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Câmara abre processo contra vereador,
mas Justiça mantém Fernando no cargo
Divulgação/CMJ

Comissão terá até 90 dias de prazo para apurar e decidir pela cassação ou arquivamento da denúncia contra vereador do PSC

O vereador Fernando da Ótica (PSC) usou a tribuna da Câmara Municipal durante 15’ e
reiterou que está sendo vítima de um movimento liderado pela atual administração
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Conhecimento

E

m votação apertada – 7 votos a 6, com desempate do
presidente – a Câmara Municipal de Jacareí acatou denúncia
do suplente Pastor Tião (PSC), e
abriu processo de cassação do
mandato do vereador Fernando
da Ótica (do mesmo partido), o segundo mais votado na eleição de
2016 (2.503 votos). Por decisão
judicial Fernando permanece no
cargo, ao contrário do que pediu
o denunciante em sua representação (Leia matéria nesta edição).
O desenrolar do processo de
votação, ocorrido logo no início da
sessão ordinária de quarta-feira
(14), deixou evidente a movimentação de bastidores já existente
com vistas à eleição de 2020, bem
como uma participação firme do
eleitorado nessa movimentação.
Torcida organizada, adeptos e
contrários à instauração do processo manifestaram-se a ponto
de influenciar na conduta dos ve-

CPI da Câmara terá mais 180 dias para concluir investigação em contrato da Santa Casa de Jacareí com Próvisão
de São José. O pedido de prorrogação de prazo foi feito pelo
vereador Rodrigo Salomon (PSDB), presidente da Comissão
Parlamentar de Inquérito que apura possíveis irregularidade
na parceria celebrada em 2015.

M

AIS TESTEMUNHOS

No documento, o vereador afirma que a necessidade de ampliação de prazo se deve à necessidade de novas
oitivas para melhor apuração dos fatos e, posteriormente, a
elaboração do relatório final. Além do presidente, assinam
o documento os demais m embros da comissão: o rel ator
vereador Juarez Araújo (PSD) e o m embro, Paulinho dos
Condutores (PL).

SOSSEGO

A Câmara Municipal realizou, na noite de quinta-feira
(15), audiência pública sobre perturbação do sossego. Cerca
de 100 pessoas compareceram ao evento, convocado pela Comissão de Defesa do Meio Ambiente e dos Direitos dos Animais, com objetivo de coletar informação para projeto de lei,
ainda não protocolado, que dispõe sobre a emissão de ruídos
ou sons excessivos, de autoria de Juarez Araújo (PSD), Rodrigo Salomon (PSDB), Lucimar Ponciano (PSDB) e Abner de Madureira (PL).

OPROJETO

O vereador Rodrigo Salomon (PSDB) foi responsável
por apresentar o conteúdo do projeto em discussão. De acordo
com ele, a proposta vem suprir uma demanda, já que o atual
Código de Normas e Posturas é ‘frágil’ por possuir apenas
dois artigos. Diversos pontos foram relatados pelos presentes, entre eles o som das motocicletas de escapamento alterado, barulho em locais específicos, abordagem dos fiscais nos
locais denunciados, bares com música ao vivo, entre outros.

VERIFICAÇÃO

O artigo 5º da proposta gerou debate durante a audiência. De acordo com o projeto, na impossibilidade de se realizar a aferição do som excessivo com a utilização do aparelho
de verificação de intensidade sonora, a irregularidade poderá
ser constatada através do levantamento de denúncias ou pelo
agente público no local. “Proprietários de bares e músicos
não podem ficar nas mãos dos fiscais. Precisa ter o aparelho
que mede os decibéis para que não haja prejudicados”, disse
uma das munícipes presentes.

Divulgação/CMJ

NORMINHA

O programa ‘Gente em Destaque’, da TV Câmara
Jacareí, recebe neste domingo (18), às 20h, a ex-jogadora de
basquete Norma Oliveira. Ao lado de Hortência, Paula e Janeth, Norminha, de 77
anos, como é conhecida, está na escalação da Seleção Brasileira de todos os
tempos. Nascida na
Argentina e naturalizada brasileira
aos 20 anos, ela deu
os primeiros passos
da sua trajetória esportiva em Jacareí.

HISTÓRIA

Norminha defendeu as cores do Brasil e conquistou
medalhas de bronze no Mundial de 1971, prata no Pan de 63 e
ouro nos Jogos de 67 e 1971. Além disso, ganhou seis Campeonatos Sul-Americanos. Faltou disputar uma Olimpíada. “Só
não fui, porque na época, por um descuido, eu ainda não era naturalizada”, justificou. A entrevista será veiculada nos canais
12 da NET, 39.2 na TV aberta, no site da Câmara de Jacareí e no
canal do Youtube da emissora (reprise: 20/8, 21h).

Vamos à próxima cassação
readores na conturbada sessão.
Houve necessidade de interrompê-la por cerca de uma hora para
ajuste de intenção do plenário.
Aconteceu, inclusive, mudança
de voto, pois os favoráveis ao
processo contavam inicialmente

O lado positivo das crises
é nos mostrar caminhos
errados que escolhemos
ou decisões impensadas
que tomamos
como certa a maioria da Casa em
seu favor, sem necessidade do
voto de desempate do presidente.
O lado positivo das crises é
nos mostrar caminhos errados
que escolhemos ou decisões impensadas que tomamos. Assim,
a distância de 13 meses que nos

separa das próximas eleições
municipais (outubro de 2020)
pode se tornar um ponto favorável às nossas próximas escolhas.
É tempo suficiente, se quisermos,
para tomar decisões baseadas
em análises dos comportamentos de nossos representantes em
todos os níveis de poder.
Jacareí precisa de um crescimento ordenado em que o
trabalho por dias melhores
seja o procedimento maior.
Há erros do passado que
cer tamente necessitam ser
corrigidos, mas também existem gran de s pr oje to s p ara
o f u t u r o q u e e sp e r a m a n si o s amente por ser em e xe c u t a d o s . U m a n e c e ssidade
não anula a outra. Que o próximo
processo de ‘cassação’ seja
daquilo que houver de mediocridade, inação e pessimismo.
Vamos executá-lo.
É a nossa opinião

N

aquele tempo, os
sanfoneiros – ‘acordeonistas’ para os
mais sofisticados – estavam no topo da onda. Rielli
Filho, Zizinho, Luiz Gonzaga,
Carlinhos Mafazolli, Mário
Genari Filho, Caçulinha...
Sem falar nos estrangeiros,
Ernie Felice, modelo para
a maioria dos citados e,
mais recentemente, Ricardo
Galiano preferido de quem
aprecia chorar de saudade
ao ouvir música. Só para se
ter uma ideia, o sanfoneiro
Mário Zan foi campeão de
venda de discos no Brasil
na década de 1950 com sua
composição e execução
da marcha-hino “Quarto
Centenário”, homenagem
a São Paulo naquele ano
em que completou 400
anos de fundação.
Jacareí, um pouco mais
tarde, entrou também nessa

Um gênio quase esquecido
f a s e i m p o rtante do acordeom. Quando
tais nomes brilhavam pelo
país, apareceu
José Idelmiro
Cupido, o Zé
Cupido, nascido em Quiririm, no Vale
do Paraíba,
com atuação
destacada na
Capital. Cupido participou
de gravações
com artistas como Teixeirinha, Luiz Gonzaga, Tonico
divulagação

CPI DO PROVISÃO

Editorial
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e Tinoco e Inezita
Barroso, ajudado
por pelo menos
um nome ligado
a Jacareí: Sidney
Monteiro, locutor
da Rádio Piratininga paulistana,
casado Virgínia
Mello, moradora na cidade. Na
década de 1980
o artista mudouse para cá onde
integrou a ‘Seresta Darcy Reis’, a
convite de Telê
Rodrigues, e foi ‘a alma do
conjunto, segundo Margari-

*Dr. Paulo de Tarso
Castro Carvalho

A

Lei Maria da Penha é
forte aliada das mulheres ameaçadas
ou que sofrem violência
real. Apesar de ser uma
norma recente, merece
alterações para que as
condutas já previstas sejam atualizadas.
De tal modo, a Comissão
de Constituição e Justiça do
Senado (CCJ) melhorou a
descrição das situações de
‘stalking’, que é conceituado em tradução livre como
uma espécie de assédio
representado por uma perseguição obsessiva, deliberada, constante, reiterada
de uma pessoa, quase sempre um homem, contra a
mulher que, devido às ameaças, agressões e ofensas
morais, via telefone, carta,
recados escritos, e-mails,
e o moderno ‘WhatsApp’,

‘Stalking’
são direcionadas para a
vítima, causando-lhe danos
emocionais, mentais, temores diversos, medo, doenças, inclusive. Enfim toda
a sorte de consequências
deletérias que só as reais
vítimas podem verdadeiramente descrever.
Essa forma de assédio vem demonstrada por
atos de intrusão na esfera íntima da vítima, por
mensagens dirigidas ao
local de trabalho, escola,
residência, dentre outros.
Nessa forma, o assediador
exerce uma implacável perseguição, publicando fatos,
fotos, boatos, via internet,
remetendo, muitas vezes,

presentes e mimos para
a escolhida, prejudicando
sobremaneira a sua vida
social, a liberdade de ir, vir
ou permanecer; causando
abalos psicológicos e físicos na pessoa eleita.
Os motivos do assediador são os mais variados:
paixão não correspondida,
rompimento de relacionamento, ciúmes, vingança,
ou uma simples brincadeira,
sob a perspectiva do autor
que não avalia ou despreza
o dano irremediável causado
na pessoa escolhida, que
teme ou enfrenta a publicidade de fatos os quais não
desejava, e que conduzem à
perda de tranquilidade tão

da Reis, por mais de 20 anos.
Cupido nunca estudou
música; aprendia de escutá
-la. Tinha ‘ouvido absoluto’,
qualidade do artista para
quem não escapa imperfeições de qualquer melodia quando executada,
sendo capaz de classificar
qualquer som pela escala
musical (canto de pássaros,
buzinas, latido de cães). É
o que molda os grandes
da musica, principalmente
compositores e maestros.
Jovenzinho ainda, impedido
de admirar o Sol por deficiência visual, Zé Cupido
aprendeu a dominar o sol,
o lá, o si e todas as demais
notas musicais em suas variações prazerosas, melódicas e harmônicas. Um gênio.
Morreu em 28 de julho
de 2013, em Jacareí.
(Colaborou, Sandra Hasmann)
necessária para uma vida
saudável e produtiva e feliz.
A Lei Maria da Penha,
destinada com especial
atenção às mulheres ameaçadas ou vítimas de violência doméstica, principalmente, perpetradas por
pessoa próxima, parente ou
não, já traz medidas protetivas de urgência que podem
ser aplicadas em desfavor ao
‘stalker’, o sujeito das condutas acima exemplificadas. O
que a CCJ produziu, além
da proposição de aumento
da sanção penal, foi incluir
qualificadora, para o caso
do autor do assédio, seja
pessoa intima da vítima.
Esperemos que t ais
providências ajudem a
prevenir, ao invés de apenas punir.
*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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Câmara abre processo contra vereador,
mas Justiça mantém Fernando no cargo
A Redação
A Câmara Municipal
decidiu, na quarta-feira
(14), instaurar um processo de cassação de mandato
do vereador Fernando César Ramos, o Fernando da
Ótica (PSC). No entanto,
uma decisão liminar da
Justiça mantém o parlamentar no cargo.
A decisão foi tomada no início da noite de
terça-feira (13) pela juíza
Rosângela de Cássia Pires
Monteiro, titular da Vara
da Fazenda Pública de Jacareí. Ao deferir o pedido
feito pela defesa do vereador, a magistrada decidiu
com base em dispositivos
do Decreto-Lei nº 201, de
27 de fevereiro de 1967.

Divulgação/CMJ

Comissão terá até 90 dias de prazo para apurar e decidir pela cassação ou arquivamento da denúncia contra vereador do PSC

Fernando da Ótica usou a tribuna
durante 15’ e reiterou que está
sendo vítima de um movimento
liderado pela atual administração

A Lei Orgânica do Município estabelece a possibilidade de afastamento
do vereador desde que
a denúncia seja aceita
por maioria absoluta da
Casa, entretanto, em seu
despacho, a juíza registrou a inconstitucionalidade do dispositivo.
Por maioria simples de
votos (7x6), com voto de
‘minerva’ do presidente
Abner de Madureira (PL),
a Câmara aprovou a formação de uma Comissão
Processante que terá até 90
dias de prazo ‘improrrogáveis’, de acordo com a Lei
Orgânica do Município.
No início da votação da
denúncia, Fernando solicitou que o presidente da
Câmara se abstivesse do

voto devido às últimas
divergências entre ambos.
Abner, então, atendeu à
solicitação e se declarou
impedido de votar.
Entretanto, após empate no placar, gerou-se
o impasse se Abner deveria ou não registrar o
seu voto. Após reunião
com os parlamentares,
o presidente decidiu que
deveria manifestar seu
voto, culminando no sétimo favorável à denúncia.
Na mesma sessão, foram sorteados os membros
da Comissão e definidas
entre eles as funções de
cada um: Sônia Patas da
Amizade (PSB, presidente), Lucimar Ponciano
(PSDB, relatora) e Juarez
Araújo (PSD, membro).

A discussão e votação
da denúncia encaminhada à Câmara pelo
suplente Pastor Tião, do
mesmo partido do acusado, durou cerca de três
horas e levou às galerias
da Casa simpatizantes
do vereador que protestaram contra a decisão
do Plenário.
Durante a fase de debates, Fernando da Ótica
usou a Tribuna por 15’ e
reiterou que está sendo

Divulgação/CMJ

Debates e votação da denúncia duraram cerca de 3h

Sessão levou às galerias da Casa simpatizantes do vereador que protestaram contra a decisão do Plenário

vítima de um movimento liderado pela atual
administração, da qual
tem sido crítico desde o
início da gestão Izaias
Santana (PSDB). Fernando, que não esconde o desejo de disputar
a prefeitura em 2020,
f e z p a r t e d a c ol i g a ção que apoiou o então
candidato Izaias nas
eleições de 2016.
Durante a sessão, alguns vereadores defen-

deram o encam i n hamento do caso para a
Com issão de Ét ica e
Decoro Parlamentar da
Casa, fato que acabou
não prosperando.
Sete parlamentares
vot a r a m a f avo r d a
abertura de processo de
cassação do colega: Juarez Araújo (PSD), Lucimar Ponciano (PSDB),
Pau l i n ho do Espor te
(PSD), Rodrigo Salomon (PSDB), Valmir do

Parque Meia-Lua (DC),
Aderbal Sodré (PSDB) e
o presidente Abner de
Madureira (PL).
Os ve readores que
votaram contra a abert ura do processo de
cassação foram: Arildo
Batista (PT), Luiz Flávio (PT), Márcia Santos (PV), Paulinho dos
Condutores (PL), Sônia
Patas da Amizade (PSB)
e o próprio Fernando da
Ótica (PSC).

Suplente do PSC pediu a cassação
de mandato de Fernando da Ótica Câmara confirma acesso a extratos
Fernando e Rose (que não
foi reeleita), em 2015.
QUEM É ELE
O suplente a vereador
Pastor Tião, concorreu a
uma cadeira na Câmara
Municipal em 2016 pelo
PSC, legenda que é liderada por Fernando da Ótica
em Jacareí. É o segundo
suple nte d a col igação
PSDB/PSC, e recebeu
Divulgação

Foi o suplente a vereador Sebastião Carlos
de Morais, o Pastor Tião
(PSC), de 55 anos, quem
ingressou com uma denúncia junto à Câmara
Municipal em que solicitava 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
Campos e ainda não tem
data para julgamento.
O MPF acusa, também,
a ex-vereadora Rose Gaspar (PT) e a ser v idora
d a Ca sa, Va nd a El isa
Diogo, de cometerem o
mesmo crime, ainda no
c u r so do m a nd ato de

O suplente a vereador Pastor Tião (PSC)

1.151 votos, ficando atrás
somente de Aderbal Sodré (PSDB).
Aderbal assumiu uma
cadeira na Câmara em
1º de ja nei ro de 2017
com a ida da vereadora
eleita, Patrícia Juliani
(PSDB)) para o comando da Secretaria de
Assistência Social.
At ua lmente, Tião é
pastor-auxiliar na Igreja
Evangélica do Quadrangular, no Jardim Colônia
(região sul). Ele 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 diretor-geral da Secretaria de Infraestrutura
da Prefeitura Municipal.

bancários sobre destino dos R$ 317 mil
A Redação

A Câmara Municipal
de Jacareí confirmou
em nota encaminhada à
imprensa, na terça-feira
(13), que teve acesso a
quatro extratos bancários obtidos pela Polícia
Civil, que identificou o
destino dos R$ 317 mil
furtados de uma conta
exclusiva para pagamento de ser vidores
por meio de golpe de estelionatários ocorrido
em setembro de 2018.
As informações do
rastreamento dos valores desviados junto
ao Banco Santander
apontaram que o dinheiro foi depositado
em contas nos estados
do Pará, Goiás e no
Distrito Federal. Essas
contas foram descober-

tas após quebra de sigilo
bancário, autorizada
pela Justiça.
De acordo com a Câmara, os investigadores
irão acionar as polícias
das cidades e os donos das contas deverão
prestar esclarecimentos
sobre os depósitos.
DEVOLUÇÃO
Até o momento
o banco devolveu R$
33.437,66 para o Poder
legislativo, sem demonstrar a origem e o motivo
da devolução.
A Câmara Municipal de Jacareí reitera
que houve falha nos procedimentos de segurança do banco e acionou
judicialmente o Santander visando que o valor
integral seja devolvido
ao Poder Público.

O FATO
O desvio de R $
317.287,0 0 d a cont a
corporativa da Câmara
Municipal de Jacareí
ocorreu em 26 de setembro de 2018. A ocorrência foi registrada
na delegacia na tarde
do dia 27, um dia após
o fato. De acordo com
o boletim de ocorrência, o valor foi retirado
da conta da Câmara
em sete transferências
diferentes, feitas via
i nte r ne t ba n k i ng de
forma sequencial.
Na ocasião, o Diário de Jacareí apurou
que o suposto ‘golpe’
foi iniciado após contato telefônico entre
uma pessoa que se dizia
funcionária do banco e
o setor responsável na
sede do Legislativo.
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Entre os locais com maior incidência estão o Largo do Riachuelo
(região central) e a Avenida Pensilvânia, no Jardim Flórida
A Redação
A Prefeitura Municipal, através da Secretaria
de Assistência Social,
anunciou números de
um novo trabalho de
Mapeamento das Pessoas em Situação de Rua,
realizado entre os dias

08 e 21 de abril, em Jacareí. A equipe, formada
por agentes, psicólogos,
assistentes sociais e motoristas, abordou cerca de
85 pessoas, totalizando
486 atendimentos.
Entre os locais com
maior incidência de moradores de rua, o Largo

Divulgação/PMJ

Assistência Social faz mapeamento de
pessoas em situação de rua em Jacareí
Agente social durante
abordagem a morador de
rua em Jacareí

do Riachuelo (região central) e a Avenida Pensilvânia, no Jardim Flórida
(região oeste), totalizam a
maioria das abordagens e
são considerados ‘pontos
de vulnerabilidade do
município’, reforça.
De acordo com a pasta, das pessoas aborda-

das, 51% são munícipes
moradores de rua, 12%
têm residência fixa e 37%
são migrantes, sendo
que deste total 93% são
homens e de faixa etária entre 18 e 60 anos.
Quanto à escolaridade,
o levantamento apontou
que 49% das pessoas
abordadas têm ensino
fundamental incompleto.
O tempo de morada na
rua também foi um quesito relevante no trabalho.
A equipe de abordagem
da Secretaria de Assistência Social constatou
que 36% estão de 1 a 12
meses, 28% de 1 a 5 anos,
22% acima de 5 anos,
14% menos de 1 mês.
A pesquisa apontou
ainda que entre os principais motivos para estar
na rua estão dependência química (álcool ou
drogas ilícitas) e problemas familiares.
ATENDIMENTO
De acordo com a Prefeitura de Jacareí, nos últimos seis meses, 28% das
pessoas abordadas pelas
equipes da Secretaria
de Assistência Social foJosé Luiz Bednarski

N

a semana passada, esta coluna começou a tratar
do lançamento do livro Testamento, do professor
Waldir Capucci, ocorrido na gélida noite de dois de
agosto passado, uma sexta-feira, no auditório da Secretaria
Municipal de Educação.
Como adrede mencionado, após os breves discursos
das autoridades que compuseram a mesa de honra, houve
um intervalo, com números musicais executados por dois
componentes do afamado grupo Colcha de Retalhos.
Em dueto de voz e violão, o simpático casal executou
três clássicos da Música Popular Brasileira, com destaque
para Carolina, composição de Chico Buarque, escolhida
como canção de abertura dos trabalhos artísticos da soirée.
Ao encerramento dos derradeiros acordes, chegou
o mais esperado momento: fez uso da palavra o
autor da obra contemplada pela Lei Municipal de
Incentivo à Cultura (LIC), o mestre Waldir Capucci,
cujo discurso emocionou a audiência.

O Final do Testamento
Agradeceu a indústria fomentadora, parabenizou a gestão
da Fundação Cultural José Maria de Abreu e da Secretaria
Municipal de Educação, bem como apresentou os valorosos
membros da equipe responsáveis pela confecção do projeto
do livro, chamando cada um deles ao palco.
Na sequência, após apertadíssimo parêntese sobre a
importância da família, destacou o crescimento literário
vivenciado em Jacareí, polo colonizador cultural das cidades valeparaibanas do entorno. De fato, cada vez mais
rapidamente, preenche-se de opúsculos e cartapácios a
estante afonsina.
Outros marcos do desenvolvimento literário local fo-

ram atendidas pela Casa
de Passagem, 20% pelo
Centro Pop, 21% pela
Saúde, 4% pelo CREAS,
9% pelo CRAS e 7% pela
Segurança Pública.
No dia 19 de julho,
a atual administração
inaugurou o novo espaço
da Casa de Passagem,
às margens da Rodovia
General Euryale de Je-

A pesquisa apontou
ainda que entre os
principais motivos para
estar na rua estão
dependência química
e problemas familiares
sus Zerbini, 6.235, no
distrito de São Silvestre
(região oeste).
O ser viço f unciona
24h por dia, todos os
dias da semana, com a
capacidade de 60 pessoas por dia, oferecendo
acolhimento imediato e
emergencial a pessoas
adultas em situação de
rua que estejam de passagem pela cidade.

São Silvestre
recebe posto de
cadastramento
eleitoral
O populoso distrito
de São Silvestre será
a próxima localidade a
receber o cadastramento biométrico eleitoral
itinerante. O serviço
do Tribunal Regional
Eleitoral (TRE), em parceria com a Prefeitura
Municipal, começa a
atender eleitores a partir desta segunda-feira
(19), seguindo até 18 de
setembro. O atendimento ocorrerá na subprefeitura, localizada na
Avenida São Gabriel,
nº 283, no Jardim São
Gabriel, no horário das
9h30 às 16h45.

Secretaria de
Esportes mobiliza
terceira idade para
o Dia do Idoso
Divulgação/PMJ
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Na semana em que se
comemora o Dia Internacional do Idoso (1º de
outubro), a Secretaria
de Esportes e Recreação prepara uma série
de eventos para celebrar a data. No dia 27 de
setembro, em parceria
com o ‘Agita São Paulo’,
a pasta promove um dia
inteiro de atividades. O
evento será realizado
no Viveiro Municipal,
no Campo Grande, das
8h às 12h, e inclui atividades físicas, dança circular, meditação, oficina
da memória e jogos de
mesa, entre outros.

ram a Geladeira do Saber e a Incrível Máquina de Livros,
projetos que agitaram o município recentemente. Porém,
Capucci extrapola os livros, é ativista social de relevo,
baluarte da equipe Vô na Vó.
Agradeceu a significativa presença de professores e
escritores, e encerrou sua fala com tocante homenagem
a valetudinário há pouco falecido, que conhecera em suas
visitas a asilo na região central.
Retornado o microfone ao cerimonialista Veloso,
decretou-se a dissolução da mesa, passando-se os
trabalhos para o saguão contíguo, onde o catedrático
Capucci autografou exemplares graciosamente cedidos
aos comparecentes e distribuiu às nobres damas rubríssimas rosas colombianas, de robusto botão.
Houve efetivo controle, evitando desperdício: um livro
‘per capita’, mediante prévia assinatura da lista de presença
e conferência do cupom. Belo exemplo!
José Luiz Bednarski é Promotor
de Justiça da Cidadania e do Consumidor
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Estação elevatória de esgoto no Jardim
Jacinto promete sanear canal do Siesta
Obra promete acabar com o mau cheiro no entorno e sanear o canal, que há décadas reclama por providências do poder público
O SA A E (Se r v iço
Autônomo de Água e
Esgoto) de Jacareí iniciou na sexta-feira (9),
mais uma obra de saneamento significativa
para o município: a implantação da Estação
Elevatória de Esgoto do
Jardim Jacinto. A obra
promete acabar com o
mau cheiro no entorno
e, principalmente, sanear o canal do Jardim
Siesta, que há décadas
reclama por providências
do poder público.
De acordo com a au-

tarquia a obra tem prazo
de execução de 180 dias
e investimento de pouco
mais de R$ 1,214 milhão
provenientes do Governo Federal (PAC 2).

Reprodução/Google Maps

A Redação

COMUNIDADE
No dia 16 de julho, o
SAAE promoveu uma
reunião com a comunidade dos bairros do
entorno da obra, com
objetivo de informar os
moradores e sanar possíveis dúvidas sobre a
implantação da estação.
O encontro foi realizado
na sede da Associação
dos Arquitetos e Engenheiros. “O SAAE vem
trabalhando muito, para
alcançar a universalização do saneamento
em Jacareí”, destaca o

Mapa mostra local
da obra da nova
Estação Elevatória de
Esgoto do Jardim Jacinto

presidente interino da
autarquia, André Luiz
de Souza Carneiro.
O prefeito Izaias Santana (PSDB) comemorou o início das obras,
afirmando, em sua pági-

No dia 16 de julho,
o SAAE promoveu
uma reunião com
a comunidade
dos bairros do
entorno da obra
na pessoal na rede social
Facebook, que “estamos
fazendo o que é necessário fazer para melhorar
a qualidade de vida na
cidade toda”.

A Redação
O Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP)
derrubou uma decisão
em primeira instância
que impedia a Prefeitura
Municipal de contrair
empréstimo de R$ 240
milhões junto ao CAF
(Banco de Desenvolvimento da América Latina) para a realização
de diversas obras em
Jacareí.
A decisão, proferida
na última quinta-feira
(15) pelo desembargador
Marcelo Semer, relator
de uma ação de Agravo
de Instrumento impetrada pelo Município, ainda
terá seu mérito apreciado
por outros dois magistrados da Corte, integrantes
da 10ª Câmara de Direito
Público do TJSP.

Divulgação/PM

TJSP valida lei aprovada pela Câmara Lei foi aprovada em
que autoriza empréstimo junto ao CAF novembro de 2018

Empréstimo de R$ 240 milhões junto a CAF visa a realização de diversas obras em Jacareí

Em seu despacho, Semer defendeu que não
houve, por parte do Município, desrespeito às

determinação judiciais
expedidas anteriormente. “O diploma legal em
questão foi aprovado

pela Câmara Municipal
no mesmo dia em que a
decisão liminar foi proferida. Nesse sentido, considerando o disposto na
Lei Orgânica Municipal
acerca do processo legislativo, é de se considerar
que a posterior sanção
da Lei pelo Prefeito não
caracteriza, por si só,
desrespeito à liminar”,
traz trecho da decisão.
Na semana passada,
uma ação do Ministério
Público Estadual e da
Defensor ia, ajui za d a
n a Va r a d a Fa ze nd a
Pública de Jacareí, conseguiu suspender o trâmite do financiamento,
que ainda depende de
aprovação do Senado
Federal e, caso aprovado, da sanção do presidente da República Jair
Bolsonaro (PSL).

A lei que autorizava
a Prefeitura de Jacareí a
contrair o empréstimo foi
aprovada pela Câmara
Municipal no dia 14 de
novembro de 2018. Na
mesma data, o Defensor
Público, Bruno Miragaia
e a Promotora de Justiça,
Elaine Taborda de Ávila,
ajuizaram uma ação civil
pública em que pediam,
liminarmente, a suspensão do procedimento administrativo de revisão
do Plano Diretor. A ação
pedia, ainda, a suspensão
do projeto de lei do prefeito Izaias Santana (PSDB)
que pedia autorização da
Câmara para o empréstimo junto ao CAF.
Na mesma data, a juíza titular da Vara da
Fa ze nd a P úbl ic a e m
Jacareí, Rosângela de
Cássia Pires Monteiro,
concedeu uma liminar.

Parte das obras que serão
realizadas com dinheiro
do empréstimo junto ao
CAF estão previstas no
Plano Diretor.
Na decisão em primeira instância, a magistrada acatou arg umento da Defensoria e do
Ministério Público, que
consideraram que houve
‘desrespeito’ do Município e descumprimento da
decisão judicial proferida
no ano passado.
Na decisão proferida
nesta quinta-feira (15),
o Tribunal de Justiça
manteve a suspensão de
concorrências públicas
referentes a projetos referentes à construção de
um Parque Urbano na
região do bairro Campo
Grande, execução do
Parque Linear do Rio
Paraíba do Sul e da revitalização da orla do rio.
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Aplicativo permite que motoristas façam
indicação de condutor em estradas de SP
O aplicativo do Departamento de Estradas e
Rodagem (DER) passou
a oferecer aos motoristas
autuados nas rodovias
estaduais de São Paulo,
um novo serviço. A partir
agora, proprietários de
veículos têm como opção
fazer a indicação do condutor pelo celular, com
mais conforto, segurança
e agilidade.
Dese nvolv ido pela
Prodesp, empresa de tecnologia do Estado de São
Paulo, o DER Online é

um dos 43 aplicativos
oficiais reunidos no SP
Serviços, a loja virtual do
Governo do Estado.
Para realizar consultas de multas, o cidadão
só precisa ter em mãos
o Renavam do veículo, CPF ou CNPJ. Por
ele também é possível
acompanhar o resultado
de análises da defesa de
autuações e preencher
formulário online para
interpor recurso contra
autuação.
Vale lembrar que, além

ilustração

Desenvolvido pela Prodesp, o serviço do DER facilita a consulta de multas e acompanhamento de processos em São Paulo

O DER Online é um dos 43 aplicativos oficiais reunidos no
SP Serviços, a loja virtual do Governo do Estado

do aplicativo, os usuários continuam com
opções de atendimento presencial e por meio
da internet.
Lembrando que, pelo
SP Serviços, os usuários
podem agendar horário
nas unidades do Poupatempo, programa de
atendimento à população
do Governo, gerenciado
pela Prodesp. O aplicativo
permite consultas sobre
emissão de documentos e
informações dos locais e
horários de funcionamento dos postos.
SOBRE O
SP SERVIÇOS
Lançado em junho

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

comunicado

CASA VENDA – JD. PITORESCO
Sito à Av. São Jorge, nº. 577 – Cid.
Salvador. Casa c/ dois dormitórios,
sala, cozinha, wc, garagem c/ uma
vaga, mais um porão c/ três cômodos e um wc. Documentação “ok”.
R$ 300 mil (não aceita financiamento), (aceito troca por imóvel em
Jacareí). Tratar c/ Maria Aparecida.
Fone: (12) 3951-6167

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).

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

editais

de 2015, o SP Serviços
é uma loja virtual que
permite o agendamento
eletrônico de serviços do
Poupatempo, Detran-SP,
Metrô, CPTM, EMTU,
entre outros. Atualmente, 43 aplicativos estão
reunidos na plataforma.
Para baixar, o cidadão
precisa acessar a loja de
aplicativos do seu dispositivo móvel - Google
Play ou App Store - e
fazer o download gratuitamente do SP Serviços
(para encontrar o app,
pesquise pelo termo “sp
serviços” ou “prodesp”).
O SP Serviços é compatível com os sistemas
Android e iOS.

www.diariodejacarei.com.br
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cissão recebia uma vela
que, se fosse apagada,
transformava-se em osso
humano.
A procissão deste sábado (17) deverá percorrer o Pátio dos Trilhos,
Praça Raul Chaves, Rua
Doutor Lúcio Malta em
direção à Avenida Joaquim Miguel de Siqueira, Aven ida Nove de
Julho, encerrando na
Capela São Sebastião,
no bairro Avareí.

O evento é inspirado numa lenda de Jacareí sobre uma procissão de mortos, que saíam de
túmulos do cemitério do Avareí

Jacareí terá ‘Procissão das
Almas’ neste sábado (17)
Evento é parte da programação do mês do Patrimônio Cultural
Já tradicional na cidade, a ‘Procissão das
Almas’ (antiga Procissão
dos Mortos) acontece
neste sábado (17), em
Jacareí. A concentração
será às 19h, na Sala Má-

rio Lago (região central),
com saída prevista para
às 21h.
O evento é inspirado
numa lenda de Jacareí
sobre uma procissão de
mortos que saíam de seus

túmulos, no Cemitério
da Saudade, no bairro
Avareí e seguiam, em
lamentos, até a Capela
São Sebastião. Se alguma
pessoa viva fosse surpreendida espionando a pro-

MAQUIAGEM
Como parte da programação de eventos do mês
do Patrimônio Cultural,
a Fundação Cultural de
Jacarehy oferecerá um
workshop de maquiagem
de terror, para quem quiser participar da ‘Procissão das Almas’.
O workshop será realizado neste sábado (17),
das 15h às 18h, na sede
da Diretoria de Cultura,
na Praça Raul Chaves.
Serão oferecidas gratuitamente 20 vagas para
interessados a partir dos
16 anos.
Mais informações no
site www.fundacaocultural.com.br.
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O romântico Hitchcock

aulo Francis fazia trocadilho arrebatador quando ia falar de um de seus filmes prediletos:
‘Rebecca: A Mulher Inesquecível’ (1940). Ele
chamava a obra de Hitchcock de ‘Rescível: A Mulher
Inesquebeca’.
Atrás das câmeras, confusão, inveja e a boa armação do Mestre do Suspense... O galã Laurence Olivier
queria porque queria que sua namorada, Vivien Leigh,
fosse a escolhida ao papel de sua esposa tímida e
deslocada pelos empregados.
O diretor optou por Joan Fontaine, 22 anos na época das filmagens. A retaliação veio: o ator ignorava-a,
sem esconder a frieza e a falta de educação. Joan sentiu o baque.
Na tela, percebe-se claramente que ela está incomodada com algo, e não apenas simplesmente porque
seu personagem exigia tal comportamento – a moça
pobre em confronto com a mansão Maderlaine, tendo
que dar ordens e sentindo de perto da saudade apertada do marido Maxim (Olivier) pela finada esposa
Rebecca, ‘mulher perfeita, refinada, de extremo bom
gosto em tudo o que fazia’, dizem os funcionários.
Hitchcock notou a azia de Fontaine em relação a
L. Olivier e ordenou aos demais atores e membros de
sua trupe a, propositalmente, também desprezarem
a ‘triste’ atriz. Não à toa, a teoria hitchcockiana de
tratar os atores ‘como gado’ se aplicava na veia, sem
piedade, neste caso.
Tanta falta de escrúpulo teve resultado: ela foi indicada ao Oscar, mas não levou. Na edição seguinte,
por outra obra de Hitchcock, a atriz conquistou a estatueta (desta vez sem penar).
O cineasta era um obsessivo. Nutria paixões muito
platônicas por determinadas companheiras de trabalho (Grace Kelly e Tippi Hedren que o digam). Era
perfeccionista nos takes e às vezes humilhava as mulheres em sua volta. Revi ‘Rebecca’ por estes dias e
percebi que nunca havia escrito sobre a fita aqui.
Um dos cinco grandes trabalhos de direção de Hitchcock, a película faz por merecer até hoje todos os
elogios escritos e falados.
Duração: 133 minutos. Cotação: ótimo.
Rodrigo Romero é jornalista e
escreve para este jornal semanalmente
www.recantodasletras.com.br/autores/rodrigoromer

Recomendamos...
São José e Jacareí recebem festival
de cinema focado no gênero de horror

A

4ª edição do Festival
POE de Cinema Fantástico acontece em São
José dos Campos e em Jacareí
entre os dias 15 e 24 de agosto. Organizado pelo cineasta,
roteirista e jornalista Danilo
Morales, o evento tem programação repleta por encontros,
bate-papos e exibições de filmes de sucesso, com entrada gratuita em todas as sessões. A mostra se divide em nacional competitiva, regional, paralela e internacional e ocorre no Cine Santana,
em São José, e no Museu de Antropologia, em Jacareí.
Para conferir a programação completa, acesse: https://www.facebook.com/festivalpoe/

Saúde
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Motociclistas promovem ato
educativo contra o uso do cerol

A Redação

Evento que acontece neste sábado (17) tem apoio da Secretaria de Segurança de Defesa do Cidadão
Ilustração

Ato educativo contra
o uso do cerol é tema
de evento com a participação de motociclistas,
neste sábado (17), em Jacareí. A iniciativa marca
o início de uma campanha de conscientização e
tem o apoio da Prefeitura
Municipal, através da
Secretaria de Segurança
e Defesa do Cidadão.
O percurso a ser percorrido pelos motociclistas tem início às 8h, no
bairro São João (região
oeste) e termina no Parque da Cidade, região
central. Durante o evento
serão distribuídos panfletos educativos e também
será realizado um abaixo-assinado para coletar
assinaturas visando mais
rigor em relação ao comércio e uso do cerol.
Um dos idealizadores
da campanha, o motociclista Paulo Giovanni
Carneiro Oliveira, revela
que um dos motivos que
levaram a organizar o
evento que deve reunir
integrantes de vários moto-clubes do Estado, foi
uma triste coincidência.
“No mês passado, num
mesmo dia, foram registrados três acidentes com
motociclistas por causa

O uso do cerol
é crime previsto
pelo do Código
Penal Brasileiro

Acidente com linha
de cerol vitimou
motociclista em Jacareí
Na tarde do dia 25 de julho, o jovem
Matheus dos Santos, 23 anos, voltava
do trabalho em sua moto, mas sua
viagem foi interrompida por uma
linha de cerol, na estrada para São
Silvestre, altura do bairro Bandeira
Branca, em Jacareí.
Matheus permaneceu nove dias na
UTI (Unidade de Terapia Intensiva)
e mais dois dias na internação da

do cerol. Dois em Jacareí
e um em São José dos
Campos. Chega de
mor tes, mut i lações,
ferimentos e sequelas
não só em motociclist a s, m a s t a mbé m c iclistas e transeuntes”,
completa.
Ele lembra que a
brincadeira de soltar pipa
é saudável, o que tem

Santa Casa. Foram necessárias seis
bolsas de sangue para repor o que
foi perdido e mais de 20 pontos para
fechar o corte provocado no peito e
no pescoço pelo cerol.
Quase um mês do acidente, Matheus se recupera em casa. Mas ainda
sofre com dores e fala com dificuldades. O drama vivido pela família é
resumido na mensagem da mãe Maria
da Penha: “Nenhuma família merece passar pelo que passamos. Quase
perdemos um filho. Foi muito doído
para nós. Que as pessoas tomem
consciência de vender e usar o cerol
e a linha chilena, que estão matando
muita gente”, finaliza.

de ser combatido é ‘uso
criminoso’ do cerol e da
linha chilena. “Há um
tempo, as pipas eram
somente usadas para recreação e ornamentação.
Hoje são usadas em uma
competição de confronto para cortar a outra.
Para isso é usado o cerol caseiro e também a
linha chilena que é fei-

ta de quartzo moído e
alumínio. Essas linhas
são mais resistentes e
m a i s pe r igosa s, f u ncionando como objetos
perf urantes e cor tantes”, explica Giovanni.
Para quem não sabe,
o cerol é crime, previsto
nos ar tigos 129, 132,
278 do Código Penal
Brasileiro.

Bandeira Branca promove festa
em louvor à Santa Rosa de Lima
Capela Santa Rosa de Lima. Não há
limite de participações para o palpite
e o valor de cada um é R$2,00.
O vencedor levar o equivalente a
50% do valor arrecadado com os palpites e o restante destinado à própria
capela. O resultado da brincadeira
será divulgado no dia 24 de agosto, durante a quermesse, quando a
abóbora será cortada e as sementes
serão contadas.
No dia 25 de agosto (domingo)

A Redação

O bairro Bandeira Branca (região
oeste) inicia nesta sexta-feira (16) a
programação da festa em louvor à
Santa Rosa de Lima, padroeira da
comunidade. O evento que acontece
na capela do bairro (na Rua Abílio
Pinto Pereira), segue até o dia 25 de
agosto com missas todos os dias: de segunda a sexta, às 19h30 e aos sábados
e domingo, às 18h. A festa ainda terá
diversas atrações como
quermesse, shows e
ação entre amigos.
E durante a semana, logo na entrada da
Capela, uma grande
abóbora certamente
irá chamar a atenção
das pessoas. O fruto
imenso faz parte da
enquete o jogo de adiv i n hação ‘Q u a nt a s
sementes há na abóbora?’, que já virou tradi- No dia 25 de agosto acontece o encerramento da festa,
ção na festa promovida
pela comunidade. A abóbora gigante acontece o encerramento da festa, com
tem um metro de comprimento e pesa procissão, a partir das 10h, saindo da
Rua Luiz Gonzaga Rosa da Silva,
cerca de 10kg.
De acordo com os organizadores, 643, seguida de missa, celebrada pelo
para arriscar um palpite é preciso pároco Padre Lindomar.
A Capela Santa Rosa de Lima é
escrever o número de sementes que o
participante da brincadeira acredita vinculada à Paróquia São Silvester dentro da abóbora, inserindo seu tre, do distrito do mesmo nome do
nome completo com telefone, sem- qual faz parte o bairro Bandeira
pre após as missas que ocorrerão na Branca em Jacareí.
Rosana Antunes/Divulgação
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