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Parque Meia-Lua terá posto
da biometria eleitoral Pg. 5

Pg. 4

Câmara promove audiência para discutir
qualidade do serviço da UPA ‘Dr.Thelmo’

Evento acontece no próximo dia 31 (quarta-feira), às 18h30, e é uma iniciativa da Comissão de Saúde e Assistencial Social do Legislativo

Arquivo/PMJ

A Câmara Municipal de Jacareí
irá realizar uma audiência pública
para discutir a qualidade dos serviços
prestados pela UPA 24h ‘Dr. Thelmo

de Almeida Cruz’. O evento está confirmado para a próxima quarta-feira,
dia 31 de julho, a partir das 18h30,
na sede do Legislativo. Pg. 3

A unidade está localizada na Avenida
Davi Lino, ao lado do Parque da Cidade

Procon volta a alertar comerciantes sobre falsos fiscais
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Vazamentos, só do bem

P

redomina a notícia da prisão,
pela Polícia Federal, do
casal que roubou mensagens dos celulares dos ministros
Sérgio Moro, da Justiça, de Paulo
Guedes, da Economia e da deputada federal Joyce Hasselmann.
Há, também, uma lista de quase
mil nomes de personalidades da
República, incluindo a Procuradora Raquel Dodge, ministros do
STF e o presidente Bolsonaro.
O preso possui o sugestivo
apelido de ‘Vermelho’ e – segundo seu advogado – ‘pretendia
vender para o PT as conversas
captadas por ele’. E o cidadão
tem problemas mentais, pois
foi depor na PF portando certa
quantidade de remédios tarja
preta. Já pensou um Hacker bom
da cabeça o que faria?!
Porém, não precisa ser muito
perspicaz para imaginar a quem
interessa o fruto dessa faça-

A Medicina Integrativa
no tratamento do câncer
Quando se
ditação, alguns
está passando
exercícios que
por um desafio
são ex traídos
de saúde, prinda prátic a da
cipalmente no
Yoga e, junto a
tratamento de
essas técnicas,
câncer, em geral
são combin a nós temos um
dos algumas
desequilíbrio em
m o di f i c a ç õ e s
*Dra. Regina
nosso organis- Fumanti Chamon
do estilo de
mo, e isso estivida, como alimula muito uma respos- mentação e a introdução
ta chamada “resposta de de exercícios físicos.
estresse”. Essa resposCom essa abordagem
ta, lá na frente, pode ter abrangente e integrativárias consequências: va, um plano de cuidado
alterar a qualidade do é desenhado em consono, causar insônia, junto com o médico e
pode trazer um certo o paciente, trazendo a
desconforto, ansiedade percepção do bem-ese tensão muscular com tar, estimulando muuma série de outras do- danças que minimizam
res. E com esses efeitos o impacto do tratamencolaterais, não adianta to e reduz chances de
só realizar o tratamento recorrência.
oncológico se não der
Todas essas técniuma importância à todos cas adotadas possuem
esses outros aspectos evidência científica de
da vida.
segurança e eficácia,
A Medicina Integra- e comprovadamente
tiva vem exatamente reduzem o sofrimen nesse contexto: para to f ísico e emocional
podermos olhar todos durante o tratamento
os aspectos e tentar tra- do câncer. A Medicina
zer para junto do trata- Integrativa ajuda os
mento médico algumas pacientes oncológicos
técnicas de relaxamento a viverem melhor!
para combater essa resposta de estresse. Com *Dra. Regina Fumanti Chamon é
isso, usamos técnicas de Coordenadora do Núcleo de Medicirespiração, técnicas de na Integrativa do INCON em Jacareí
relaxamento guiado, me- e no COE em São José dos Campos.

Mota (2009/16), acompanhados
de correligionários, claro.
Não demorou muito e ‘vazou’
por ali a informação de que o
grupo discutia ações para as eleições de 2020. Uma das principais,
seria voltada à terceira idade,
ao contrário das que, em anos
anteriores, focavam a criança.
Não precisa ser
A explicação é de que o número de idosos cresce de mamuito perspicaz para
neira acelerada em relação ao
imaginar a quem
dos nascimentos. Pesa, taminteressa o fruto dessa bém, que o Governo Izaías está
indo bem com as creches, e a
façanha cibernética
qualquer momento pode fortalecer iniciativas a quem passou
dos 60 anos.
Os opositores querem sair na
refinada. Só interessam ‘vazamentos do bem’, legais e de graça. frente e apostam na vantagem
Na quarta-feira (24), em mesa de que, para eles, ‘basta prometer’;
padaria da região central, ‘point’ para o governo atual ‘é preciso
de tramadores extraoficiais, con- fazer’. Briga boa. Aguardemos
versavam dois ex-prefeitos: Mar- novos ‘vazamentos’.
É a nossa opinião.
co Aurélio (2001/08) e Hamilton
nha cibernética. Pelo apelido do
suspeito e pela intensidade das
manifestações contrárias à Lava
Jato que o tempo todo pululam
nos noticiários, a conclusão parece óbvia.
Nesse ponto, Jacareí é mais

*Leonardo Chucrute

A

depressão vem atingindo grande parte
da população, principalmente naquelas pessoas que estão fazendo
concursos. É uma doença
que não discrimina classe
social, sexo, orientação sexual nem mesmo crenças.
Antes, chegava a pensar
que era balela. No entanto,
vi um caso real. Certa vez,
um aluno passou com boa
nota pela primeira fase da
Escola Preparatório de
Cadetes do Ar (EPCAR).
Porém, na segunda fase,
simplesmente surtou diante de toda aquela tensão da
etapa seguinte. Ele chegou
ao ponto de não conseguir
sair de casa nem tinha ânimo para viver.
Diante da busca por
resultados, os estudantes
ficam preocupados se vão
desapontar a família. Fi-

Concursos e depressão: como lidar?
cam se questionando: será
que vou conseguir? Será
que tenho valor? Será que
vou fracassar?
São tantos “serás”, cobranças e diversas outras
coisas que acontecem. Na
verdade, a pessoa só precisa estar ciente de que
é importante, que a sua
vida tem valor e que não
pode desistir. Esquecem
que, nesse plano todo de
fazer concurso, de fazer
prova, de ser bem-sucedido, o mais importante é
a vida. Ela tem um valor
inestimável e não podemos simplesmente ficar
paralisados.
É fundamental entender

que uma prova é só mais
uma prova. Vivemos numa
sociedade onde a cobrança
é gigante. Diversas pessoas querendo mais e mais.
No entanto, tudo só funciona se estivermos vivos.
Por outro lado, a família
também precisa ser amiga.
Tem que participar, apoiar e
acreditar. Os pais precisam
valorizar, estimular e acreditar mais no esforço e no
potencial dos seus filhos.
Quando alguém diz que
está começando a se sentir
triste ou mesmo relata
depressão, não é porque
tem o desejo de aparecer. Esse transtorno é um
problema comprovado e

*Dr. Paulo de Tarso
Castro Carvalho

A

interceptação telefônica para fins de
investigação criminal
e processual é legal mediante autorização de um
juiz, conforme determina a
Constituição Federal. Ela
também prevê a inviolabilidade da intimidade, da
vida privada, da honra e
das imagens das pessoas.
No mundo em que vivemos, à míngua de outros
existentes, e até aqui não
demonstrados, o combate
a atos ilícitos dessa natureza é desafiador para as
autoridades encarregadas
da averiguação. O conhecido ‘grampo telefônico’ saiu
de moda. Hoje impera o
hakeamento, realizado ilicitamente por especialistas
do submundo da internet,

Hackeamento
que invadem os aparelhos celulares, contas de
e-mails, especialmente
de autoridades públicas,
para ceder as informações
ou negociá-las por alto
preço para adversários
que as publicam e igualmente comentem crimes.
O conteúdo das conversas além do estrago
político causado e da ilicitude, ilumina o funcionamento dos intestinos
da administração pública
e dos grupos privados,
e, por mais escabrosas
que sejam, as conversas
interceptadas não po -

derão ser aproveitadas
n a p er s e c u ç ã o p en al ,
por tratar-se de prova
obti d a p or m ei o il íci to, vedada pela mesma
Constituição Federal.
Resta aos governados
em um ju ízo pe ss o al ,
ético e moral verificarem com base no Direito
Natural, que é universal,
imutável, atemporal de
caráter informal, que independe de lei escrita, que
não aplica qualquer sanção
jurídica ao infrator. Cabe a
eles também verificarem
do quanto exposto, o que
é danoso para a sociedade,

pode envolver questões
de neuroquímica cerebral.
Então, dê amor, dê atenção
e valorize essa pessoa.
Vamos combinar uma
coisa? Estamos proibidos
de desistir da vida. Todos
nós somos importantes
para nós mesmos, para
nossas famílias e amigos.
Então, não desista. Caso
se você, um amigo ou
parente tiver algum problema, procure o auxílio
de pessoas capacitadas e
que querem ajudar.
Há algumas formas bem
simples de combater a
depressão de alguém. Isso
envolve a reciprocidade,
compaixão e o sentimento
de “estar juntos”. Abrace
mais, viva mais, a vida é
passageira, assim como as
dificuldades.
*Leonardo Chucrute, diretor
geral do Colégio e Cur so
Progressão.

para o indivíduo e para a
administração pública, e
quanto efeito pode ter causado em questões administrativas e judiciais, julgadas ou em exame pelas
autoridades que sofreram
o hakeamento. Induvidoso
que o direito positivo, que
é formal e aplica pena ao
criminoso, é insuficiente
para a regulação social
moderna e vindoura.
Novos tempos exigem
novas formas de punição
distantes do encarceramento. Pessoas e organizações antiéticas e imorais,
de dentro e de fora da máquina pública, destemem
o Estado, julgam-se acima
do Direito e das Leis.
*Dr. Paulo de Tarso Castro
Carvalho é advogado, mestre em direito e professor
universitário.
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Câmara promove audiência para discutir
qualidade do serviço da UPA ‘Dr.Thelmo’
A Redação
A Câmara Municipal de Jacareí irá
realizar uma audiência pública para
discutir a qualidade
dos serviços prestados
pela UPA 24h ‘Dr.
Thelmo de Almeida
Cruz’. O evento está
conf irmado para a
próxima quarta-feira,
dia 31 de julho, a partir das 18h30, na sede
do Legislativo.

Arquivo/PMJ

Evento acontece no próximo dia 31 (quarta-feira), às 18h30, e é uma iniciativa da Comissão de Saúde e Assistencial Social do Legislativo
A unidade está localizada na
Avenida Davi Lino, ao lado do
Parque da Cidade



Não podemos tapar os olhos
para o volume e a gravidade
das reclamações que estamos
recebendo diariamente
Ver. Rodrigo Salomon,
da Comissão de
Saúde e Assistencial
Social da Câmara

O pedido para a realização da audiência
foi encaminhado à
presidência da Casa
p el a Com i ss ão de
Saúde e Assistencial
Social da Câmara,
presidida pelo vereador Rodrigo Salomon
(PSDB).
A unidade de Saúde
localizada na região
central, próximo ao
Parque da Cidade, é

administrada pela
Sociedade Benef icente Caminho de
Damasco, e vem sendo alvo de inúmeras
reclamações por parte
de usuários.
O vereador Dr. Rodrigo Salomon, que
também é médico ginecologista e obstetra,
destaca a importância
dessa ação. “Não podemos tapar os olhos
para o volume e a gravidade das reclamações que estamos recebendo diariamente”.
De acordo com o
vereador, na audiência
será dado espaço aos
presentes para que se
manifestem sobre o
atendimento recebido
na UPA e a percepção que se tem d a
qu a l id ade e efet iv id a d e d os s e r v iços prestados na
unidade. “Tenho a
saúde como vocação
e estou preparado
para ajudar a administração municipal
a tom a r a s med idas adequadas para
prestar a população
o atendimento que
ela precisa e merece,
mas para isso temos
que ouvir o povo”,
reforçou Salomon.

Sobeja renasce com idosos
Com a eleição da professora
Maria Guimarães para presidente,
a entidade assistencial Sobeja (Sociedade Beneficente Jacareí) volta
às atividades, agora na forma de
Centro Dia do Idoso. A posse da
nova diretoria foi no último dia 18,

na Associação dos Engenheiros e
Arquitetos de Jacareí.
A Sobeja pretende atender à
demanda crescente de idosos,
independentes ou não, oferecendo-lhes local de sociabilização
e atendimento às necessidades

Em s e t e m b r o d e
2018, a Prefeitura Municipal anunciou, através da Secretaria de
Saúde de Jacareí, que
cumpriu os requisitos
exigidos pelo Governo
Federal para que a Unidade de Pronto Atendimento ( U PA) Dr.
Thelmo de Almeida
Cruz fosse qualificada
e passasse a receber o
repasse mensal de R$
500 mil mensais. Ao
todo, o repasse anual
previsto era de R$ 6 milhões, o dobro do valor
recebido até então.
EXIGÊNCIAS
A portaria do Ministério da Saúde define que, para que uma
UPA seja qualificada,
é obrigada a cumprir
diversas exigências, entre as quais a comprovação da cobertura do
SAMU 192, através da
portaria de habilitação
publicada no Diário
Oficial da União ou
termo de garantia assinado pelo gestor de
existência de serviço
de atendimento equivalente ao realizado pelo
SAMU 192 e compro-

vação de cobertura da
Atenção Básica à Saúde de, no mínimo, 50%
da população do Município sede da UPA 24h.
GESTÃO
Atualmente, a UPA
24h é administrada
pela Organização Social (OS) Sociedade Beneficente Caminho de
Damasco, que venceu
Chamamento Público
e faz a gestão plena das
alas adulta e infantil da
unidade. O contrato
com a entidade é no valor de R$ 13,6 milhões
com um aditivo de R$
2,6 milhões, referente
ao início das atividades
da UPA Adulta, com
duração de 12 meses
e a possibilidade de
renovação por outros
60 meses.
É de responsabilidade da entidade, sob supervisão da Prefeitura,
toda a gestão de funcionários, contratação de
médicos, manutenção
de equipamentos, compra de materiais e todas
as outras necessidades
para oferecer um atendimento de qualidade
à população.

básicas durante o dia, enquanto
seus responsáveis exercem outras
atividades.
No momento, a entidade está
em fase de reorganização e de
licenciamento por parte da Municipalidade.

José Luiz Bednarski

O

habitante de Jacareí faz questão de comer bem. Ostenta, desde a Revolta do Sal, datada de 1710, tradição
histórica de exigir um gostoso tempero à mesa.
Passam-se os séculos, sucedem-se as gerações
(‘boomers’, X, Y, W, Z, Alfa), transformam-se os costumes. Com isso, passaram a ser raras as oportunidades
de se almoçar em casa, nos dias de trabalho.
A refeição do lar foi mastigada e engolida pelos restaurantes que cobram por peso. Estes proporcionam
aos consumidores vasta gama de opções nutricionais
e a liberdade de personalizar a montagem do prato.
Boa parte desses restaurantes com balança de precisão localiza-se no entorno da Praça dos Três Poderes
e atrai clientes oriundos do funcionalismo público e
serviços afins.
Embora o lendário restaurante do Hotel Piazza tenha
fechado quando o prédio todo foi locado à Municipalidade, muitos outros estabelecimentos surgiram para

Jacareí cumpre requisitos
e ‘dobra’ recursos para
UPA Dr. Thelmo Cruz

A Medida das Delícias
atendimento da demanda gastronômica.
Há clara tendência de se otimizar a utilização dos pontos comerciais. Dois bares noturnos (um especializado
em espetinhos e outro de cozinha mexicana) inauguraram
repastos a quilo para o horário do almoço.
Ainda engatinha outra sinalização: o crescimento dos
cafés na vizinhança. Um micro foi aberto bem ao lado do
cartório de registro civil. Como concorrente, o vizinho dos
espetos também entrou no ramo.
Eis igualmente o popular café da padaria próxima à
esquina da Praça da Matriz, que inaugurou em suas mesas moderno botão rubi de convocação das simpáticas

garçonetes, tecnologia de grandes centros.
A somente um quarteirão dali, nos fundos de famosa
loja de objetos de charme, para clientela mais requintada,
servem-se cafés por métodos diferenciados (prensagem francesa ou moca italiana) e expressos gourmets.
Malgrado o evidente progresso da gastronomia
cotidiana afonsina e seu indispensável epílogo cafeeiro, ainda cabem avanços e serão necessárias novas
medidas fiscalizatórias.
Ressente-se a exigente comunidade local do trabalho especializado de baristas, profissionais habilitados
a maximizar o prazer do tradicional cafezinho, sobretudo nestas célebres faldas da Serra da Mantiqueira.
Também será de boa cautel a verificarem os
órgãos de proteção do consumidor se o número
ostentado nas balanças dos restaurantes é fiel ao
peso da comida no prato.
José Luiz Bednarski é Promotor
de Justiça da Cidadania e do Consumidor
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Jacareí promove inscrições para nova
edição do concurso Petisco de Buteco

Jacareí terá
concerto com
maestro do Coro
de Petrópolis

A Redação
A Prefeitura Municipal, através da Secretaria de Desenvolvimento
Econômico de Jacareí,
está com inscrições abertas para a 3ª edição do
concurso cultural ‘Petisco
de Buteco’. O concurso é
aberto a bares, restaurantes, pizzarias e similares.
Os interessados podem se
inscrever até o dia 31 de julho através do link http://
www.comturjacarei.com.
br/concurso-petisco-de
-buteco-2019.
De acordo com a
pasta, o concurso tem
como objetivo fortalecer
a gastronomia popular,
estimular o turismo e
ainda criar um roteiro
gastronômico na cidade,

O projeto ‘Coro Jovem
de Jacarehy – do Clássico ao Pop’, apoiado
pela Suzano por meio
da LIC, terá uma atração
especial neste domingo
(28): o maestro Marco
Aurélio Xavier, regente
e criador do coral das
Meninas Cantoras
de Petrópolis e um
dos mais experientes
profissionais da área no
país. Ele fará um concerto e participará de
bate-papo aberto no
auditório da Secretaria
Municipal de Educação,
a partir das 19h, com
entrada gratuita.

envolvendo os diversos
bares e restaurantes. A
ação visa, ainda, disse-

minar conhecimentos de
manipulação higiênica
dos alimentos, técnicas

Alimentos doados na ExpoAgro serão
encaminhados às entidades de Jacareí

Divulgação

Floradas Arboville
recebe etapa do
Desafio Jacareí
de Mountain Bike

O Floradas Arboville,
empreendimento da
Terra Simão Construtora, será sede do Desafio
Jacareí de Mountain
Bike, neste domingo
(28), com largada às
8h. A largada será na
Central de Vendas
do empreendimento,
localizado na estrada do
bairro Pagador Andrade. São esperados cerca
de 300 atletas de três
diferentes categorias:
Light, Sport e Pró. Mais
informações: (12) 39592162 ou através do site
http://www.floradasarboville.com.br/.

O concurso tem como objetivo
fortalecer a gastronomia popular,
estimular o turismo e ainda criar
um roteiro gastronômico na cidade

de gestão e de bom atendimento das pequenas
empresas de alimenta-

A Redação

ção, fomentando o seu
crescimento e engrandecendo a economia do
município.
O ‘Petisco de Buteco’ será realizado durante o mês de agosto.
Como na última edição, a escolha do melhor petisco se dará por
meio de votação dos
clientes e, também,
p o r u m j ú r i t é c n ico
que visitará os estabelecimentos para analisar se
estão sendo cumpridas
as exigências impostas
no concurso.
O conc urso conta
com o apoio do Consel ho Mu n ic ipa l de
Tu r i s m o , S i n h o r e s ,
Sincomércio e Associação Comercial e Industrial de Jacareí.
“Ações como essas nos
fazem ter mais esperança. Com certeza esses
alimentos ajudarão nossas entidades e aqueles
que precisam da nossa
ajuda”, afirmou.

O Fundo Social de
Solidariedade recebeu,
na quarta-feira (24), mais
de 20 mil quilos de alimentos. A arrecadação
veio da doação da população durante os dias de
ARRECADAÇÃO
realização da ExpoAgro
Entre os alimentos arJacareí, evento realizado recadados, estão farinha
neste mês de julho, na de trigo, leite em pó, sal,
nova sede
do Si nd icato Rural,
no bai r ro
Jardim Col ô n i a (r e gião sul).
De acordo com a
Prefeitura,
os itens doados serão
divididos
com a Associação
Fênix, Clínica Monte
Sinai, Casa
de Apoio
R e n a s c e r,
Casa de
Apoio Tribo de Judá,
Fraternidade Casas
de Assis e
entre os asilos Amor e A arrecadação veio da doação da populaC a r id a d e, ção durante a ExpoAgro Jacareí
Freder ico
Ozanam e Lar Fraterno fubá, extrato de tomate,
da Acácia.
farinha de milho, pó de
Benedicta Peixoto do café, milho de pipoca,
Nascimento, presidente farinha de mandioca,
do Fundo Social de So- canjica, farofa pronta
lidariedade, comparti- temperada, mistura de
lhou sua satisfação com bolo, lentilha, polvilho
a iniciativa, uma parceria doce, açúcar, feijão, arentre o poder público e a roz, macarrão, além de
organização do evento. leite e óleo.

Divulgação/PMJ

Divulgação

O concurso é aberto a bares, restaurantes, pizzarias e similares, e os interessados podem se inscrever até 31 de julho
Divulgação/PMJ

4|

www.diariodejacarei.com.br

27 de julho a 02 de agosto de 2019

Cidade

|5

Meia-Lua terá posto da biometria eleitoral
A Redação
O populoso distrito do
Parque Meia-Lua (região
norte) será o próximo
bairro 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
Eleitoral.
De acordo com ele, o
atendimento será realizado na subprefeitura do
Meia-Lua, a partir desta
segunda-feira (29) e até o
dia 30 de agosto, das 9h
às 16h, com intervalo de
uma hora durante esse
período para o almoço
dos funcionários da Justiça Eleitoral. O bairro tem
cerca de 8.500 eleitores.
A descentralização
dos serviços, com atendimento em bairros mais
distantes de Jacareí, é
uma sugestão do vereador Valmir do Parque
Meia-Lua (DC), e foi
discutida durante encontro do chefe de cartório

Arquivo/Agência Brasil

Atendimento da Justiça Eleitoral será realizado no populoso distrito da região norte entre os dias 29 de julho a 30 de agosto

Número de eleitores
cadastrados por biometria
chega a 69%, diz TSE

Cadastro biométrico passou a ser obrigatório para as eleições de 2020

e parlamentares no dia
8 de abril, na Câmara
Municipal, para planejamento das ações locais.
OBRIGATÓRIO
O cadastramento está
sendo realizado em 478
municípios paulistas desde fevereiro deste ano.
A Revisão do Eleitorado, como está sendo
chamada pela Justiça
Eleitoral, termina em

A Revisão do
Eleitorado, como
está sendo chamada
pela Justiça Eleitoral,
termina em 19 de
dezembro de 2019
19 de dezembro de 2019,
e o comparecimento do
eleitor é obrigatório.

N Ú M EROS
De acordo com os
c a r tór ios d a c id a d e,
Jac a re í som a, at u a lme nte, 16 4.13 4 ele itores, sendo que apenas 75.748 f izeram a
biomet ria, 46,15% do
total de eleitores insc r itos no mu n ic ípio.
Os números foram
at ualizados a pedido
do Diá r io de Jacareí
no dia 10 de julho.

A Prefeitura Municipal anunciou que nos
dias 15 e 16 de agosto
acontece, em Jacareí,
a eleição do Conselho
Gestor de Saúde. Para
participar, os interessados devem organizar
sua chapa e realizar
a inscrição, de 30 de
julho a 8 de agosto, das
9h às 16h, na sede da
Secretaria de Saúde, que
fica na Avenida Major
Acácio Ferreira, 834,
Jardim Paraíba.
A votação será dividida em duas datas.

Divulgação/PMJ

Eleição do Conselho Gestor de
Saúde de Jacareí será em agosto
O Conselho
é responsável
por participar
do processo
de construção do
SUS, promovendo
a melhoria na
prestação
de serviços

No dia 15 de agosto será
votado o Segmento de
Usuário e Trabalhador

no CAPS AD, na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Infantil,

UPA Adulto, Vigilância
à Saúde, Ambulatório
de Infectologia e UBS

O Tribunal Superior
Eleitoral (TSE) anunciou na terça-feira (23)
que o número de eleitores cadastrados no
sistema biométrico de
votação no país chegou
a 69,57%. Conforme
os dados, 101 milhões
dos 14 6 m i l hões de
eleitores bra si lei ros
estão com as digitais
inseridas no sistema
eletrônico da Justiça
Eleitoral.
Segundo o TSE, 11
estados concluíram o

processo de cadastramento. Acre, Alagoas,
Amapá, Distrito Federal, Goiás, Paraíba,
Piauí, Rio Grande do
Norte, Roraima, Sergipe e Tocantins atingiram marca de 100% de
eleitores identificados
pela biometria.
A meta da Justiça
Eleitora l é a lcança r
mais de 35 m i l hões
de eleitores até o fim
de 2020. Os primeiros
cadastros biométricos
foram feitos em 2008.

 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.

Central. Já no dia 16
(uma sexta-feira), será a
vez das votações no segmento Trabalhador no
CAPS AD, UPA Infantil e UPA Adulto, além
do segmento Usuário e
Trabalhador no Setor de
Reabilitação.
Quanto ao horár io
de votação, a Secretaria de Saúde informa
que nas unidades que
funcionam 8h por dia, a
votação acontecerá das
9h às 16h. No caso das
unidades que f uncionam 24h, a votação será
das 16h às 20h30.
ATRIBUIÇÕES
O Conselho Gestor da
Saúde é responsável por
participar do processo de
construção do Sistema

Único de Saúde (SUS),
promovendo a melhoria
na prestação de serviços, além de participar do planejamento
e p r og r a m a ç ã o d a s
u n idades, acompanhando, fiscalizando
e avaliando o atendimento. Cabe ainda ao
Con sel ho exa m i n a r
propostas, denúncias
e reclamações feitas por
munícipes.

Cabe ainda
ao Conselho
examinar propostas,
denúncias e
reclamações feitas
por munícipes
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Geral

Procon de Jacareí volta a alertar
comerciantes sobre falsos fiscais
Indivíduos se identificam como fiscais com o objetivo de ‘coagir’
comerciantes à compra de exemplares do Código do Consumidor

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: R$ 950,00/
mês + condomínio. Visitas com
agendamento. Fone: (12) 997001451. Tratar com Sinai corretor –
CRECI 93721F

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

ECCOVIVER FLORA JACAREÍ
Apartamentos de dois dormitórios
c/ sacada e lazer completo. Térreo +
16 andares. Garantido ‘Minha Casa
Minha Vida’, a partir de R$ 159 mil.
Sucesso de Vendas na 1.ª Fase.
Informações e Vendas, através do
fone (12) 99700-1451. Tratar c/
Sinai corretor – CRECI 93721F

CASA NOVA
VILLA BRANCA
Três dormitórios
(1 suíte) e duas vagas,
área gourmet, pisos em
porcelanato em cor clara
para combinar com todas
decorações. R$ 320 mil
(Aceita financiamento).
Agende sua visita,
tel.: (11) 93802-2069
Waldomiro
CRECI 156769.

TORRES DO PARQUE JACAREÍ
Últimas unidades, de 88m², três dormitórios c/ suíte, duas vagas de garagem,
direto c/ a Construtora, s/ avalista ou
fiador, agende sua visita. Preço Promocional R$ 280 mil, qualquer unidade.
Informações e Vendas, através do
fone (12) 99700-1451. Tratar c/ Sinai
corretor – CRECI 93721F

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).

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

Divulgação/PMJ

imóveis

Atendimento no Procon de Jacareí, na Rua Luiz Simon, 222, próximo à Prefeitura Municipal

A Redação
Falsos fiscais voltaram a agir em Jacareí
oferecendo produtos em
nome do Procon. Este
tipo de golpe já havia
sido detectado no ano
passado, após denúncias

de consumidores.
Nesta semana, de acordo com a Secretaria de
Segurança e Defesa do
Cidadão, surgiram novas
denúncias da ação de falsos fiscais na cidade.
No golpe, alguns indivíduos se identificam

como fiscais do Procon
com o objetivo de ‘coagir’
comerciantes à compra de
exemplares do Código de
Defesa do Consumidor,
como placas, cartazes e
panfletos. No entanto, o
Procon de Jacareí alerta
que não comercializa

nenhum tipo de produto.
“Qualquer prática nesse
sentido trata-se de golpe”,
enfatiza a diretora do Procon, Amanda Máximo.
A diretora esclarece
que o Procon não autoriza nenhum fiscal a vender qualquer produto no
exercício de sua função.
E que qualquer atitude
suspeita deve ser comunicada imediatamente à
direção do órgão.
“O Código do Consumidor atualizado está
disponível no site do Procon, e também pode ser
adquirido em livrarias. Reafirmo que nenhum fiscal
está autorizado a vender
um exemplar em nome do
Procon”, enfatiza.

 serviço
O Procon de Jacareí está
situado no complexo de
p r é d i o s r e d o n d o s d a Rua
Luiz Simon, 222, próximos à
Prefeitura Municipal, telefone
(12) 3955-2500.

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

comunicados
EXTRAVIO DE IMPRESSORA ECF E DOCUMENTO FISCAL
A empresa CINE PRIME CINEMA LTDA, situada à Rua Barão de Jacareí, nº 364, Sala 1 a 5, Centro, Jacareí/SP, CEP 12.308-001, inscrita no
CNPJ 05.897.142/0001-17 e IE nº 392.214.812.112, comunica o Extravio
da Impressora ECF marca: NCR, modelo ECF-IF-02-01, nº. fabricação
05-12002734 e documentos: 1ª Via do Atestado de Intervenção em ECF
emitido no momento da declaração do equipamento, leitura X e a última
Redução emitida pelo equipamento (Impressora Fiscal).

variedades

Festival de Cinema Curta Jacarehy
oferece inscrições até 30 de agosto
Divulgação

Podem participar curtas-metragens de produtoras ou realizadores de
cidades brasileiras, exceto capitais. As inscrições vão até 30 de agosto
Continuam aber tas
as inscrições para o 1º
Festival de Cinema Curta
Jacarehy, que será realizado entre os dias 20 e
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: htt ps://f i lm ma kers.fes-

www.diariodejacarei.com.br

O lançamento aconteceu na noite do dia 10 de julho

thome.com/f/5063.
O 1º Curta Jacarehy
tem o objetivo de democratizar o acesso à
cultura e ser um espaço
de formação de público, difusão da produção
regional e reunião de
profissionais do setor.
O Festival contará com
mais de dez sessões de cinema, entre curtas e lon-

gas-metragens, além de
eventos paralelos, como
oficinas de capacitação
para diferentes áreas do
audiovisual e apresentações culturais.
O evento será realizado no EducaMais Jacareí e todas as atividades
terão acesso gratuito ao
público. As sessões de
cinema serão acessíveis

com Legenda para Surdos e Ensurdecidos.
As produções selecionadas concorrerão a R$
30 mil em prêmios - produtos e serviços oferecidos pelos apoiadores do
Festival, além do troféu
‘Curta Jacarehy’.
REALIZAÇÃO
O Festival de Cinema Cur ta Jacarehy é
rea l i zado pela A sso ciação Cultural Panvision, organizadora do
Florianópolis Audiovisual Mercosul (FAM)
que, em 2019, chega na
23ª edição. Consolidado como i mpor t a nte
festival inter nacional
de cinema, o único no
mundo com a temática
Mercosul, o FAM foi
idealizado e ainda hoje é
coordenado pelo cineasta
de Jacareí, Antônio Celso dos Santos.
O lançamento oficial
do Festival aconteceu
no último dia 10. Na
ocasião, também foram
lançadas as plataformas
digitais do evento: Facebook, Instagram e site
oficial (www.curtajacarehy.com.br).

A
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O convincente Hitchcock

s produções do Mestre do Suspense eram quase
sempre cheias de vestígios, armações, ancoradas
em roteiros bem construídos (geralmente baseados
em livros) e cuja concatenação fazia inveja aos colegas.
O próprio Hitchcock afirmou, mais de uma vez, considerar ‘A Sombra de uma Dúvida’ (1943) a sua fita predileta,
ou então pelo menos no top 3. De fato, a trama é engenhosa, e paira nela ares de caradura e charme, ingredientes
que resvalavam na obviedade da trajetória do cineasta.
Nesta história, Charlie, a adolescente desanimada com
a vida que leva (Teresa Wright) busca a solução aos seus
dias de tédio, e pensa em escrever ao xará, o tio Charlie
(Joseph Cotten), sem saber que ele já está a caminho de
visitar os parentes.
Realmente, a chegada dele movimenta a pequena cidade: o mulherio arregala os olhos, o banco o recebe
muito bem, e o jovem tem várias passagens para contar. Mas tudo começa a se alterar quando ele tenta
esconder um jornal.
De antena ligada, a sobrinha inicia uma investigação
em que leva a crer que ele é um serial killer de ‘viúvas alegres’. A proposta do script é levar o público a considerar
o tio e a sobrinha como almas gêmeas – têm o mesmo
apelido, pensam de modo igual, são ousados até a última gota (insinua-se ainda a paixão recolhida de ambos
– Hitchcock sabia conduzir bem os desejos sexuais dos
personagens).
Ao passar dos minutos, percebe-se que essas comuns
características são, na verdade, reflexos de espelho, ou
seja, as individualidades são praticamente opostas. O
diretor possuía a habilidade de nos convencer das situações apresentadas e ‘mexia seus pauzinhos’ para
que os nossos sentimentos fossem cronometrados. E
funcionava.
Cotten e Teresa representaram com categoria tanto o
jovem cínico, dissimulado como a adolescente intempestiva, justiceira, simultaneamente enamorada e frágil. ‘A
Sombra de uma Dúvida’ tem o ceticismo impactante das
demais obras de Alfred Hitchcock e nos alegra por ser o
cinema de primeira qualidade. Alma Reville, esposa de
A.H., é uma das roteiristas.
Duração: 108 minutos. Cotação: ótimo.
Rodrigo Romero é jornalista e
escreve para este jornal semanalmente
www.recantodasletras.com.br/autores/rodrigoromer

Recomendamos...
Lar da Acácia prepara 29ª edição de
sua tradicional feijoada beneficente

O

Lar Fraterno da Acácia vai realizar no dia 17 de
agosto (sábado) a 29ª edição da Feijoada Beneficente, com o objetivo de arrecadar fundos para
a manutenção da
instituição. O evento
será realizado das
12h às 18h, na sede
do asilo, na Rua Cruzeiro, 207, no bairro
Cidade Salvador, em
Jacareí. O valor do
convite para este ano segue sendo de R$ 80, com bebidas inclusas; crianças até 12 anos de idade não pagam.
O evento contará com música ao vivo, atrações infantis,
além de servir o típico prato brasileiro.

Saúde

Arquivo/DJ
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habitação

TJSP suspende reintegração de área
ocupada por 200 famílias em Jacareí
A decisão foi proferida pelo desembargador relator Thiago de Siqueira, da 14ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de SP
A Defensoria Pública
de SP obteve uma decisão
liminar da Justiça que
suspende a reintegração
de posse de um terreno ocupado por cerca
de 200 famílias carentes, no bairro Bandeira
Branca, região oeste de
Jacareí, ocupação conhecida como ‘Quilombo
Coração Valente’. A decisão, publicada no último
dia 17, foi proferida pelo
desembargador relator
Thiago de Siqueira, da
14ª Câmara de Direito
Privado do TJSP. Os efeitos da decisão valem pelo
menos até que seja julgado o mérito do agravo de
instrumento.
De acordo com o Defensor Público Br uno
Miragaia, responsável
pelo caso, os moradores
se dizem remanescentes do Pinheirinho, ocupação em São José dos

Campos de onde mais
de 1.600 famílias foram
removidas em 2012, em
cumprimento de reintegração de posse que
ficou marcada pela violência. Posteriormente,
chegaram a integrar um
grupo de mais de mil

de declaração no TJSP.

Ilustração

A Redação



A construção de
moradias populares
depende de recursos
estaduais e federais que
estão em análise nas
respectivas secretarias
Prefeitura de Jacareí, em nota.

famílias que ocuparam
outra área em Jacareí e,
também, foram alvo de
reintegração de posse.
A Defensoria alega
que imprimiu diversos
esforços para evitar o deslocamento forçado desse
terreno em Jacareí sem

Os efeitos da decisão valem pelo menos até que seja julgado o mérito do agravo de instrumento

que antes houvesse atendimento habitacional,
pedindo disponibilização
de local de moradia para

as famílias, meios de
transporte de móveis e
informação sobre a data
para a reintegração, mas
sem sucesso.
Após se instalarem
em outra área, as 200
famílias em questão foram alvo de nova ação
de reintegração de posse,

ajuizada pelo suposto
proprietário do terreno.
Em pr ime i r a i n s t â ncia, a Justiça deferiu
o pedido liminar pela
r e i n t e g r a ç ã o, q u e a
Defensoria conseguiu
ba r ra r após i nte r por
recursos de agravo de
instrumento e embargos

OUTRO LADO –Em
nota, a Prefeit ura de
Jacareí explicou que a
Fundação Pró-lar tem
concentrado suas ações
nos processos de regularização fundiária, totalizando 898 lotes já
regularizados, além de
mais de mil processos
em regularização nos
bairros Vila Ita, Área
da Fonte, Jardim Paraíba, Chácaras Reunidas Bela Vista I e II,
Conjunto 22 de Abril,
M ississipi, C háca ra s
Marília e Núcleo Fazenda Conceição (Parque Meia-Lua).
“A c o n s t r u ç ã o d e
moradias popu la res
de pe nde de rec u r sos
estaduais e federais que
estão em análise nas
respectivas secretarias.
Caso haja a aprovação
de a lg u m proje to de
moradia popular para
o Município, a Prefeitura de Jacareí pretende atender os munícipes
pela ordem de suas insc r ições na Fundação
Pró-Lar”, finaliza.

Rio Comprido mobiliza cerca de 700
para tratar de regularização fundiária
Cerca de 700 mora- processo envolve a eleidores participaram da ção de representantes
reunião sobre a reg u- d a comu n id a de, q ue
l a r i z a ç ã o f u n d i á r i a será feita du ra nte a s
no Rio Comprido (re- reuniões. “Serão eleitas
g i ã o le s t e), n a no it e oito pessoas para acomde quinta-feira
(25), na escola
O prefeito Izaias Santana
mu n ic i p a l d o
fala durante reunião com
bairro. O evenmoradores do Rio Comprido
to contou com
a presença do
prefeito Izaias
Santana, secretários e alguns
vereadores.
De acordo
com o prefeito,
a reunião marcou o início do
processo que
deve durar
três meses. Foi
apresentado o
Plano de Reg ulariza- panhar mais de perto a
ção Fundiária, elabo- regulariza ç ã o, s e nd o
r a d o p e l a Sec re t a r ia q u e a c a d a d u a s o u
de Planejamento, e um três quadras vai escoc r o n o g r a m a p a r a a s lher um representante,”
próximas reuniões. A explicou.
pr i me i ra f icou a ge nPara os moradores, a
dada para o dia 6 de expectativa é que a reguagosto.
larização traga benefíS e g u nd o I z a i a s, o cios para a comunidade.

MEMÓRIA
A ocupação do Rio
Comprido começou na
década de 1980. A estimativa da Prefeitura
Municipal, através da
Divulgação/PMJ

Secretaria de Planejamento, é de que 1300 famílias
residam no bairro. Apesar
de irregular, o local conta
com infraestrutura como
redes de água, de esgoto
e de energia, escola municipal, creche, Unidade
Básica de Saúde e algumas ruas pavimentadas.

