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Em audiência, Prefeitura confirma
que Santa Casa deve R$ 100 milhões
O evento foi convocado pela Comissão de Saúde e Assistência Social do Legislativo para discutir o possível fim da intervenção no hospital
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COSTELA NO CHÃO

P

No dia anterior, por volta das 23h30, a costela vai para o fogo, e às 12h do dia do evento,
no Lar da Acácia, começa a ser servida para os frequentadores do evento

O

Lar Fraterno da Acácia vai
realizar no próximo dia
8 (sábado) a 3ª edição da
‘Costela no Chão’, com o objetivo
de arrecadar fundos para a manutenção da instituição. O evento

será realizado das 12h às 18h
em sua sede, na Rua Cruzeiro,
207, no bairro Cidade Salvador,
região leste de Jacareí. Cerca de
600 convites individuais a R$ 50
foram colocados à venda. Pág. 6
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ARQUIVADO

O projeto de lei que pretendia combater a proliferação de escorpiões através da utilização de galinhas d’Angola
em imóveis públicos e particulares de Jacareí foi arquivado a
pedido do próprio autor, vereador Juarez Araújo (PSD), na sessão de quarta-feira (29). O parlamentar não justificou o pedido
de arquivamento.

PRODESP

O ex-deputado estadual Helio Nishimoto (PSDB) já
está de volta à ativa. Ele foi nomeado assessor na Prodesp Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo, empresa ligada ao governo estadual, responsável pelo seu
processamento de dados. Com base na experiência parlamentar,
Nishimoto irá atuar em apoio às prefeituras da região do Vale do
Paraíba, Litoral Norte e Serra da Mantiqueira.

CARREATA

Divulgação

Manifestantes foram às ruas de Jacareí numa carreata, na
manhã de domingo (26), em apoio às reformas do Governo
Federal. O Parque da Cidade serviu como ponto de encontro
(foto). Populares usaram camisetas nas cores da bandeira
nacional, faixas e cartazes em apoio ao governo de Jair Bolsonaro (PSL). Entusiastas do movimento afirmam que cerca de
300 veículos se engajaram durante o percurso.

AMOÊDO

Ex-candidato à presidência da República pelo NOVO,
João Amoêdo participou na terça-feira (28) de evento em São
José. Amoêdo falou sobre os rumos do partido, eleições 2020
e sobre o desempenho da legenda até o momento. Em 2018,
os candidatos do partido receberam 232.271 na região, votos
somados para presidente, deputados federais, estaduais e senado. Só em São José foram 120 mil votos.

OPARTIDO

Atualmente, o NOVO é mantido por seus mais de 30
mil filiados e apoiadores e é um dos partidos mais seguidos
nas redes sociais. A legenda é representada no legislativo por
quatro vereadores, eleitos em 2016 e em 2018, superou com
facilidade a cláusula de barreira, elegendo oito deputados federais, onze estaduais e um distrital. Para o poder Executivo
o partido elegeu o Governador de Minas Gerais, Romeu Zema.

2020

O partido NOVO se prepara para a sua primeira disputa eleitoral em Jacareí, mas ainda encontra dificuldades
para a formação de um diretório municipal. O total de filiados está abaixo do limite de 150 pessoas conforme estatuto
da legenda.

EDUCAÇÃO
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Conhecimento
Editorial
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A Educação será tema de um debate na Faculdade de
Direito da USP, no próximo dia 11, às 20h. Nomes de expressão
no setor, como o ex-ministro e ex-senador Cristovam Buarque
e Maria Paula Dallari já confirmaram presença. A educadora
de Jacareí, Ana Abreu, é uma das especialistas no assunto que
também fará parte da mesa de debatedores.

De novo o ‘eles contra nós’

N

ão poderíamos ficar indiferentes à discussão nacional
de um problema que afeta
a Educação e a todos nós. Grupos
frustrados por perderem espaços
para atuações escusas, insistem
em distorcer quaisquer ideias que
venham atrapalhar o plano deles
de retorno à maracutaia.
Falam como se a qualidade
do ensino será afetada como um
todo no país, o que não é verdade.
O que o governo propõe é um
contingenciamento (economia)
das despesas de manutenção das
universidades federais apenas e –
repetimos – nada a ver com o ensino que vem sendo prestado até
agora. E tudo isso, até que a Economia do país melhore. Salários de
professores, e continuidade dos
programas não serão atingidos.
Em Jacareí, por exemplo, o
único afetado nas compras de
papel-higiênico, café, pequenas
reformas emergenciais de prédio e

assemelhados, é o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia, que fica no Jardim América
(Fogaça). Nenhum outro. Portanto, a gritaria toda não passa da
tentativa dos ditos desesperados
em tumultuar a governabilidade
atual (que está só começando),

Injusto é ficarmos
expostos a mais
um estelionato
social de tantos
que nos assolam
por várias razões, como se o país
fosse deles.
Diariamente vemos manifestações semelhantes pela televisão e
esta semana aconteceu uma organizada pela UNE (União Nacional
dos Estudantes). Uma observação
mais atenta mostrava bandeiras

vermelhas de entidades associativas e gritos de palavras de ordem
características de manifestações
políticas.
Nada contra manifestações
justas. Injusto é ficarmos expostos a mais um estelionato social
de tantos que nos assolam. Para
evitá-los, entretanto, precisamos
atenção redobrada. Caso contrário, seremos envolvidos em mais
uma briga do ‘eles, contra nós’, tão
desgastados no país.
Importante é adotarmos a
prática da leitura hoje que tantos
meios nos favorecem a isso. Ler
é interpretar; ler é entender uma
mensagem codificada. Necessariamente, essa mensagem não
precisa ser escrita. A leitura da
escrita vai apenas nos treinar para
lermos as ‘mensagens’ do mundo.
Principalmente as elaboradas por
espertalhões e que se proliferam
nas redes sociais.
É a nossa opinião.

*Eduardo
Pragmácio Filho

A

Carteira de Trabalho,
símbolo de uma era,
está chegando ao seu
fim. Criada, inicialmente,
como Carteira de Trabalhador Agrícola, no início
do Século XX, passou a ser
denominada em 1932, por
meio do Decreto 21.175,
como Carteira Profissional,
hoje oficialmente conhecida
como CTPS - Carteira de Trabalho e Previdência Social.
Esse livreto de cor azul,
atualmente muito parecido
com o passaporte, é feito
em material sintético mais
resistente, emitida por meio
informatizado, serve como
identidade civil e, sobretudo,
para anotar os históricos
dos empregos havidos e
incluir trabalhadores em um
sistema de proteção social.

O fim da Carteira de Trabalho
Em tempos de escrituração digital das obrigações
trabalhistas, por meio do
e-social, que aos poucos
vem sendo implantado nas
empresas, a CTPS está com
seus dias contados. Não faz
mais sentido a anotação
física, analógica, dos dados
relacionados às obrigações
trabalhistas quando tudo
é aliment ado por meio
de sistema. Não faz mais
sentido o gasto com papel e
com sua emissão.
Os trabalhadores serão
representados por um número (o CPF talvez), em um
gigantesco banco de dados,

em que o Estado terá acesso
a todo o histórico laboral, a
toda a profissiografia, aos
riscos submetidos, ao histórico de saúde, remuneração,
entre outros. Não há mais
razão em portar um livrinho
quando se tem tudo nas
nuvens. Tudo.
O fim da CTPS é o fim simbólico da Era Vargas. Não é
o fim do direito trabalhista
nem tampouco da proteção
ao empregado. Ao contrário,
marca o início de uma nova
era nas relações de trabalho,
mais dialogada, tecnológica, vanguardista, aliando a
proteção da dignidade da

*Paulo de Tarso
Castro Carvalho

N

ão obstante o fato de
que boa parcela da população tenha a convicção de que ‘bandido bom,
é bandido morto’, os presos
temporários, preventivos,
por condenação judicial e,
até mesmo, os detidos por
de falta de pagamento de
pensão alimentícia, deveriam contar com a proteção
do Estado brasileiro, conforme reza a Carta Principal
da República, ao assegurar o
respeito à integridade física e
moral de todos os custodiados. Os recentes assassinatos
de mais de cinco dezenas de
detidos em um presídio do
Amazonas, seguramente,
merecem reflexão forçada
e indicam a inapetência dos
governos estaduais.
Muito se engana quem

Morte no Presídio
acredita, até mesmo, por
boa-fé, que tais episódios
desmerecem a atenção do
cidadão de bem. Escassos
recursos do erário público,
que deveriam ser aplicados na reeducação e profissionalização do preso
em ato preparatório para
a reinserção social, serão
destinados ao pagamento
de indenizações materiais
e morais aos parentes dos
falecidos que estavam sob
a guarda estatal. Outro
tanto, será direcionado
aos sobreviventes; mais
um pouco, para reabilitação dos inválidos, porventura. Acrescenta-se o

péssimo exemplo para o
povo nacional, e má notícia
para o estrangeiro, que
com razão evita o Brasil,
incompetente, até mesmo,
para conter a violência
prisional.
Inex pl ic ável é que o
serviço de inteligência (se
é que existe) não tenha
se antecipado aos fatos,
sabedor que é (ou deveria
ser) do que ocorre intramuros, ambiente dominado por
facções rivais de violência
incomum, que prosperam
pelo descaso do governo, em
todos os seus níveis. A banalização da morte violenta,
das sevícias físicas e morais

pessoa dos trabalhadores
com a livre iniciativa das
empresas.
A Quarta Revolução Industrial provoca novos arranjos de poder, inéditas
relações de trabalho, tudo
isso convivendo ainda com
um passado analógico e
fordista (para não dizer cafeeiro), o que faz surgir a
necessidade de um debate
franco, democrático, solidário e urgente, em que os
atores sociais envolvidos
(empresas, trabalhadores
e governo) possam, por
meio do diálogo, encontrar
as melhores saídas para
os novos e velhos conflitos
entre capital e trabalho.
*Eduardo Pragmácio Filho é
doutor em Direito do Trabalho
pela PUC-SP e autor do livro
‘A boa-fé nas negociações
coletivas trabalhistas’.

que acontecem no cárcere,
não são desconhecidas.
Violência que não permanecerá encarcerada naquele
microcosmo.Aocontrário,transbordará, sobejará e entornará
para atingir toda a sociedade já
cativa em suas casas, com efeitos danosos para os inocentes
ou culpados, autoridades ou
comandados. Acontecimentos
como o relatado, enfraquecem
os direitos individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar e a
Justiça. Enfim, o Estado Democrático se debilita.
Tudo se agiganta com o
silêncio social, indicando habilidade incomum de se acostumar com a barbárie cotidiana,
acreditando, sempre, que o
problema é só do Governo.
*Dr. Paulo de Tarso Castro
Carvalho é advogado, mestre
em direito e professor universitário.
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Em audiência, Prefeitura confirma
que Santa Casa deve R$ 100 milhões
A Redação
A Santa Casa de Jacareí
fechou 2018 com dívidas
de cerca de R$ 100 milhões. A informação foi
confirmada pelo secretário de Governo, Celso
Florêncio, durante audiência pública realizada na
noite de quarta-feira (29),
na Câmara Municipal.
O evento foi convocado
pela Comissão de Saúde
e Assistência Social do
Legislativo para discutir
o possível fim da intervenção do Município no
hospital. Representantes
da Irmandade da Santa
Casa não compareceram
à aud iê nc ia. O g r upo
não estaria suf icientemente organizado para
r e tom a r a d i r e ç ão d a
instituição e a intervenção poderia ser prorrogada por um novo período.

Divulgação/CMJ

O evento foi convocado pela Comissão de Saúde do Legislativo para discutir o possível fim da intervenção no hospital

Plenário da Câmara durante audiência
pública sobre a Santa Casa de Jacareí
A Comissão de Saúde e Assistência Social é
formada pelos vereadores
Rodrigo Salomon (PSDB),
Márcia Santos (PV) e Luís
Flávio (PT), respectivamente presidente, relato-

ra e membro. Estiveram
presentes também Aderbal Sodré (PSDB), Juarez
Araújo (PSD), Lucimar
Ponciano (PSDB) e Paulinho dos Condutores (PL),
além da vereadora jovem

Laysa Medeiros.
De acordo com a ass e s s o r i a d e i mp r e n s a
da Câmara, apenas 13
munícipes participaram
da audiência nas galerias
da Casa.

INTERVENÇÃO
A Santa Casa de Jacareí está sob intervenção
da Prefeitura Municipal
desde 2003, na gestão do
ex-prefeito Marco Aurélio de Souza (PT). O ato
voltou a ser prorrogado
em novembro de 2018, na
atual gestão do prefeito
Izaias Santana (PSDB),
que prorrogou o prazo por
mais seis meses, período
para que o executivo pudesse finalizar estudo de
dívidas e de comprometimento futuro de receitas
do hospital.
De acordo com o secretário de Governo, Celso
Florêncio, a dívida total
até 2018 estava em torno
de R$ 100 milhões, sendo
que 27% constituem-se
em dívida de curto prazo, como fornecedores,
obrigações sociais, fiscais
e trabalhistas.
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Os maiores credores
da dívida são o Governo
Federal (R$ 54,4 milhões),
por meio do Programa de
Fortalecimento das Entidades Privadas Filantrópicas do Sistema Único
de Saúde (PROSUS), a
Ca i xa Econôm ica Federal (R$ 9,3 milhões)
e a Timemania (R$ 3,6
milhões), este último referente a parcelamento de
débito de FGTS.
Questionado o motivo de a Prefeitura não
municipalizar a Santa
Casa, Celso afirmou que,
na prática, o hospital já
é municipalizado, pois
todo custeio é bancado
pelo Executivo. “Praticamente 99% da receita são
dos cofres da Prefeitura, que em alguns meses
ainda cobre outras dívidas”, afirmou. ”Estamos
aguardando uma reunião
com a Irmandade para
verificarmos a realidade
financeira da instituição
e se, realmente, ocorrerá
o fim da intervenção”,
acrescentou.
O Diário de Jacareí
apu rou que a reu n ião
entre as partes ainda não
tem data para acontecer.

Pagador Andrade abre agenda de biometria nos bairros
A Redação
O b a i r r o Pa g a d o r
Andrade será mesmo o
primeiro a receber o cadastramento biométrico
obrigatório descentralizado para as eleições de
2020. A informação foi
confirmada ao Diário
de Jacareí por Rodrigo
Esteves Grilo, chefe do
car tório da 62ª Zona
Eleitora l. De acordo
com ele, o atendimento
será realizado na Uni-

dade de Saúde, a partir
desta segunda-feira (3)
e até o dia 14 de junho,
das 9h30 às 16h30, com
intervalo de uma hora
durante esse per íodo
para o almoço dos func ion á r ios d a Ju s t iç a
Eleitoral.
A descentralização
dos serviços, com atendimento em bai r ros
mais distantes de Jacareí, é uma sugestão
do vereador Valmir do
Parque Meia-Lua (DC),

e foi discutida durante
encontro do chefe de
cartório e parlamentares
no último dia 8 de abril,
na Câmara Municipal,
para planejamento das
ações locais.

OBRIGATÓRIO
O cadastramento está
sendo realizado em 478
mu n ic ípios pau l i st a s
desde fevereiro deste
ano. A Revisão do Eleitorado, como está sendo

chamada pela Justiça
Eleitoral, termina em 19
de dezembro de 2019, e
o comparecimento do
eleitor é obrigatório.
Conforme números
atualizados junto aos

cartórios da cidade, Jacareí tem um total de
165.477 eleitores inscritos
no município, dos quais
mais de 50 mil já fizeram
a biometria e não vão precisar fazer novamente.

 SERVIÇO ELEITORAL EM JACAREÍ
Cartório da 396ª Zona Eleitoral
Rua Olímpio Catão, 499
(12) 3951-7115 - Aberto das 12h às 18h.

Cartório da 62ª Zona Eleitoral
Rua Dr. Waldemar Berardinelli, 86
(12) 3951-9915 - Aberto das 12h às 18h.

José Luiz Bednarski

N

a semana passada, faleceu em Jacareí o decano dos
advogados locais, doutor Ivan de Azeredo, pessoa
estimada por juízes, promotores, serventuários e
colegas de advocacia que tiveram a fortuna de partilhar
sua convivência.
Esta coluna não é um obituário, mas abre exceção nesta
enlutada oportunidade, porque a coletividade advocatícia
é a peça fundamental para formação do harmônico ambiente forense com que é brindada a Comarca de Jacareí.
Doutor Ivan era o profissional exemplar para o exercício
do decanato afonsino entre os causídicos. Fina educação,
nobreza de gestos, ética generosa e firmeza de caráter
eram alguns apanágios de sua notável personalidade
vocacionada às liças judiciárias.
Uma particularidade ilustra bem seu perfil: com a
passagem dos anos, a fidelidade de seus clientes
transmutava-se em confiável amizade. Aliás, um
desses tornou-se anacoreta na velhice. Retirado do

Advogado de confiança
convívio social, deixou-lhe uma procuração.
Pois, um dia, o recluso morreu. Em seu quarto de hotel,
jazia um tesouro de valiosos objetos pessoais. Avisado do
falecimento do cliente solitário e alarmado com a responsabilidade, doutor Azeredo trancou a suíte.
Em seguida, chamou o promotor de justiça à hospedaria para fiscalizar a escorreita inventariança dos
bens. E, como bom procurador, vestiu um sobretudo
masculino à Dick Tracy e começou literalmente uma
investigação particular para encontrar os familiares
do saudoso autor da preciosa herança.
Meses depois, após encetar ingentes diligências,

doutor Ivan finalmente encontrou o único herdeiro,
um sobrinho distante, até então alheio ao passamento do eremitão, e que morava condignamente
na Cidade Maravilhosa, a quem todas as joias foram
entregues.
Por aqueles que o conheceram, Ivan Azeredo deixará
saudade e será sempre lembrado pela lisura de conduta, simpatia no trato pessoal e competente defesa dos interesses
processuais das pessoas que representava em Juízo.
A coluna desta semana é dedicada ao filho desse
estimado homenageado, o psicólogo João Azeredo,
também músico e membro da Academia Jacarehyense de
Letras, a quem se aproveita para estender condolências
aos demais familiares.
A advocacia renova-se com rútilo no Foro e, a cada
ingresso de novos aprovados no Exame da OAB, Jacareí
é presenteada com o afloramento doutros ‘diamantes’
d’equivalente jaez.
José Luiz Bednarski é Promotor
de Justiça da Cidadania e do Consumidor

4|

www.diariodejacarei.com.br

01 a 07 de junho de 2019

Cidade

ModaMa celebra 30 anos de história
com desfile e lançamento de coleção
Desfile e lançamento de coleção de inverno estão entre os eventos que a marca promoverá em Jacareí para comemorar a data
A loja ModaMa, de
propriedade de Mariângela Azevedo e Katia
Macia, completa 30 anos
em Jacareí. Para celebrar
a data, na terça-feira, dia
4 de junho, das 19h30 às
22h, a ModaMa promove um desfile no espaço
Boulevard Office Mall,
ao lado do Hotel Ibis,
na Rua Tiradentes, 299,
Centro.
A comemoração continuará na quarta-feira
(5), com a abertura da
loja para o lançamento da
coleção Inverno, além de
sorteio de brindes oferecidos por parceiros e um
coquetel. A ModaMa
fica na Rua Luiz Simon,

503, Jardim Paraíba.
HISTÓRIA
Aos 34 anos de idade, Mariângela Azevedo
começava sua carreira
como empreendedora,
depois de ter trabalhado
anos exercendo sua profissão de arquiteta. Em 2
de junho de 1989 nascia
a ModaMa.
No começo, o trabalho
era feito nas residências
de clientes, entre uma
sacola e outra, quando
começavam amizades
que se mantêm até hoje.
Com o tempo, o negócio
foi ganhando forma e o
atendimento passou a
ser em sua própria casa,
no Jardim Paraíba, então
consolidada no mercado

de moda da cidade e
região.
Sempre ao lado de
seu marido e companheiro Evandro Castro
(falecido), que por anos
cuidou da administração da loja, Mariângela
foi pioneira em promover desfiles em Jacareí,
coloca ndo pela pr imeira vez clientes nas
p a s s a r e l a s. Ta m b é m
foi a primeira a fazer
bazar beneficente para as
entidades.
Em 2011, a sobrinha

Divulgação

A Redação

As empresárias
Mariângela Azevedo e
Katia Macia celebram os
30 anos de criação da
ModaMa em Jacareí

de Mariângela, Katia
Macia, formada em Desenho de Moda e com experiência em marketing e
comunicação de moda,
veio se juntar a tia no
negócio como sua sócia
na ModaMa.
Un i ndo t rad ição e
tendência, a ModaMa
chega aos 30 anos em um
momento de mudança,
destacando-se nas mídias sociais, sem perder
o DNA da marca que é
o atendimento especializado. Hoje a loja vende
moda e tendência, e toda
semana recebe novidades
para atender Jacareí e
região.
Mais informações; no
instag ram@modamajacarei.

A Redação
A 46ª subseção da Ordem dos Advogados do

Brasil, em Jacareí, deu
início a sua Campanha
do Agasalho 2019, intitulada ‘Passar frio não é

legal’. A ação, iniciada no
dia 25 de maio, seguirá
até 22 de junho, e será
realizada em parceria

com empresários locais.
Serão distribuídas caixas para recolhimento
das doações em todas
as salas da OAB e em
órgão públicos, postos
de combustíveis, escolas
e outros pontos estratégicos do município.
Durante os 30 dias de
campanha, haverá ampla divulgação por meio
de cartazes, publicidade interna, entre outros
meios de comunicação.
De acordo com o escritório regional da OAB
em Jacareí, todos os pro-

Ilustração

OAB de Jacareí lança Campanha do Agasalho
dutos arrecadados
serão distribuídos
às pessoas carentes atendidas pela
A ssoc iaç ão Fên i x, loc a l i zad a
no Rio Comprido
(região leste).
At ualmente,
a entidade atende mais de 40 0
pessoas por dia,
e nt re adu ltos e
cr ianças, ofereSerão distribuídas caixas para recolhi- cendo aulas, ofimento das doações em todas as salas cinas, treinamenda OAB e em órgão públicos, postos de tos e, sobretudo,
combustíveis, escolas e outros
acolhimento.

Editais do ProAC
Municípios estão com
inscrições abertas
A Fundação Cultural
de Jacarehy e o Governo
do Estado, por meio da
Secretaria da Cultura e
da Economia Criativa
lançaram este ano mais
três editais no Município de Jacareí. Ao todo,
entre f inal de 2018 e
início de 2019, o ‘Concurso Jacareí Cidade
Viva – Cultura que Pulsa’ têm R$ 290 mil para
investimentos diretos
em iniciativas culturais
e fazem parte do Programa de Ação Cultural
(ProAC) Municípios.
O Programa é uma
nova forma de finan-

ciamento, fomento e
difusão da cultura que
o Governo Estadual realizou repasses entre R$
100 mil a R$ 300 mil
para cidades, de acordo com o tamanho de
cada uma delas. Para ter
acesso a esse recurso, os
municípios tiveram que
enviar suas propostas
e c umpr i r requisitos
relacionados à gestão
pública da área cultural.
Segundo Bruno Castro, presidente da Fundação Cultural, essa é uma
conquista importante
para Jacareí, pois fortalece a Política Pública

Municipal de Cultura.
“Além de ter um bom
projeto, a cidade precisou comprovar o funcionamento do nosso
Sistema Municipal de
Cultura. A aprovação
de Jacareí no ProAC
Municípios demonstra
a seriedade e compromisso de nossa gestão
com o desenvolvimento
cultural”, destaca.
PLANO DE
TRABALHO
Cada projeto deverá
apresentar um plano de
trabalho a ser realizado
com a verba proveniente
deste edital (devidamente descritos no plano
de trabalho submetido
a seleção deste edital)
com duração máxima
de quatro meses a partir
do recebimento da 1ª
parcela do prêmio.
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Fatec homenageia ambientalista
com nome na unidade de Jacareí
A Redação
O professor e ambientalista Francisco de Moura, falecido em junho de
2007, aos 82 anos, ganhará mais uma homenagem
em Jacareí. A Fatec – Faculdade de Tecnologia,
instituição de ensi no

arquivo/PMJ

Palestras
fazem parte
de evento na
Santa Casa

ligada ao Centro Estadual Paula Souza, passará a
se chamar Fatec Professor
Francisco de Moura. A
cerimônia de ‘batismo’
acontece neste sábado,
dia 1º de junho, às 9h30,
na sede da instituição,
no bairro Avareí.
A id e i a s u r g i u d e
uma iniciativa da professora Maria Thereza
Ferreira Cyrino, atual
secretária municipal de
Educação, e se consolidou com um projeto
de lei do de p ut a d o
e s t a du a l Helio Nishimoto (PSDB). A proposta foi aprovada pela
Assembleia Legislativa
de São Paulo em 28 de
dezembro de 2018.
MEMÓRIA
O professor Francisco
de Moura, que já empres-



Oficinas
da Semana
Integrada de
Meio Ambiente
As oficinas que farão
parte do 6º Encontro
de Educadores em Defesa ao Rio Para í ba
estão com as inscrições abertas. O evento,
promovido pela Secretaria de Meio Ambiente
e Comitê das Bacias
Hidrográficas do Rio
Paraíba do Sul, será realizado nos dias 11 e 12
de junho no EducaMais
Jacareí, e faz parte da
Semana Integrada de
Meio Ambiente. Informações e inscrições
através do link http://
educadores2019.jacarei.sp.gov.br.

Deixou um legado
e uma história de
vida, vinculada ao
amor e respeito
pelo meio ambiente

Selma Candelária Genari,
diretora da Fatec Jacareí

ta seu nome ao Viveiro
Municipal de Jacareí, foi
um ambientalista comprometido com a preservação da natureza, f lora
e fauna, “que deixou

 ‘seo moura‘
Francisco de Moura nasceu em Paraibuna, no dia 21
de março de 1925. Faleceu
em 8 de junho de 2007.
Iniciou sua jornada profissional na Escola Agrícola de
Jacareí, onde atuava como
mestre de Agricultura.
Em 1987 recebeu da
Câmara Municipal o Título
de ‘Cidadão Jacareiense’,
projeto do vereador Mário
Ney. Em 1997, foi homenageado com o livro ‘Galeria
dos ecologistas’, de autoria
de João de Toledo Cabral,
escritor e ambientalista.

General da Ecologia: o professor Francisco de Moura, foi um ambientalista de jacarei
comprometido com a preservação da natureza, flora e fauna

Viveiro Municipal de Jacareí
tem o nome de ‘Seo Moura’
Em março de 2015, a Assembleia
Legislativa de São Paulo aprovou o
projeto de lei, de autoria do então deputado estadual Marco Aurélio (PT), que
deu ao Viveiro Municipal, localizado
no bairro Campo Grande, em área
pertencente ao Estado, o nome de
‘Seo Moura’.
Marco Aurélio apresentou o projeto atendendo à solicitação do vereador Edinho Guedes (PMDB), com a
finalidade de prestar homenagem a
Francisco de Moura, servidor público
municipal que, por anos, se dedicou à

um legado e uma história de vida, vinculada
ao amor e respeito pelo

construção e manutenção desse espaço de preservação ambiental.
Na tribuna, Marco Aurélio parabenizou à família do homenageado pelo
seu exemplo de homem, afirmando
que ele não era um simples funcionário, mas um ‘missionário da natureza’.
O parlamentar falou ainda sobre o
mapa do Brasil que o ambientalista fez
no Viveiro Municipal, com mudas de
árvores do mundo inteiro. “O grande
sonho do ‘Seo Moura’ era que o Viveiro
de Jacareí fosse conhecido como Museu
do Mundo”, enfatizou o parlamentar.

meio ambiente, pelas
pl a n t a s, p e l a s á r vo res”, comenta a diretora

da Fatec Jacareí, Selma
Candelária Genari.
Moura trabalhou du-

rante décadas na ETEC
Cônego José Bento Escola Agrícola de Jacareí, onde iniciou-se
o ‘embrião’ do Viveiro
Municipal, posteriormente transferido para
o bairro Campo Grande (região sul).
“Sua vida, seu trabalho, suas ações pelo
meio ambiente foram
de extrema importância e relevância para
o Município e para o
Brasil, estando o mesmo e nt re os g ra ndes
ecolog ist a s do nosso
pa í s”, reforç a a pro fessora Maria Thereza
Ferreira Cyrino, atual
sec re t á r ia mu n ic ipa l
de Educação, e que trabalhou com Moura nos
tempos em que ela dirigiu
a Etec em Jacareí.

Semana do Meio Ambiente: Jacareí terá programação gratuita
A Secretaria
d e Me io A m biente promove
de 3 a 14 de junho a Semana
Integrada do
Meio Ambiente (SI M A) d e
Jacareí, em comemoração ao
Dia Mundial do
Meio Ambiente
(5 de junho). As
atrações vão desde circuito com
as crianças, palestras, atividades de proteção
animal, Encontro de Educadores em Defesa
ao Rio Paraíba
do Sul, oficinas
e trilhas, até uma
programação intensa com várias
atividades gra-

Arquivo/PMJ

A Santa Casa de Jacareí promove, entre os
dias 3 e 6 de junho, uma
programação especial
durante a Semana Interna de Prevenção de
Acidentes do Trabalho
e Meio Ambiente. Um
ciclo de palestras será
realizado no Salão Nobre do hospital, todos
o s d i a s , à s 1 5h . A s
palestras serão abertas aos funcionários
da S ant a C as a e d e
outros hospitais, ou
serviços hospitalares.
Mais informações: (12)
3954-5605.

Arquivo/PMJ

Homenagem a Francisco de Moura, o ‘Seo Moura’ acontece neste sábado, dia 1º, às 9h30, na sede da instituição, no bairro Avareí

O Viveiro Municipal, no bairro Campo Grande, é
uma das atrações da agenda

tuitas para toda
a população.
A Semana
começa na segunda-feira (3),
no EducaMais
Jacareí, das 8h
às 11h e das 13h
às 16h, com a
participação de
cr ianças, em
um Circuito
no Prog rama
Saúde Nota 10.
Serão realizadas atividades
lúdicas e de
r e f le x ã o c o m
os temas: Proteção A nimal,
Educação Ambiental e Correto Descarte de
Re síduos Domésticos.
Estas mesmas
atividades acon-

tecem nos dias 4, 6 e 7,
no mesmo local, para
alunos dos primeiros
anos do Ensino Fundamental das escolas
municipais.
O secretário de Meio
Ambiente, Júlio Pires,
destaca que o evento
é u m a opor t u n id ade
de divulgar as atividades da secretaria, para

que a população possa
con hecer e usuf r ui r
dos ser viços e ações,
além de proporcionar
discussões importantes
e urgentes acerca das
questões ambientais e de
sustentabilidade.
A programação completa está publicada no
site da prefeitura www.
jacarei.sp.gov.br.

www.diariodejacarei.com.br

D

Arquivo/PMJ

Recomendamos...
Feira do Bolinho Caipira beneficia
entidades assistenciais de Jacareí

esde quinta-feira (30)
e até este domingo (2),
Jacareí promove mais
uma edição da tradicional
Feira do Bolinho Caipira,
referência gastronômica
daquele que é considerado
um Patrimônio Cultural do
Município. O evento, coordenado pela Fundação Cultural, é realizado no Parque
da Cidade, das 14h às 22h.
Toda arrecadação será re-

vertida para as entidades
que foram aprovadas em
edital municipal para a realização da feira.

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

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

Lar da Acácia terá terceira
edição da ‘Costela no Chão’

O evento será realizado no dia 8 de junho, das 12h às 18h, na sede da instituição
A Redação
O Lar Frater no da
Acácia vai realizar no
próximo dia 8 (sábado)
a 3ª edição da ‘Costela
no Chão’, com o objetivo de arrecadar fundos para a manutenção
da instituição. O evento
será realizado das 12h
às 18h em sua sede, na
Rua Cruzeiro, 207, no
bairro Cidade Salvador,
região leste de Jacareí.
Cerca de 600 convites
individuais a R$ 50 foram colocados à venda.
Menores de 12 anos não
pagam e as bebidas serão
cobradas à parte.
O evento contará com
música ao vivo, atrações
infantis, além de servir
o típico prato brasileiro.
O empresário e piloto
Ricardo Raspa, e um
dos integrantes do grupo
Amigos da Base, de Mogi

das Cruzes, que
organiza o evento, explica que
o chur rasco de
costela começa a
ser preparado no
dia anterior. “Às
23h30 ela vai
pa ra o fogo de
chão e, no dia do
evento, por volta
das 11h30, começamos a preparar
para servir”.

Divulgação

6|

No dia anterior, por volta das
23h30, a costela vai para o
fogo, e às 12h do dia do evento começa a ser servida

Editais
EDITAL DE CONVOCAÇÃO – ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA – ASSOCIAÇÃO DOS ADQUIRENTES DE LOTES
NO LOTEAMENTO VALE INDUSTRIAL PAULISTA - ROD.
GERALDO SCAVONE, Nº. 2730 – JD. CALIFORNIA – JACAREI/SP, CEP: 12.305-490 - CNPJ: 07.856.432/0001-48 – Data:
SEGUNDA-FEIRA 17 DE JUNHO DE 2019. Local: GALPÃO DA
DURALATEX – LOTE D-13 – Primeira Chamada: 14h30 – Segunda Chamada: 15h – Ordem do dia: ITEM 01 – Apresentação/
Aprovação das contas de junho/2018 até maio/2019. ITEM 02
– Apresentação/Aprovação da taxa mensal associativa e fundo
de reserva. ITEM 03 – Eleição da Diretoria e Conselho nos
termos do Estatuto, para mandato de 01/07/2019 a 30/06/2021.
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL
EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL
EXTRAORDINÁRIA DA COOPERATIVA-ESCOLA DOS ALUNOS DA ETEC
CÔNEGO JOSÉ BENTO DE JACAREÍ – 1ª, 2ª e 3ª CONVOCAÇÃO

Rodrigo Magno de Aquino Moysés no uso de suas atribuições
conforme artigo 16 do estatuto social convoca os 204 cooperados da Cooperativa-escola dos alunos da ETEC Cônego José
Bento para comparecerem à ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, que será realizada na Sede da Cooperativa da
unidade escolar, em Jacareí às 16h do dia 07 de Junho de 2019,
em primeira convocação com 2/3 (dois terços) dos seus cooperados; ou em segunda convocação às 17h, com metade mais
um dos seus cooperados, ou em terceira convocação às 18h,
com pelo menos 10 cooperados. Para efeito de quórum o número de cooperados aptos a votar é de 134.
Será tratada a seguinte ordem do dia:
Reforma do Estatuto.
Jacareí/SP, 28 de maio de 2019
Rodrigo Magno de Aquino Moysés

LAR DA
ACÁCIA
Mantido pelas
lojas maçônicas
A rquitetos da
Harmonia, Integridade e Justiça
e Fonte de Vida,
o Lar Frater no
da Acácia acolhe
atualmente cerca
de 50 idosos. Trata-se de
uma entidade civil de fins
filantrópicos, de caráter

beneficente e de assistência social que ampara
a velhice.
O Lar da Acácia está
sempre sediando eventos,
seja para arrecadar recursos ou ajudar a população. Tradicionalmente,
a entidade conta com a
ajuda da comunidade,
organizações, empresas

O evento contará
com música ao vivo,
atrações infantis,
além de servir
o típico prato
brasileiro
e parceiros para montar
eventos com a f i na l idade de anga r i a r r e cursos para ajudá-la a
desempenhar seus trabalhos com os idosos.
Os interessados em
colaborar com a entidade ou comprar o convite
também podem entrar
em contato através dos
telefones: (12) 3962-1994
ou (12) 9 83 01- 0 0 0 9
(WhatsApp).
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Política

Menos de um mês após festa de posse,
direção do PSL em Jacareí deixa cargos
A falta de autonomia da executiva local teria motivado o pedido de três dos quatro membros da direção do PSL em Jacareí

FESTA
A nova di reção do
partido do presidente
Jair Bolsonaro em Jacareí foi empossada em
um evento para cerca de
200 pessoas, no dia 1º
de maio. A festa contou
com a presença de representantes de diretórios
do PSL de mais de dez
cidades da região, e dos
deputados Júnior Bozzella (federal) e Leticia

resultados para as pessoas, para quem mora
aqui, para quem é de
Jaca reí’. “Se você se
sente motivado venha,
não se muda o país e
não mudamos as coisas
sentados no sofá de casa
... tem que trabalhar,
venham fazer parte de
nosso time”, afirmou.

A partir da esquerda, Anderson Sena, Junior Bozzella e Leticia Aguiar durante evento de
lançamento do PSL em Jacareí. Ao fundo, membros da executiva do partido na cidade

Aguiar (estadual).
D u ra nte o eve nto,
o então presidente do
PSL em Jacareí, Sérgio
Coutinho, o ‘Foguinho’,
agradeceu a presença
de todos e conclamou
a militância para um
novo ciclo. O líder do
PSL de São José, Anderson Senna, destacou
a necessidade da união

para apoiar o presidente
Bolsonaro e com isso
‘preparar as lideranças
do partido para as eleições de 2020’.
A deputada Leticia
Aguiar destacou a impor tâ ncia d a mobi l ização das pessoas de
bem ‘para um trabalho
d e mu d a nç a , e p a r a
que este trabalho traga


As ingerências
da coordenação
regional vêm
inibindo ações
mais pontuais
Trecho de nota emitida pela
ex-direção do PSL em Jacareí

DIRETORIA
Além de Sérgio Coutinho na presidência,
a nova direção do PSL
em Jacareí contava com
Agenor Lino (vice presidente), Antônio de Lima
Fernandes, o Kam Kam
(secretário geral), Rogério Ernesto Lemos Leite
D´Andrea (tesoureiro),
além de Cláudia de Souza, Décio Alves Coutinho, Fabrício Lopes
Correia, Igor Adriano
de Oliveira Fernandes
e Matheus Gomes dos
Santos (vogais).

Coordenação regional do PSL se diz
surpresa com renúncia de dirigentes
A Redação
Em nota oficial, divulgada no final da noite de
terça-feira (28), o PSL
se manifestou sobre a
renúncia de parte da direção do partido em Jacareí. Anderson Senna,
líder do PSL e coordenador regional da deputada
Leticia Aguiar, se disse
surpreso e afirmou que a
decisão da executiva foi
‘um fato isolado’, tendo
em vista que não houve,
após o evento de apresentação, no último dia 1º de
maio, nenhum contato
ou notificação oficial de
descontentamento. “Nós
somos um partido e como
toda estrutura, devemos
respeitar hierarquias e
procedimentos. Assim
se constrói e consolida
toda e qualquer tipo de
organização. Dito isto,
ratificamos nossa surpresa à renúncia de parte
da diretoria do PSL de
Jacareí”, afirmou.
Sena disse ainda que o
PSL se tornou um partido procurado por muitas
pessoas, ‘inclusive oportunistas’, “e é exatamente
por este motivo que os
cuidados em relação as
ações de cada diretoria

Divulgação

Durou menos de um
mês o trabalho da nova
diretoria do PSL (Partido Social Liberal) em Jacareí. Na noite da última
segunda-feira (27), três
dos quatro integrantes
da executiva pediram renúncia. A única exceção
é o vice-presidente da legenda, Agenor Lino, que
é assessor da deputada
estadual Letícia Aguiar,
de São José dos Campos,
que coordena o partido
na região.
Em nota, a direção do
PSL em Jacareí revela
que a falta de autonomia
da executiva local teria
motivado o pedido. “As
ingerências da coordenação regional vêm inibindo ações mais pontuais”,
afirma. “Toda ação tem
de ter a aprovação da coordenação regional, não
bastasse o descontenta-

mento geral do grupo ao
tomar conhecimento que
a ‘velha política’ ronda
e insiste por todas as
vias a tomada da sigla”,
reforça.
A nota afirma ainda
que o partido está com
problemas de document ação e i mped ido de
realizar novas filiações,
“o que nos impede de
construir de forma correta o diretório municipal”, finaliza.

Nilber Nick/Divulgação

A Redação

Anderson Senna, líder do
PSL e coordenador regional da deputada estadual
Leticia Aguiar

estão redobrados”.
De acordo com ele,
não há ingerência, mas
zelo com o partido, afinal
o PSL antes de Bolsonaro
era um, e agora é outro
“e não podemos deixar
oportunistas e amadores
tomarem a frente”, reforçou. “Não é o caso dos
membros de Jacareí, que
se manifestaram, mas



Nós somos um
partido e como toda
estrutura, devemos
respeitar hierarquias
e procedimentos
Anderson Sena, coordenador
regional da deputada Leticia

vemos a falta de compreensão com a própria legislação e a imaturidade
política”, completou.
Anderson Sena criticou a postura de membros da executiva em Jacareí que pediram a saída
do cargo, sem ao menos
antecipar o fato à coordenação regional. “Reunirse e comunicar medidas
pelas redes sociais, sem
ao menos conversar com
as lideranças políticas do
partido, não faz parte do
nosso procedimento no
Vale do Paraíba”, disse.
Ele lembrou também
que a diretoria do PSL
de Jacareí foi altamente
prestigiada em seu lançamento, com a presença
e o apoio das mais altas
lideranças do Estado de
São Paulo. “São pessoas
de bem que de alguma
forma se colocaram à
disposição, mas por motivo que desconhecemos,
tomaram essa injusta e
equivocada decisão.”
Ainda de acordo com
A nde r son Se n a u m a
nova diretoria será eleita
nos próximos dias, após a
solução de problemas de
documentação, e o PSL
de Jacareí continuará trabalhando normalmente.

