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Editorial

MAIS QUATRO ANOS

O

Divulgação

NÚMEROS

Apenas cerca de seis por cento do total de filiados em
Jacareí aptos a votar (1.900) participaram da eleição. A única
chapa concorrente, liderada por Aías, recebeu 119 votos dos
126 votantes; foram registrados 7 votos em branco. O filiado Jecé Luís, com 87 votos, foi eleito coordenador do partido
para compor a macrorregião.

NOMES
S

AUDAÇÃO

A presença do presidente do PSB, liderado pela educadora Ana Abreu, segunda colocada na eleição de 2016, foi
saudada pelo ex-prefeito Marco Aurélio nas redes sociais.
“Quero agradecer a sua presença. É importante que os partidos fiquem cada vez mais sólidos, cada vez mais firmes, porque política se faz com partidos. O PSB é um partido que tem
seus projetos, suas propostas, assim como o PT, e por isso
vamos continuar dialogando”, completou.

BRASÃO

Reprodução

A Câmara rejeitou, na quarta-feira (11), o projeto
substitutivo, da vereadora Lucimar Ponciano, e o original,
do prefeito Izaias sobre
a alteração na Carta Cívica que dispõe sobre
os símbolos da cidade,
como o Brasão de Armas. A maioria dos vereadores ressaltou que
a questão orçamentária
deveria ser analisada
anteriormente à votação, como os recursos que seriam gastos na mudança de todos os símbolos do Município.

SEM CONSENSO

Outro fator que determinou o arquivamento do projeto foi uma maior discussão com a população sobre os motivos da alteração, além da falta de consenso sobre os fatores
históricos presentes nos brasões. A ideia de um novo símbolo teve início em 2017, quando o ex-prefeito e historiador BSL
e o heraldista Antônio Santoleri procuraram o Legislativo
para corrigir equívocos verificados no Brasão de Armas do
Município.

R

EGIONAL

A deputada estadual Leticia Aguiar (PSL) inaugura,
neste sábado (14) seu gabinete regional. O evento acontece
das 10h às 12h, no Jardim Satélite, zona sul de São José dos
Campos. Segundo a parlamentar, o gabinete está ‘estrategicamente’ instalado em São José (cidade natal e base eleitoral
da deputada), para que prefeitos, vereadores e lideranças da
região não precisem se deslocar até São Paulo para o encaminhamento de demandas.

A sujeira dos contratos mal cumpridos

s dois dias em que os mais
de 400 trabalhadores da
limpeza pública de Jacareí
cruzaram os braços, porque não
receberam o salário de agosto,
mostraram a falta que eles fazem
para a cidade. Lixo amontoado
pelas ruas bloqueando calçadas,
folhas secas espalhadas sob as
árvores e um aspecto muito feio
em pontos de grande concentração de residências. A cidade sentiu na pele a necessidade de um
bom serviço de varrição, capina
e roçada pelo qual paga pontualmente quase R$ 5 milhões
por mês. Pensávamos não mais
ter de assistir a esse ‘filme’ com
os ‘novos tempos’ anunciados
não faz muito.
O que mais surpreendeu, entretanto, foi saber que o mau
serviço não é novidade e há
problemas que não aparecem

Aías José de Santana, de 59 anos, o Aías ‘Cavalo’,
teve seu nome confirmado para mais um período, agora de
quatro anos, na presidência do diretório PT,
em Jacareí. Ele, que já
vinha ocupando a presidência da legenda
desde 2017, foi reeleito
no domingo (8), na Câmara Municipal. Aías é
irmão do prefeito Izaias
Santana (PSDB).

Durante o evento, nomes de expressão do PT como
os ex-prefeitos Marco Aurélio (2001 a 2008) e Hamilton Mota
(2009 a 2016) marcaram presença. Dois partidos também estiveram representados durante a eleição: PDT e PSB, respectivamente, com seus presidentes Raimundo Rodrigues (ex-secretário em gestões petistas) e Alexandre Vinícius de Souza.
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Conhecimento

como aparecem os da sacaria
empilhada pelas esquinas ou das
garrafas e copos plásticos espalhados pelo passeio: é o fundo de
garantia não depositado, os maus
tratos a trabalhadores, a diminuição do trajeto do caminhão

O que mais
surpreendeu,
entretanto, foi saber
que o mau serviço
não é novidade
para economizar combustível.
O que não causou surpresa, infelizmente, foi a confirmação de
que autoridades, cuja função é
fiscalizar a qualidade do serviço
contratado pelo município, só
agem quando os desmandos vêm
a público; e que outros serviços

terceirizados, como os da área da
saúde, por exemplo, igualmente
não vão bem das pernas.
Se a prefeitura paga em dia a
concessionária Ambiental e esta
não repassa o dinheiro trabalhadores com a mesma pontualidade, existe aí um problema sério
a ser resolvido. O fato, agora,
foi comentado repetidamente
da tribuna da Câmara por boa
parte dos vereadores na sessão
de quarta-feira (11). Uma CPI
vai investigar tudo isso e, claro,
criar uma relação de atrito entre
município e concessionária, que
seria evitado com uma fiscalização constante feita antecipadamente.
Como dissemos, existem denúncias envolvendo a área da
saúde. Por que não começar logo
a fiscalização?!
É a nossa opinião.

N

o último dia 9 de setembro, a JAM – Jacareí Ampara Menores,
a tradicional casa de assistência social comemorou
Jubileu de Ouro: 50 anos de
fundação.
Em setembro de 1969, um
grupo de senhoras lideradas
pela primeira dama de Jacareí, Delma Teresa Pereira de
Almeida Assad, fundava a
JAM (Jacareí Ampara Menores) para atender em salas
de aulas alunos ‘excepcionais’. Em 1972 ampliou o
atendimento com a criação
da ‘Guarda Mirim de Jacareí’.
Por meio de campanhas
inaugurou sede própria no
bairro São João, em 1977,
onde permanece até hoje.
A JAM venceu preconceitos, acreditou na possibilidade de valorizar a pessoa com
deficiência e criou projetos
para capacitação profissio-

Delma: 50 anos de uma obra de amor
nal, artística e
esportiva nessa faixa assistencial. A partir de novembro de 2003, o
‘Programa de
Atendimento
ao Adolesc e n t e ’, q u e
substituiu a
Guarda Mirim,
adequou-se
a o ‘ P r oj e t o
Aprendiz’, com treinamento
teórico e prático, para os
adolescentes assistidos.
Nesta história de sucessos e conquistas, a JAM
Arquivo Pessoal
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ganhou o
prêmio ‘Bem
Eficiente’, em
2002 e 2005,
enfrentou desafios, viveu a
alegria de ver
seus al unos
com deficiência em festivais artísticos
conquistando
excelentes
premiações e
brilhando em competições
dentro e fora do país. Testemunhou a inclusão de
centenas de seus adolescentes, no mercado de trabalho,

*Dr. Paulo de Tarso
Castro Carvalho

O

Código Civil de 2002
inaugurou um novo
m oment o p a r a a s
relações familiares, focalizando as pessoas, a
personalidade, a harmonia
das relações, a sociedade
conjugal derivada do casamento e da união estável,
reabilitando o ‘poder familiar’, exercido conjuntamente entre marido e mulher, abolindo o carcomido
conceito de ‘pátrio poder’,
que diminuía a força feminina na administração do
lar e educação dos filhos.
Trouxe a nova Lei Civil a
igualdade entre os filhos,
eliminando expressões
preconceituosas como a
filiação adulterina, incestuosa e adotiva, de modo que
filhos são filhos, na amplitude a acepção do termo, conforme determina
a Constituição. O conceito

Direito de Família
de família foi alargado para
atingir a ‘união estável’.
Possível desde então,
a alteração do regime de
bens do casamento, mediante autorização judicial,
medida apropriada para o
mundo em contínua transformação. Sopesando a
enorme atualização ocorrida no anterior Código
Civil de 1916, permaneceu
fora da codificação a união
entre pessoas do mesmo
sexo, a identidade de gênero, realidade abordada pelo
ONU em publicação esclarecedora sobre o significado da expressão identidade
de gênero. Entretanto, Leis
Especiais cuidam dessas
questões não previstas em

2002, e disciplinam o uso
do nome social e o reconhecimento da identidade
de gêner o de pe sso as
travestis e transexuais,
c o n si d e r a n d o o n o m e
social como designação
pela qual se identifica e é
socialmente reconhecida.
Indicando como identidade de gênero a “dimensão
da identidade que uma
pessoa que diz respeito à
forma como se relaciona
com as representações de
masculinidade e feminilidade e como isso se traduz
em sua prática social, sem
guardar relação necessária
com o sexo atribuído no
nascimento”.
A legislação proíbe o

proporcionando a eles uma
vida mais justa.
Em 2004 a JAM iniciou
a construção da segunda
unidade que, em março de
2012, incorporou o Projeto
“Centro Dia” para deficientes intelectuais a partir dos
30 anos de idade; em 20 de
outubro de 2016 inaugurou
o primeiro andar do mesmo
prédio. Hoje ali é desenvolvido um trabalho inteiramente
gratuito de atendimento ao
Adolescente em projetos de
empregabilidade.
Esses 50 anos de sucesso só foram possíveis pelo
carisma e perseverança de
Delma Assad, que durante
meio século mantém o otimismo garra e entusiasmo
dos primeiros dias. JAM,
uma obra de Amor; Delma,
a Guerreira da Paz!
(Texto de Salvador
Cabrera, - compilado)

uso de expressões pejorativas e discriminatórias
para referir-se aos travestis ou transexuais, e admite
que, a pedido do interessado, conste no documento oficial o nome social,
acompanhado do nome
civil. (Dec. nº 8.727/2016).
Certamente o legislador
civil, não pode prever as
referidas situações e outras que se apresentam
se cessar, por isso cabe
ao legislativo fiel representante popular, em que
pese a grande concorrência do executivo e do
Judiciário, que por vezes
é obrigado a ‘legisl ar’,
para preencher o vácuo
deixado pelar inércia dos
outros poderes, disciplinar situações reais que
afetam as pessoas.
*Dr. Paulo de Tarso Castro
Carvalho é advogado, mestre em direito e professor
universitário.
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Após greve de trabalhadores,
Câmara abre CPI da Ambiental
A Redação
Aproximadamente 170
trabalhadores da empresa Ambiental, concessionária do serviço público
de limpeza em Jacareí,
juntamente com representantes do Sindicato
dos Condutores do Vale
do Paraíba, que representa a categoria, estiveram
na Câmara Municipal,
na quarta-feira (11), para
exigir o apoio dos vereadores. Eles reclamam
dos atrasos de salários,
benefícios e condições de
trabalho da empresa.
Os cerca de 415 trabalhadores da empresa em
Jacareí paralisaram suas
atividades na manhã de
terça-feira (10) em protesto pelo não pagamento
dos salários de agosto,
que deveria ter sido efetuado na sexta-feira (6).
Eles reclamam que o
fato se tornou rotina nos
últimos meses. O serviço
de coleta de lixo, varrição
das vias e de capina e
roçada ficaram suspensos durante o período da
paralisação.
Na manhã de quarta-feira (11), após reunião com os treze ve-

Divulgação

Greve paralisou durante dois dias os serviços de coleta de lixo, varrição de vias, capina e roçada em Jacareí

Diretores do sindicato e trabalhadores da Ambiental durante reunião com vereadores na Câmara Municipal

readores – com relatos
sobre frequentes atraso
de salários, falta de direitos como pagamento
do FGTS, INSS, férias,
banheiro químico, farmácia, alimentação e
péssimas condições dos
caminhões, além de carros com mais de uma década sem pagamento do
Licenciamento Veicular
–, o vereador Luís Flávio
Dias (PT) propôs a abertura de uma Comissão
Parlamentar de Inquérito
(CPI), aceita por todos os
parlamentares, para apu-

rar as irreg ularidades
expostas pelos coletores.
A CPI será composta pelo vereador Luís
F l áv i o ( p r e s i d e n t e),
Aderbal Sodré (relator/
PSDB) e Juarez Araújo
(membro/PSD).
De acordo com Luís
Flávio, outras medidas
deverão ser tomadas com
a Prefeitura para que o
atraso dos salários não
volte a ocorrer.
“Precisamos indicar
que o prefeito Izaias somente efetue o pagamento à Ambiental quando a



Queremos
respeito, e que
o prefeito assuma
a responsabilidade
e fiscalize o contrato
Ronaldo da Cruz, diretor do
Sindicato dos Condutores

empresa comprovar, por
meio de documentos,
que garantiu todos os direitos dos funcionários,
e não só o salário do
mês”, afirmou. Sobre a

Após dois dias de paralisação,
trabalhadores retomam atividades
A Redação

O serviço de coleta
de lixo, varrição
das vias e de capina
e roçada ficaram
suspensos durante o
período da paralisação

Divulgação

Os trabalhadores da
empresa Ambiental, concessionária dos serviços
de limpeza pública em
Jacareí decidiram voltar
ao trabalho, após dois
dias de paralisação. A
decisão foi tomada na

manhã de quarta-feira
(11), e confirmada oficialmente por Aguinaldo
Alberto da Silva Souza,
o Tico, coordenador da
subsede do Sindicato dos
Condutores do Vale do
Paraíba, entidade que
representa a categoria.
Após uma reun ião

Funcionários da Ambiental durante assembleia na porta da Câmara Municipal

com todos os vereadores, durante a sessão de
Câmara, a ca t e g o r i a
promoveu uma assembleia, em frente à Casa,
pa ra decisão sobre o
fim da paralisação. Por
unanimidade, ela concordou que o turno da
noite do dia (18h) deveria voltar normalmente
à coleta, assim com os
dias posteriores.
A categoria pediu o
apoio dos vereadores
e o comprom i sso do
prefeito Izaias Santana (PSDB) de que não
mais permitirá que a
concessionária continue atrasando o pagamento dos salários e de
benefícios.
OUTRO LADO
Em nota, a Prefeitura
de Jacareí esclareceu que
desde o início da greve
entrou em contato com
a concessionária Am-

CPI, o vereador destacou
que terá a tarefa de fiscalizar se a empresa possui
condições de continuar
prestando serviços ao
mu n icípio.
Apesar de a empresa ter efetuado
os pagamentos dos
salários de agosto na
terça-feira (10), a categor ia ressaltou que
a pa ra l isação não se
t r a t av a s ome nte d os
atrasos da remuneraç ã o, e s i m de “fazer
com que o Poder Executivo se responsabilize
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pelo cumprimento do
contrato”.
“A única resposta que
a prefeitura oferece é que
o pagamento à Ambiental
está sendo repassado em
dia. Nós não queremos
saber disso. Queremos
respeito, e que o prefeito
assuma a responsabilidade e fiscalize o contrato.
Vários direitos além do
salário não estão sendo
respeitados e o Executivo precisa assumir a sua
parte”, afirmou Ronaldo
da Cruz, diretor do sindicato que representa a
categoria.
Atualmente, o repasse
da Prefeitura à concessionária do serviço em
Jacareí está, em média,
em cerca de R$ 4,8 milhões/mensais.
PUNIÇÕES
O vereador Rodrigo
Salomon (PSDB), líder
do prefeito na Câmara,
afirmou que o contrato precisa ser cumprido
integralmente, e que a
Prefeitura de Jacareí vem
tomando providências
para que os direitos sejam
garantidos.
“Nosso compromisso é com a população.
Recentemente, o Executivo retirou R$ 550
mil da Ambiental, mas
de uma cota que não
afeta o pagamento dos
funcionários, justamente
pela empresa estar descumprindo as normas do
contrato, como a qualidade do serviço prestado”,
disse Rodrigo.

Áudio de diretor ameaçou
funcionários de demissão
Durante a reunião
com os vereadores de
Jacareí, na quarta-feira
(11), alguns dos funcionários da concessionária Ambiental
expuseram relatos
atribuídos ao representante da empresa.
Um áudio enviado
ao Sindicato dos
Condutores do Vale
do Paraíba, que representa a categoria,
reproduzido a todos
os vereadores, afirmava que os salários
já estavam em dia, por
isso caso os funcionários não voltassem ao
trabalho no turno da
noite de quarta-feira
biental para averiguar
o motivo do atraso dos
repasses ou dos benefícios aos funcionários,
“já q u e a P r e fe it u r a
está em dia com os pagamentos da empresa”,

(11) e integralmente
na quinta-feira (12)
em diante, a empresa
consideraria o ato de
demissão.
Diante do caso e
de supostos assédios
morais efetuados
pelo representante
da concessionária, o
vereador Luís Flávio
(PT) considerou necessário a convocação
do empresário para
depoimento na CPI,
que o parlamentar irá
presidir.
O Diário de Jacareí
não conseguiu contato
com representantes
da Ambiental para
comentar o assunto.
reforçou em comunicado.
A concessionária recebe cerca de R $ 4,8
milhões por mês para
realizar os serviços de
coleta de lixo, varrição e
capina e roçada.
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Biblioteca Municipal abre inscrições
para nova edição de evento literário

Divulgação/PMJ

Divulgação/PMJ
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‘Viagem Literária 2019’, promovido pela Secretaria Municipal
de Educação, terá como tema ‘Literatura Fantástica Brasileira’
A Redação

A ação faz parte também da programação de
aniversário de 111 anos da Biblioteca Municipal

Estão abertas as inscrições para a segunda
edição do evento ‘Viagem Literária 2019’, promovido pela Secretaria
Municipal de Educação,
e que terá como tema

‘Literatura Fantástica
Brasileira’. As inscrições
são gratuitas e podem ser
efetuadas por meio de
preenchimento de uma
ficha pela internet, até
o dia 20 de setembro.
Serão oferecidas 35
vagas. Para se inscrever
os interessados deverão
ter idade a partir de 15
anos. Os inscritos receberão um e-mail com a
confirmação de inscrição. O evento será realizado no próximo dia
24 (terça-feira), às 9h,
na Biblioteca Municipal Macedo Soares, que
fica na Avenida Nove
de Julho, ao lado do
Parque dos Eucaliptos.
PROGRAMAÇÃO
A segunda edição do
‘Viagem Literária’ prevê um encontro e bate
-papo com o escr itor
Fá b io K a b r a l , au t o r
de livros de romance
e l ite rat u ra fa nt á st ica para o público de

jovens e comunidade
e m g e r a l , i n t e r e s s ad a ne s t e a s s u n t o. A
i n iciat iva v isa oferecer ao público leitor a
oportunidade de contato com os principais
e sc r itore s do gê ne ro
l it e r a t u r a f a nt á s t ic a
no Brasil.
O evento é mais
uma ação conjunta da
Secretar ia Municipal
de Educação, através
da Biblioteca, selecionada pelo SisEB – Sistema Estadua l de Bibl ioteca s P úblicas de
São Paulo para sediar
o evento no município
de Jacareí em 2019. A
ação faz parte também
da programação de aniversário de 111 anos da
Biblioteca.
M a i s i n fo r m a ç õ e s
no site da prefeit u ra:
w w w.j a c a r e i . s p.g o v.
br, at ravés do e-mai l
biblioteca.ms@edujacarei.sp.gov.br ou pelo
telefone (12 3959- 2258.

Anhanguera promove
Semana Jurídica 2019
O curso de Direito da
Anhanguera de Jacareí
promoverá, entre os
dias 16 e 20 de setembro, a Semana Jurídica
2019. Além de reunir
diversos profissionais
do Direito, a iniciativa,
organizada por alunos
e professores do curso, contará este ano
com a apresentação de
um coral, que trará um
percurso com músicas
lembrando as origens

José Luiz Bednarski

C

onsidera-se Leo Lins aclamado comediante,
qu an d o o as sunt o é Jac ar e í . Por ém , b em
-humorada e criativa é mesmo a Secretaria
Municipal de Educação, que decidiu homenagear a
Matemática, no desfile de Sete de Setembro.
É bom viver alegremente, e nada fala mais alto
aos corações patriotas que o Dia da Independência. Bem diferente do XV de Novembro, na mais
otimista das hipóteses encarado como um mal
desnecessário e que só perde em melancolia para
o feriadão de Finados.
Explica-se o motivo do contentamento coletivo:
é que, todo Sete de Setembro, o Brasil real, que
queremos de volta aos trilhos da prosperidade,
reconciliado com suas tradições ibérico-cristãs,
tem um encontro marcado com seu DNA fundador.
O ano de 1822 é apenas o ápice de uma Nação que
começou a raiar antes mesmo de 1500, no reinado

Os Virtuosos
português de Manuel I, ‘O Bem-Aventurado”, quando
a missão secreta de Duarte Pacheco Pereira explorou
o Norte de nossas terras, posteriormente oficializada
essa descoberta por Cabral.
Relevante à formação do Brasil também foram
a regência e o reinado de Dom João VI. Este gerou
nosso primeiro grande salto civilizacional e encorajou seu filho a proclamar a Independência, quando
necessária: “Se o Brasil vier a se separar de Portugal,
põe a coroa na tua cabeça, antes que algum aventureiro o faça”.
Traindo as obviedades, ainda restam considera-

do direito brasileiro.
A programação contará com palestras e debates com especialistas,
visando apresentar perspectivas e tendências na
área. As atividades são
gratuitas e abertas ao
público.
A Faculdade Anhanguera de Jacareí (campus 1) está localizada na
Rua Santa Catarina, 75,
na Vila Pinheiro, região
central da cidade.

Obras de asfalto
da Avenida Diogo
Fontes entram
em sua reta final
A manhã de sexta-feira
(13) começou movimentada com equipes da Secretaria de Infraestrutura
que realizam o restante
da pavimentação da
Avenida Diogo Fontes,
no bairro Nova Jacareí, e
a implantação de guias
e sarjetas da última via
que corta a avenida. De
acordo com a Prefeitura,
a obra, que contou com
investimentos de R$
196 mil, deve chegar ao
fim nesta segunda-feira
(16). Mais informações
acesse: www.diariodejacarei.com.br

Palestra com
Carlos Leite
abre Semana
do Trânsito
O Consórcio ‘Jacareí +
Segura’ promove a palestra ‘Cidades Inteligentes’
no evento ‘Virada da
Mobilidade’, nesta segunda-feira (16), às 19h, no
EducaMais Jacareí, em
comemoração à Semana
Nacional do Trânsito, de
18 a 25 de setembro. Gratuito e aberto ao público,
contará com a palestra
do urbanista Carlos Leite,
autor do livro ‘Cidades
Sustentáveis. Cidades
Inteligentes’.

ções a tecer sobre o papel formador de Dom Pedro
I. Autor da Constituição brasileira mais duradoura,
mantenedor da dimensão continental de nosso
território e pai diligente da melhor educação para
que seu sucessor lhe suplantasse os defeitos e se
tornasse o mais longevo, sábio e respeitado estadista brasileiro de todos os tempos.
Quem proclamou a Independência do Brasil foi a
Imperatriz Leopoldina, em ato regencial ratificado
pelo príncipe consorte. Sete de Setembro de 1822
foi apenas o marco inicial da guerra. A liberdade
auri-esmeraldina só se consolidou no ano seguinte, aos Dois de Julho, quando se rendeu na Bahia
a derradeira tropa lusitana, com destaque para o
heroísmo de Maria Quitéria.
Perdoem-nos a álgebra e as tradicionais paradas
militares: ocultar a riqueza de nossa história agrilhoa a população inculta.
José Luiz Bednarski é Promotor

de Justiça da Cidadania e do Consumidor
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Prefeitura inicia troca de calçada
no entorno do Mercado Municipal
Os serviços englobam nivelamento e substituição do piso cerâmico e do piso intertravado, com previsão de até dois meses para conclusão

A obra é realizada
com mão de obra
da Secretaria de
Infraestrutura

INVESTIMENTOS
O tradicional Mercadão será totalmente
revitalizado e modernizado e ainda receberá a
construção da ‘Casa do
Artesão’.
No último dia 5, o
prefeito Izaias Santana (PSDB) assinou um
convênio com o Departamento de Apoio ao
Desenvolvimento dos
Municípios Turísticos,

Prefeitura cria plano para reassentar
famílias de área de risco no Bela Vista
As famílias removidas
da área de risco do bairro
Bela Vista (região oeste)
serão incluídas no Plano
de Reassentamento e Realocação, elaborado pela
Prefeitura de Jacareí. A
proposta prevê a doação
para cada família de um
lote de cerca de 125 metros quadrados, planta de
casa popular e mais um
valor de R$ 30 mil para
compra de materiais de
construção.
Os lotes estão localizados nos bairros Jardim do
Marquês (região leste),
Parque dos Sinos (região
norte) e Jardim Paraíso
(região sul). De acordo
com a atual administração, o Plano já foi
apresentado às 29 famílias, que hoje dependem de auxílio-aluguel
concedido por meio da
Fundação Pró-Lar.

O prefeito Izaias Santana (PSDB) falou sobre
a iniciativa, explicando
que ela visa beneficiar
famílias que foram removidas do núcleo do
Bela Vista, com terrenos
localizados em área de
risco e condenados pela
Defesa Civil.
“Trata-se de uma adesão. Como todas as famílias aderiram, o próximo

passo é encaminhar o
projeto de lei à Câmara,
que autoriza a Pró-Lar
a transferir os lotes para
as famílias”, explica o
prefeito.
De acordo com Izaias,
os lotes serão devidamente registrados e o
projeto de construção
das casas elaborado por
engenheiros e arquitetos
da Fundação Pró-Lar.

 memória
O Bela Vista, situado na região oeste de Jacareí, é composto por 225 lotes e faz parte do processo de regularização
fundiária do município, coordenado pela Fundação Pró-Lar.
Em março, após um período de fortes chuvas, 29 famílias
tiveram de ser removidas de uma área do bairro por causa de
riscos de desmoronamento.
A remoção das famílias foi feita com base em laudo da
Defesa Civil de Jacareí que identificou as áreas como de risco alto e muito alto.
As famílias foram incluídas no programa de auxílio-aluguel
da Fundação Pró-Lar. As casas condenadas foram demolidas
para evitar novas ocupações e a área será reflorestada.

no Palácio dos Bandeirantes, em São Paulo.
O convênio prevê a liberação de recursos da
ordem de R$ 594 mil
pa r a a r e v it a l i za ç ã o
do Mercado Municipal
e criação da ‘Casa do
Artesão’.
Em 2018, foi votado
e aprovado na Assembleia Legislativa, projeto do deputado estadual André do Prado
(PR), que classif ica a
cidade de Jacareí como
Município de Interesse
Tu r í s t ico ( M I T ). Na
prática, a lei garante
para Jacareí o selo MIT
e um repasse anual de
a t é R $ 6 0 0 m i l (d e pendendo dos projetos
aprovados, para garantir
o teto do repasse), visando investimentos na área
turística do município.

Divulgação

A Prefeitura de Jacareí iniciou as obras
para troca da calçada
do Mercado Municipal
(Mercadão). Os serviços, que começaram na
última segunda-feira (9),
englobam nivelamento
e substituição do piso
cerâmico e do piso intertravado, com previsão
de até dois meses para
conclusão.
Com recursos próprios
do Município, as obras
serão realizadas em três
etapas que incluem a recuperação do calçamento
da rua Amim Esper até
metade da rua Frederico
Ozanan; a recuperação
do calçamento do trecho
da rua Dr. Lúcio Malta
(esta fase será feita no
período noturno) e a re-

cuperação do calçamento
da rua Chaquib Ahmed
até a outra metade da rua
Frederico Ozanan.
A obra é realizada
com mão de obra de
funcionários da Secretaria de Infraestrutura,
com apoio de agentes
de trânsito da Secretaria
de Mobilidade Urbana e
funcionários do SAAE.

DIVULGAÇÃO/PMJ
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“O valor de R$ 30 mil é
exclusivo para a compra
de materiais de construção. A proposta é de
que seja pago de 6 a 12
parcelas conforme o uso
e prestação de contas das
famílias beneficiadas.
São recursos públicos
para uma finalidade específica e o seu uso será
fiscalizado”, ressalta.
SORTEIO
Com a adesão d as
famílias ao Pl a n o d e
Reassentamento e Realocação, a Prefeit u ra
já realizou os sorteios, em obed iê nc ia
à par ticipação popular enunciada na
Const it uição Federa l
e no Estat uto d a Cid ade e nos ter mos d a
R e s olu ç ã o C o nj u nt a
nº 01, publicada no Boletim Oficial 1272, de 2

Área do bairro Bela Vista de onde famílias tiveram que ser
removidas por causa de risco de desabamentos

de setembro de 2019.
“O objetivo é atender
as famílias de forma democrática, sem favorecimentos. No entanto, as
famílias estão livres para
fazer a troca dos lotes
antes da promulgação da
lei”, esclarece a presiden-

te da Fundação Pró-Lar,
Rosa Rangel França.
O sor te io, o r g a n i za d o p el a F u nd a ç ão
Pró-Lar, foi feito pelo
próprio prefeito Izaias
Santana no dia 9 de setembro no auditório do
Paço Municipal.
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Feira coloca 10 mil imóveis em oferta
De 20 a 22 de setembro, no CenterVale Shopping, evento vai reunir expositores e ofertas de apartamentos, casas e terrenos
De 20 a 22 de setembro, a Feira de Imóveis
do Vale do Paraíba vai
ofertar 10 mil imóveis,
e nt r e a p a r t a me nt o s,
ca sa s e te r re nos, em
condições especiais de
negociação. O evento
ocorre no CenterVale
Shopping, em São José
dos Campos, e reúne
20 expositores, ent re
construtoras, incorporadoras e imobiliárias.
Realizado pela Adelson Eventos, a Fei ra
tem patrocínio da Caixa Econômica Federal.
O evento ocorre em
um momento de reaq u e c i me nto d o me r-

c a d o i m o b i l i á r i o, e
dias depois de a Caixa lançar nova lin ha
de crédito imobiliário,
atualizado pelo IPCA
( Índice de Preços do
Consumidor Amplo).
O reaquecimento do
m e r c a d o e m 2 019 é
confirmado pela Aconvap (A ssoc iaç ão d a s
Constr utoras do Vale
do Paraíba). Segundo a
entidade, a procura por
imóveis teve um crescimento significativo no
país em 2019, chegando
quase a 60% de aumento.
Esse índice, de acordo
com a Aconvap, se repete
na região.

imóveis
TERRENO - VENDA
A 3 km do centro
de Santa Branca,
sentido Toca do Leitão.
Com 820m². Valor: R$ 60 mil.
Tels.: (12) 3951-8534
ou (12) 99151-0887 (WhatsApp).

comunicado
EXTRAVIO DE DOCUMENTO FISCAL
A empresa GR COMÉRCIO DE VESTUÁRIOS LTDA.,
situada à Avenida Adhemar Pereira de Barros, nº 727, bairro Jardim Santa Maria, Jacareí/SP, Inscrição Estadual nº
392.251.531.111 e CNPJ nº 11.018.203/0001-21, comunica a
perda do Livro Registro de Utilização de Documento Fiscais
e Termos de Ocorrências, Modelo 6, preenchido.

CASA – COND. MIRANTE SERRA
Dois dormitórios, sala dois ambientes, cozinha planejada, duas vagas
de garagem, área externa (fogão
lenha, forno e churrasqueira).
Valor: R$ 215 mil.
Tels.: (12) 3951-8534
ou (12) 99151-0887 (WhatsApp).

ALUGA-SE KITNET NOVA
No bairro Parque dos Príncipes,
com dormitório, cozinha, banheiro
com box, portão automático e
interfone. Excelente localização,
venha já fazer uma visita. Valor R$
550,00/mês. Informações pelo fone:
(12) 98112-0031

editais

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).

emprego
REPRESENTANTE COMERCIAL
Procuro representantes para Região
Metropolitana do Vale do Paraíba,
com habilidades em vendas para pet
shops, ser ágil, desinibido, ambos
os sexos. Interessados entrar em
contato, através dos telefones:
(11) 2154-7325 / (11) 3791-4928 ou
pelo e-mail: grazi.amup@gmail.com

www.diariodejacarei.com.br
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Pastel de Feira é destaque de
festival neste fim de semana E
Evento iniciado na sexta-feira (13) segue até este domingo (15), no Parque da Cidade
O 3º Festival do Pastel
de Feira de Jacareí, iniciado na sexta-feira (13),
segue como atração deste fim de semana na cidade. O evento está sendo realizado na Avenida
Davi Lino, próximo ao
Parque da Cidade, das
14h às 22h.
De acordo com a
at ua l adm i n ist ração,
du r a nte o s t r ê s d i a s
do festival estarão pres e n t e s 19 b a r r a c a s ,
entre elas de pasteis,
milho e derivados,
doces, caldo de cana
e duas cer vejarias artesanais. A lém dos
t r a d ic io n a i s s a b o r e s
d e pa s te i s d e c a r ne,
queijo, pizza e frango,
comercializados a R$
5,00, o festival contará
com diferentes sabores
de pasteis gourmet.

Além
das receitas
tradicionais,
evento
contará com
diferentes
sabores
de pasteis
gourmet

O eve nto cont a rá
ai nda com apresent a çõe s d e ba nd a s d e
se r t a ne jo u n ive r sit ár io, M PB, f l a shba c k
internacional e forró,
garantindo ao público,
músicas de qualidade
para embalar todos os
dias da festa.

O evento está
sendo realizado
na Avenida Davi
Lino, próximo ao
Parque da Cidade,
das 14h às 22h

Velhas ideias

lisa Salles viajou à China em 1968 com alguns amigos no oferecimento de uma revista. País de Mao,
o comunista, estava às voltas da chamada ‘revolução cultural’. Duas décadas depois, ‘ela perdeu aquela
alegria da vida’, diz o filho, João Moreira Salles, diretor
de obras-primas do documentário– ‘Entreatos’ (2004)
e ‘Santiago’ (2007).
Por acaso, segundo ele, achou as imagens amadoras
desta viagem, deveras emocionado, resolveu garimpar
mais em seu arquivo. Juntou outros rolos que estavam
às traças, sobre o movimento do ‘Maio de 68’ francês
e a de Praga, na antiga Tchecoslováquia, um ano antes.
Tudo isso resultou em ‘No Intenso Agora’, lançado no
fim de 2017, aclamado pela crítica. Criador da piauí, assim no diminutivo mesmo, João dirigiu, roteirizou e produziu o documentário, que tem algo de estranho...
Antes, em ‘Santiago’, o irmão Walter ocupou-se dos
offs, voz no fundo do filme. Em ‘No Intenso Agora’ João
tomou essa rédea. E não encaixa. A voz fina, de tom didático, querendo introduzir ao público as ideias destas
chamadas ‘revoluções’, parece separada do projeto.
Entende-se o tom do documentário, e as inspirações
de sua geração ao evento histórico. Porém, o desejo de
juntar os 3 países e conectá-los com a passagem da
mãe pela China não dá liga.
Algo está fora do lugar e o filme se torna apto a apenas servir como instrução a alunos de colegial, explorando fatos europeus já citados. Eu até concordo que
determinadas sequências resgatadas por Salles são
magníficas, como as discussões de Daniel Bendit, o líder
dos estudantes na França.
Param aí. O cineasta brasileiro, ainda bem, teve o
cuidado de deixar às nossas vistas que as teorias e as
ideias do movimento esquerdista deu em nada, mas
D.Bendit foi eleito deputado, até hoje respira fama adquirida na época.
Salles catou, portanto, algumas pitadas de velhas
ideias, colocou-as no computador, traduziu determinados filmes e nos entregou uma obra que não está à sua
altura. Duração: 127 minutos. Cotação: regular.
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ORGANIZAÇÃO
O Festival do Pastel de
Feira tem a realização da
Associação dos Amigos
e Feirantes de Jacareí
com apoio da Prefeitura Municipal por meio
da Fundação Cultural e
Secretaria de Desenvolvimento Econômico.

Rodrigo Romero é jornalista e
escreve para este jornal semanalmente
www.recantodasletras.com.br/autores/rodrigoromer

Recomendamos...
Sala Mário Lago
recebe ‘O Canto da Cojuja’

O
Divulgação/PMJ

Horóscopo
VISITE: WWW.OMARCARDOSO.COM.BR
áries
21/03 a 20/04
Bom ganho de dinheiro proporcionado
pelo esforço nos negócios iniciados
anteriormente. Cuidado com perigos
de acidentes provocados por produtos
inflamáveis. Os cuidados com a saúde
devem ser levados em conta.

touro
21/04 a 20/05
O dia indica êxito em tudo que está relacionado com o seu progresso. Pode
solicitar a colaboração alheia, que será
prontamente atendido. Tendência a se
iludir com os amigos. Procure distrairse, inclusive praticando algum tipo de
esporte do qual goste.

gêmeos
21/05 a 20/06
A posição da lua vai de favorecer. Cuidado com amor à primeira vista. Confie em
si e fará associações que trarão bons
resultados. Procure estimular mais os
seus sentimentos e saiba que o terreno
das emoções não é tão perigosa conforme você pensa ser.

cÂncer
21/06 a 21/07
Dia propício ao sucesso na investigação de
todo e qualquer assunto oculto e místico.
Bom para as relações com pessoas da sua
convivência. Você deve procurar se dedicar
mais à família quando obterá deles o retorno ou o apoio que está precisando.

LIBRA
23/09 a 22/10
Procure evitar as ações violentas e as
palavras ásperas. Dia favorável para novas amizades que o ajudarão a progredir.
Sucesso nas associações, nos negócios, e
nos assuntos de dinheiro. Para hoje, você
deve se precaver contra o mau humor a
que estará predisposto.

leão
22/07 a 22/08

ESCORPIÃO
23/10 a 21/11

Bom dia para solicitar a casa própria em
um órgão competente do governo, se ainda
não a têm. Sucesso junto aos meios artísticos. Harmonia familiar. Há uma tendência
para gastos desnecessários. Evite grandes
promessas em espécie, mesmo para a pessoa amada.

Dia em que poderá entrar em atrito com
pessoas da família. Por outro lado, o
sucesso profissional e amoroso será evidente. Uma notícia agradável sobre negócio ou encontro amoroso, vai lhe trazer
satisfação.

virgem
23/08 a 22/09

SAGITÁRIO
22/11 a 21/12

A influência do dia promete a você lucros
em negócios e em empreendimentos
ousados e, também favorece relações
sentimentais. Sucesso social. Procure
um maior entendimento dentro do seu
ambiente de trabalho.

Excelentes oportunidades de se realizar
sentimental e financeiramente, Não discuta com os familiares, e também procure
falar menos e ouvir mais, principalmente
os conselhos vindos de pessoas mais
velhas. Sucesso nas diversões e na vida
romântica.

CAPRICÓRNIO
22/12 a 21/01
Não se torne insistente demais em suas
pretensões, junto aos seus superiores. O
dia de hoje será favorável somente para
as relações familiares e com a pessoa
amada. Se você está ligado às profissões
voltadas ao intelecto ou às pesquisas,
passará por um período gratificante.

AQUÁRIO
21/01 a 19/02
Tendência aos excessos de prazer, aos
amores extraconjugais. Evite tais coisas
para não ser prejudicado de um momento
para o outro. Dia bom para passeios. Provável surgir uma oportunidade para uma
viagem inesperada.

PEIXES
20/02 a 20/03
Tome cuidado com acidentes, causados
por inflamáveis e corrosivos, e cuide de
sua saúde e reputação. Muita energia e
uma boa direção para os negócios, principalmente se você trabalhar em alguma
atividade autônoma.

espetáculo infantil ‘O Canto de Coruja’, produzido
pela Cia do Farol, é atração de teatro neste domingo (15), às 16h, na Sala Mário Lago, região central.
A promoção é da Fundação Cultural de Jacarehy, com retirada de ingresso gratuito 30
minutos antes
do início.
Com uma
hora de duração, a apresentação tem
muitas músicas, com temas
sobre ecologia,
folclore e alimentação saudável. Uma das canções da peça, ‘Semente
da Verdade’, de autoria de João Fernandes, fez parte
das apresentações do Teatro Ratimbum.

Saúde
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Sarampo na gravidez: cuidados e orientações

Há vacinas que devem
ser tomadas antes,
durante e depois da
gravidez; e outras que
precisam ser evitadas

complicações.
O recomendado pelo
Ministério da Saúde é
que a mulher tome todas
as doses da vacina até
um mês antes de engravidar, podendo esta ser a
tríplice ou a tetra viral, e
mantenha toda a rotina
prevista no Calendário
Nacional de Vacinação atualizada, para se proteger

A vacina que
protege contra
o sarampo é uma
das que devem
ser evitadas no
período da gestação

e proteger o bebê. Se não
tomada antes da gravidez, a vacinação contra
o sarampo nas gestantes
deve ser adiada para o
puerpério.
Não existe tratamento
específico para o sarampo. Por isso, as futuras
mães que não se vacinaram, devem ser afastadas
do convívio com casos

Vacinar gestante é fundamental para
proteger bebê, afirmam especialistas
Vinícius Lisboa
Agência Brasil
Tema que encerrou
a Jornada Nacional de
Imunizações no último
sábado (7), a vacinação
de gestantes foi apontada

por especialistas como
fundamental para proteger bebês contra doenças
que podem infectá-los
antes de chegar o momento da imunização.
As coberturas vacinais
entre grávidas, apesar

de terem se elevado ao
longo dos últimos anos,
continuam abaixo das
metas estabelecidas.
O calendário nacional
de vacinação do Ministério da Saúde recomenda
que as gestantes estejam
em dia com a vacina contra a hepatite B, que se
vacinem nas campanhas
anuais contra a gripe e
que tomem também a
vacina dTpa, que previne
a difteria, o tétano e a
coqueluche.
Dados apresentados
no encontro pelo Programa Nacional de Imunizações mostram que a vacinação de grávidas contra
o vírus inf luenza ficou
em 84,6% na campanha
de 2019 – abaixo da meta
de 90%. No caso da a
vacina dTpa, a cobertura
em 2018 foi de 62,81%,
também inferior aos 95%
pretendidos.
A vacinação de gestantes com a dTpa no Brasil
começou em 2014, como
uma reação ao aumento
de casos de coqueluche,
que tem incidência considerável entre bebês menores de 2 meses – idade
mínima para tomar a

primeira dose contra a
doença. A partir de 2017,
a vacina passou a ser recomendada para gestantes a partir da 20ª semana
como forma de proteger o
recém-nascido.
A taxa de imunização
de 2018 com a dTpa, apesar de baixa, é a maior
desde 2014 e o presidente
da Sociedade Brasileira
de Imunizações, Juarez
Cunha, defende que é
preciso informar mais a
população e capacitar os
profissionais de saúde
para que não sintam insegurança no momento
de indicar as vacinas às
gestantes.
“[A vacinação da gestante] É a principal forma de proteger o bebê
nos primeiros meses de
vida, quando há o maior
risco. Temos muito a
percorrer na cobertura
vacinal da gestante e
temos cer teza que, a
partir do momento em
que a gestante souber
que isso é uma forma
de proteger o bebê, ela
va i se vac i na r. Ma s,
para isso, também precisamos que os nossos
profissionais de saúde

No caso, se a grávida
contrair o vírus, como em
qualquer outra ocorrência
na saúde da gestante, o
tratamento do sarampo
deve ser acompanhado
pelo médico obstetra, para
que ele avalie a melhor
forma de tratar os sintomas sem comprometer a
saúde do bebê e o andamento da gestação.
Fonte: Ministério da Saúde

Rovena Rosa/Agência Brasil

A melhor coisa para as
mulheres que planejam
engravidar é preparar o
corpo para a gestação.
A lém de comer bem,
praticar exercícios físicos,
é importante conferir, no
pré-natal, se o cartão de
vacinação está em dia.
Durante a gestação, a
mãe passa anticor pos
para o feto através da placenta. Mesmo após o nascimento, as substâncias
continuam circulando no
sangue do bebê, ofertando
certa defesa.
Há vacinas que devem
ser tomadas antes, durante e depois da gravidez; e
outras que precisam ser
evitadas. A vacina que
protege contra o sarampo
é uma das que devem
ser evitadas no período da gestação, pois são
produzidas com o vírus
do sarampo vivo, apesar
de atenuado. A gestação
tende a diminuir a imunidade da mulher, o que
deixa o sistema imunológico mais vulnerável
e, por isso, a vacina pode
desenvolver a doença ou

suspeitos ou
conf ir mados e seus
contatos,
durante o
período de
transmissibi l id a d e e
i nc u ba ç ã o
do sarampo.
Adicionalmente, também são medidas de preve nç ão d e
doenças de
transmissão
respiratórias
a limpeza
reg u la r de
superfícies;
isolamento
dom ic i l ia r
volu nt á r io
em casa, após o atendimento médico; medidas
de distanciamento social
em locais de atendimento
de suspeitas de síndrome
exantemática; evitar locais com aglomerações
d e p e s s o a s; c o b r i r a
boca ao tossir ou espirrar; uso de lenços descartáveis e higiene das
mãos com água e sabão
e/ou álcool em gel.

Marcelo Camargo/Agência Brasil

A Redação

ilustração

A mulher deve tomar a vacina contra o sarampo até um mês antes de engravidar, ou deve adiar para o período do puerpério

Dose na gravidez previne doenças nos primeiros meses de vida

indiquem a vacinação”,
reforçou.
EFICÁCIA
Pesquisas do Instituto
Butantan e da Universidade de São Paulo apresentadas no último dia
da jornada confirmam
resultados positivos com
a vacinação de gestantes
obtidos em outros países
e revelam a eficácia e
a segurança da vacina

A taxa de
imunização
de 2018 com a
dTpa, apesar de
baixa, é a maior
desde 2014

dTpa, a mais recente do
calendário vacinal da
gestante no Brasil.
A responsável pela
área de farmacovigilância do Butantan, Vera
Gattás, apresentou um
estudo realizado entre
2015 e 2016 no estado de São Paulo que
conclui que possíveis
efeitos adversos da vac i na con st at ados e m
parturientes analisadas
foram, na grande maioria, leves e desapareceram em no máximo 72
horas após a aplicação
da vacina.
“A vacina dTpa usada
pelo Programa Nacional
de Imunizações é segura
e não foram identificados
sinais de segurança inesperados”, concluiu.

