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AFASTAMENTO

A ex-vereadora Rose Gaspar (PT) e a servidora
da Casa, Vanda Elisa Diogo, também foram acusadas
pelo MPF pelo mesmo crime. Vanda, inclusive, já foi até
afastada de suas funções, enquanto uma comissão interna avalia a sua conduta. Mas, ainda está ‘no ar’, uma
pergunta: o presidente Abner de Madureira (PL), que
afastou a servidora, usaria o mesmo critério em relação
ao vereador, se ele for processado pela Casa?

TAXISTAS

A Comissão de Obras, Serviços Públicos e Urbanismo da Câmara, encaminhou ao prefeito Izaias um
pedido de informação referente à redução de vagas
para taxistas no município. A comissão é composta pelos vereadores Juarez Araújo (PSD), Valmir do Parque
Meia-Lua (DC) e Luís Flávio Dias (PT).

P

REJUÍZOS

Conforme o documento, as vagas para taxistas
estão sendo reduzidas para dar lugar às vagas para
veículos comuns e, consequentemente, há prejuízos no
trabalho da categoria. Atualmente, Jacareí conta com
120 táxis formalmente credenciados na Prefeitura. A
Comissão quer saber do prefeito quais os procedimentos adotados para a redução das vagas e se houve vistorias nos pontos de táxis que atestam a aplicação do
estudo em questão.

ESTUDOS

Também pergunta se será suprida a deficiência
de vagas de estacionamentos para carros comuns na
área central, considerando a redução do número de vagas para os taxistas e aumento para os munícipes. Os
vereadores solicitam ainda a apresentação do estudo
referente aos horários que atestaram que os pontos de
táxi não vêm sendo ocupados em sua capacidade máxima.

PSB

O PSB de Jacareí, liderado pela educadora Ana
Abreu, segunda colocada nas últimas eleições municipais, promove evento de apresentação de sua nova diretoria. O encontro acontece no próximo dia 19 (segunda-feira), às 19h, no Hotel Sleep INN, na Avenida Getúlio
Vargas, em frente à antiga Oca. O deputado estadual
Caio França já confirmou presença.

EXECUTIVA

A nova diretoria executiva do PSB será comandada pelo funcionário público municipal, Alexandre Vinícius de Souza. Perguntada por este
colunista se irá se candidatar a prefeita novamente na eleição de 2020,
Ana Abreu afirmou que ainda é cedo
para falar e que, neste momento, está
empenhada em reorganizar a legenda.
Desde 2012, o PSB apresenta números
expressivos que atestam o seu crescimento em Jacareí.

Além de leitora, também coletora

inhedo, cidade não cortada
por rio histórico que enriquece as tardes ensolaradas; não possui viveiro municipal
cinematográfico e onde Dom
Pedro I nunca pernoitou; jamais
foi “Athenas Paulista”, não tem
bolinho caipira e nunca fabricou
‘biscoutos’ ou tapetes famosos,
tem, em compensação, um atrativo invejável: é extremamente
limpa. Em suas ruas dificilmente
se vê papeis ou tocos de cigarros
nos passeios caprichosamente
conservados. Limpeza é ali verdadeira atração turística’.
Em comparação, Jacareí, que
tem passado e presente historicamente invejáveis e pode esbanjar
boa fama de talentosos cidadãos,
vive enroscado em picuinhas do
dia-a-dia. Não se caminha sossegado por velhas calçadas mal
conservadas da região central,
principalmente horas antes da

A Câmara Municipal deverá
aprovar, na próxima quarta-feira (14), a
criação de uma Comissão Processante
para tratar do caso Fernando da Ótica
(PSC). Se aprovada, por maioria simples
de votos, a Comissão tem até 90 dias
para analisar o caso, que está em vias
de ser julgado pela Justiça Federal.
Fernando foi acusado pelo Ministério
Público Federal de fraudar documento para a obtenção
de crédito consignado junto à Caixa, em 2015.
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coleta de resíduos domésticos.
Na esquina da Rua Lamartine,
onde esteve até pouco tempo a
Secretaria de Esportes, por exemplo, sacos de lixo espalhados pelo
chão obrigam o passante a desviar
pelo leito carroçável em trecho

Acusam a empresa
coletora de encurtar
trajeto para economizar
combustível, mas o
problema parece bem maior
movimentado de veículos. Dizem
que ‘é preciso facilitar o trabalho
da coleta’. O mesmo se repete
em tantas outras esquinas da
região central, para felicidade dos
cães de rua.
Acusam a empresa coletora de

encurtar trajeto para economizar
combustível, mas o problema
parece bem maior: é grande o
número de ‘eleitores’ a quem
falta um mínimo de respeito para
com cidade e cidadãos. Basta
olhar para o chão e conferir: não
se anda dez passos sem topar
com os mais diversos tipos de
descarte. Sem falar da incontável
natureza de poluentes jogada no
rio, às escondidas. Como todos
que fazem isso votam, ninguém
mexe com eles.
Um trabalho forte de secretarias – Meio Ambiente a exigir
coletas limpas; Segurança a
impedir vandalismo; Obras a
fiscalizar a conservação das
calçadas, e Educação a alertar
crianças sobre o tipo de cidade
receberão de seus pais um dia
– poderia acrescentar a Jacareí
um bom título: ‘cidade coletora’.
É a nossa opinião.

* Mario Eugenio Saturno

E

u votei no Jair Messias Bolsonaro porque ele prometeu
uma nova política, um
jeito novo de governar, de
uma forma que a maioria
dos brasileiros gostaria
de ver, sem compadrio,
sem alianças espúrias, de
respeito ao erário, rígido
no gasto público, com
uma equipe de notáveis.
Eu votei no Bolsonaro
porque ele prometeu não
nomear para cargos da
provisão da presidência aliados políticos ou
seus indicados (afilhados
políticos), nem indicados por amigos pessoais
ou ‘gurus’ que sequer
morem no Brasil e nem
parente algum. Somente
seriam considerados os
que estivessem aptos
aos cargos e nomearia
pessoas de notório saber.

Eu votei no Bolsonaro porque...
Mesmo porque ele se
considerava um militar e
político e não entender
de mais nada, exceto escolher pessoas.
Infelizmente, ele não
cumpriu, ouviu o ‘guru’
que abandonou o Brasil
para viver bem nos Estados Unidos, e este lhe
indicou alguns personagens que nem conhecia
pessoalmente, e mostrou-se um desastre na
pasta mais importante da
nação: a Educação.
Embora, pessoalmente, eu não seja contra ter
um ou outro parente ocupando cargo de nomeação
política, nossa sociedade

é contra qualquer tipo de
parente ocupar qualquer
cargo de comissão, ponto
final. Nem que o filho fosse extremamente competente, o que, claramente,
não é, além de ser fã do
presidente Trump, algo
inconveniente para um
diplomata.
Tal qual na ‘Revolução
dos Bichos’, o presidente
altera suas ‘leis’. Lamentavelmente, disponibilizou helicópteros da presidência para transportar
parentes - a recusa em
explicar ainda piorou a
atitude-, não extinguiu
estatais, utiliza-se dos
equipamentos do Estado

*Dr. Paulo de Tarso
Castro Carvalho

O

pacote anticrime
que prevê modificação no Código de
Processo Penal, apresentado pelo ex-juiz e atual
Ministro da Justiça, Sérgio
Moro, trouxe em seu bojo
o instituto americano denominado ‘plea bargain’. A
iniciativa prevê uma espécie
de acordo entre o acusador
e o réu, visando obter uma
confissão que pode ser barganhada com o Estado, que
poderá retirar acusações,
atenuar penas, etc. A grosso
modo é um ‘contrato’ entre o
Ministério Público e o acusado assistido por advogado.
Esse método inovador
norte-americano difere do
sistema brasileiro vigente,
que permite a transação
penal no que diz respeito a crimes de pequena

‘Plae Bargain’
gravidade, possibilitando
a suspensão do processo
com o pagamento de multa
ou prestação de serviços
comunitários. Críticos e especialistas deitam dúvidas
sobre a proposta que, aliás,
já foi retirada do projeto
pelo grupo de trabalho da
Câmara dos Deputados.
O argumento dos contrários coloca em relevo a
desigualdade brasileira, o
desnível de desenvolvimento humano, o desequilíbrio
entre as classes sociais,
que podem ser assistidas
por bancas de advocacia
importantes, enquanto a
massa popular depende dos

escassos e valorosos defensores públicos; situações
que machucam o princípio
da igualdade.
Aduzem ainda os estudiosos que os beneficiados
serão aqueles que detém
poder econômico, educação
formal e acesso à orientação
jurídica especializada. Por
outro lado, os defensores
do projeto garantem menor
encarceramento, mais vagas
nos presídios, menos gastos
para o erário público, e o desafogamento do Judiciário.
Inegável, porém, é o fato, de
que, desde a Constituição
de 1988, o órgão acusador
ganhou relevo ímpar e muito

para realizar agendas
que não são do interesse
público, etc.
Preocupa-me a inexperiência no setor público
de seu ‘guru’ da Economia, Paulo Guedes, mas
Meirelles também não
tinha e foi um brilhante
ministro, tirando o Brasil
da depressão econômica
que a Dilma criou.
E tantas outras coisas
que o então candidato Bolsonaro prometeu e não
cumpre, como as patacoadas que ele proferiu contra
o INPE -serão tratadas em
futuro próximo-. É preciso
que os que o amam o coloque de volta aos trilhos
que ele prometeu trilhar.
*Mario Eugenio Sa turno
(cientecfan.blogspot.com) é
Tecnologista Sênior do Instituto Nacional de Pesquisas
Espaciais (INPE) e congregado mariano.

poder. Mas os réus, apesar
da mesma Norma Maior,
continuam fragilizados, e
uma iminente denúncia penal, convida à confissão
indesejada.
Por isto, muitas vezes,
em prejuízo da celeridade
processual, é preferível a
aplicação integral dos direitos fundamentais, em especial o princípio da inocência,
que poderá, ao fim e ao cabo,
lograr em absolvição penal.
Quiçá, foi por tal razão,
que os congressistas diante
do difícil controle social do
projeto de barganha penal, das diferenças entre
o Brasil e Estados Unidos,
preferiram retirar do projeto tal inovação processual
que merece melhor análise
no futuro.
*Dr. Paulo de Tarso Castro
Carvalho é advogado, mestre em direito e professor
universitário.
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Suplente do PSC pede a cassação
de mandato de Fernando da Ótica

Pedido encaminhado por Sebastião Carlos de Morais, o Pastor Tião (PSC), deverá ser votado pelo Plenário na próxima quarta-feira (14)

O suplente a vereador
Sebastião Carlos de Morais, o Pastor Tião (PSC),
de 55 anos, ingressou
com uma denúncia junto
à Câmara Municipal de
Jacareí em que solicita a
abertura de processo de
cassação do mandato de
Fernando César Ramos,
o Fernando da Ótica (do
mesmo partido).
O parlamentar é acusado pelo Ministério Público Federal de fraudar documentos para a obtenção
de empréstimo consignado (desconto em folha de
pagamento) junto à Caixa
Econômica Federal. A
ação tramita na Justiça
Federal em São José dos

nando e Rose (que não foi
reeleita), em 2015.

Divulgação

A Redação

O suplente a
vereador Sebastião
Carlos de Morais, o
Pastor Tião (PSC)

Campos e ainda não tem
data para julgamento.
O MPF acusa, tam-

bém, a ex-vereadora Rose
Gaspar (PT) e a servidora
da Casa, Vanda Elisa

Diogo, de cometerem o
mesmo crime, ainda no
curso do mandato de Fer-

LOM: se denúncia for acatada,
Câmara poderá afastar vereador
O ar tigo 33 da Lei
Orgânica do Município ( LOM ) escla rece
ainda que o Presidente
da Câmara, Abner de
Madureira (PL), poderá
afastar de suas funções
o ve re ador ac u sado,
“desde que a denúncia
seja aceita pela maioria
absoluta dos membros
da Casa, convocando o
respectivo suplente, até o
julgamento final”, diz o
texto. O suplente convocado não poderá intervir
e nem votará nos atos do
processo de cassação.
O presidente da Comissão Processante terá
cinco dias para iniciar

os trabalhos, notificando o denunciado, com
a remessa de cópia da
denúncia e documentos
que a instruírem para

O suplente
convocado não
poderá intervir
e nem votará nos
atos do processo
de cassação
que, no prazo de dez
dias, apresente defesa
prévia por escrito, indique as provas que pre-

tenda produzir e arrole
testemunhas, até o máximo de dez.
Decor r ido o prazo
da defesa, a Comissão
emitirá parecer dentro
de cinco dias, opinando
pelo prosseguimento ou
a rquivamento da denúncia. Se a Comissão
opinar pelo arquivamento, o parecer será encaminhado à Presidência
para que seja submetido
ao Plenário e somente
não prevalecerá se receber o voto contrário
de 2/3 (dois terços) dos
vereadores. Na hipótese
de a Câmara aceitar o
arquivamento, encerra-

se automaticamente o
processo.
Se a Comissão opinar
pelo prosseguimento da
denúncia, seu presidente designará desde logo
o início da instrução e
determinará os atos, diligências e audiências que
se fizerem necessários,
para o depoimento do denunciado e testemunhas.
Todo processo, desde
a aceitação da denúncia, até o julgamento
do vereador acusado,
deverá durar, impreterivelmente, 90 dias, “improrrogáveis”, de acordo
com a Lei Orgânica do
Município.

José Luiz Bednarski

O

início da gélida noite de dois de agosto passado
representou um marco literário para a cidade de
Jacareí. Nesse instante, no auditório da Secretaria
Municipal de Educação, foi lançado o livro ‘Testamento’,
do professor Waldir Capucci.
A obra foi financiada pela Lei Municipal de Incentivo
à Cultura (LIC). O evento de lançamento teve a apresentação do experiente cerimonialista Benedito Veloso, que
também participou da equipe que executou referido projeto cultural, mais especificamente na revisão do texto.
Mais de cem pessoas compareceram à cerimônia.
Na plateia, misturavam-se funcionários públicos, intelectuais subversivos, autoridades das demais esferas
e entes administrativos, empresários de sucesso e
artistas de renome.
No palco, compuseram a mesa de honra representantes da empresa fomentadora (Diretor da Suzano Papel e
Celulose), da Prefeitura afonsina (Secretária Municipal

O Testamento do Waldir
de Educação), da Fundação Cultural (Presidente) e, obviamente, o próprio escritor protagonista da noitada.
O apresentador Veloso assinalou que ‘Testamento’
representa uma nova fase na literatura jacareiense, por
seu um projeto elaborado e executado em equipe, cujos
componentes são 100% habitantes da nossa ilustrada
comunidade.
Em nome da fábrica de papel, seu diretor expôs o júbilo
empresarial de haver incentivado ininterruptamente 52
projetos locais, o que representa 30% do total da LIC,
números que impressionam pelo comprometimento da
pessoa jurídica contribuinte com o desenvolvimento social.

A DENÚNCIA
O pedido de cassação
de mandato do vereador
Fernando da Ótica (PSC)
deu entrada na Casa na
última terça-feira (5). O
documento se baseia,
principalmente, nos artigos 31, 32 e 33 da Lei
Orgânica do Município
(LOM), que tratam de
procedimentos formais
sobre o tema.
O Diário de Jacareí
apurou que o pedido deverá ao Plenário para
votação na sessão da próxima quarta-feira (14). Se
a denúncia for acatada,
por maioria simples de votos, o presidente da Casa,

Abner de Madureira (PL),
na mesma sessão, encaminha a votação para a
escolha de três vereadores que comporão uma
Comissão Processante.
Caberá aos integrantes
dessa Comissão a escolha
do presidente, relator e
membro, fato que tem
prazo de 24h para ser
formalmente comunicado
à Presidência da Câmara.

O Diário de Jacareí
apurou que o pedido
deverá ao Plenário
para votação na
sessão da próxima
quarta-feira (14)

Pastor evangélico há 13 anos, Tião
é filiado ao PSC de vereador acusado
O suplente a vereador Sebastião Carlos de
Morais, o Pastor Tião,
concorreu a uma cadeira na Câmara Municipal em 2016 pelo
PSC (Par tido Social
Cristão), legenda que é
liderada por Fernando
da Ótica em Jacareí. É
o segundo suplente da
coligação PSDB/PSC,
e recebeu 1.151 votos, ficando atrás somente de
Aderbal Sodré (PSDB).
Aderbal assumiu uma
cadeira na Câmara em
1º de janeiro de 2017
com a ida da vereadora
eleita, Patrícia Juliani
(PSDB)) para o comando da Secretaria de Assistência Social.
Atualmente, Tião é

pastor-auxiliar na Igreja Evangélica do Quadrangular, no Jardim
Colônia (região sul), em
Jacareí, liderada por sua
esposa.
O suplente a vereador
justificou o pedido de
cassação de mandato do
colega de partido afirmando que as denúncias contra Fernando da
Ótica são “irrefutáveis,
e denigrem a imagem
do Legislativo e da própria comunidade cristã”, afirmou.
Pastor Tião ocupa
cargo de confiança no
governo Izaias Santana
(PSDB), como diretorgeral da Secretaria de
Infraestrutura da Prefeitura Municipal.

Contrariando as expectativas, o Presidente Castro foi
breve ao discursar. Agradeceu a oportunidade de redigir a
orelha da capa e comemorou a regulamentação do Fundo
Municipal de Cultura. Em seguida, antecipou sua despedida, a fim de comparecer à 14ª Mostra de Teatro de Jacareí.
Já a Secretária de Educação ressaltou a importância do
nascimento de um livro e também teceu loas ao programa
Jacareí Cidade Leitora, que tantos novos apreciadores do
hábito da leitura vêm arrebatando em prol do desenvolvimento intelectual da Terra do Biscoito.
As alocuções de forma nenhuma cansaram o atento
público. Mesmo assim, a organização amavelmente promoveu uma pausa, preenchida com clássicos da música
popular brasileira, executados por membros do afamado
grupo Colcha de Retalhos.
Mais detalhes a respeito da tertúlia e do desfecho do
evento serão explanados na próxima semana.
José Luiz Bednarski é Promotor
de Justiça da Cidadania e do Consumidor
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Prefeitura inicia cadastro social para
regularização no bairro Rio Comprido
A Redação
A Prefeitura Municipal iniciou, na terça-feira
(6), o cadastro social das
famílias do Rio Comprido (região leste), visando
à regularização fundiária
do bairro, em Jacareí. O
atendimento é feito na
sede da Associação Fênix (Rua Minas Gerais,
133), das 13h às 16h30 e
das 17h30 às 20h.
Nesse primeiro dia
serviço, foram atendidas
as famílias residentes
nas quadras 1, 2 e 3. Na
quinta-feira (8), o cadastro foi realizado para as
famílias localizadas nas
quadras 4 e 5.
Os trabalhos seguirão
segue até setembro, com
agendas nos dias 13, 15,

Divulgação/PMJ

O atendimento seguirá entre os meses de agosto e setembro, na sede da Associação Fênix, das 13h às 16h30 e das 17h30 às 20h

O Plano de Regularização Fundiária do Rio Comprido foi apresentado no dia 25 de julho

20, 22, 27 de agosto e 3,
5, 10, 12, 17, 19, 24 e 26
de setembro, sempre nos
mesmos local e horários.

No último dia 25 de julho, mais de 700 pessoas
participaram da reunião
na escola mun icipa l,

quando foi apresentado
o Plano de Reg ularização Fundiária, que
inclui um novo traçado

Cartórios terão mais um plantão
neste sábado (10) para biometria

do bairro, cujo mapa
especifica as áreas de
preservação ambiental.
Na ocasião o prefeito
Izaias Santana (PSDB)
explicou que o cadastro social será dividido
por quadras devido ao
grande número de moradores envolvidos no
processo.
Um l e v a n t a m e n t o
da Secretaria de Plane ja m e n t o a p o n t a a
existência de mais de
1.300 famílias.
Uma equipe multidisciplinar realizará o
cadastro das famílias
sob a coordenação da
Secretaria de Planejamento, com auxílio da
Fundação Pr ó - L a r e
d a Sec ret a r ia de Assistência Social.

O cadastro social
será dividido por
quadras devido ao
grande número de
moradores envolvidos
no processo
alizada na Associação
Fênix, situada no bairro. Os nomes dos membros da comissão constam do Boletim Oficial
do Município veiculado
no último dia 3.

Divulgação

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

A Redação
Neste sábado (10),
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 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,
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, comprovan-

O processo também
contará com uma comissão representativa,
e s col h id a p elos p r ó pr ios moradores no
último dia 1º de agosto,
em eleição pública re-

te 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.
“É preciso ressaltar
que o comparecimento
do eleitor ao Cartório
caiu muito nas últimas
duas semanas e, at ua l me nt e, e s t á mu it o
ba i xo. Q u e m d e i x a r
para a última hora, inevitavelmente, vai pegar
enormes filas e esperar
muito tempo para fazer
a biometria.”, completa.

Durante
o cad a st rame nto b io mét r ico, os
Cartórios
Eleitorais de Jacareí estão funcionando normalmente, nos dias úteis, de
segunda a sexta-feira, das
8h30 às 18h20.
MENOS DA
METADE
De acordo com os cartórios da cidade, Jacareí soma, atualmente,
164.754 eleitores, sendo
que apenas 82.229 fizeram a biometria, 49,91%
do total de eleitores inscritos no município.
Os números foram
atualizados a pedido do
Diário de Jacareí na
segunda-feira (4).

 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.

www.diariodejacarei.com.br
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A Prefeitura Municipal, através da Secretaria de Desenvolvimento
Econômico, informou
que a feira livre que
acontece todos os domingos na Avenida Pereira Campos (Jardim
Didinha) será transferida temporariamente
para a Avenida Nicola
Capucci (Cidade Jardim), ambas na região
oeste da cidade.
De acordo com a pasta, a mudança começa
a valer a partir deste
domingo (11) e se faz necessária em virtude das
obras de drenagem na região do bairro São João,
realizadas pelo SAAE
(Sistema Autônomo de
Água e Esgoto). Ainda não há prev i s ã o
d e q u a nto te mp o a
feira per manecerá
no novo local.
O horário de montagem da feira começa
a partir de 5h e a desmontagem ocorre por
volta de 14h. Os desvios
e novos trajetos serão
sinalizados por agentes
de trânsito da Secretaria
de Mobilidade Urbana.

Justiça proíbe pagamento de membros da
JARI com valores de multas em Jacareí
A sentença acolheu integramente uma ação movida pelo mp contra a Prefeitura de Jacareí, no início de 2018
A Redação
A Justiça determinou
a extinção do pagamento
de membros da JARI Junta Administrativa de
Recursos e Infrações com valores arrecadados
nas multas de trânsito
aplicadas em Jacareí. A
decisão, publicada no dia
18 de julho, é da titular da
Vara da Fazenda Pública,
Rosângela de Cássia Pires Monteiro.
A sentença acolheu
integramente uma ação
movida pelo Ministério
Público Estadual contra
a Prefeitura de Jacareí,
no início de 2018. De
acordo com o promotor
José Luiz Bednarsk i,
autor da ação, a prática
vinha ocorrendo desde
as gestões municipais anteriores, descumprindo
proibição do Código de
Trânsito Brasileiro (art.
320) e de resoluções do
CONTRAN - Conselho
Nacional de Trânsito.
A legislação em vigor
limita o uso dos valores
arrecadados com multa

O promotor de Justiça
José Luiz Bednarski
foi o autor da ação

DJ/Arquivo

Prefeitura altera
local de feira livre da
Av. Pereira Campos
para obras do SAAE

Cidade
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É por isso que,
raramente, se encontra
um julgamento favorável
em recurso de
multa de trânsito
José Luiz Bednarski,
promotor de Justiça

ao uso exclusivo em
sinalização, engenharia de tráfego,
de campo, policiamento, fiscalização e
educação de trânsito,
e determina ainda
que os pagamentos
aos integrantes da
JARI sejam realizados mediante previsão orçamentária
específica, tal como
ocorre nos demais
cargos do funcionalismo municipal.
Em sua decisão, a
juíza do caso diz que
‘o sistema de trânsito
que deveria evitar a multa, não pode depender
dela para subsistência’.
“A manutenção da estrutura administrativa e
de pessoal da JARI não
se constitui em investimento, não podendo ser
bancada pelo dinheiro
arrecadado de multas de
trânsito”, reforça.

IMPESSOAL
De acordo com José
Luiz Bednarski, promotor que propôs a ação, o
fato, além de ilegal, descumpre frontalmente o
princípio constitucional
da impessoalidade na
administração pública,
‘pois o agente público
passa de julgador imparcial a interessado na
validação da multa em
julgamento, pois dela
depende para o recebi-

mento de seus vencimentos’. “É por isso que,
raramente, se encontra
um julgamento favorável
em recurso de multa de
trânsito”, reforça.
OUTRO LADO
Procurada pelo Diário
de Jacareí para comentar
o assunto, a atual administração informou que
a Procuradoria Geral do
Município irá recorrer da
decisão da Justiça.

 serviço/jari
De acordo com a Prefeitura de Jacareí, a JARI - Junta Administrativa de Recursos de Infrações de Trânsito - é formada
por três membros sendo eles um servidor efetivo da Secretaria
de Mobilidade Urbana, um representante de entidade de classe
(Sindicato dos Condutores) e um indicado do prefeito, que, obrigatoriamente, tem que ser advogado.
A remuneração dos membros é de acordo com a presença em
cada reunião, que acontece semanalmente. Cada membro recebe 30% do valor do salário mínimo por sessão de julgamento, se
houver comparecimento, e até o limite de 20 reuniões mensais.
A JARI também conta com o trabalho de uma secretária que
dá o suporte necessário e burocrático para a organização dos
trabalhos de cada reunião. O trabalho é feito em revezamento
por duas secretárias, ambas servidoras efetivas da Secretaria
de Mobilidade Urbana. A secretária recebe remuneração de 15%
do valor do salário mínimo por reunião. Os valores são divididos
igualitariamente entre as integrantes da secretaria.

www.diariodejacarei.com.br

geral

imóveis
APTO – VILA FORMOSA
Com dois dormitórios,
sala, cozinha, wc e garagem.
Valor: R$ 143 mil.
Tels.: (12) 98822-7400
ou (12) 98151-9556

LOTE – COND. CRYSTAL PARK
Lote com 250m².
Entrada pela portaria 2 do
condomínio. Valor: R$ 225 mil.
Tels.: (12) 98822-7400
ou (12) 98151-9556

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).

JÚ FRETAMENTO E LOCAÇÕES
Vans e carros. Transporte de
funcionários, Serviços Executivos,
Eventos, Festas, Aeroportos,
Feirinha da Madrugada e Pescarias.
Tels.: (12) 98181-1904 (Whatsapp).

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

veículo

VENDE-SE GOL
Ano 1984. Documento
dado baixa, muitas peças
a usar. Bom preço.
Tel.: (12) 98812-0268

10 a 16 de agosto de 2019

Governo de SP abre concurso para
contratar 2,7 mil para Polícia Militar
Inscrições vão de 15 de agosto a 25 de setembro; salário inicial é de R$ 3.164,58
O Gover no de São
Paulo publicou no Diário
Oficial do Estado (DOE),
do último sábado (3), o
edital para selecionar
2.700 novos soldados de
2ª classe para reforçar o
patrulhamento em todo
Estado de São Paulo. A
abertura do concurso
público foi autorizada
pelo Governador João
Doria (PSDB) em 30 de
março deste ano.
As inscrições come çam às 10h do dia 15
de agosto e terminam
às 23h59 do dia 25 de
se te m b r o. O s c a d a s tros deverão ser reali-

zados, exclusivamente,
pelo site da Vunesp. A
taxa é de R$ 50.
EXIGÊNCIAS
Para inscrição e posse,
é preciso ser brasileiro,
ter entre 17 e 30 anos
e estar em dia com as
obrigações eleitorais e
militares. As mulheres
precisam ter altura mínima de 1,55 metro e os
homens, de 1,60 m.
O futuro policial deve
ter concluído o Ensino
Médio e ser habilitado
a conduzir automóveis.
Tatuagens são permitidas, desde que não faça

comunicados
EXTRAVIO DE IMPRESSORA ECF E DOCUMENTO FISCAL
A empresa INDAIÁ COMÉRCIO DE VIDROS LTDA, situada à Av. Lucas
Nogueira Garcez, nº 1501, Jd. Nova Esperança, Jacareí/SP, CEP 12.324000, inscrita no CNPJ 74.216.755/0002-45 e IE nº 392.093.634.113,
comunica o Extravio da Impressora ECF marca: BEMATECH, modelo
MP-20 FI II ECF-IF, nº. fabricação 4708001195685 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).
ABANDONO DE EMPREGO
A empresa SIQUEIRA & SANTOS LANCHONETE E RESTAURANTE
LTDA., situada à Avenida Pereira Campos, nº 212, Jardim Didinha, Jacareí/
SP, CEP: 12.320-670, inscrita no CNPJ sob o nº 30.732.038/0001-10 e
Inscrição Estadual nº 392.290.616.119, comunica que o funcionário Sr.
GULHERME FARIA CORREA, portador do CPF nº 445.542.438-50 e
CTPS 5405/396-SP, não comparece ao seu local de trabalho desde o
dia 18 de março de 2019, configurando abandono de emprego, sujeito às
penalidades previstas no Art. 482 da CLT.

Editais

Governo de SP
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O soldado da
Polícia Militar
tem como
atribuição
principal o
policiamento
ostensivo e
preservação
da ordem
pública

alusão à discriminação,
violência ou seja ofensiva à PM ou aos direitos
humanos. A remuneração inicial do soldado
é de R$ 3.164,58, i ncluindo o salário-base,
o Regime Especial
de Traba l ho Pol ic ia l
( R ET P) e o va lor de
insalubridade.
O soldado da Polí-

cia Militar tem como
atribuição principal o
policiamento ostensivo
e preservação da ordem
p ú bl ic a . Su a m i s s ã o
envolve a repressão aos
crimes e a aplicação da
lei, seguindo sempre o
princípio da defesa da
vid a, d a i nteg r id a de
f ísica e da dig nidade
da pessoa humana.
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variedades

Lar da Acácia prepara 29ª edição de
sua tradicional feijoada beneficente J‘
A Redação
O Lar Frater no da
Acácia promove no próximo sábado (17) 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, localizada
na Rua Cruzeiro, 207, no
bairro Cidade Salvador,
região leste de Jacareí.
Como nos anos anteriores, a estimativa é que
cerca de 1.200 pessoas
participem da ação beneficente.
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.

Arquivo/DJ

O evento será realizado na sede da instituição, localizada no bairro Cidade Salvador

A estimativa
é que cerca
de 1.200
pessoas
participem
da tradicional
Feijoada do
Lar da Acácia

“Já são 29 anos da
nossa feijoada, momento único de confraternização entre amigos
e familiares”, disse o
gestor da instit uição,
João Paulo Jacob
O ASILO
Mantido pelas lojas
maçônicas Arquitetos da
Harmonia, Integridade e
Justiça e Fonte de Vida, o
Lar Fraterno da Acácia

acolhe 51 idosos. Tratase de uma entidade civil
de fins filantrópicos de
caráter beneficente e de
assistência social que
ampara a velhice. O Lar
da Acácia está sempre
sediando eventos, seja
para arrecadar recursos
ou ajudar a população.
Tradicionalmente, a
entidade conta com a
ajuda da comunidade,
organizações, empresas

e parceiros para montar
eventos com a finalidade de angariar recursos
para ajudá-la a desempenhar seus trabalhos
com os idosos.
Os interessados em
col a b ora r com a e nt id ade ou compra r o
c o nv it e t a m b é m p o dem entrar em contato
através dos telefones:
(12) 3962-1994 ou (12)
98170-1687.
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O cúmplice Hitchcock

ovem e Inocente’ (1937) é um produto no qual
estão os ingredientes do suspense açucarado do
diretor inglês. Vejam só – 1º take: discussão do
casal – a esposa é acusada de traição.
O bate-boca leva à cena seguinte: o mar revolto,
e um corpo lá, já sem vida. A cena seguinte: um transeunte, Derrick (Robert Tisdall), caminha pela praia e
encontra a morta.
Vai acudi-la e depois sai correndo em busca de
ajuda. Nisto, 2 moças apenas o veem à jato, pensam
que ele foge do crime. O enredo está pronto. O Mestre do Suspense manejava com excelência a ‘culpa’
do inocente.
A histeria em querer esclarecer o caso quando
tudo joga contra. A afirmação do auxílio ao protagonista é dada por um recurso hoje considerado ultrapassado e clichê: a aparição da mocinha apaixonada.
Mas em 1937 tudo era novidade. Ela é Erica (Nova
Pilbeam), filha (vejam vocês!) do delegado da cidade.
As características probas da menina (a atriz contava 17 anos na época) fazem com que a personagem
seja a base do longa-metragem.
Enquanto Derrick tenta achar a prova de sua inocência (a capa com o cinto instalado – cinto este que
estrangulou a vítima) Erica testa o humor do espectador com jogadas ricas em ironia e graça.
O roteiro cobre o público de mimos. Sabemos
desde o primeiro minuto a identidade do assassino e
também o seu tique nervoso: piscar sucessivamente os olhos. Com esta arma em mãos, os únicos perdidos são Derrick e Erica.
Hitchcock é nosso parceiro e os personagens que
se virem. Não é bem assim, claro, pois o diretor consegue confeccionar o drama com a perspicácia de
um detetive vil.
As pitadas de comiseração (o mendigo que se
recusa a falar a verdade porque sente medo de ser
preso) e humor (o mesmo mendigo dançando com
Erica no baile do hotel, ele com o smoking enorme,
ambos em busca do criminoso) trazem à fita algo de
tragédia grega às avessas.
Duração: 83 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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comércio & Indústria

Pesquisa diz que 73% dos consumidores
preferem fazer suas compras em Jacareí
O levantamento ‘hábitos de consumo’ foi realizado pela Prefeitura em parceria com o Instituto Federal (IFSP), sediado em Jacareí
Divulgação/PMJ

A Redação

Rua Doutor Lúcio Malta, um dos principais corredores de comércio da região central

Uma pesquisa coordenada pela Secretaria de
Desenvolvimento Econômico aponta que 73,4%
dos consumidores preferem fazer suas compras
no município. O levantamento intitulado ‘hábitos
de consumo’ foi realizado
em parceria com o Instit uto Federal de São
Paulo (IFSP), sediado
em Jacareí. A pesquisa
completa pode ser encontrada no link: http://
www.jacarei.sp.gov.br/a-prefeitura/secretarias/
secretaria-de-desenvolvimento-economico/.
De acordo com a Prefeitura Municipal, a pesquisa
teve como finalidade conhecer o comportamento

Suzano realiza Parada Geral para
manutenção preventiva em Jacareí

De acordo com a
Prefeitura, a pesquisa
teve como finalidade
conhecer o
comportamento de
compra da população
orientar empresários de
Jacareí sobre os caminhos
“para empreenderem com
sucesso”, reforça.
NÚMEROS
De acordo com a pesbrasileiros e do exterior
para cumprir mais de
2.300 ordens de serviço
de manutenção em todos
os setores da unidade.
Segundo o gerente-geral Industrial da Suzano,
Alexandre Lanna, o procedimento é fundamental
para o bom funcionamento dos equipamentos
e o total atendimento às
normas de segurança.
COMUNIDADE
O período de Parada
Geral cost uma movimentar a economia local
com a contratação de
mão de obra Jacareí e
da região. Além disso,
setores como hotelaria,
alimentação e transporte

quisa ‘hábitos de consumo’, 73,4% preferem
fazer as suas compras
em Jacareí, enquanto que
9,5% fazem suas compras
em São José dos Campos.
O levantamento apontou
ainda que 6,2% preferem
comprar pela internet e o
restante pesquisado faz
suas compras em outras
localidades.
“Os d ados obt idos
dão um norte aos empresários do ramo de
comércio e de serviços
do que precisam para
inovarem e criarem novos meios ou formas de
manterem ou até aumentarem esses 73,4%
dos consumidores que
fazem as suas compras
no nosso município”,
reforça a pasta.
são influenciados positivamente com a chegada
de profissionais de outros
estados e até do exterior.
No dia 2 de agosto, a
Suzano realizou uma
r e u n i ã o c o m l íd e r e s
da comunidade do distrito de São Silvestre,
para apresentar todas
as informações sobre
a Parada Geral, desde
o cronograma de ações
até os c u id ados com
o au me nto d a mov imentação nas á reas
próximas à unidade.
Em caso d e dúv idas, a comunidade
pode utilizar o serviço
g rat uito da Suzano
ligando para o telefone:
0800-707-9810.
Divulgação

A Suzano realiza, entre esta sexta-feira (9)
e 10 de setembro, a Parada Geral 2019 para
manutenção preventiva
na unidade de Jacareí,
no distrito de São Silvestre (região oeste). A
ação objetiva a execução
de reparos e ajustes nos
equipamentos da fábrica
de papel e celulose.
A Parada contará com
cerca de 2.500 profissionais prestadores de
serviços de 72 empresas,
de diferentes segmentos
vindos de vários estados

de compra da população. Após a realização
do levantamento, com
as informações e dados
coletados, foram realizadas quatro oficinas para

O período de
Parada Geral
na Suzano
costuma
movimentar a
economia local

