emoções a dois. As vibrações de hoje facilitam qualquer decisão que você tenha que
tomar no setor doméstico.

gêmeos
21/05 a 20/06
Mantenha a calma. Neste período, você poderá ser incomodado por boatos e calúnias
sobre sua integridade moral. Procure de
afastar um pouco das badalações, preservando-se dos comentários maldosos.

cÂncer
21/06 a 21/07
Momento dos mais afortunados aos negócios,
ao trabalho, a prosperidade de financeira e social. Poderá lucrar, também pela ciência e educação. Todavia, evite desentendimentos com a
pessoa amada.

LIBRA
23/09 a 22/10
O bom aspecto astral denota neste dia lucros
e adiantamentos pela perspicácia nos negócios, por meio dos pais ou por personalidades governamentais. O dia é excelente para
você levar adiante os projetos de reforma da
sua casa.

leão
22/07 a 22/08

ESCORPIÃO
23/10 a 21/11

A ausência da pessoa amada estará fazendo
com que você se retraia e se afaste da maioria
das pessoas. Um grande sentimento de perda
tomará conta de você. Provavelmente, você já
terá superado seus problemas pessoais e sua
vida entra num período mais calmo.

Com energia mental, com otimismo realizará
muito neste dia, principalmente no que possa
contar com a colaboração de pessoas amigas
conhecidas. Não faça promessas. Faça uma
viagem a passeio.

virgem
23/08 a 22/09

SAGITÁRIO
22/11 a 21/12

Não realize novos negócios, tome muito cuidado com os perigos de acidentes e procure se
precaver contra os inimigos ocultos. Tudo leva
a crer que um romance inesperado, porém, forte e intenso, provoque profundas mudanças no
seu comportamento.

Este período deverá marcar o seu lado mais
vaidoso. O desejo em se produzir e mudar o
visual estará fazendo com que você gaste
mais do que o necessário. Cuidado para não
descontrolar seu orçamento.

Fundação Cultural de Jacarehy preparou evento
para o lançamento do ‘Catálogo do MAV’, o Museu
de Antropologia do Vale do Paraíba, neste sábado
(25), às 10h, com entrada franca.
Durante o
evento será
min i s t r a d a
uma palestra com Cinthia Mayumi
Aizawa que
discorrerá
sobre todo
o
projeto,
financiado
com recursos do ProAC Editais. Um exemplar da publicação será
distribuído gratuitamente para cada participante.
O MAV de Jacareí está situado na Rua XV de Novembro, região central.

CAPRICÓRNIO
22/12 a 21/01
Maior interesse pelas atividades intelectuais e comunicativas, assim como por conhecer novos ambientes e pessoas. Desenvolvimento das situações financeiras e dos
negócios já iniciados.

AQUÁRIO
21/01 a 19/02
Excelente fase zodiacal para adquirir bens
materiais, abrir caderneta de poupança ou
conta bancária e progredir pessoalmente.
Pessoas conhecidas procurarão ajudar você
com toda ajuda possível.

PEIXES
20/02 a 20/03
Momento dos mais indicados para mudanças
e para solicitar favores de personalidades
políticas e militares. Bom fluxo para tratar de
questões jurídicas e firmar contratos. A lua
favorece os encontros imprevisíveis. Entre
em contato com pessoas importantes, que
poderão favorecer sua vida profissional.

Saúde
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