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Prefeitura retoma obras do Turi com
construção de piscinões na região leste
BRAÇOS CRUZADOS
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A retomada visa a construção de três piscinões nos bairros Pitoresco, Jardim do Marquês e Parque dos Príncipes Pág. 3

D

iversas cidades brasileiras, entre elas Jacareí, registraram na sexta-feira (14)
manifestações por mais recursos para a educação, empregos e contra a
Reforma da Previdência. Convocada por centrais sindicais e outras entidades
representativas de trabalhadores, a paralisação afetou, principalmente, o sistema
de transporte público. De acordo com as centrais sindicais, foram realizados atos em
mais de 300 cidades do país de 26 estados.
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S

ESSÕES DE CÂMARA

Jacareí tem pressa

H

eloá nasceu na ambulância
dos bombeiros a caminho da maternidade, quarta-feira (12), em Jacareí. Menina
de atitude. Sem burocracia,
sem nhe-nhe-nhém. Se for para
nascer, nasçamos; Jacareí tem
pressa. Era Dia dos Namorados.
Juntou praticidade e romantismo num só pacote. Presentão
pros pais.
O Brasil hoje quer assim:
Reformar a Previdência? Tentemos. ‘Desaparelhar’ o governo?
Começando agora, vamos conseguir. A Cultura precisa de amparo eficiente e justo? Preparemos
leis pertinentes.
Este ano, Jacareí refaz o novo
Plano Municipal de Cultura.
Muitos clamam por ajuda que
lhes permita desenvolver seus
talentos. Acham, entretanto, que
o poder municipal não contempla com justiça quem realmente
merece. Dizem que verbas públi-

Projeto de Resolução que modifica o horário
das sessões ordinárias na Câmara Municipal, de autoria de Paulinho dos Condutores (PL), foi adiado por
cinco sessões a pedido do vereador Dr. Rodrigo Salomon. O parlamentar afirmou que há várias emendas
e que não há estudo de impacto orçamentário sobre
a mudança. A proposta altera o horário de início das
sessões, passando das 9h para às 16h.

C

ENTRO DIA

Na quinta-feira (13), a Secretaria de Estado
de Desenvolvimento Social entregou uma unidade do
Centro Dia do Idoso, em Pindamonhangaba. O equipamento integra o ‘Programa SP Amigo do Idoso’ e oferece cuidados e atividades socioassistenciais durante
o dia, enquanto os familiares estão trabalhando, ou
estudando, e não podem cuidar adequadamente da
pessoa idosa dependente. Jacareí entrou na fila e,
após três pedidos formais do governo Izaias, ainda
espera por uma unidade na cidade.

ORÇAMENTO

Divulgação/cmj

cas são destinadas a projetos
pífios e de qualidade duvidosa.
Se isto tiver fundamento,
‘achar’ não resolve. O problema
está na falta de participação
dos ‘bons’, enquanto os ‘não tão
bons’, se for o caso, mexem-se,
gritam, formam nichos agres-

Se isto tiver
fundamento, ‘achar’
não resolve. O problema
está na falta de
participação dos ‘bons’
sivos para assustar e deixar fora
muitos que, embora possuam
talento, não correm atrás dos
espaços disponíveis.
Já está aberta na Fundação
Cultural de Jacarehy, sediada
no Pátio dos Trilhos, a oportunidade de participação direta

nas reuniões preparatórias
para elaboração do Plano Nacional de Cultura válido para os
próximos dez anos. Todos são
bem-vindos. Até quem não se
liga em cultura, pois contribui
pagando impostos para o fomento da área.
Portanto, pintores, literatos,
atores, músicos, dentre outros,
o momento é agora! Participe,
opine e acompanhe como o faz
a turma da capoeira, do audiovisual, do teatro e outras.
O poder público busca tratar essa área com equidade e
justiça, mas precisa conhecer
você e saber do seu potencial.
E mais: mesmo antes da conclusão do novo plano é possível
praticar ‘agora’ as medidas que
vão se tornar lei depois. Apareça
‘já’ nas reuniões preparatórias.
Como simbolicamente o fez
Heloá para a vida.
É a nossa opinião.

*Marcelo Aith

A atual administração projeta gastar R$ 1,26 bilhão
no ano que vem, em Jacareí. Os números foram apresentados pelo secretário de Governo, Celso Florêncio, durante audiência pública realizada pela Comissão Permanente de Finanças e Orçamento da Câmara
Municipal, na terça-feira (11), e fazem referência à estimativa de receita e despesas para 2020.

SAÚDE É DESTAQUE

As despesas projetadas pelo atual governo
para o ano que vem colocam em destaque investimentos da ordem de R$ 245,9 milhões para a área
da Saúde, R$ 237,5 milhões para Educação, R$ 208,5
milhões para o SAAE, R$ 114,6 milhões para Infraestrutura, R$ 67,8 milhões ao Meio Ambiente, além de
outros R$ 23 milhões para Segurança.

SAÚDE II

No planejamento de ações por secretariais,
na Saúde será iniciado o atendimento na UBS Central,
a ampliação do atendimento odontológico nas Unidades de Saúde, ampliação do horário de atendimento
das UBS até às 22h, além da reforma do setor de Infectologia, a construção ponto de espera na Farmácia Municipal e a adequação e habilitação de novas
equipes do programa Saúde da Família.

R

ECEITAS

De acordo com a LDO, as receitas do município, provenientes da arrecadação de impostos, taxas
e contribuições, somam R$ 227,6 milhões e os repasses – via arrecadação indireta do ICMS, IPVA, dedução do Fundeb e Fundo de Participação do Município
– R$ 353,9 milhões, totalizando as receitas próprias
em R$ 581,5 milhões. Para ser aprovado, o projeto
precisa ser analisado em duas discussões e receber
o voto favorável da maioria simples dos vereadores.

Artigos

A

divulgação da troca de mensagens
privadas entre o exjuiz Sergio Moro e o procurador Deltan Dallagnol
coloca em risco a Operação Lava Jato. Gravações
em áudio, textos fotos,
vídeos e documentos judiciais foram compartilhados entre o atual
ministro da Justiça e o
procurador sobre várias
questões que envolvem
a mais famosa operação
sobre o combate a corrupção no país. Inclusive
pode resultar implicações
indeléveis.
Como bem observou
o ministro do Supremo
Tribunal Federal (STF)
Marco Aurélio Mello a
colaboração entre eles
“coloca em dúvida a equi-

Lava Jato e seu processo inquisitorial
distância” entre os órgãos
julgador e acusador. Isso
porque é importante destacar que no processo
penal brasileiro o acusador e o julgador são
atores independentes e
devem manter-se afastados. O comportamento
de Moro e integrantes da
força-tarefa quebrou não
somente essa equidistância, mas também revelou
uma visceral quebra de
paridade armas, entre
juiz, promotor e partes.
Essas questões devem
ser analisadas de forma
global, em especial em

comarcas do interior do
país onde o Ministério
Público está sediado no
mesmo prédio do Poder
Judiciário e, assim, podendo, por vezes, contaminar
a prestação jurisdicional
de forma escorreita.
Importante citar também o artigo 254 do Código de Processo Penal que
dispõe que o juiz torna-se
suspeito em processos
criminais, caso tiver aconselhado qualquer uma
das partes. No caso, aproximação de Moro e dos
procuradores tornam o
atual ministro suspeito e

também colocam em suspeitas as suas decisões.
Agora, quais serão as
medidas a serem tomadas pelas nossas Cortes Superiores sobre os
efeitos da Operação Lava-Jato. Vamos aguardar
os próximos capítulos
dessa nova polêmica em
torno da força-tarefa,
que está sendo acusada
de prisões sem as provas necessárias. Desejo
que tudo seja investigado e esclarecido pelo
bem de nossa segurança jurídica, política
e social . O combate a
corrupção no Brasil não
deve parar, mas deve ser
realizado de forma clara e
cristalina, sem viés.
*Marcelo Aith é especialista
em Direito Criminal e Direito
público.

Aposentados por invalidez serão prejudicados pela Reforma
*Antônio Tuccílio

S

e a reforma da Previdência Social proposta
pelo governo do presidente Jair Bolsonaro (PSL)
for aprovada como está no
Congresso, o trabalhador
que ficar incapaz de exercer
atividade remunerada receberá um valor menor de
aposentadoria por invalidez,
medida muito questionável.
Isso é um reflexo de algo
muito comum, quando governos propõem reformas.
A equipe responsável quase
sempre considera todos
os aspectos econômicos
envolvidos – o importante é
gastar menos – e ignora os
aspectos sociais.
Um exemplo recente é a
controversa Reforma Tra-

balhista, aprovada há pouco
mais de um ano. Um dos
pontos da proposta admitia
que trabalhadoras gestantes exercessem atividades
consideradas insalubres em
grau médio ou mínimo e que
lactantes desempenhassem
atividades insalubres em
qualquer grau. A norma era
absurda e, felizmente, foi retirada pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo
Tribunal Federal (STF).
Hoje, um aposentado por
invalidez que contribuiu por
20 anos recebe 100% da
média salarial. Para essas
pessoas, nada muda. A regra
nova valerá apenas para os
novos beneficiários. Após a
aprovação da reforma, eles
terão direito a apenas 60%
da média, somando 2% para

cada ano de contribuição
que exceder os 20 anos de
contribuição. Essa regra
não se aplica a acidentes
de trabalho. Neste caso, o
segurado tem direito a 100%
da média.
Compreendo que uma reforma que visa, pelo menos
em teoria, economia de R$
1,2 trilhão precisa fazer
cortes em diversas áreas,
mas a equipe econômica
chefiada pel o ministro
Paulo Guedes, também
deveria considerar que
em alguns casos é preciso
abrir exceções.
Ficar inválido é um baque
na vida de qualquer pessoa.
Há, aspectos de saúde envolvidos, física e emocionalmente falando. Em paralelo,
surge a necessidade de cus-

tear tratamentos.
Dependendo do tipo de
invalidez, adaptações precisam ser feitas dentro e fora
de casa. Tudo isso tem custo,
mas como manter uma vida
digna quando o governo propõe cortar em 40% a média
salarial base do benefício ao
qual ele teria direito?
Com a discussão da pauta
no Congresso, senadores e
deputados federais terão a
oportunidade de retirar essa
excrecência do projeto. Espero que o Parlamento, pelo
menos desta vez, considere
além dos aspectos financeiros e perceba o quão injusto
é esse corte.
*Antônio Tuccílio é presidente
da Confederação Nacional dos
Servidores públicos (CNSp).
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Prefeitura retoma obras do Turi com
construção de piscinões na região leste

Ícaro leal/jr

O Jac are í perdeu
para o São José, no
sábado (8), por 12 a 6, e
está eliminado do Campeonato Paulista 2019.
Com esse resultado,
o São José vai para a
decisão do certame. O
jogo foi disputado no
Poliesportivo Vale do
Sol, em São José dos
Campos. Apesar de ter
feito seu melhor jogo
neste ano, o Jacareí
Rugby não conseguiu
segurar o pl ac ar e
levou a virada.

Homens e máquinas trabalham
na retomada das obras do Turi, na
região leste de Jacareí

A Redação
A Prefeitura Municipal anunciou a
retomada das obras de despoluição do
Córrego do Turi, que incluem a construção de três piscinões às margens
da Rodovia Nilo Máximo, na região
leste da cidade. Com investimentos
para esta nova etapa que superam
os R $ 15 milhões, as obras visam a
constr ução de três piscinões, localizados nos bairros Jardim Pitoresco,
Ja rd i m do Ma rquês e Pa rque dos
P r í nc ip e s.
O Cór r ego d o Tu r i é o p r i nc ipa l
a f lue nte do R io Pa ra í ba que c r u za
a á r e a u r b a n a d e Ja c a r e í , p a s s a n do por bairros adensados como os da
região da Avenida Siqueira Campos,
Parque Itamaraty e Parque da Cidade,

O programa de combate ao desperdício de água
no município ganhou
uma nova etapa em Jacareí. O SAAE (Serviço
Autônomo de Água e
Esgoto) anunciou a implantação de uma nova
rede na Rua Paraguaçu
(região central), elimin a ndo a r ed e a nt ig a
de ferro, que ocasiona
vazamentos e transtornos

aos munícipes.
A obra está sendo executada pelas calçadas da
via, com a implantação
de 311 metros de redes
de água, no prazo de 75
dias. A obra possibilitará também ao munícipe que realize a troca
do cavalete por CPH
– Caixa de Proteção de
Hidrômetro que, entre
outros benefícios, facilita o acesso à leitura do
hidrômetro, para evitar

o acúmulo de leitura na
conta de água.
O investimento será
de pouco mais de R $
24,5 mil com recursos
próprios do SA AE.
Após essa obra, será
exec ut ado o a s f a lt ame nto pela P refeit ura de Jaca reí, com o
objet ivo de da r mais
f luidez ao trânsito na
rua, que liga a Avenida
Siqueira Campos à Rua
Barão de Jacareí.

José Luiz Bednarski

S

em deslustre dos demais articulistas operativos
noutras rutilantes mídias, é fato inegável que o
Diário de Jacareí congrega o fastígio do colunismo,
em seus mais diversos temas.
Um dos destaques é o espaço destinado à análise da
Sétima Arte, intitulado Coisas de Cinema, com a assinatura inconfundível do crítico conservador e jornalista
cultural Rodrigo Romero.
Entretanto, por vezes, os assuntos se entrelaçam
pelo cotidiano da cidade. Foi justamente o sucedido no
primeiro dia deste gélido trintídio, fasto do mais importante prélio ludopédico do ano.
Enfrentaram-se na final da Liga dos Campeões da
Europa as tradicionalíssimas equipes Liverpool e Tottenham, duas verdadeiras seleções, em que fulguram
os melhores atletas do futebol mundial.
A rede Cinemark proporcionou valioso mimo à plateia afonsina. Numa de suas mais confortáveis salas de

Torcedores ingleses
invadem cinema de Jacareí
exibição, a troco de algumas dezenas de reais, transmitiu
a decisiva partida.
A sessão estava longe da lotação máxima. O público
era basicamente formado por crianças e adolescentes,
acompanhados dos pais ou responsáveis, abastecidos de
generosos recipientes de pipoca amanteigada e guaraná.
O ajuste dos lances mais velozes à projeção em alta
definição ainda carece de perfeição, pois a trajetória da
bola expunha certo arrasto da imagem. Ou seja, mais um
ponto positivo para as inesquecíveis câmeras lentas do
saudoso Canal 100.

Empresa que realizava
a obra desde 2009 é
investigada na Lava Jato
A obra do Córrego
do Turi, iniciada há dez
anos em Jacareí, foi paralisada pela prefeitura em
2015. A empresa Galvão
Engenharia S/A, que
executava os serviços
desde 2009, pediu recuperação judicial na Justiça do Rio de Janeiro.
Investigada na Operação
Lava Jato, à época (em
2015) as dívidas da empreiteira no processo chegavam a R$ 1,84 bilhão.
Com o objetivo de
evitar a falência, a recuperação judicial é uma
espécie de trégua que a
empresa solicita à Justiça para deixar de pagar
fornecedores e credores.
Na época, em comunicado à imprensa, a
empresa alegou que estava numa situação financeira complicada, que
foi agravada pela ‘inadimplência de alguns de
seus principais clientes,
entre eles a Petrobras’.

desaguando no Jardim Paraíba. “O
projeto visa represar o córrego antes
de ele chegar nestes pontos, para evitar transbordamento e alagamento
nessas regiões”, explica o secretário
de Governo, Celso Florêncio.
O processo licitatório estava interrompido desde o ano de 2015, quando
a gestão do ex-prefeito Hamilton Mota
(PT) encerrou o contrato com a empresa
vencedora do certame. Para a retomada
dos serviços, foram necessários finalizar
o processo licitatório, novos estudos técnicos e a obtenção de licenças ambientais.
Em maio de 2018 foi aberta uma nova
licitação, que já teve seu resultado,
possibilitando a retomada das obras.
De acordo com a atual administração,
o novo prazo para a conclusão dos
serviços é para janeiro de 2020.

SAAE troca rede de água e Prefeitura
asfalta rua na região central de Jacareí
A Redação

Divulgação/Pmj

A retomada visa a construção de três piscinões nos bairros Pitoresco, Jardim do Marquês e Parque dos Príncipes

Na sexta-feira (14)
aconteceu o encerramento da Semana Integrada do Meio Ambiente (SIMA) com a ‘Trilha
e Vivência Sensorial’
no Viveiro Municipal,
no bairro Campo Grande. O objetivo de todo
o evento foi ampliar o
conhecimento sobre a
preservação ambiental e a sustentabilidade, com ações dirigidas à comunidade e
à conscientização das
pessoas.

Rugby perde
para o São José e
está fora da final
do Paulista

|3

A empresa i n for mou
também que tinha 12 mil
funcionários diretos e 50
mil indiretos trabalhando em todo o país.
A empresa decidiu
incluir no processo de
recuperação judicial a
holding Galvão Participações, além da Galvão
Engenharia. Na época,
a construtora informou
que tinha dívidas de R$
410 milhões com fornecedores, R$ 700 milhões com bancos e R$
30 milhões com ex-funcionários. Ela demitiu
1.700 empregados nos
primeiros meses de 2015.
A holding estava devendo mais R$ 700 milhões
com títulos de dívida.
A Galvão Engenharia é uma das empresas
acusadas de pagar propi na pa ra ex-f u nc io nários da Petrobras a
fim de obter contratos
e aprovar aditivos. Ela
nega as acusações.

Divulgação/saae

Jacareí
encerra Semana
do Meio Ambiente
com trilha

www.diariodejacarei.com.br

Serão implantados 311 metros de
redes de água, no prazo de 75 dias

SERVIÇO
Para mais informações, os munícipes poderão entrar em contato

com a autarquia por meio
do 0800 725 0330 ou do
site www.saaejacarei.
sp.gov.br.

Já o intervalo do jogo foi propício para a imperiosa
micção e a saudável recarga de pipocas. Enquanto genitores checavam mensagens de WhatsApp, a juventude
retomava os comandos de seus videogames portáteis.
Ah, sim. O placar! O time que tinha mais brasileiros
em campo, o dos rapazes da cidade dos Beatles, venceu.
Dois a zero. Na comemoração, a transmissão abriu os
microfones do gramado, e a modernidade aconchegante
do sistema de som transportou o expectador da sala de
cinema para dentro da arena, uma inigualável sensação
de realidade.
Todos os presentes consultados consideraram o
passeio válido e planejam retornar noutra oportunidade.
Já que o renascimento do futebol profissional anda capengando em Jacareí, vivenciar no cinema o espetáculo
esportivo, com a emoção dos estádios e o conforto dos
camarotes, é uma ótima opção ao consumidor local.
José Luiz Bednarski é promotor
de Justiça da Cidadania e do Consumidor
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Instituto Máximo de Educação está
na final da Gincana da Solidariedade
A Redação
O Instituto Máximo
de Educação de Jacareí está na final da 20 ª
edição da Gincana da
Solidariedade, promovida pela Rede Vanguarda
de Televisão. Somente na
primeira fase, encerrada
em 28 de maio, a escola
arrecadou pouco mais
de 11 toneladas de arroz,
fato que possibilitou ajudar 16 entidades beneficentes do município. São
elas: Amor e Caridade
(1 tonelada), Associação
Fênix (1 tonelada), Carmelitas (500 kg), Casa
de Assis (500 kg), CIBEADJ, no Nova Jacareí
(600 kg), CIBEADJ, do
Pedramar (600 kg), Cruzada de Assistência (700

Divulgação

Na primeira fase do evento, a escola arrecadou pouco mais de 11 toneladas de arroz distribuídos a 16 entidades beneficentes
 BALANÇO GINCANA
DE 2000 ATÉ 2018

3 milhões e 237 mil quilos de alimentos, que foram doados
para 300 entidades da região.
Idealizador/Organizador: Daniel pasqualin.

Funcionários do Instituto Máximo de Educação e voluntários trabalham na contagem e
separação do arroz, arrecadado na primeira etapa da Gincana da Solidariedade

kg), Desafio Ebenezer (1
tonelada), Guri na Roça
(1 tonelada), Igreja Madureira (600 kg), Igreja

N. Senhor Jesus Cristo
(600 kg), JAM, Jacareí
Ampara Menores (590
kg), La r Frater no d a

Acácia (70 0 kg), L a r
Frederico Ozanan (500
kg), Batuíra (300 kg) e
Vicentinos (1 tonelada).

NEA da Suzano capacita professores
para horta móvel em creche de Jacareí

FINAL
Agora, professores,
alunos e funcionários
do Instituto Máximo de
Jacareí estão empenhados em arrecadar feijão,
para a grande final que
acontece no dia 26 de
junho, às 11h, no ginásio do Tênis Clube, em
São José dos Campos.
“Agradecemos a todos
que contribuíram para
esse resultado e nos sent i mos org ulhosos em
representar Jacareí nesta

importante competição,
que tem o compromisso
de ajudar o próximo”, enfatiza a direção da escola.
Nas 19 edições já realizadas, nenhuma escola
de Jacareí venceu a Gincana da Solidariedade.
São José dos Campos é
a cidade com maior número de conquistas (7),
seguida por Caraguatatuba (4), Taubaté (4), Caçapava, Bragança Paulista,
Canas e Cruzeiro, com
uma vitória cada.

Divulgação

A Redação
O Núcleo de Educação
A mbiental ( N EA) da
Suzano (antiga Fibria)
promove na terça-feira
(18) evento de capacitação para professores da
creche Johery Correia de
Azevedo, no Parque Santo Antônio (região sul),
em Jacareí. O objetivo
é oferecer embasamento
teórico aos educadores
para a criação de uma
hor ta em caixotes no
local, que deve beneficiar
154 crianças de até três
anos de idade.
A capacitação será
realizada no per íodo
da manhã. Durante os
encontros serão transmitidos conceitos sobre
plantio, preparo da terra,
irrigação e a estrutura da
horta. Após a capacitação, os educadores farão,
junto com as crianças,
o plantio de hortaliças
como alface e espinafre,
além de temperos como
cebolinha e salsa, que
poderão ser utilizados na
merenda escolar.
O contato direto das
crianças no desenvolvimento da horta também
abre espaço para trabalhar temas relacionados à
natureza e meio ambiente
dentro da sala de aula.
BENEFÍCIOS
O sistema de cultivo
da horta em caixotes traz
vários benefícios, dentre

No ano passado, ocorreu uma iniciativa semelhante em São
Silvestre, bairro onde se situa unidade da Suzano em Jacareí

eles a possibilidade de
mover os cultivos pelo
local, facilidade para cultivar jardins e hortas em
pequenos espaços, além
da satisfação de colher
verduras e temperos orgânicos fresquinhos.
MEMÓRIA
No ano passado, o
N EA promoveu uma
iniciativa semelhante na
EMEI de São Silvestre,
bairro onde se situa a
unidade da Suzano em
Jacareí (região oeste).
“A parceria com creches
da cidade é importante
para difundir conceitos

sobre sustentabilidade,
alimentação saudável
e preservação ambiental, desde os primeiros
anos das crianças. São
ensinamentos que impactarão em longo prazo
a qualidade de vida dos
alunos e suas famílias”,
diz Camila Reggiani da
Silva, consultora de Meio
Ambiente da Suzano.
A iniciativa fortalece
a atuação do NEA, que
há 15 anos atua na região
como um impor tante
difusor de conhecimento
de cunho socioambiental
entre crianças, adolescentes e a comunidade.

15 a 21 de junho de 2019
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Serviços de banho e tosa de pets serão
obrigados a instalar circuito de câmeras
A Redação
A Câmara Municipal aprovou, por unanimidade, na quarta-feira
(12), projeto de lei dos
vereadores Sônia Patas
da Amizade (PSB) e Paulinho do Esporte (PSD)
que obriga pet shops e
c l í n ic a s ve te r i n á r i a s
de Jacareí a instalarem
circuito interno de câmeras. A iniciativa, já
adotada por diversos
mu n íc ipios b r a s i l e i ros, v isa coibi r maus
t ratos de animais que,
segundo Sônia, defenso-

Divulgação/cmj

A proposta visa coibir maus tratos de animais que, segundo a vereadora Sônia Patas da Amizade, ‘têm sido comuns, Jacareí afora’

Os estabelecimentos deverão fornecer ao cliente,
quando solicitado, as imagens gravadas de seu animal

Proposta de deputado
federal prevê exibição de
imagens em tempo real
Em dezembro de 2018,
a Comissão de Defesa do
Consumidor da Câmara
dos Deputados aprovou

o Projeto de Lei 8442/17,
do deputado Gou la r t
(PSD-SP), que pretende obrigar pet shops e

demais estabelecimentos que façam a guarda
de animais domésticos a
instalar circuito interno
de câmeras. As imagens
desse circuito deverão
ser transmitidas em tempo real pela internet.
O relator, deputado
Jose Stédile (PSB-RS),
recomendou a aprovação

ra da causa há mais de 15
anos, “têm sido comuns,
Jacareí afora”.
O PLL 30/2019 obriga
pet shops e clínicas veterinárias a instalarem circuito interno de câmeras
nas dependências onde
são realizados os serviços de banho e tosa. Os
estabelecimentos deverão fornecer ao cliente,
quando solicitado, as
imagens gravadas de seu
animal durante a realização dos serviços.
O projeto prevê que
os proprietários desses
estabelecimentos têm o

prazo de 180 dias para a
 adequação, após
devida
publicação no Boletim
Of icial d o M u n i c í pio. A mu lt a pa ra
q u e m d e s c u mp r i r a
lei será de 14 V R Ms
( Valor de Referência
d o Mu n ic íp io), q u e
representam hoje R $
939, 5 4 . O s v a l o r e s
a r r e c adados serão
d e s t i n a dos ao F u ndo Municipal do Meio
Ambiente.
“Um circuito interno de câmeras pode
ser adquirido a preços
bem acessíveis e é um

do projeto. Ele apresentou emenda para ampliar
o escopo da proposta
para além dos pet shops,
estendendo a obrigatoriedade para os chamados ‘day care’ e hotéis
especializados.
O autor da proposta
d i sse ac red it a r que a
transmissão em tempo

rea l pela i nter net va i
i n ibi r maus-t ratos. O
deputado Goular t obse r vou q ue a p r á t i c a
da c r ueldade cont ra
animais é vedada pela
Constitu ição, uma vez
que se contrapõe à
g a r a n t i a a me i o a m biente ecologicamente
equilibrado.

fator de segurança para
clientes e comerciantes.
Não estou falando de pequenos acidentes. Falo
de maus-tratos que têm
sido comuns, Jaca reí
afora”, reforçou Sônia.



Um circuito interno de
câmeras pode ser adquirido
a preços bem acessíveis e é
um fator de segurança para
clientes e comerciantes
Vereadora Sônia Patas da
amizade, autora do projeto

TRAMITAÇÃO
A proposta ainda será
analisada de forma conclusiva pelas comissões
d e Me io A m b ie n t e e
Desenvolvimento Sustentável, e de Constit u iç ão e Ju s t iç a e de
Cidadania.
Fonte: Agência Câmara
Notícias.
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Cartórios eleitorais fazem plantão
neste sábado (15) para biometria
A Redação
Neste sábado (15), os
cartórios eleitorais no
estado de São Paulo funcionarão em regime de
plantão, com atendimento 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 (impressão digital, foto e
assinatura digitalizada).
De acordo com o Tribunal Regional Eleitoral
(TRE), o plantão tem
o objetivo de facilitar

Divulgação

Objetivo é facilitar o comparecimento dos eleitores que não têm disponibilidade no horário normal de expediente dos cartórios
O cadastro é obrigatório
para todos os eleitores do
município que ainda não
tenham feito a coleta dos
seus dados biométricos

CASA – CIDADE JARDIM
Vendo casa no bairro Cidade
Jardim, em Jacareí/SP, com quatro
dormitórios, sala, cozinha, copa,
três vagas de garagem,
churrasqueira, fogão à lenha.
Tel.: (12) 98186-6344

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

rua olímpio Catão, 499
(12) 3951-7115 - aberto das 12h às 18h.

rua Dr. Waldemar Berardinelli, 86
(12) 3951-9915 - aberto das 12h às 18h.

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).

CARTóRIO dA 396ª ZOnA ELEITORAL

CARTóRIO dA 62ª ZOnA ELEITORAL

ImóVEIS
VENDO TERRENO
Vendo terreno 10 x 30, murado,
rua asfaltada, no bairro
Jardim Bela Vista, em Jacareí/SP.
Tel.: (12) 98186-6344

SERVIÇO ELEITORAL Em JACAREí

o comparecimento dos
cidadãos que não têm
disponibilidade no horário normal do expediente
dos cartórios e, assim,
incrementar o número

de pessoas com dados
biométricos coletados.
O agendamento é realizado no site do TRE-SP,
cujo endereço é www.
tre-sp.jus.br. Haverá a

distribuição de senhas
para eleitores que comparecerem ao Cartório,
com a documentação
necessária, mesmo sem
agendamento.
“Vale ressaltar que,
para fazer o cadastramento (com ou sem agendamento) o eleitor deverá
apresentar documento
oficial de identificação
com foto, comprovante de residência recente
(emitido há no máximo
três meses) em nome do
eleitor e o título de eleitor, se tiver”, reforça Henrique José Amaral, Chefe
de Cartório da 396ª Zona
Eleitoral de Jacareí.
O município soma,
atualmente, 163.400 eleitores, sendo que apenas

69.179 f izeram a biometria, 42,33% do total
de eleitores inscritos no
município.
Durante o cadastra-

Haverá a distribuição
de senhas para eleitores
que comparecerem
ao Cartório, com a
documentação, mesmo
sem agendamento
mento biométrico, os
Cartórios Eleitorais de
Jacareí estão f uncio na ndo nor ma l me nte,
nos dias úteis, de segunda a sexta-feira, das
8h30 às 18h20.

VEíCULO
FOX 1.0 2014
Vendo Fox 1.0 2014 completo. Ar
condicionado, direção hidráulica, air
bag, vidros e travas
elétricas, alarme e som.
Abaixo da tabela!
Contato: (12) 99763-5701

COmUNICADO
EXTRAVIO DE DOCUMENTO FISCAL
A empresa ADELSON CHAGAS DE SOUZA – GÁS – ME (MULTIGÁS E ÁGUA, situada à Rua Modesta Barrios Miguelis, nº 155,
Vila São João, São Silvestre, Jacareí/SP, CEP.: 12.341-220, inscrita no CNPJ sob o nº 26.029.315/0001-55 e Inscrição Estadual
nº 392.199.024-112, Comunica o Extravio de 01 (um) talão de
Notas Fiscais de Venda ao Consumidor – Série D-1 – numeração
de 000.001 a 000.250 (em branco).
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Variedades

Espetáculo de teatro terá
estreia nacional em Jacareí
A Fundação Cultural
de Jacarehy apresenta
neste sábado dia (15), às
20h, na Sala Mário Lago,
no Pátio dos Trilhos (região central) o espetáculo
de teatro ‘Minhas Queridas’. A peça faz um recorte nas correspondências de Clarice Lispector
com suas irmãs Tânia
e Elisa, durante os 15
anos em que viveu fora
do Brasil, quando foi
casada com o diplomata
Maury Gurgel Valente.
De acordo com a Fundação Cultural, Jacareí
foi a escolhida para receber a estreia nacional,
em única apresentação,
à s 20h, com e nt rad a
franca, e retirada de ingressos 30 minutos antes
da apresentação.
O projeto foi contem-

Divulgação

A peça faz um recorte nas correspondências de
Clarice Lispector com suas irmãs Tânia e Elisa

Cena do espetáculo ‘Minhas Queridas’, que será apresentado neste sábado (15), na Sala Mário lago,em Jacareí

plado pelo PROAC Edital de Montagens inéditas/2018, da Secretaria
de Estado da Cultura
d e S ã o Pau lo e p r e vê além da produção,
apresentações por dez
cidades do interior do
Estado, dando início às
comemorações do centenário de nascimento da
escritora em 2020.
A ESCRITORA
Clarice Lispector viveu 15 anos em trânsito
p o r d i ve r s o s p a í s e s,
acompanhando o marido em missão diplomática. Durante esse tempo, escreveu sempre às
irmãs, Elisa e Tânia,
por q ue m nut r ia u m
a mo r i nc o nd ic io n a l.
São correspondências
íntimas que revelam o
percurso interior dessa
experiência. O recorte
proposto nessa montagem inédita de mostra a
relação com seu trabalho como escritora, mas
sobretudo o que esses
anos no estrangeiro como
‘esposa de diplomata’ lhe
causaram na alma.
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As imagens no tempo da guerra

E

m meio aos filmes sobre a II Guerra (1939-45), a Netflix lançou em fevereiro mais um: ‘O Fotógrafo de
Mauthausen’. No Campo de Concentração de Mauthausen, Áustria, um prisioneiro apaixonado por retratos se torna aprendiz do general nazista.
O prisioneiro pertence ao grupo comunista (a Espanha de Franco jogou os vermelhos aos nazistas, pra que
fizessem o que desejassem). É produção espanhola dirigida por Mar Targarona, protagonizada por Mario Casas
(Boix, o tal preso adorador das fotos).
À parte a paixão pelas imagens, Boix se preocupa em
guardar provas dos maus tratos nazistas e ao lado dos
camaradas pretende esconder negativos e entregá-los
aos poloneses. Claro, a tarefa é praticamente impossível, mas vale a tentativa...
‘O Fotógrafo de Mauthausen’ é baseado numa história real, e apenas por isso deve ter a audiência. Se não,
provavelmente estaria relegado às vãs prateleiras das
locadoras, hoje extintas. Chega-se à conclusão de que
nem tudo que a Netflix realiza é bom?
Não se pode cometer determinados exageros. Mas
com tantos longas-metragens que tratam do confronto bélico que matou cerca de 55 milhões de pessoas,
lançar outro, ainda que a narração seja inédita, e de fato
curiosa, é um caos evitável, se os produtores tivessem
o devido discernimento.
Neste 2019 completam-se 80 anos do início da guerra, quando Adolf Hitler invadiu a Polônia em 1º de setembro, após algumas anexações de outrora. Dois dias
depois, a Inglaterra declarou oficialmente a batalha armada que duraria até maio de 1945, contando-se ainda
as duas bombas atômicas lançadas sobre Hiroshima e
Nagasaki, no Japão, no mês de agosto do mesmo ano,
pelos Estados Unidos.
A Espanha tinha acabado de vivenciar sua Guerra
Civil (terminou em 1º/4/1939). Enquanto outros países
europeus – casos de Portugal, Suíça e Suécia – ajudaram o Reino Unido oferecendo brigadas, a Espanha de
Francisco Franco decidiu ficar totalmente neutra, mas
de forma velada compartilhava dos pensamentos dos
membros do Eixo (Alemanha, Japão e Itália). ‘O Fotógrafo de Mauthausen’.
Duração: 100 minutos. Cotação: regular.
Rodrigo Romero é jornalista e
escreve para este jornal semanalmente
www.recantodasletras.com.br/autores/rodrigoromer

A

Horóscopo
VISITE: WWW.OMARCARDOSO.COM.BR
áRIES
21/03 a 20/04
Muito bom dia para tratar de assuntos e negócios relacionados com escritas, setores artístico e social. Lucros pelo esforço profissional
e êxito social, também se apresentarão. Os resultados que você atingir serão conseguidos,
se você parar de pensar somente neles.

TOURO
21/04 a 20/05
Não seja imprevidente. Poderá estragar suas
possibilidades de ser bem sucedido neste dia.
A lua em bom aspecto vai influir nos seus sentimentos. Não descuide da aparência. Período
de inspiração literária e musical, mas será preciso ter muito cuidado com os impulsos momentâneos que poderão levá-lo a cometer alguns excessos de repercussão desfavorável

GêMEOS
21/05 a 20/06
Se agir corretamente terá grande expansão
em todos os sentidos quer nos negócios, quer
na vida social e profissional. Bom às investigações e as novas descobertas. Notícias negativas. Prenúncios de lucros reais em negócios
que digam respeito ao luxo ou a algo que esteja ligado a sua própria vaidade.

CÂNCER
21/06 a 21/07
Excelente período aos novos empreendimentos
e bons lucros na compra e venda de bens móveis
e imóveis. Novas amizades poderão alertá-lo em
algum sentido. Sucesso em diversões e na vida
romântica. Indicações de muita atividade e inconstância neste dia.

lIBRA
23/09 a 22/10
A influência não será das melhores. Terá algumas dificuldades financeiras, profissionais e
familiares. Portanto, tenha a cabeça no lugar
procurando a mais fácil solução e não conturbando tudo como é de seu costume. Mantenha a
serenidade e se possível, procure isolar-se para
reabastecer as suas energias.

lEãO
22/07 a 22/08

ESCORPIãO
23/10 a 21/11

Influência astral muito benéfica e renovação
profissional e para solucionar seus problemas
financeiros e pessoais. Fará boas amizades e
receberá o apoio de pessoas que exercem muita
influência em nosso meio.

Propício para ir a festividades, reuniões sociais e para obter conselhos de pessoas dotadas de grande conhecimentos. Boas chances
no setor amoroso e da amizade. Excelente
intuição e disposição. Sucesso profissional.
Loteria favorecida.

vIRGEM
23/08 a 22/09

SAGITáRIO
22/11 a 21/12

Novas e propícias amizades, prosperidade profissional, financeira e social e muito otimismo
quanto a uma vida tranquila e feliz em um futuro
próximo, e o que lhe indica o fluxo astral deste
período. Evite iniciar qualquer tipo de discussão,
fuja de disputas e não se envolva em qualquer
tipo de brigas verbais inúteis.

Momento dos mais favoráveis para realizar,
com muito sucesso, grandes negócios, empreendimentos e tudo aquilo que possa elevá-lo
materialmente. Bom período para a vida social.
Sucesso para os artistas, funcionários, e viajantes deste signo.

CAPRICÓRNIO
22/12 a 21/01
No período há indícios de êxito nas questões
que demandem sigilo, loteria, jogos, esportes
e casamento. Momento muito bom para resolver problemas financeiros. Os seus sonhos se
tornam mais práticos, sempre em conformidade com os seus projetos, e sobretudo em
relação ao seu potencial financeiro.

AQUáRIO
21/01 a 19/02
Período feliz com muitas novidades e atrações,
principalmente nos assuntos sentimentais e
pessoais. O seu trabalho trará bons resultados
bem como os negócios e novas amizades. Todavia, não descuide da saúde.

PEIXES
20/02 a 20/03
Mantenha cautela diante das notícias que ouvir, falsas ou favoráveis. Período excepcional
para a vida amorosa e conjugal. Controle suas
despesas domésticas. No amor, está na hora
de você enxergar as coisas sem lentes cor de
rosas. Haja no sentido de inibir as intransigências da pessoa amada.

Univesp (Universidade Virtual do Estado de São
Paulo) está com as inscrições abertas até 21 de junho. Estão sendo oferecidas 40 vagas de cursos
de graduação a
distância em nível
superior. Os cursos são gratuitos
com horários flexíveis e facilidade
de acesso. O polo
físico da Univesp
em Jacareí fica
nas dependências
da Fatec, na Avenida Faria Lima, 155, Avareí.
A inscrição deve ser feita através do site vestibular.univesp.br. Valor da taxa de inscrição: R$ 49,00.

SAúDE

arquivo/Pmj

Recomendamos...
Univesp segue com inscrições
para vagas de graduação a distância
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Saúde

Festas juninas: barulho dos fogos de
artifício pode causar perdas auditivas
Ju n ho é o mê s d e
aproveitar as tradicionais festas de São João,
Santo A ntônio e São
Pedro. Quem não gosta?
Em meio a guloseimas
irresistíveis, outra tradição se destaca: os fogos
de artifício e os rojões,
que dão um color ido
ao festejo. Mas embora
lindos no céu, o barulho
desses artefatos causa
incômodos e traz sérios
riscos à audição, especialmente dos bebês e
crianças pequenas.
É que o som for te
produ zido du ra nte a

ilustração

O barulho desses artefatos causa incômodos e traz sérios riscos à audição, especialmente dos bebês e crianças pequenas
 RECOmENDAÇÕES
SAIBA COMO dIMInuIR O RICO dE PERdA
AudITIVA COMO RESuLTAdO dO InTEnSO RuídO

Adultos devem ficar
pelo menos a 20 metros
da explosão dos fogos,
enquanto crianças devem ser
mantidas a uma distância
de 50 a 60 metros



Nesta época de festas
juninas há muitos casos
de perda de audição
unilateral, em apenas
um dos ouvidos

Marcella Vidal, fonoaudióloga
da telex Soluções auditivasa

queima dos fogos pode
causar danos irreparáveis ao sistema auditivo,
como perda de audição
severa, uni ou bilateral,
te mporá r ia ou – nos
casos mais graves – de-

finitiva e irreversível.
O principal sintoma de
que algo está errado é o
aparecimento imediato
de um zumbido. Já as
crianças podem manifestar, no choro, o que

estão sentindo. O pior
é que na maioria das
vezes os pais não se dão
conta do estrago que os
fogos podem ter acarretado ao sistema auditivo
de seus filhos.
“Nesta época de festas juninas há muitos
casos de perda de aud iç ão u n i late ra l, e m
apenas um dos ouvidos.
O m a ior proble m a é
a intensidade de som
dos fogos em um curto
espaço de tempo. O prejuízo é imediato, se estivermos muito perto. O
sintoma mais recorrente
é o zumbido, transtorno
que atinge milhões de
pessoas no mundo. Se
depois do estampido dos
fogos houver zumbido
ou sensação de ouvido
tampado é preciso procurar logo um médico
otorrinolaringologista
para avaliar a extensão
e g rav id ade do d a no

distância da fonte do som. Se um adulto está vendo uma
explosão sucessiva de fogos, precisa ficar a uma distância de
20 metros, enquanto que para as crianças, a distância segura
é de 50 a 60 metros;
uso de protetores auriculares durante a explosão dos fogos.
Se estiver acompanhando um show pirotécnico, é indispensável
colocar protetores nos ouvidos;
O ideal é não levar bebês e crianças a locais de queima de
fogos e festas barulhentas; porém, se for inevitável, ficar o mais
afastado possível do ruído.

auditivo”, explica a fonoaudióloga Marcella
Vidal, da Telex Soluções
Auditivas.
Por isso é tão importante manter as crianças
longe dos fogos, uma
vez que o ruído – principalmente dos rojões
– pode atingir mais de
120 decibéis, mesmo a
uma distância superior
a três metros de onde o
artefato está sendo aceso. O limite seguro de
exposição aos sons é de
85 decibéis, de acordo
com os especialistas.
“A imaturidade auditiva dos primeiros 18
meses de idade pode
fazer com que haja lesão na cóclea – órgão
loca l i zado na orel ha
interna – se a criança
for exposta a sons muito
a ltos ou pa ssa r mu ito tempo em ambiente
barulhento. Essa lesão
pode passar despercebida no momento da festa.
No entanto, pode dar
início a um processo de
perda de audição, uma
vez que as células auditivas, quando morrem,
não são repostas pelo

organismo”, explica Vidal, que é especialista
em audiologia.
A fonoaudióloga
lembra também que na
empolgação da festa é
comum os pais ficarem
com bebês e crianças
pequenas no meio do
barulho. É preciso ficar atento aos sinais.
“Irritação e choro são
os principais sintomas

O principal
sintoma de que
algo está errado
é o aparecimento
imediato de
um zumbido
de que o bebê não está
confortável. Deve-se então procurar locais mais
tranquilos e manter a
voz sempre em baixo
volume, para que o bebê
fique calmo, estimulando assim a plasticidade
do nervo auditivo, que
é importante nos primeiros meses de vida”,
explica a especialista.

