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Divulgação

Objetivo é facilitar o
comparecimento dos
eleitores que não têm
disponibilidade no
horário normal de
expediente dos cartórios
Neste sábado (13),
os cartórios eleitorais
no estado de São Paulo
f uncionarão em novo
regime de plantão, com
atendimento das 8h às
13h, para a realização da
biometria. O cadastro é
obrigatório para todos
os eleitores de Jacareí
que ainda não tenham
feito a coleta dos seus
dados biométricos (impressão digital, foto e
assinatura digitalizada).

E mais

 Santa Casa entrega

acesso à emergência
reformado com
dinheiro da
solidariedade

O cadastro é obrigatório para todos os eleitores que ainda não tenham feito a coleta de dados

Divulgação/PMJ

Cartórios eleitorais fazem plantão
neste sábado (13) para biometria

Representantes das igrejas estiveram presentes no gabinete do prefeito Izaias para a assinatura do documento

Prefeitura concede título de
permissão de uso a igrejas
em bairro do Meia-Lua
A Prefeitura de Jacareí concedeu o título
de permissão de uso
de quatro áreas públicas no bairro Lagoa
Azul, localizado no
distrito Parque Meia

-Lua (região nor te),
para três igrejas evangélicas e mais uma
católica. A decisão
c o n s t a d o B ole t i m
Oficial 1247, publicado
em março. Pág. 4

Autoridades, funcionários e voluntários da
instituição se reuniram,
na quinta-feira (11), para
a entrega da reforma do
corredor de urgências e
da sala de espera da Santa
Casa de Jacareí. Pág. 3
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Estudo mostra que adolescentes de
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REGIONAL

Nesta segunda-feira (15), às 9h, no Parque Tecnológico de São José dos Campos, acontece a 23ª reunião do
Conselho de Desenvolvimento da Região do Vale do Paraíba e Litoral Norte. A reunião com prefeitos e representantes do governo do Estado, contará com a presença do
Secretário Estadual de Desenvolvimento Regional, Marco
Vinholi e do Secretário-Chefe da Casa Militar e Coordenador da Defesa Civil, Walter Nyakas Júnior. O evento será o
primeiro do gênero da gestão João Doria (PSDB) na região.

CONSELHO

O Conselho foi instituído com a criação da RMVALE
-LN pela Lei Complementar 1.166, de 9 de janeiro de 2012.
É composto, de forma paritária, pelos prefeitos dos 39 municípios da região e representantes do Governo do Estado.
O órgão é a principal entidade de deliberação sobre planos,
projetos, programas, serviços e obras a serem executados
com recursos do Fundo de Desenvolvimento.

TRANSPORTE COLETIVO

O vereador Paulinho dos Condutores (PL) encaminhou ao prefeito Izaias Santana um pedido de informação,
aprovado pelo plenário em sessão ordinária, referente à
ampliação de horários do transporte público que atende os
bairros Chácaras Guararema e Remédios, ambos na região
oeste de Jacareí.

D

EMANDA

O vereador indaga se há algum planejamento visando a ampliação de horários nos bairros citados. Paulinho reclama ao prefeito que cerca de dois mil munícipes
dessas regiões sofrem com a falta de transporte público
e, para acessar o posto de saúde da Vila Garcia, em São Silvestre, os moradores dessas localidades são obrigados a
pegar até três conduções.

CRECHES

Divulgação/CMJ

A vereadora Lucimar Ponciano (PSDB) encaminhou ao
prefeito pedido relativo ao horário de trabalho dos pais que
deixam seus filhos nas creches municipais. Segundo a parlamentar, o horário de saída das crianças é 16h30, período
em que muitos pais ainda estão trabalhando.

D

Q

uem olha para o Morro do
Cristo, no bairro Cidade Jardim, nestas manhãs frias,
não vê Sua imagem coberta pela
névoa. O Redentor é o último que
aparece, quando baixa o nevoeiro, ao contrário de caixas d’água,
prédios, árvores e até casas
térreas que se impõem naquele
trecho do ‘mar de morros’ que
circunda Jacareí. A imagem do
Cristo espera, humilde, que tudo
clareie para se fazer notada.
Alguns acreditam ser possível obter resposta a qualquer
problema se ‘consultar com fé’
o Cristo do Morro, desde que
se poste ‘do lado de cá do Rio
Paraíba em relação à imagem’,
para enxergá-la de longe. Fazse mentalmente uma ‘consulta’,
depois, se olha para o Cristo. Se
a resposta for positiva, o indagador terá a impressão de ver a

imagem voltada para certo lado;
se negativa, terá impressão dela
voltada para o oposto (não usamos aqui as palavras esquerda
ou direita por razões óbvias).
Sabemos tratar-se de ques-

A imagem do
Cristo espera,
humilde, que
tudo clareie para
se fazer notada
tão de fé que não permite entrarmos no mérito dela, semelhante à questão do lançamento,
no mesmo rio, no Século 18, da
imagem da Padroeira ali pelos
lados do Jardim Liberdade. Porém, é correto constatar que a

população valoriza esses marcos identificadores da cidade, e
que tais marcos são importantes para desenvolvimento turístico e elevação da autoestima
dos moradores.
Estamos em pleno levantamento de pontos turísticos de
Jacareí e há projeto de reforma
do Morro do Cristo, já que deteriorar-se é ‘mal dos morros’.
Está previsto limpar e reforçar
o entorno, instalar ali área de esportes e lazer, e facilitar acessos.
Porém, contempla mais o morro
que o Cristo, já que a imagem
será apenas restaurada. Fosse
ela elevada a um pedestal de
10 metros, ganharia necessário
destaque na cidade e na memória de quantos se lembrassem de
tê-la visto ou visitado. Ou ‘consultado’(Por que não?!).
É a nossa opinião.

*Paulo Skaf

A

população brasileira está
envelhecendo. Segundo o
IBGE, no ano 2000, a proporção de idosos no país era de
8,5%; hoje, já é de 13,8% e, em
2033, serão 20% da população.
É uma enorme variação
em um período relativamente
curto, o que traz inúmeros
desafios, como mais gastos
públicos com saúde e previdência. Precisamos pensar desde já
em meios de suprir essas novas
demandas.
O problema mais urgente
é o da previdência. Hoje, os
gastos com aposentadorias
e pensões já absorvem mais
da metade do orçamento do
governo. Se nada for feito,
em 15 anos consumirão 100%.
Não haverá recursos para
educação, saúde e segurança,
por exemplo.
Por isso, reformar a previdência não é uma questão política, nem ideológica. É matemática. Precisamos adequá-la às
novas dinâmicas populacionais,

Previdência: reformar ou reformar
justamente para garantir sua
existência.
O maior pilar da proposta
que está no Congresso é a
idade mínima. Muitos de nossos vizinhos já adotam idades
mínimas para aposentadoria
superiores aos 60 anos, casos
da Argentina, Uruguai, Chile,
México, Colômbia e Venezuela.
Países desenvolvidos, como
EUA, Espanha, Portugal e Alemanha, têm idades mínimas
superiores a 65 anos. É uma
medida já consagrada.
Se nada for feito, poderemos chegar a uma situação
de descontrole fiscal como
na Grécia, onde não foi feita
reforma previdenciária e o
problema se agravou de tal
forma que foram cortados
direitos adquiridos. Não que-

remos nada disso por aqui.
Aprovar a Reforma da Previdência é muito importante. Tanto pela economia que trará aos
cofres públicos, quanto pelo
que significará em termos de
aumento de confiança no país.
Recebo investidores brasileiros e estrangeiros que
me dizem que aguardam que
a questão previdenciária seja
equacionada. A aprovação da
reforma irá disparar o gatilho
de investimentos e do consumo que estão represados, à
espera de um sinal robusto de
que seremos capazes de salvar as contas públicas. Todos
aguardam a aprovação para
retomarem à normalidade de
suas atividades.
Houve muito ruído político,
mas o resultado final está cada

*Dr. Paulo de Tarso
Castro Carvalho

IAGNÓSTICO

Lucimar pergunta ao prefeito sobre a quantidade
atual de vagas nas creches municipais e se há algum relatório sobre quantos pais trabalham e o horário de saída deles de segunda a sexta. “Há uma pesquisa em cada
unidade”? – pergunta a vereadora. Ela também indaga se
há solicitação de pais para estender o horário de saída das
crianças e se há algum planejamento e possibilidade de
ampliação no horário de funcionamento das unidades.

O mal de morros

A

firma-se, com razão, que
a monarquia finou-se. Entretanto, a corte permaneceu no Brasil, forte e vigorosa, facilmente identificada
por mais paradoxal em todos
os poderes da república, desde
os Municípios até a União. Graças à imprensa livre, tomamos
conhecimento de que a média
dos proventos do INSS atinge
a quantia de R$ 1.800,00 por
mês, cujo teto alcança o valor
de R$ 5.800,00, (com enorme dificuldade encontrará
vivo, tal felizardo), enquanto
a média auferida pelos servidores públicos se eleva a R$
19.000,00/mês, quantia que
representa quase dez vezes
a media do sistema privado
de previdência social.
Nomeações, indicações
sem concurso público, sob o

A Corte Contemporânea
pretexto do cargo de confiança, proliferam nacionalmente.
Reembolso de despesas, auxílios moradia, cartões corporativos, sem qualquer publicidade, encantam os usuários.
Nem mesmo a Lei de Acesso
à Informação atinge determinadas despesas governamentais, sob o argumento da segurança nacional. Auditagem
ou auditoria são realizadas
por órgãos do governo ou por
estes contratadas. Governos
são substituídos pela eleição,
mas a prática do nepotismo,
apadrinhamento, compadrio,
continuam como se o poder
executivo fosse um trono real,

e o chefe um soberano.
A continuar essa marcha
célere, não será surpresa a
apresentação de um projeto
de lei ou decreto, ressuscitando os títulos nobiliárquicos. Barões, Viscondes,
Condes, Marqueses, Duques,
proliferarão, trazendo consigo, assessores, motoristas,
copeiros, seguranças, todos
com verbas de representação,
acúmulos de funções, e gordas
aposentadorias e pensões,
intocáveis por qualquer reforma previdenciária, uma vez
que a raiz do problema (fiscal,
financeiro, econômico), ao que
parece é profunda e ninguém

vez mais perto do desejado. O
presidente Jair Bolsonaro deu
prioridade à reforma, colocando o peso do governo em favor
da aprovação.
O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, esteve empenhado
na aprovação desde o início.
Já David Alcolumbre, criou
uma comissão no Senado para
acompanhar as discussões e
buscar uma tramitação mais
rápida da reforma. Em resumo,
as instituições trabalharam de
forma eficiente.
Após a Previdência, outras
reformas precisarão ser feitas, para destravar o crédito,
reduzir os juros e a burocracia,
racionalizar o sistema tributário, dar condições de inovação
e de melhoria do ambiente de
negócios. Temos que melhorar
a educação, a saúde…a lista
é imensa. Mas a Reforma da
Previdência é o primeiro passo.
Sem ela, não iremos avançar. É
reformar ou reformar.
*Paulo Skaf, presidente da
Fiesp e do Ciesp.

deseja cavar tanto.
O que causa perplexidade,
e faz desacorçoar, é o silêncio
dos eleitores e do povo em
geral, que quando se manifesta é para lamentar a não
aprovação em um concurso
público ou de uma nomeação
para preencher os quadros
aber tos em qualquer re par tição, esquecendo - se
que é a iniciativa privada
a verdadeira geradora da
riqueza nacional. Pesquisas
recentes indicam que os mais
desanimados são os jovens.
É função do governo incentivar o empreendedorismo, a
abertura de negócios, e relegar ao serviço público apenas
aos vocacionados para tal
desiderato.
*Dr. Paulo de Tarso Castro
Carvalho é advogado, especialista em direito processual, com
mestrado em Ética e Cidadania e
professor universitário.
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Cartórios eleitorais fazem plantão
neste sábado (13) para biometria
Neste sábado (13),
os cartórios eleitorais
no estado de São Paulo
f uncionarão em novo
regime de plantão, com
atendimento das 8h às
13h, para a realização da
biometria. O cadastro é
obrigatório para todos
os eleitores de Jacareí
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
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,

O cadastro é obrigatório para todos os eleitores que ainda não tenham feito a coleta dos seus dados biométricos

cujo endereço é www.
tre-sp.jus.br. Haverá a
distribuição de senhas
para eleitores que comparecerem ao Cartório no
sábado, 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
(e m i t i d o h á n o m á x i mo t rês meses) em
no me d o e le it o r e o
título de eleitor, se tiver”, reforça Henrique
José Amaral, Chefe de
Cartório da 396ª Zona
Eleitoral de Jacareí.
“É preciso ressaltar
que o comparecimento
do eleitor ao Cartório
caiu muito nas últimas
duas semanas e, atualmente, está muito baixo.
Quem deixar para a últi-

Santa Casa entrega acesso à emergência
reformado com dinheiro da solidariedade

a comunidade caminhando de mãos dadas, fato
este que nos enche de
orgulho”, disse.

Autoridades, funcionários e voluntários da
instituição se reuniram,
na quinta-feira (11), para
a entrega da reforma do
corredor de urgências
e da sala de espera da
Santa Casa de Jacareí.
A obra contou com a
troca do piso, pintura e
serviços de manutenção,
utilizando os R$12 mil
arrecadados na ‘Galinhada’ do Rotary Clu-

Emendas
Ainda segundo
I zaias, nesta sema na
foram div ulgados números de duas emendas
que somam R$900 mil
para o custeio do hospital, sendo R$500 mil
do deputado Rober to
Alves (PTB) e R$300 mil
da deputada federal Joice
Hasselman (PSL), líder
do governo no Congresso
Nacional.

be Oeste de Jacareí. O
evento reuniu cerca de
220 pessoas pagantes no
dia 4 de maio, no Jardim
Colônia (região sul).
A super i ntendente
da Santa Casa, Elisete
Sgorlon, falou sobre o
papel do voluntariado.
“Quero pontuar o papel
fundamental dos voluntários nas melhorias que
temos conseguido aqui
na Santa Casa. Seja por

doações de empresas ou
em eventos como esse, a
ajuda é muito bem-vinda”, pontuou.
O prefeito Izaias Santana (PSDB), que esteve
presente ao ato, comentou que “sem a comunidade abraçando um
hospita l f i la nt rópico
como este, é inviável
sua continuidade. Por
isso, a Santa Casa se
fortalece a cada dia, com

José Luiz Bednarski

A

realização da audiência pública sobre segurança,
na Câmara Municipal, na semana passada, não
esgotou a riqueza do tema. Ao contrário, instigou
novas reflexões sobre ele.
Jacareí é mais que uma cidade estimada no Vale do
Paraíba e relevante na História do Brasil. É a morada
de mais de 220 mil habitantes, de variadas idades e
condições de saúde. É preciso zelar por ela.
Infelizmente, o município sofre com a inconsequência de atos criminosos, que afetam diretamente a
qualidade de vida e a saúde da população afonsina.
Jacareí sofre na estiagem dos invernos com as queimadas que proliferam indevidamente como paliativo
na conservação de terrenos e destinação de podas. A
fumaça domina o ar e sufoca à tardezinha.
A Via Dutra é um aliado topográfico no combate a esse crime ambiental, pois proporciona
ampl a visão da urbe e facilit a a l oc aliz ação

Crimes ambientais em Jacareí
precoce dos focos de incêndio.
A poluição das águas do Rio Paraíba e, principalmente,
dos seus afluentes é outro crime discretamente praticado em detrimento da principal riqueza jacareiense.
Algumas fábricas inidôneas aproveitam para despejar suas impurezas no período noturno e nos finais de
semana, contando com o afrouxamento da vigilância
ambiental nas horas mortas.
O abandono de cães e gatos é outro drama perene,
de que padecem a saúde pública e a fauna doméstica.
Figuram notadamente como vítimas espécimes sem raça
definida, fêmeas prenhas e animais mais ativos.

 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.

ma hora, inevitavelmente, vai pegar enormes
f i la s e espera r mu ito
tempo para fazer a biometria.”, completa.
Durante o cadastramento biométrico, os
Cartórios Eleitorais de



Quem deixar
para a última hora,
inevitavelmente, vai
pegar enormes filas e
esperar muito tempo
Henrique José Amaral, Chefe de
Cartório da 396ª Zona Eleitoral

Jacareí est ão f u nc io na ndo nor ma l me nte,
nos dias úteis, de segunda a sexta-feira, das
8h30 às 18h20.
NÚMEROS
De acordo com os cartórios da cidade, Jacareí soma, atualmente,
164.134 eleitores, sendo
que apenas 75.748 fizeram a biometria, 46,15%
do total de eleitores inscritos no município.
Os números foram
atualizados a pedido do
Diário de Jacareí na
quarta-feira (10).

Divulgação/PMJ

A Redação

Divulgação

Objetivo é facilitar o comparecimento dos eleitores que não têm disponibilidade no horário normal de expediente dos cartórios

Obra contou com a troca do piso,
pintura e serviços de manutenção

Os locais preferidos para o abandono são as vias
ermas, os terrenos baldios e as vizinhanças de entidade
animal ou de maior poder aquisitivo. Garantia dupla:
acolhimento ao xerimbabo e impunidade ao algoz.
Pelo menos no tocante ao abandono animal, é possível que a gradual instalação e o progressivo aprimoramento do COI colaborem para a elucidação da autoria
de certa parte desses atos covardes.
Já no que diz respeito aos demais crimes ambientais
acima citados, ainda se depende de mais investimento nas estruturas de Polícia Ambiental e maior
comprometimento das autoridades envolvidas com
o interesse público.
Doutra banda, políticas criminais laxativas implantadas na Nova República (1985-2018), com soluções
consensuais e alternativas tipicamente brasileiras,
pouco ajudam nesse sentido.
José Luiz Bednarski é Promotor de
Justiça da Cidadania e do Consumidor
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Prefeitura concede título de permissão
de uso a igrejas em bairro do Meia-Lua
Representantes das igrejas estiveram presentes no
gabinete do prefeito Izaias para a assinatura do documento

áreas públicas destinadas
às igrejas representam
quatro lotes, que variam
de 109 a 260 metros quadrados. O Lagoa Azul
está em processo de regularização fundiária,
sendo que em outubro
d e 2 018 a F u nd a ç ão
Pró-Lar ent regou 185
títulos a famílias residentes no bairro.
Para o representante
da Congregação Cristã

Documento
permite o uso
de áreas públicas
para três igrejas
evangélicas e mais
uma católica

do Brasil, Moarcir Borges
de Lima, a medida é um
‘benefício importante’.
“Chegamos aqui numa
área doada pela população. Não sabíamos que
se tratava de uma área
pública. A medida, sem
dúvidas, traz mais seg urança para a gente
poder continuar fazendo
o trabalho de evangelização, que é sem fins
lucrativos”.

SESI Jacareí Rugby
recebe Seleções
do Trophy neste
domingo (14)
Ícaro Leal/JR

A Prefeitura de Jacareí
concedeu o título de permissão de uso de quatro
áreas públicas no bairro
Lagoa Azul, localizado
no distrito Parque Meia
-Lua (região norte), para
três igrejas evangélicas e
mais uma católica. A decisão consta do Boletim
Oficial 1247, publicado
em março.
Na tarde da última
quarta-feira (10), os representantes das igrejas estiveram presentes
no gabinete do prefeito
Izaias Santana (PSDB)
para assinat ura dos
termos.
A permissão de uso
é por tempo indeterminado, com f lexibilidade para ser cancelada a
qualquer momento. As

Divulgação/PMJ

- Documento assinado pelo prefeito Izaias Santana permite o uso de áreas públicas para três igrejas evangélicas e mais uma católica

Saúde amplia atendimento em farmácia de UPA para 24h
A Redação

Divulgação/PMJ

A Prefeitura de Jacareí, através da Secretaria
Municipa l de Saúde,
ampliou o atendimento
da farmácia da UPA do
Parque Meia-Lua para
24h. O serviço começou
a funcionar na quartafeira (10) e visa “tornar
o atendimento ai nda
mais ágil e facilitar o
acesso dos pac ie ntes
em momentos de necessidade”, diz a atual
administração.

A expectativa, segundo a pasta, é de aumentar
40% o número de medicamentos distribuídos.
Atualmente, por mês,
são dispensados 3.900
medicamentos. Com a
mudança, já no primeiro mês, a distribuição
deverá chegar a 5 mil.
Ainda de acordo com
a Secretaria de Saúde,
já está sendo estudado
estender o horário da
farmácia da UPA Dr.
Thelmo Cruz (região central) também para 24h.

O domingo (14) promete ser especial para
as crianças do SESI Jacareí Rugby e projetos
da região. A partir de
10h, os jacarezinhos
participarão de um Super Treino com as oito
seleções que disputam
o World Rugby U20
Trophy 2019, no Campo
do Balneário (região
oeste), em Jacareí. O
evento é uma das ações
de legado do mundial
juvenil que acontece em
São José dos Campos
durante o mês de julho.

GCM conquista
16 medalhas
em Olimpíada
Estadual

A expectativa, segundo a pasta, é de aumentar 40% o número de medicamentos distribuídos

sAW

O saldo de 16 medalhas surpreendeu a
delegação de Jacareí
durante a 10ª Olimpíada
das Guardas Municipais
do Estado. Os GCMs
participaram pela primeira vez da competição. Jacareí encerrou
a Olimpíada em quinto
lugar na classificação
geral ao conquistar sete
ouros, quatro pratas e
cinco bronzes. O evento
foi realizado de 7 de abril
a 6 de julho, com 52
municípios. Jacareí disputou com 46 atletas.
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Projeto beneficiado pela LIC resgata
a história do acordeonista Zé Cupido
Lançamento do projeto ‘Um Olhar Sobre Zé Cupido’ acontece neste sábado (13), às 10h, no Pátio dos Trilhos, região central da cidade
músicos Moringa D’Xoroque (percussionista),
Demétrio Mussi (violão)
e Mateus Guima rães
(sanfona), que se dedicaram a um intenso trabalho de pesquisa sobre
o artista.
Além de uma agenda
de shows gratuitos por
Jacareí, o trabalho vai
c o nt a r c o m u m s i t e
com crônicas, cronolog i a e d e p oi me ntos
em vídeo de quem dividiu cenas da vida com
o acordeonista.

Divulgação

A história de Zé Cupido, famoso compositor e
acordeonista nascido em
Quiririm (Taubaté), e
que morou por muitos
anos em Jacareí, está
sendo resgatada no projeto ‘Um Olhar Sobre
Zé Cupido’. O projeto
é beneficiado pela Lei
de Incentivo à Cultura
( LIC ), d a F u n d a ç ã o
Cultural de Jacarehy,
e estreia of icialmente
n e s te sábado (13), às
10h, no Pátio dos Trilhos, região central. O
show é gratuito e aberto
ao público.
As principais canções
e ‘causos’ de Zé Cupido
serão relembradas pelos

Os músicos Moringa D’Xoroque, Demétrio Mussi e Mateus Guimarães

José Idelmiro Cupido, o Zé Cupido, foi um
músico excepcional,
nascido em Quiririm
(Taubaté- SP). Deficiente visual desde os sete
dias de vida, encontrou
na música uma maneira
primorosa de manifestar
sua genialidade. Apesar da desenvoltura em
vários instrumentos, sua
maior atuação foi como
acordeonista, especialmente depois que
começou a se destacar
em programas de rádio,
a partir de 1952.
Além de ter composições e alguns LPs
próprios, teve muito
destaque nas gravações
de trabalhos de grandes
nomes da música sertaneja, como Cascatinha
e Inhana, Teixeirinha,
Tonico e Tinoco, e até
Chitãozinho e Xororó.
Também fez parceria

Divulgação

Deficiente visual, Zé Cupido levou à
música uma genialidade de poucos

Rugby coleta
mais de 7,5 mil
peças em Campanha
do Agasalho

com a icônica Inezita
Barroso em gravações
de canções como ‘Negrinho do Pastoreio’,
e diversas participações no programa
‘Viola Minha Viola’,
de 1994 a 2012.
Porém, a execução
perfeita de todos os
ritmos sempre foi uma
tônica em seu trabalho,
gravou LPs de forró,
canções portuguesas e
participou de grupos de
vários estilos na sua volta ao Vale do Paraíba.
Morreu em 2013,
aos 81 anos, em Jacareí, onde voltou a
morar desde o fim dos
anos 1990, desde a sua
bem-sucedida temporada em São Paulo.
Zé Cupido morreu
aos 81 anos, em
2013, em Jacareí

AGENDA
A ntes do show no
Pátio dos Trilhos, foi
realizado um ‘pré-lança-

mento’ no Asilo Amor e
Caridade, na quarta-feira
(10). Também estão confirmadas apresentações
em Jacareí na Casa da

Além de uma agenda
de shows gratuitos
por Jacareí, o trabalho
vai contar com um site
com crônicas, cronologia
e depoimentos em vídeo
Alegria, dia 15, às 19h;
no Cantinho da Viola,
dia 27, às 22 horas; e no
Viveiro Municipal, dia 3
de agosto, às 15h.
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Em eleição aberta, apenas 282 escolhem
membros do Conselho de Mobilidade
Divulgação/PMJ

Cada eleitor teve o direito a um voto em cada representante de cada categoria; posse oficial dos eleitos ocorre na segunda-feira (15)

imóveis
ALUGO – APTO – TORRES DO PQ.
Alugo apartamento no Torres do
Parque em Jacareí, com dois dormitórios, sendo um com suíte, uma
vaga de garagem. Valor: 950,00/
mês + condomínio.
Visitas com agendamento.
Fone: (12) 99700-1451. Tratar com
Sinai corretor – CRECI 93721F

ALUGA-SE CASA/SOBRADO
No centro de Jacareí, com três
dormitórios, cozinha, banheiro, área
de serviço, uma vaga de garagem.
Valor R$ 1.100,00/mês.
Tel.: (12) 98185-9266 (Whatsapp)

ALUGA-SE EDÍCULA
No centro de Jacareí, com um
dormitório, cozinha, banheiro, área
de serviço, uma vaga de garagem
coberta, portão automático.
Valor R$ 670,00/mês.
Tel.: (12) 99764-5233

COND.TERRAS
DE SANTANA 5 SuiTES
Belíssima mansão, sala 05 ambientes, lavabo, bar, ampla copa/
cozinha, 5 suítes, sendo 01 térrea,
sauna, piscina e churrasqueira,
850m² A/C. Entrada de R$ 700 mil +
120 meses, direto sem burocracia.
Tel.: (12) 99133-0747

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

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

Foram eleitos os membros do Conselho Municipal de Mobilidade
Urbana. O AtendeBem,
no piso térreo da Prefeitura de Jacareí, recebeu,
na quinta-feira (11), das
9h às 17h, apenas 282
eleitores. A eleição foi
aberta a toda população,
com a participação de um
total de 21 candidatos.
A posse of icial dos
eleitos será realizada nesta segunda-feira (15), às
11h, no salão nobre da
Prefeitura. O mandato
será de dois anos.

O A Prefeitura de Jacareí, por meio da Secretaria
de Mobilidade Urbana criou
o Conselho com o objetivo
de garantir de forma permanente a par ticipação
popular nas discussões
de políticas públicas que
visem melhorias para a
acessibilidade, trânsito e
transporte.

O AtendeBem, no piso térreo da Prefeitura de Jacareí, recebeu, na quinta-feira (11), das 9h às 17h, apenas 282 eleitores

votos para representantes
dos usuários do transporte coletivo beneficiário de
gratuidade.
A apuração aconteceu
após o término da votação pelos membros do
Conselho que representam a Prefeitura de Jacareí, Câmara Municipal e
prestadores de serviços
de transporte.
A lista completa dos
eleitos e seus respectivos
suplentes está publicada
no Boletim Oficial do
Município desta sextafeira (13) e no site da
própria prefeitura: www.
jacarei.sp.gov.br.

Justiça Estadual promove leilão presencial
e eletrônico de imóveis e veículos no dia 22
A Justiça Estadual, em
conjunto com o leiloeiro oficial Gilson Keniti
Inumaru, realizam leilão
presencial e eletrônico no
próximo dia 22 (segundafeira), a partir das 13h30,
no Fórum de Jacareí. O
leilão prevê a possibilidade de lances online pelo
site www.leiloesjudiciais.
com.br/sp.

No evento, serão leiloados imóveis urbanos,
comercial e rural, localizados em Jacareí, São
Paulo, Taubaté e Saltinho, além de veículos.
Interessados podem
obter informações mais
de t a l h a d a s p elo site
w w w.leiloesjudiciais.
com.br/sp ou então pelo
0800-707-9272.

Ilustração

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

 o CONSELHO

METODOLOGIA
Cada eleitor teve o direito a um voto em cada
representante de cada
categoria, sendo dois
votos para representantes
das entidades ligadas à
formulação de políticas
públicas, um voto para o
representante dos ciclistas, dois votos para representantes dos usuários do
transporte coletivo e dois

CASA EM CARAGUATATUBA
Vendo casa no bairro Massaguaçu,
em Caraguatatuba. Um dormitório,
sala, cozinha, banheiro e quatro
vagas de garagem. Escritura definitiva, IPTU em dia. R$ 150 mil.
Tels.: (12) 3951-4356 ou
(12) 98805-1852 (Whatsapp)

diversos

A Redação

Leilão da Justiça Estadual acontece no Fórum de Jacareí

edital

comunicado
EXTRAVIO DE DOCUMENTO FISCAL
A empresa BAR MERCEARIA E QUITANDA ORIENTE DE JACAREÍ
LTDA. (MERCADO ORIENTE), situada à Av. Jurandir Fonsi, nº 176, Jd. do
Vale, Jacareí/SP - (CEP.: 12.319-530), inscrita no CNPJ 02.526.453/000181 e IE nº 392.096.191.111, comunica o Extravio dos seguintes documentos: 1ª Via do Atestado de Intervenção em ECF emitido no momento da
declaração de equipamento Bemotech Mod. MP-2100 TH-F1; Leitura X
emitida antes da declaração do equipamento e a Última Redução emitida
pelo equipamento (Impressora Fiscal).

www.diariodejacarei.com.br
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Mostra em SJ reconstrói a
obra de Candido Portinari D
A visitação é gratuita
e pode ser feita de terça
a sábado, das 9h às 20h.

Divulgação

Evento expõe
estudos e maquetes
das obras do artista,
além de esculturas
de Sérgio Campos

Duas índias
Carajás, de
Portinari:
exposição é
destaque no
SESI São José

A Redação
O SESI São José dos
Campos promove, até o
dia 26 de julho, a exposição ‘Portinari - A construção de uma obra’. A
mostra reúne cerca de 20
estudos e maquetes das
obras do pintor, muralista e desenhista, que conquistou reconhecimento
internacional retratando
o cotidiano do Brasil e
a desigualdade social.
Também fazem pa r te
da montagem esculturas criadas pelo artista
plástico Sérgio Campos,
que reproduzem personagens de importantes
obras de Portinari.

 serviço
‘Portinari - A construção de uma obra’
Local: SESI São José dos Campos, Av. Cidade
Jardim, 4.389, Bosque dos Eucaliptos
Data: de 25 de maio a 26 de julho,
de terça a sábado, das 9h às 20h
Informações e agendamentos de grupos:
(12) 3919-2058/2063
Entrada gratuita.

SUCESSO
DE PÚBLICO
Com c u r a d o r i a d e
Lu i z Fe r na ndo Da nnemann, a exposição,
que recebe u ma is de
50 mi l visitantes por
Recife, Salvador, Curitiba e Rio de Janeiro,
percorre algumas unidades do SESI-SP no
interior, no projeto ‘Espaço Galeria’. Segundo
Dan neman n, “é uma
exposição específica da
construção da obra de
Portinari, que mostra
estudos, esboços e desenhos de grandes obras
do artista”, comenta o
curador.
Entre as obras, estão
os estudos para o painel
Guerra e Paz, que Portinari criou para a sede da
ONU, em Nova York,
entre 1952 e 1956.
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O grandioso Hitchcock

ez anos depois de ‘Sabotagem’ (tema da coluna
passada) Alfred Hitchcock era famoso mundialmente e escolhia histórias, além de já bater ponto em Hollywood. ‘Interlúdio’ (1946) teve as estrelas
de então, Ingrid Bergman, Cary Grant e Claude Rains,
no elenco, e o roteirista Ben Hecht, que trabalhara
com o Mestre do Suspense em outras oportunidades,
como em ‘Correspondente Estrangeiro’ (1940).
É mais uma história de espionagem, nazista agora.
Bergman é Alicia, filha dum traidor americano condenado à prisão perpétua. Às voltas com a vida de boemias, bebidas, namorados, fruto da revolta generalizada causada pela figura paterna, a moça se vê diante
de um desafio proposto por Devlin (Grant), agente da
polícia: espionar um clã de nazistas que estão infiltrados no Rio de Janeiro (!) para saber quais são os planos
mirabolantes, diabólicos do pessoal, cujos líderes são
Sebastian (Rains) e a mãe (interpretada de forma estupenda por Leopoldine Konstantin).
Mas neste ínterim Devlin e Alicia se apaixonam. Mas
e agora? A tarefa não será cumprida? Precisamente
em ‘Interlúdio’ há uma passagem que contei aqui anos
atrás, e vale a repetição: I. Bergman estava com dificuldades sobre o seu personagem. Não sabia a colocação certa das frases, o ar de garota (tinha 30 anos)
simultaneamente ao da insegura falsa espiã. Enfim.
Foi perguntar a Hitchcock o que devia fazer. ‘Ingrid,
por favor não pense. Apenas finja’, disse o diretor. Em
determinadas sequências percebe-se certo incômodo
na atriz de ‘Casablanca’ (1943). Não nas da festa, onde
Devlin invade a adega de Sebastian à procura de algo
suspeito... É impressionante o modo como o cineasta
sabia conduzir o público ao sistema catalisador da dúvida somada ao romance.
O casal Bergman-Grant surpreendeu a crítica da
época por acabar com os 3 segundos de beijo. Foram
bem além desse tempo. ‘Hitch’ disse ter se inspirado
ao ver uma menina segurar o braço do namorado enquanto ele urinava. ‘O romance não deve ser interrompido’, disse. ‘Interlúdio’: um grande trabalho.
Duração: 101 minutos. Cotação: ótimo.
Rodrigo Romero é jornalista e
escreve para este jornal semanalmente
www.recantodasletras.com.br/autores/rodrigoromer

Recomendamos...
Inscrições para a 1ª Festival
de Cinema Curta Jacarehy

E

stão abertas as inscrições para o 1º Festival de
Cinema Curta Jacarehy, que será realizado de 20 a
23 de novembro. Os interessados têm até 30 de agosto para inscreverem suas produções, pela plataforma Festhome (www.festhome.com).
Com o objetivo de valorizar as produções realizadas
em cidades brasileiras, serão
aceitas inscrições de obras de
produtoras ou realizadores
brasileiros que não estejam sediados em capitais. Podem se
inscrever curtas finalizados a partir de 2017, e que tenham
duração máxima de 15 minutos, contando créditos iniciais e
finais. O regulamento completo do Festival está disponível
no link: https://filmmakers.festhome.com/f/5063.

Saúde

Ilustração
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Estudo mostra que adolescentes de
faixas carentes estão mais obesos
Esta é a primeira vez que uma investigação como essa é feita no Brasil, observando fatores associados à desnutrição e à obesidade

Adolescentes residentes no Brasil, de faixas
mais pobres da população, estão mais obesos e
ainda sofrem de desnutrição. É o que mostra estudo feito por pesquisadores da Escola de Nutrição
da Universidade Federal
da Bahia (UFBA) e do
Centro de Integração de
Dados e Conhecimentos
para Saúde da Fundação
Oswaldo Cruz da Bahia
(Cidacs/Fiocruz Bahia).
Esta é a primeira vez
que uma investigação
como essa é feita no Brasil, observando fatores
socioeconômicos associados à desnutrição e à
obesidade.
Para fazer o trabalho,
os técnicos utilizaram
dados das edições de
2009, a primeira, e da
mais recente, de 2015,
da Pesquisa Nacional de
Saúde do Escolar (Pen-

se), desenvolvida pelo
Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística
(IBGE). O trabalho investiga doenças crônicas
não transmissíveis entre
adolescentes escolares
brasileiros.
O estudo comparou os
índices nutricionais de
alunos de 13 a 17 anos,
separados entre os que
apresentam somente sobrepeso ou baixa estatura
e aqueles que apresentam
as duas condições.
SOBREPESO
Na visão dos pesquisadores houve aumento
de sobrepeso entre os
adolescentes de todos
os níveis socioeconômicos e, ao mesmo tempo,
também aparece nesses
estudantes a desnutrição, revelada pela baixa
estatura.
Segundo o estudo, os
adolescentes de escolas privadas têm maior
chance de desenvolver

melhoria nas condições
socioeconômicas vem
acompanhada de maior
qualidade nutricional.

Marcello Casal Jr./Agência Brasil

Cristina Índio do Brasil
Agência Brasil

O estudo comparou os índices nutricionais de alunos de 13 a 17 anos, entre os que apresentam somente sobrepeso ou baixa estatura e aqueles que apresentam as duas

excesso de peso em relação aos estudantes da
escola pública, mas ao
longo do tempo a diferença se reduziu. Entre
2009 e 2015, o índice
de adolesce ntes com
excesso de peso na rede

privada, que era 28,7%,
permaneceu inalterável,
mas a taxa entre os da
rede pública aumentou
de 19% para 23,1%.
DUPLA CARGA
No estudo, os pesqui-

sadores identif icaram
que a dupla carga de má
nutrição, uma característica de desnutrição e
obesidade, simultâneas, atinge menos de 1%
dos estudantes. Apesar
disso, nem sempre uma

FATORES
De acordo com o
pesquisador do Cidacs
Natanael Silva, embora o estudo não tenha
se baseado em classes
sociais, há variáveis analisadas que indicaram um
crescimento de obesidade,
atingindo cada vez mais
a população menos favorecida socioeconomicamente. Segundo ele, os
alimentos processados
podem ser um dos fatores da obesidade, por
serem também de preços
mais baixos.
Os filhos de mulheres
que completaram a educação primária revelaram melhores índices de
nutrição, apresentando a
metade da taxa de dupla
carga do que os estudantes cujas mães não
finalizaram essa etapa.

Estudo serve para ajudar na
elaboração de políticas públicas
Cristina Índio do Brasil
Agência Brasil
Os pesquisadores defenderam que o estudo
ser ve pa ra ajuda r na
elaboração de políticas
p ú bl ic a s. Pa r a Jú l i a
Uzêd a, pesquisadora
da UFBA, existem fatores q ue n ão fora m
analisados no estudo,
como o consumo alime nt a r e, p r i nc ipa lmente, a qualidade dos
a l i me ntos i nge r idos,

m a s a s i n fo r m a ç õ e s
encontradas já podem
ser vir para a adoção de
medidas com o foco na
qualidade da nutrição.



Muitas vezes
as políticas públicas são
destinadas isoladamente
à obesidade ou
à desnutrição

Júlia Uzêda, pesquisadora da
Universidade Federal da Bahia
Cristina Índio do Brasil

“Mu it a s vezes a s
políticas públicas são
destinadas isoladament e à o b e s id a d e o u à
desnutrição e acabam
tratando um e esquecendo out ro. A t ransição nutricional tem o
perfil que é a diminuição
da desnutrição, mas não
deixa de existir, enquanto a obesidade e o excesso de peso aumentam.
Isso muda o foco das
políticas públicas”, disse
a pesquisadora.

