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Cartórios
terão mais
um plantão
neste sábado (21)
para biometria
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Justiça dá ganho de causa a prefeito e
diz que ‘Ficha Limpa’ é inconstitucional
O projeto de lei, de autoria do vereador Rodrigo Salomon (PSDB), foi aprovado pela Câmara municipal em setembro de 2018
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para Programa de Estágio
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NO ALVO

jacareiense Ana
Paula Borrego
conquistou
medalha de ouro no
Campeonato Mundial
de Bowhunter, entre
os dias 9 e 14 deste
mês, em Yankton, nos
Estados Unidos. A atleta
disputou o mundial
numa equipe composta
por nove arqueiros,
entre eles seu marido,
Alexandre Borrego,
que terminou na quinta
posição no arco longo.
Ana Paula competiu
na categoria
composto estilo livre.
O WBHC 2019 teve a
participação de mais
de 140 arqueiros de
20 países. O próximo
Mundial será realizado
na Austrália, em 2021.

variedades
Com apoio da Fundação
Cultural, Jacareí recebe Mostra
de Cinema Fantástico
Pg. 7

saúde
Estudo apresenta dados sobre
perda de visão, ansiedade
e depressão em idosos
Pg. 8
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CPI DA AMBIENTAL

E

Divulgação

CAMINHOS

Na reunião ficou definido que a CPI fará a análise dos
investimentos feitos pela Prefeitura em comparação com a
execução contratual realizada pela empresa, além de apurar
o atraso no pagamento dos funcionários, e no recolhimento
de benefícios trabalhistas como o FGTS e INSS. O primeiro
passo será enviar ofícios às partes pedindo informações pertinentes à investigação.

ALVARÁ

O

QUE DIZ A LEI

O Código de Trânsito Brasileiro (CTB) estabelece que a
suspensão do direito de dirigir será aplicada sempre que o infrator atingir a contagem de 20 pontos. Entretanto, a Portaria
municipal nº 1.095, de 30 de novembro de 2017, determina que,
para renovação do alvará para motoristas do transporte escolar, o limite seja 14 pontos. Então, ficou o dito pelo não dito!

MOBILIDADE

A Justiça suspendeu o processo de uma nova eleição
do Conselho Municipal de Mobilidade Urbana. A decisão, em caráter provisório, atende a um pedido da Defensoria Pública de
SP. O despacho foi proferido na terça-feira (17) pela titular
da Vara da Fazenda Pública de Jacareí, a juíza Rosângela de
Castro Pires Monteiro.

DESPACHO

Em sua decisão, a magistrada argumentou que a Justiça ainda não julgou o mérito de uma Ação Civil Pública da própria Defensoria que suspendeu a eleição anterior do Conselho.
No dia 02 de agosto, a Defensoria obteve uma decisão liminar,
concedida pela mesma juíza, que suspendeu o processo eleitoral
anterior, realizado em 11 de julho deste ano. A juíza abriu prazo de
10 dias para que a Prefeitura apresente explicações sobre o cancelamento do pleito anterior e sobre o novo processo eleitoral.

Divulgação/CMJ

GENTE EM DESTAQUE

Com passagens pelas rádios Clube de Jacareí, Bandeirantes, e TVs Tupi, Band Vale e Globo Vale do Paraíba (hoje
Vanguarda), o radialista Gilberto
Vasconcellos é o
convidado deste
domingo (22), às
20h, do ‘Gente em
Destaque’, da TV
Câmara Jacareí. O
programa vai ao
ar nos canais 12 da
NET, 39.2 na TV aberta, no site da Câmara e no canal do Youtube da TV Câmara (reprise em 24/9, 21h).

Questão de leitura apenas

ntender o que está por trás
das informações é necessidade prioritária. Vivemos
comunicação ‘em campo minado’.
Por exemplo, esta semana soubemos que assessores do PT na
Câmara em Brasília acertaram os
números da Mega Sena de quarta-feira (18) e ganharam mais de
R$120 milhões.
A notícia explodiu e foi checada e confirmada. Sinal de que
vivemos tempos melhores em
comparação a 26 anos atrás,
quando um deputado baiano,
João Alves (PFL), falecido em
2004, declarou ter acertado só
naquele ano, 1993, nada menos
de 56 vezes na loteria. E ninguém
foi conferir. O ‘sortudo’ liderava
‘Os Anões do Orçamento’, grupo
envolvido no maior escândalo de
corrupção política de até então.
Para lavar a dinheirama, Alves
alegava sorte, matematica-

A Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) iniciou na
terça-feira (17) o trabalho de investigação para apurar supostas
irregularidades
na execução
do contrato de
concessão entre a empresa
Ambiental e a
Prefeitura Municipal. Além do vereador Luís Flávio (presidente/PT), a CPI é
composta por Aderbal Sodré (relator/PSDB) e Juarez Araújo
(membro/PSD).

O vereador Paulinho dos Condutores (PL) retirou seu
projeto que deveria ser votado na sessão de quarta-feira (18).
A proposta era ampliar de 14 para 20 o limite de pontos anuais para renovação do alvará para motoristas do transporte
escolar em sistema de fretamento. Segundo Paulinho, após
reunião com representantes da categoria, ficou sugerida a
permanência do limite atual de 14 pontos, estabelecidos pela
Secretaria de Mobilidade Urbana.
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mente impossível, na loteria.
Como se vê, prêmios lotéricos
já foram usados de maneira torta.
Apesar do destino, no caso de
Brasília, ter sido um tanto irônico
ao contemplar funcionários que
assessoram um partido inves-

‘Sorte em dobro’,
ou compensação
moral’, parece a
interpretação
correta a ser feita
tigado por corrupção, as coisas
transcorreram dentro da correção esperada. Sinal de que as
coisas mudam. ‘Sorte em dobro’,
ou compensação moral’, parece a
interpretação correta a ser feita.
‘Segurança coletiva contra
roubos’ é outra leitura a ser me-

lhor praticada. Em Jacareí, dois
apartamentos foram arrombados no centro e deles furtados
joias e bens materiais. Apesar de
todos se conhecerem, da portaria
monitorar câmeras internas e
impedir entrada de estranhos
sem autorização, os furtos foram
cometidos com sucesso. Em
ambos os apartamentos os moradores estavam fora da cidade
havia dias.
No caso da ‘segurança contra
roubos’ ter falhado talvez se
deva à ‘ausência dos moradores
no momento’. Portanto, não foi
roubo e sim furto. Pode parecer
estranho, mas é o que provavelmente explica a polícia não se
interessar em investigar o caso e,
talvez, a seguradora nem pensar
em cobrir os prejuízos. Questão
de ‘interpretar a leitura’ da situação, apenas.
É a nossa opinião.

*Flávia Del Valle

O

mundo está envelhecendo. No Brasil, a realidade não é diferente.
Dados divulgados recentemente pelo IBGE indicam
que em 2060 haverá mais
idosos do que jovens em
nosso país. Até lá, de acordo com o levantamento, o
percentual de pessoas com
mais de 65 anos passará
dos atuais 9,2% para 25,5%.
Ou seja, um em cada quatro
brasileiros será idoso. Diante
disso, nós, profissionais de
saúde, nos perguntamos: a
população está preparada
para envelhecer?
Ter consciência de que
se envelhece todos os dias,
desde que nascemos, é fundamental para um projeto
de vida de qualidade. Precisamos discutir o envelhecimento e a velhice por várias

Você está preparado para envelhecer?
razões. Uma velhice ativa
depende de um envelhecimento programado para tal,
onde a saúde física e mental
devem receber cuidados.
Quando o investimento no
envelhecimento não for bem
planejado e executado, veremos idosos dependentes de
cuidados e com perspectivas
diminuídas em relação a uma
vida com qualidade, atividade e realização.
Novas necessidades surgem a partir dessas constatações. Acompanhando a
transição demográfica, verifica-se a transição epidemiológica, ou seja, atualmente

as doenças degenerativas,
o envelhecimento saudável,
a manutenção da habilidade
funcional, a vida social, a
sexualidade e a atividade
cultural, a autonomia e independência para aqueles
que envelhecem ou já são
idosos passam a ser foco
das atenções. E precisam ser.
Apesar de constituir um
processo natural, o envelhecimento não ocorre de forma
homogênea; é influenciado
por eventos de natureza
fisiológica, patológica, psicológica, social, cultural e
econômica, que podem atuar
sobre a qualidade de vida

*Dr. Paulo de Tarso
Castro Carvalho

O

mercado de trabalho
contemporâneo é exigente, e a escassez de
vagas contribui para que o
postulante a um cargo encare condições deletérias que
podem culminar em afastamento da função, por doença
incapacitante. No passado
os danos limitavam-se aos
aspectos físicos, decorrentes de acidentes, lesões por
esforço repetitivo e afins.
Atualmente os motivos de
faltas, licenças, auxílios doenças e aposentadoria por
invalidez relacionam-se às
causas emocionais, tão ou
mais limitantes que os acontecimentos físicos.
O regime de metas e
resultados implementada
por companhias industriais,
comerciais e prestadores de
serviço, tem como objetivo
o aumento das vendas, a

Síndrome do esgotamento profissional
conquista do mercado consumidor, a solidificação da
marca, enfim, o lucro das
sociedades empresárias, e
até mesmo, das sociedades
civis. No serviço público o
fenômeno se replica.
Em recente julgamento pelo Tribunal Regional
da Sétima Região, (TRT7),
um empregado do Estado
do Ceará obteve ganho de
causa com a condenação de
sua empregadora ao pagamento de indenização por
dano moral. O referido empregado conseguiu provar
que adoeceu em razão de
esgotamento profissional
causado pela desmedida cobrança a que era submetido

no ambiente de trabalho.
Demonstrou que quando foi
admitido não sofria doença
alguma, mas no decorrer do
contrato de trabalho sofreu
pressão incomum e danosa
da empregadora para que alcançasse as metas estabelecidas, situação que causava
gigantesco sacrifício físico,
mental e emocional, a ponto
de enfermar-se. Demonstrou
que suportou a pressão, por
temor de perder o emprego
e engrossar as fileiras de
brasileiros desocupados
e desalentados. O exame
pericial indicou a mesma
direção afirmada pelo empregado. Segundo a médica
perita, o autor da ação judi-

na velhice. E o cuidado para
quem apresenta alguma
incapacidade, também.
É necessária uma profunda reflexão, sobretudo
dos profissionais de saúde,
para este cenário. Quando
somos crianças estamos
acostumados a ouvir a pergunta: “O que você vai querer ser quando crescer?” No
entanto, o questionamento
que devemos fazer hoje
para nossos jovens é: “O
que você quer ser quando
envelhecer?” É fundamental pensarmos em como
vamos incluir a saúde nos
nossos projetos de vida
e começar, desde cedo, a
nos preocupar em vivenciar o envelhecimento de
forma saudável.
*Flávia Del Valle é diretora
executiva da EME Doctors, de
Santa Catarina.

cial apresentava os quatros
sintomas da síndrome do
esgotamento profissional:
físicos, psíquicos, comportamentais e defensivos.
Atestou que o sofrimento
psicológico derivava das
estressantes condições de
trabalho, representadas
por cobranças excessivas,
trabalho exaustivo e extenuante, como destacou
a Sentença proferida pela
Justiça Especializada do
Trabalho.
A Decisão serve de alerta para os empregadores
negligentes e imprudentes
que, por ação ou omissão
ou dolo, causam danos físicos, emocionais e mentais
aos colaboradores que podem buscar a jurisdição para
o ressarcimento.
*Dr. Paulo de Tarso Castro
Carvalho é advogado, mestre
em direito e professor universitário.
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Justiça dá ganho de causa a prefeito e
diz que ‘FichaLimpa’é inconstitucional
favoráveis ao recurso do
prefeito.
Seguindo o voto do
relator da ação, desembargador Evaristo dos
Santos, a maioria da Corte entendeu que o projeto
aprovado pela Câmara
Municipal apresentava
‘vício de iniciativa’ em
matéria cuja responsabilidade compete somente
ao executivo. Fato que,
aliás, tem sido recorrente
em projetos recentemente
aprovados pelo Legislativo. “Ainda que se justifique com a preservação
dos princípios morais
na investidura de servidores públicos, somente
ao Chefe do Poder Exe-

A Redação
O Tribunal de Justiça
de São Paulo (TJSP) deu
ganho de causa à uma
ação movida pelo prefeito de Jacareí, Izaias
Santana (PSDB), e considerou inconstitucional
a aplicação da Lei da
Ficha Limpa Municipal.
O projeto de lei, de autoria do vereador Rodrigo
Salomon (mesmo partido
do prefeito), foi aprovado
pela Câmara em setembro de 2018.
O julgamento, conduzido pelo Órgão Especial
do TJSP, foi realizado
no dia 11 de setembro,
com 12 votos totalmente

Divulgação/CMJ

O projeto de lei, de autoria do vereador Rodrigo Salomon (PSDB), foi aprovado pela Câmara em setembro de 2018

O prefeito Izaias Santana (PSDB) durante evento no Paço

cutivo cabe estabelecer
os critérios e requisitos
para tanto”, diz trecho
da decisão.

MEMÓRIA
Iniciativa inspirada
na Lei da Ficha Limpa,
em vigor no país desde

Defensoria obtém liminar que impede
remoção de famílias do bairro Bela Vista
encontravam em área
de risco com previsão de
fortes chuvas na região.
O Defensor Público
Bruno Miragaia propôs
ação civil pública contra
a Prefeitura de Jacareí
e Fundação Pró-Lar e
argumentou que a justificativa para as remoções
não era válida, uma vez
que “a condição de risco
se estende há décadas e
que tal fato havia sido
descrito no Plano Local
de Habitação de Interesse
Social de 2010”, reforçou.

Divulgação/PMJ

A Defensoria Pública
de SP obteve uma decisão liminar em favor dos
moradores do bairro Bela
Vista I e Bela Vista II, na
região oeste de Jacareí,
que vinham sendo alvos
de remoção de suas residências. Além de proibir
a remoção das famílias,
a Justiça determinou que
o Município promova a
regularização fundiária
do bairro e o reassentamento dos moradores
removidos e que tiveram
seus imóveis demolidos.
A decisão, anunciada
na última terça-feira (17),
é da Juíza Rosângela de
Cassia Pires Monteiro,
da Vara da Fazenda Pública de Jacareí.
De acordo com o órgão, entre março e abril
deste ano, a Defensoria
Pública começou a receber moradores para
atendimento, todos dan-

O sorteio de lotes foi feito
pelo prefeito Izaias no dia 9
de setembro no Paço

do conta de que foram
removidos de suas casas,
muitos sem ter sequer
tempo suficiente para retirar todos os seus pertences. A justificativa dada
pela Fundação Pró-Lar
foi de que os imóveis se

REMOÇÃO
COMPULSÓRIA
O Defensor informou
que houve reiteradas
tentativas por parte da
Prefeitura de remoção
compulsória do núcleo
habitacional, tais como
anúncio de remoções
inesperadas, demolição
de construções sem re-

tirada dos entulhos gerados, congelamento de
melhorias do bairro por
tempo indeterminado,
que consiste na proibição de qualquer nova
construção, ampliação
ou reforma dos imóveis
existentes no local.
Miragaia sustenta a
tese de que o Município
deveria providenciar a
regularização f undiária do bairro, apontada como necessária há
cerca de uma década,
incluindo obras que contemplem a eliminação
dos riscos.
OUTRO LADO
O Diário de Jacareí
pediu escla reci mentos
à at ual administração
mu n ic ipa l. Em nota,
a P refe it u ra d i z q ue
todas as informações
serão prestadas nos autos
do processo.

José Luiz Bednarski

A

pós a Prefeitura de Jacareí promover com sucesso os festivais da Cerveja e do Pastel, chegou
a vez de a iniciativa privada tecer com a mão
invisível do mercado precioso brocado gastronômico.
Ao cálido anoitecer da última quinta-feira (19/9),
das 19h30 às 22h30, na Casa Branca, foi realizada a
festa de lançamento da safra 2019 dos vinhos BMWine, vinícola 100% jacareiense.
A escolha do prédio histórico às margens do
Paraíba, por parte dos organizadores do evento, foi
de ímpar felicidade. A paisagem bucólica da Quinta
conspirava a inspirar os devotos de Baco.
Ainda não se vira neste ano festejo mais elegante
e requintado que o tratado, era a opinião unânime
dos cerca de 80 presentes da nobre Corte Afonsina,
que variava em faixa etária de sete a noventa e sete
primaveras.
Salvante os menores de 18 anos, a quem foi defe-

Nova Safra para Jacareí
so o consumo dos produtos destacados, cada conviva
ganhou uma taça específica de degustação, fabricada
com cristal da Boêmia.
O interior recebeu sóbria decoração colonial, que
criou um ambiente de aconchego contrastante com a
elegância do ebúrneo minimalismo da casa. Ao centro,
jazia longa mesa forrada com acepipes de frutas e frios.
Fulguraram na noite personalidades de vulto no
enocenário da região, gente de Santa Isabel, Atibaia,
Guararema, Mogi das Cruzes e Itaquaquecetuba. A
conversa nas rodas versava sobre vindimas.
Os empreendedores Benedito, Maurício e Walker

2010, a proposta do vereador Rodrigo Salomon
(PSDB) foi aprovada pela
Câmara Municipal em
sessão do dia 19 de setembro de 2018.
O projeto dispõe sobre
regras gerais de moralidade administrativa para
a contratação de agentes
públicos concursados
ou lotados em cargos de
confiança, e estabelece
situações impeditivas à
nomeação.
“O foco é proteger a
administração pública de
maus funcionários, que
tenham alguma pendência na Justiça ou estejam
envolvidos em atos de
corr upção. Queremos
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evitar que pessoas que
tenham representação
julgada procedente pela
Justiça Eleitoral, em decisão transitada em julgado ou proferida por órgão
colegiado, que tenham
cometido crimes contra
a economia popular, a fé
pública, a administração
pública e o patrimônio
público, por exemplo,
dent re out ros, façam
parte da administração
pública municipal”, enfatizou Salomon.
INSPIRAÇÃO
O projeto de lei tinha
por embasamento a Lei
Complementar n.º 135,
de 4 de junho de 2010,
con hecida como ‘Lei
da Ficha Limpa’, a qual
trouxe alterações à Lei
Complementar n.º 64,
de 18 de maio de 1990
que est abelece c a sos
de inelegibilidade, que
visam proteger a probidade administrativa no
exercício do mandato.

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, anunciada pela
atual administração na
última semana, 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.

De acordo com o
prefeito Izaias Santana
(PSDB), os lotes serão
devidamente registrados
e o projeto de construção
das casas elaborado por
engenheiros e arquitetos
da Fundação Pró-Lar.
SORTEIO
Com a adesão das
famílias ao P l a no, a
Prefeitura já realizou
os sor te ios, seg u ndo
el a e m ob ed iê nc i a à
par ticipação popular
e nu nc i a d a n a C o n s tit uição Federal e no
Estatuto da Cidade, e
nos ter mos d a Reso lução Conjunta nº 01,
publicada no Boletim
Of icial 1272, de 2 de
setembro de 2019. O
sorteio, organizado pela
Fundação Pró-Lar, foi
feito pelo próprio prefeito Izaias no dia 9 de
setembro no auditório do
Paço Municipal.

Antônio exerceram com maestria o mister de anfitriões. O uso dos recursos audiovisuais teve impecável
profissionalismo.
Os maçantes discursos foram preteridos por breves considerações apropriadas sobre as técnicas de
produção e a refinada sutileza de cada sabor posto à
prova, recebidas com calorosos aplausos do público.
Malgrado envolta em seu conhecido ‘low profile’, a presença do renomado chef paulistano Walt
Oliveira (rival de Atal a e Jacquin) não passou despercebida.
Já raiam as primeiras expec tativas de que, em
breve, Jacareí receberá novos brindes branco, tinto e
rosé, harmonizados com as delícias de sua assinatura.
A vinícola BMWine, cujos tonéis de carvalho francês
e adegas subterrâneas projetadas para elevação do
espírito e corpo da bebida localizam-se em Jacareí, é
um orgulho nativo.
José Luiz Bednarski é Promotor

de Justiça da Cidadania e do Consumidor
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Cartórios terão mais um plantão
neste sábado (21) para biometria
Atendimento nos cartórios eleitorais será das 8h às 13h para a realização da biometria

Neste sábado (21),
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).
Em Jacareí, pouco
mais da metade do eleitorado realizou o cadastro, chegando a 57% dos
quase 166 mil eleitores
inscritos no município.
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

Divulgação

A Redação

 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.

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

biométricos coletados.
O agendamento é realizado no site do TRE-SP,
cujo endereço é w w w.
t r e - s p.ju s.b r. H ave rá
a dist r ibuição de sen has pa ra eleitores
que comparecerem ao
C a r tór io no s á ba d o,
com a documentação
necessária, mesmo sem
agendamento.
“Vale ressaltar que,
para fazer o cadastrame nt o (c o m o u s e m
agendamento) o eleitor deverá apresentar
documento of icial de
identificação com foto,
comprovante 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.
Durante o cadastramento biométrico, os
Cartórios Eleitorais de
Jacareí estão funcionando
normalmente, nos dias
úteis, de segunda a sextafeira, das 8h30 às 18h20.
POUCO MAIS
DA METADE
De acordo com os cartórios da cidade, Jacareí soma, atualmente,
165.947 eleitores, sendo
que 94.989 fizeram a biometria, 57,24% do total
de eleitores inscritos no
município.
Os nú me ros fora m
atualizados a pedido do
Diário de Jacareí nesta
segunda-feira (16).

Candidatos
para Conselho
Tutelar iniciam
campanha
A Redação
Em 2019, o Conselho Tutelar de Jacareí
irá renovar sua composição. A campanha
dos 16 candidatos
foi iniciada na segunda-feira (16). A
listagem com todos
os candidatos pode
ser conferida no site
da prefeitura: www.
jacarei.sp.gov.br.
Ao todo, serão 10
novos conselheiros,
sendo cinco titulares e cinco suplentes.
A vigência da nova
composição Conselho Tutelar de Jacareí
é de quatro anos.
A eleição será no
dia 6 de out ubro,
das 8h às 17h, na
EM EF Lamar tine
Delamare. Qualquer
munícipe de Jacareí
com mais de 16 anos
pode participar da
votação. É necessário
apenas apresentar o
título de eleitor e um
documento original
com foto. Mais informações pelo telefone
(12) 3951-0132.

Rio Comprido recebe atendimento
itinerante para biometria eleitoral
A Redação
O bairro Rio Comprido (região leste) é a
próxima localidade a

receber um posto para
cadastramento biométrico eleitoral. O serviço
do Tribunal Regional
Eleitoral (TRE), em par-

ceria com a Prefeitura
Municipal de Jacareí,
começou a atender eleitores na quinta-feira (19),
seguindo até 25 de setembro (quarta-feira).
O atendimento está
sendo feito na Associação Fênix, localizada
na rua Minas Gerais,
133, no horário das 10h
às 17h, com suspensão
do serviço às 12h para
uma hora de almoço.
Neste sábado (21), dia
de plantão dos cartórios
em todo o Estado de São
Paulo, o atendimento no
Rio Comprido ocorrerá
das 9h às 13h.
De acordo com Henrique José Amaral, chefe
de cartório da 396ª Zona
Eleitoral do Município,
o atendimento será feito
por ordem de chegada
do eleitor, sem necessidade de agendamento.
“O ponto t e r á e s t r ut u ra pa ra atender 50
eleitores por dia, e é
uma oportunidade para
atender os eleitores do
Rio Comprido e bairros
próximos”, reforçou.

21 a 27 de setembro de 2019

Rugby vence
fora de casa
e segue líder
no Brasileiro
Em reencontro entre
os últimos campeões
brasileiros, no sábado
(14), na capital paulista, o Jacareí bateu a
Poli, por 20 a 19, em
sua melhor partida
na temporada. Agora,
o Jacareí é o único
invicto do Grupo A do
Brasileiro de Rugby
com três vitórias em
três jogos. Neste fim
de semana, Jacareí
estará de folga, retornando no dia 28 de
setembro, no Campo
do Balneário, contra o
Band Saracens.
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Concessionária inicia campanha de
orientação sobre romarias na Dutra
Campanha alerta motoristas sobre romeiros no acostamento e orienta peregrinos sobre rota alternativa
A Redação
A CCR NovaDutra
iniciou sua campanha de
segurança e orientação a
peregrinos e motoristas
que trafegam pela Dutra
sobre a época de romarias a pé pelo acostamento da rodovia. A campanha, realizada todos os
anos a partir da segunda
quinzena de setembro,
com o foco na segurança
de trânsito e reforço nas
orientações e dicas de
segurança aos grupos de
romeiros e usuários da
rodovia, reforça sobre
os riscos de romarias a
pé pelo acostamento e
orienta sobre a utilização
de um caminho mais
seguro planejado para
esta manifestação de fé:
a Rota da Luz SP.
A cada ano a concessionária contabiliza o
aumento no número de
romeiros caminhando
pelos acostamentos da
Dutra em direção à Basílica de Aparecida. Em
2018, foram contabilizados mais de 20 mil ro-

Rota da Luz
é considerada
mais segura

Romeiros caminham pelo acostamento da Dutra em direção à Basílica de Aparecida

meiros caminhado pela
rodovia com destino ao
Santuário, entre a segunda quinzena de setembro
até a segunda quinzena
de novembro, período
de maior movimento de
romarias a pé.
PREOCUPAÇÃO
A Concessionária não
recomenda este tipo de
manifestação de fé, em
função do risco que representa para os peregrinos que utilizam o acostamento para caminhar.

Dados revelam que, no
ano passado, entre os meses de janeiro e dezembro foram contabilizados 13 atropelamentos,
um aumento de 200%
no número de atropelamentos em comparação
com o mesmo período
de 2017.
Somente no período
da campanha de orientação que ocorre entre
setembro e novembro 10
pessoas foram atropeladas em 2018. Em 2019, a
concessionária registrou

Tenda Filhos de Aruanda promove
festa de Cosme e Damião em Jacareí
A Tenda de Umbanda ‘Filhos de Aruanda’,
de Jacareí, promoverá
no próximo dia 29 de
setembro (domingo), a
tradicional Festa de Cosme e Damião. O evento
será realizado na sede
da instituição, na Avenida Amazonas, 128,
Jardim Paraíba, das 10h
às 15h. A organização
espera reunir cerca de mil
crianças.
Haverá distribuição
gratuita de bolos, refrigerantes, cachorro quente,
pipoca, algodão doce

e, ainda, a tradicional
sacolinha de Cosme e
Damião.
HISTÓRIA
Nos dias 26 (para os
católicos) e 27 de setembro (para o Candomblé
e a Umbanda), comemora-se o Dia de Cosme e Da m i ã o. Ele s
eram dois i r mãos gêmeos méd icos que viveram na Ásia Menor.
Fi c a r a m c o n hec idos
porque curavam pessoas e animais sem cobrar
dinheiro.

duas mortes de romeiros.
“O acostamento é um
local para paradas de
emergências de veículos
e o risco de um atropelamento é grande. Não
temos como proibi r a
manifestação de fé na
rodovia, mas há uma
ne c e s s id a d e u r g e n t e
da sociedade entender
os riscos de caminhar
pelo acostame nto d a
via Dutra”, explica o
gestor de Atendimento
d a CCR Nova D ut ra,
Virgílio Leocádio.

Inaugurada pelo Governo do Estado de São
Paulo, a Rota da Luz
é um traçado formado
por estradas secundárias, somando 201 km
que passam por nove
municípios (entre eles
Jacareí), saindo de Mogi
das Cruzes. Criada pela
Secretaria Estadual de
Turismo, a rota é um caminho mais seguro para
os romeiros com destino
ao Santuário Nacional
de Aparecida.
A Concessionária reforça em sua orientação
aos romeiros a utilização
da Rota da Luz SP. Mais
informações podem ser obtidas pelo site http://www.
rotadaluzsp.com.br/
A campanha de orientação aos romeiros e
motoristas é realizada
pela CCR NovaDutra
com o apoio da Agência
Nacional de Transportes
Terrestres e da Polícia
Rodoviária Federal.

Divulgação

O SAAE de Jacareí
iniciou a construção
um novo almoxarifado,
no Parque dos Sinos.
No local, que fica
ao lado da Estação
de Tratamento de
Esgoto, será construído um galpão, baia de
tubos e depósitos de
materiais inflamáveis.
O objetivo é dar celeridade aos serviços
e evitar o tráfego de
veículos pesados na
região central. O custo
da obra gira em torno
dos R$ 548 mil com
recursos próprios da
autarquia.

Geral

Divulgação/CCR NovaDutra

Divulgação/PMJ

SAAE inicia
obra de novo
almoxarifado
no Pq. dos Sinos

www.diariodejacarei.com.br

Cosme e Damião também são considerados
protetores dos gêmeos e
das crianças. Por isso, as
pessoas criaram o costume de distribuir os doces para homenageá-los
ou cumprir promessas
feitas a eles.
A TENDA
A Tenda de Umbanda ‘Filhos de Aruanda’
foi fundada no dia 7 de
setembro de 2010 e, atualmente, atende cerca de
mil pessoas por mês.
Desenvolve projetos

Haverá distribuição gratuita de bolos, cachorro quente, entre outros e, ainda, a sacolinha de Cosme e Damião

assistenciais como o
‘Aruanda sem fome’ que
distribui cerca de 50 refeições, semanalmente,
para moradores de rua
e, em torno de dez cestas

básicas por mês.
A Tenda está localizada na avenida Amazonas, 128, no Jardim
Paraíba, região central
de Jacareí.
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geral

EDP oferece inscrições
para Programa de Estágio
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

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).

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).

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).

editais

Concessionária disponibiliza cerca de 40 vagas em São Paulo, Espírito Santo e Ceará
A EDP, empresa que rulhos); oito no Espírito
atua em todos os seg- Santo (Vitór ia) e t rês
mentos do setor elétrico no Ce a rá (Sã o G onbrasileiro, abriu inscri- ç a l o d o A m a r a n t e),
ções para o programa com possibilidade de
de estágio de 2020. A atuar nas áreas de adCompanhia oferece opor- ministração, financeitunidades em diversas ro, marketing, logística,
áreas de negócio, pos- engenharia, entre outras.
sibilitando
Ao longo
constante
da experiêndesenvolcia, o estagiPara participar do
v i me nto e
ário contará
processo seletivo,
aprendizacom uma
é necessário
gem no seagenda estor elétrico.
disponibilidade para pecífica de
Os interestreinamenestagiar de 20 a
sados potos voltados
30 horas semanais
dem se inspara a sua
c reve r até
formação.
o dia 15 de
Para paroutubro pelo site https:// ticipar do processo seletieureca.me/#!/op/estagio vo, é necessário disponi-edp-2020.
bilidade para estagiar de
Os selecionados ocu- 20 a 30 horas semanais
parão 32 vagas no estado (a carga horária é relativa
de São Paulo (capital, à necessidade da área);
Mogi das Cruzes, São previsão de conclusão
José dos Campos e Gua- da graduação a partir

Divulgação/EDP

imóveis

Funcionário da EDP, concessionária de energia elétrica na região

de Dez/2020 e estar no
mínimo no 2º ano do
curso; inglês (nível a
depender da área de atuação); e pacote Office
(Word, Excel e Power
Point) (nível a depender
da área de atuação).
A seleção ocorrerá em
cinco etapas: inscrição,
análise de requisitos, teste online, avaliação e
etapa presencial.

BENEFÍCIOS
O programa de estágio da EDP contempla
bolsa-auxílio compatível com o mercado, vale-refeição, vale-transporte, seguro de vida,
assistência médica,
programas de incentivo ao esporte, horário
f lexível e parceria de
descontos em diversos
estabelecimentos.

www.diariodejacarei.com.br
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Evento acontece neste fim de semana (21 e 22), na Sala Mário Lago
A Redação

A Sala Mário Lago,
no Pátio dos Trilhos
(região central), recebe
neste fim de semana
(21e 22), a 3ª Mostra de
Cinema Fantástico de
Jacareí. São mais de 40
produções de curtasmetragens que concorrem ao troféu ‘Monstro’. Entre as produções,
concorrem curtas de
16 estados brasileiros e
dois internacionais.
A iniciativa de realizar a Mostra em Jacareí
é do produtor Vinícius
Santos, o Vini Trash,
que conta com apoio
da Fundação Cultural
de Jacarehy desde a

Divulgação

primeira edição, realizada em 2015. “A ideia
é abrir espaço para os
produtores de cinema
independente e amantes do cinema fantástico, além de ser também
um ponto de encontro,
debates e fazer novos
contatos entre os produtores do Brasil”, destaca o produtor.
PROGRAMAÇÃO
Neste sábado (21),
primeiro dia da Mostra, logo após a aberSão mais de 40
produções que
concorrem ao
troféu ‘Monstro’

BATE-PAPO
Nos dois dias do evento, o público poderá participar de um bate-papo
com diretores convidados,
logo após a exibição das
produções.
O evento também terá
uma palestra ‘Psicologia
e Cinema’, que será ministrada pela psicóloga
Camila Santos, de Mogi
das Cruzes, no sábado
(21), às 20h, e no domingo
(22), às 15h.

 serviço
3ª Mostra de Cinema
Fantástico de Jacareí
Dias: 21 e 22 de
setembro de 2019
Horário: 13h às 21h
Local: Sala Mário Lago
Entrada gratuita.

J

Um quase desmaio

á escrevi neste espaço sobre a cineasta Petra Costa.
Em 2012, ficou conhecida ao abordar a morte de sua
irmã, Elena, no documentário homônimo, delicado e
emocionante.
Três anos depois, com ‘O Olmo e a Gaivota’, seguiu os passos talentosos com mais um documentário: desta vez,
a atriz grávida se vê às voltas com ensaios da peça de
Chekhov e tem de lidar com os desafios da mente – outro tema bastante ‘suave’.
O seu mais recente trabalho, ‘Democracia em Vertigem’,
lançado há alguns meses e disponível na Netflix, deixa de
lado estes temas capciosos e mergulha em outro tão ou
mais complexo: o processo de impeachment de Dilma
Rousseff, ocorrido entre dezembro de 2015 e setembro de
2016.
A fita tem como trunfos imagens captadas pela equipe
de Lula durante a fase pré-prisão, por exemplo. E também
cenas de Dilma atabalhoada com as semanas pré-impeachment, assistindo à votação do dia 17 de abril de 2016,
quando a Câmara aprovou o processo.
Petra se preocupa mais em mostrar na primeira parte o
lado derrotado e vitimiza os 2 ex-presidentes em esquema
que estamos cansados de ver. A cineasta é neta de um homem milionário e filha de pais que eram adolescentes nas
décadas de 1960 e 70.
Ao não se cansar de expor essa genealogia, com a proposta de nos fazer engolir a história de ‘não tenho culpa de
ser de família abastada, me perdoem, então quero explorar
o outro lado’, a diretora e roteirista quer passar ao espectador que, por enquanto, está do ‘lado certo’.
Na segunda metade de ‘Democracia em Vertigem’ são
expostos os erros da esquerda, a polarização, a arrogância
dos 2 lados, e o caminho todo desenhado para a chegada
de Bolsonaro.
No bojo, como diria o ex-ministro Rogério Magri, o filme
de Petra se assemelha demais a ‘Entreatos’ (2004), belíssimo trabalho de João Moreira Salles sobre toda a campanha de Lula em 2002, sem amarras e sem censuras.
Mas ‘Democracia em Vertigem’ deveria se chamar, na
verdade, ‘Um Quase Desmaio’. Teria mais nexo, porque não
passou disso - um mal estar.
Duração: 121 minutos. Cotação: ruim.
Rodrigo Romero é jornalista e
escreve para este jornal semanalmente
www.recantodasletras.com.br/autores/rodrigoromer

Recomendamos...
Fundação Cultural abre nova edição
da exposição ‘Jacarehy em Photos’

U

ma nova edição da exposição ‘Jacarehy em Photos’,
promovida pela Fundação Cultural, está aberta desde
segunda-feira (16), seguindo até o dia 31 de
outubro, no
Arquivo Público e Histórico
de Jacareí
(Rua Alfredo
Schurig, 300,
Centro). A visitação gratuita
é de segunda
a sexta-feira,
das 9h às
16h. A mostra
apresenta registros de prédios, que resgatam a importância de
suas características de construção, arquitetônicas e históricas, possibilitando ao visitante uma viagem no tempo.

Saúde

Reprodução

Jacareí recebe Mostra
de Cinema Fantástico

tura, às 13h, será exibido
o filme ‘O Jacaré de Papo
Amarelo’, de Everson Antunes Costa, de Florianópolis (SC).
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Estudo apresenta
dados sobre perda
de visão, ansiedade e
depressão em idosos

Idosos têm um alto
risco de desenvolver
problemas de visão
em comparação
com outros segmentos
da população

Problemas de visão e saúde mental são prevalentes entre
idosos e as principais causas de morbidade e gastos com saúde
muitas consequências,
além de não enxergar
com clareza, incluindo o
aumento do risco de surgimento de transtornos de
humor”, afirma o oftalmologista Virgílio Centurion,
diretor do IMO, Instituto
de Moléstias Oculares de
São Paulo.
Usando dados de mais
de 7.500 homens e mulheres idosos, a equipe de
pesquisadores descobriu
que muito mais indivíduos
com problemas de visão
relataram sintomas de
depressão do que aqueles
sem problemas de visão:
31% x 13%. O mesmo
aconteceu com os sintomas de ansiedade, rela-

tados por 27% daqueles
com deficiência visual e
11% dos que não tinham
problemas de visão, aponta o estudo publicado no
JAMA Ophthalmology.
NÚMEROS
No geral, mais de 40%
dos participantes com deficiência visual apresentaram
sintomas de depressão ou
ansiedade, em comparação
com pouco menos de 19%
daqueles sem problemas
de visão. As pessoas com
deficiência visual também
eram 33% mais propensas
a apresentar novos sintomas de depressão, ao
longo do tempo.
Ao mesmo tempo, in-

divíduos com sintomas de
depressão eram 37% mais
propensos a desenvolver problemas de visão, no futuro,
do que pessoas sem depressão, e aqueles com sintomas
de ansiedade eram 55% mais
propensos do que aqueles
sem ansiedade.
“A deter ioração d a
visão não é uma parte
inevitável do envelhecimento. Estima-se que 80%
da perda de visão seja
evitável ou tratável. Por
isso, o cuidado com a
visão é um componente
vital para promover a
saúde geral, o bem-estar
e o envelhecimento ativo”,
destaca Centurion.
A idade avançada as-

sociada à baixa acuidade
visual geralmente leva a
transtornos de humor e
ansiedade. “Esse dado
é de relevância clínica
porque funciona como
uma advertência para os
membros da família, que
devem procurar atendimento psicológico e psiquiátrico para pacientes



O cuidado com a visão
é um componente vital
para promover a saúde
geral, o bem-estar e o
envelhecimento ativo
Oftalmologista Virgílio
Centurion, diretor do IMO

com baixa acuidade visual, se observarem qualquer mudança de humor”,
afirma Juan Caballero.
O mais interessante sobre este novo estudo é seu
foco bidirecional na associação longitudinal entre
deficiência visual e saúde
mental. “Tanto os profissionais de saúde mental,
quanto os oftalmologistas,
devem estar cientes da
associação bidirecional
entre deficiência visual e
saúde mental, para poder
oferecer apoio sob medida e encaminhamentos
oportunos dos quais os
pacientes podem se beneficiar diretamente”, defende
o diretor do IMO.

Pesquisa mostra que limpeza em
hospital não extermina bactérias
to de limpeza seguido
pela equipe do hospital
é padronizado e feito de
acordo com diretrizes
Uma pesquisa feita no
internacionais.
Hospital das Clínicas da
A pesquisa aponta teleFaculdade de Medicina
fones celulares, computade Ribeirão Preto (SP),
dores e prontuários, “coda Universidade de São
mumente usados, mas gePaulo (USP), mostra que
ralmente negligenciados”,
a limpeza regular das
como equipamentos que
UTIs adulta e neonatal do
estão carreganhospita l não
do micróbios.
são capazes de
“É urgente o
com bate r a s
desenvolvibactérias premento de polísentes no local.
ticas robustas
O est udo foi
de vigilância
publicado em
microbiana
28 de agosto
para ajudar
em artigo na
a orientar os
revista esproced i me npecializada
tos, melhoranFr o nt ie r s i n
A limpeza regular é um protocolo que
guia a higienização dos leitos da UTI e da
do o controle
Public Health.
área em torno, feita pelos enfermeiros
de infecções”,
Segundo
ressalta a cona pesquisa, a
clusão do estudo.
limpeza das UTIs resul- conclusão da pesquisa.
Segundo a Comissão
A limpeza regular é
tou em uma ligeira diminuição na diversidade dos um protocolo que guia a de Controle de Infecção
micróbios. No entanto, higienização dos leitos da Hospitalar do Hospital
vários gêneros de bacté- UTI e da área em torno, das Clínicas da Faculdarias foram resistentes à feita pelos enfermeiros. de de Medicina de Ribeidesinfecção, o que sugere A limpeza inclui colchão, rão Preto, os resultados
que elas estão bem-adap- bombas de infusão e res- do estudo não permitem
pirador e tem como obje- determinar se a quantitadas ao ambiente.
“Em geral, o proce- tivo reduzir os micróbios dade de bactérias resisdimento de limpeza era no ambiente e prevenir tentes à limpeza regular
inconsistente. Os fatores transmissões entre os pa- é suficiente para que haja
de influência potenciais cientes. O procedimen- transmissão de doenças.
Bruno Bocchini
Agência Brasil

Ilustração

Idosos com deficiência
visual têm maior probabilidade de apresentar
sintomas de ansiedade e
depressão, assim como
idosos com sintomas de
ansiedade ou depressão
têm maior probabilidade
de desenvolver comprometimento da visão, apontam
os resultados do Estudo
Nacional de Tendências
sobre Saúde e Envelhecimento dos EUA.
“Os idosos têm um
alto risco de desenvolver
problemas de visão em
comparação com outros
segmentos da população.
O comprometimento da
visão, particularmente na
vida adulta, acarreta em

da limpeza insatisfatória
incluem baixa eficiência
do biocida usado, bactérias bem adap t a d a s
à l i mpeza diá r ia, so luções desinfetantes e
toalhetes contaminados
e conformidade variável ao procedimento de
higiene e limpeza das
mãos”, diz o texto da

