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O projeto ‘Ruas do Samba’ é aberto ao público geral e tem entrada gratuita

O

projeto ‘Ruas do Samba’,
desenvolvido pela Fundação Cultural de Jacarehy
em parceria com a Associação

Jacareiense do Samba, segue com
a agenda do Carnaval 2020, neste
domingo (29), no Jardim das Indústrias (região leste). Pg. 7
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Conhecimento
Editorial

Outubro Rosa 2019

O

dia 19 de ouMAMOGRAFIA
tubro é marHoje em dia, tocado como o
dos os esforços
Dia Internacional
dos profissionais
do Câncer de Mama,
responsáveis pelo
data que relembra a
tratamento do cânimportância da precer de mama estão
venção da doença.
na conscientização
*
Giordano
E é exatamente
das mulheres para
Bruno Baère
sobre a importância
realização do rasde se fazer o diagnósti- treamento -- principalmente
co precoce do câncer de através da mamografia anumama que alerta o onco- al após os 40 anos de idade.
logista clínico do INCON
Além disso, é recomen(Instituto de Cirurgia e dada a prática do autoexaOncologia), Giordano Bru- me regular da mama, ter
no Baère: “O diagnóstico hábitos saudáveis e atenprecoce está relaciona- ção às alterações suspeitas
do diretamente com uma – como nódulos ou caroços,
chance maior de cura dos inchaço, vermelhidão, coceipacientes e com a pos- ra, liberação de líquido pelo
sibilidade de escolha de mamilo e endurecimento da
tratamentos oncológicos pele da mama (semelhante
menos agressivos”, afirma. à casca de laranja).
Segundo o oncologista,
Para os mastologistas
além de procedimentos Luís Henrique Ferreira de
cirúrgicos menores e com a Moraes (CRM 90979) e Belpossibilidade de preserva- miro José Siqueira (CRM
ção da mama da paciente, 139499), é imprescindível
estudos científicos recen- que as mulheres realizem
tes demonstram que em regularmente os exames
pacientes com diagnóstico de rotina: “É importante
inicial de câncer de mama descobrir qualquer indício
e em grupos com deter- dessa doença o mais preminadas características, o cocemente possível, a fim
tratamento quimioterápico de nos depararmos com
pode ser dispensado.
tumores de tamanhos meA estimativa do Inca nores e menos agressivos”,
(Instituto Nacional de Cân- afirma Moraes.
cer) é de que, entre 2018
O diagnóstico precoce,
e 2019, ocorram 59.700 segundo Siqueira, propornovos casos de câncer de cionará assim tratamentos
mama entre mulheres no cirúrgicos menos agressiBrasil. Esse é o segundo vos e, consequentemente,
tipo de tumor maligno mais menores danos estéticos
incidente entre as brasilei- e psicológicos: “Com a meras, atrás apenas do câncer nor interferência possível
de pele não melanoma. na qualidade de vida das
O câncer de mama tam- pacientes”, finaliza.
bém pode afetar homens,
embora os casos sejam *Giordano Bruno Baère é Oncologista do INCON (CRM SP 110.788).
considerados raros.

N

Shhhhhhhh!!!

o final da manhã da última segunda-feira (23),
o ‘transporte escolar’
da Lamartine parou no farol
vermelho das ruas Capitão João
José de Macedo, com XV de
Novembro, no centro de Jacareí.
Quem vive sempre por ali percebeu uma situação diferente da
costumeira: Dinho, o palhaço
de rua que agita o pedaço há
dois anos e meio, não gritou
para a garotada durante aquela rápida parada de semáforo
fechado, e nem para ninguém.
É que moradores de um prédio
de apartamentos em frente
queixaram-se à prefeitura, e
a fiscalização acabou com a
alegria da esquina. Alegam os
denunciantes que as palhaçadas de Dinho para com todos os
motoristas, de segunda a sexta,
incomodam.
Devemos defender sim limites de barulho a serem obser-

vados, inclusive os de shows
noturnos em altos volumes
próximos a hospitais, carros
com alto-falantes esbanjando
decibéis e motos de escapamento aberto ouvido a mais
de um quilômetro de distância,
igualmente dia e noite. Estes

Torcemos que estejam
colocados numa fila de
espera de oportunidade
para cada um ser igualmente
intimado ao desejado silêncio
incômodos infernizantes ainda
permanecem impunes. Torcemos que estejam colocados
numa fila de espera de oportunidade para cada um ser igualmente intimado ao desejado
silêncio. Alguns incomodam faz
anos, como o caso de sirenes

intermitentes de guarda noturno ‘na banda de lá’ do rio, que é
ouvida até ‘a banda de cá’.
É bom destacar: tais exemplos de ruídos, comparados
com a palhaçada do Dinho
à cata de uns trocados para
sobreviver, são bem mais
agressivos; e ouvidos por todo
canto, inclusive à noite.
A muni cip al i d a d e faz o
possível para ajustar nosso
convívio social há muito descuidado, como a regularização
fundiária de lotes do bairro
1º de Maio à área da Praça da
Matriz (esta há centenas de
anos), reparos da rede de esgoto, dentre outras medidas importantes. Se não contarmos
com o respeito mútuo entre
cidadãos, viveremos sempre
de gritos, remendos e tapa
-buracos nos vários sentidos
dessas palavras.
É a nossa opinião.

P

recisa-se urgente de
preparo certo para o
‘entardecer da existência’, proclama a ‘Filha
Brilhante’ Rosângela Silva. Oficial de promotoria
aposentada, professora e
bacharel em Direito, hoje
ela dedica seu tempo livre à
causa do idoso. Começou 15
anos atrás ao ingressar na
Pastoral da Pessoa Idosa
da Paróquia Nossa Senhora
da Santíssima Trindade, em
Jacareí, e não parou mais.
Da Pastoral foi para o
Conselho Municipal e de lá,
em 2017, tornou-se membro da Câmara da Melhor
Idade, ligada ao Legislativo
Municipal. Em 2018 foi
reconduzida e tornou-se
presidente dessa entidade. Em 2019 integrou a
câmara pela terceira vez,
agora como uma espécie

Lindas tardes de outono
de consultora
para os membros novatos.
Nessa Câmara,
os membros
dedicam-se
a indicaçõe s
d e p r oj e t o s
e providências voltados
à c aus a dos
idosos. Isto
também os
faz a entender
melhor as ações dos vereadores e prefeito.
Rosângela aprendeu
que tornar-se idoso com
bveloso

2|

qual idade de
vida é consequência natural de
modo correto
de viver. Lamenta que hoje se
dê mais atenção
à juventude e
quase nenhuma
à preparação
para velhice.
‘Esta fase merece tantos ou
mais cuidados
quanto as anteriores’, explica. ‘Até criarmos uma
consciência de amadurecimento vamos depender de

*Paulo de Tarso Castro Carvalho

A

tradição brasileira,
no que compete ao
processo penal, indica que o Juiz que participa
da fase inquisitiva e de
instrução deve sentenciar
o réu, julgando o réu. Tramita no Poder Legislativo
Federal uma proposta que
introduz no novo Código
de Processo Penal a figura
do ‘Juiz das Garantias’, a
quem caberá, apenas, a
fiscalização da legalidade
processual, e se o respeito
aos direitos fundamentais
do acusado foi fielmente
observado.
Assim, após ampla análise do ocorrido na fase anterior do inquérito policial,
presidido pelo delegado,
da denúncia oferecida pelo
Ministério Público, dos
requerimentos e produção
de provas pelas partes,
das oitivas de testemu-

Juiz das Garantias
nhas, do interrogatório
do réu, da apresentação
de documentos, e outras
diligências, os autos serão
encaminhados para outro
julgador, no caso, o ‘Juiz do
Processo’, que terá a função precípua, de julgar
a questão submetida ao
Poder Judiciário, baseado
nas provas produzidas e
colhidas na fase anterior,
que contou com o controle da legalidade do ‘Juiz
das Garantias’.
Defensores da proposta legislativa asseguram
que esse novo método
prestigia o princípio do
livre convencimento motivado do julgador, conven-

cimento este que deve brotar apenas da prova dos
autos, sem interferência
externa, simpatias ou préjulgamentos baseados em
posição pessoal, pressão
social ou midiática. E que
tal inovação no sistema
busca eliminar ou amenizar qualquer tentação
do julgador, ser humano
que é, de abandonar a
racionalidade para seguir
o caminho pouco recomendável, do íntimo convencimento, situação que
eleva o Juiz à condição de
soberano na investigação
e na apreciação das provas, causa de excessos
e arbitrariedades que

ajuda em algum momento
de vida’, lamenta.
Por experiência própria, ela acha que o idoso,
pela vivência, é um ser
muito importante para a
sociedade, porém a grande
maioria não se dá conta
disso. Insiste que cada um
precisa rever suas atitudes
‘inclusive a de saber rezar,
que é bom’. Rosângela já
encarou e venceu muitos
desafios, até bulling no
ambiente de trabalho, o
que quase a levou à depressão. Porém reagiu, e
hoje quer passar a todos
a experiência que teve
e venceu. Tem certeza
de este ser o caminho
p ara enfr ent ar n ovo s
obstáculos e preparar o
próprio entardecer como
faz a Natureza: ‘com lindas
tarde de outono’.
podem anular processos
nas instâncias superiores.
De outro lado, os opositores à alteração legislativa
aduzem que o ‘Juiz do Processo’ é inapto para julgar, porque não participou
das decisões, não presidiu
a instrução processual,
determinando ou indeferindo provas; não escutou
depoimentos e interrogatórios, não manteve o salutar contato direito com
os acusados, acusadores,
defensores.
Enfim, tal figura, ainda
em ‘gestação’, só se apresentaria na fase final para
julgar o caso, aplicando
apenas uma operação lógica com base nos elementos
de convicção já produzidos,
sem consciência formada.
*Dr. Paulo de Tarso Castro
Carvalho é advogado, mestre em direito e professor
universitário.
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Justiça condena vereador por ‘cobrança
de dízimo’ e decreta perda de mandato
A Redação

A Prefeitura Municipal, através da Secretaria de Saúde, participará, entre os dias
7 a 25 de outubro, de
uma nova campanha
de imunização contra
o sarampo, promovida pelo Ministério de
Saúde. A campanha
abrangerá crianças de
seis meses a menores
de 5 anos, em quatro
unidades de saúde de
Jacareí: Parque Santo
Antônio, Santa Cruz
dos Lázaros, Cidade
Salvador e Jardim das
Indústrias.

Viveiro estará
aberto neste
domingo (29)
para visitação
O projeto ‘Viver o Viveiro’, da Secretaria de
Meio Ambiente, abrirá
as portas do Viveiro
Municipal, neste domingo (29), das 8h às
16h, para visitação. A
população que ainda
não conhece poderá
conferir de perto esta
área verde de 600 mil²,
e participar de uma série de atividades, entre
elas trilhas, jogos e
brincadeiras. O espaço
fica na Estrada Theófilo
Teodoro Rezende, 39,
bairro Campo Grande.

A Justiça condenou o
vereador Fernando César
Ramos, o Fernando da
Ótica (PSC), por improbidade administrativa e
enriquecimento ilícito.
A decisão, do último
dia 23 de setembro, é da
Juíza Mariana Sperb, da
Vara da Fazenda Pública de Jacareí, e atende
a uma ação impetrada
pelo promotor de Justiça
da Cidadania, José Luiz
Bednarsk i, em jun ho
de 2017. Cabe recurso à
decisão.
A Justiça também determinou a aplicação de
multa em três vezes o
valor provado do acréscimo patrimonial (R$
R$ 1.838,35, acrescido de
juros de mora e correção

Divulgação/CMJ

Fernando da Ótica (PSC) também foi condenado a suspensão de direitos políticos por oito anos e multa

O vereador Fernando da Ótica (PSC) durante discurso

monetária), desde a data
de cada transferência
bancária efetuada pelo
ex-assessor - atual presidente da Câmara, Abner
de Madureira (PL), a
s u spe n são dos d i reitos políticos por oito
anos e perda do cargo

de vereador na Câmara
Municipal.
OUTRO LADO
Em nota enviada ao
Diário de Jacareí, o vereador Fernando da Ótica afirma acreditar na
Justiça. “A decisão cabe

Denúncia foi feita em ‘desabafo’
do colega Abner durante sessão
A denúncia contra Fernando da a denúncia contra Fernando, com o
Ótica (PSC) foi apresentada na sessão qual havia trabalhado como assessor
do dia 10 de maio de 2017. Antes de em seu gabinete. “...Eu poderia usar os
se eleger vereador pela primeira vez, meus dez minutos falando de algumas
em 2016, Abner de Madureira foi as- coisas, dentre elas, coisas que eu vivi
sessor de Fernando no período de 02 durante oito meses dentro do gabinete
de janeiro de 2013 a 14
dele, eu trabalhei com
de setembro do mesmo
ele. Uma dessas coisas
ano, com vencimentos
é cobrar o ‘dízimo’ de
mensais de cerca de R$ 2
seus assessore s, p o d e
mil. O ‘dízimo’ supostaser que não cobre
mente pago ao vereador
hoje, ma s cobrava.
representava 10 por cento
Eu sou e va n gél ico,
dos vencimentos do enmembro de uma ig retão assessor.
ja, eu cont r ibuía com
Nessa sessão, Abner
uma pa r te na ig reja e
de Madureira usou parte O vereador Abner de Madu- c o nt r i buía com outra
de seu tempo de dez mi- reira, autor das denúncias
dentro do gabinete, era
nutos para, em nome dos
dez por cento. Então, o
demais colegas, se defender das críticas que dizer de um vereador desses...”.
de Fernando da Ótica, que se mostrou
A cópia da íntegra desse pronunciacontrariado após a rejeição de projeto mento foi parte das provas apresentade sua autoria.
das pelo promotor para pedir à Justiça
Na ocasião, Abner foi incisivo e fez a condenação do parlamentar.
Divulgação/CMJ

Divulgação/PMJ

Jacareí participa
de campanha de
vacinação contra
o sarampo
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José Luiz Bednarski

R

ealizou-se, na última segunda-feira (23/9), reunião noturna extraordinária, na Câmara Municipal
de Jacareí. A pauta calorosamente discutida foi
o projeto de reformulação da lei afonsina do silêncio.
Estiveram presentes dois vereadores, representantes da 46ª Subseção da Ordem dos Advogados
do Brasil em Jacareí, autoridades municipais que comandam as equipes de repressão à balbúrdia, donos
de bares (dentre eles, o lendário Luiz do Santo Copo)
e músicos nativos de renome (como o sempre atual
Marcelo Serrano).
Enquanto os juristas criticaram a técnica legislativa,
os parlamentares defenderam o projeto até nos defeitinhos de charme, pois exaltadas foram também suas
emendas, que não param de chegar.
Os músicos miraram-se no exemplo do Clube da
Esquina e pleitearam um projeto de lei específico,
espelhado no arcabouço normativo belo-horizontino,

Essa Admirável Turma do Barulho
para regulamentar a atividade e o nível sonoro dos bares
com apresentações ao vivo.
Os donos das tavernas queixaram-se de renitentes e
constantes episódios de abuso de autoridade por parte
da fiscalização. Entre lágrimas, confessaram-se inseguros e lamuriaram como é árduo empreender sob
asfixia estatal.
Sobrou até temporal de críticas para os festivais
municipais do pastel, do bolinho caipira e da cerveja,
que subtraem a clientela desses que teimam em pagar
pesados impostos, para ganhar a vida na corda bamba.
A fiscalização e a guarda municipal conferiram

recurso e vamos recorrer.
Estou tranquilo, porque
sou inocente e vou provar”, completou.
Por sua vez, também
e m no t a , a C â m a r a
Municipal informa que
acompanha o caso como
interessada, “mas não é
parte na ação”, esclarece. “Houve apuração
interna tão logo os fatos fora m revelados,
mediante processo ético. No entanto, devido
à falta de mecanismos
que trouxessem provas
mais robustas, o caso
foi arquivado. Por ora
não há qualquer providência a ser adotada,
visto que a Câmara não
foi comunicada oficialmente sobre a decisão
judicial, sendo cer to
que seus efeitos somente

ocorrerão quando não
couber mais recursos”,
completou.
ENTENDA O CASO
Fer nando da Ótica
foi acusado pelo colega
Abner de Madureira (PL)
pela suposta cobrança de
‘dízimo’ no curso de seu
primeiro mandato na
Câmara. “Convocado
para depor na Promotoria, ele reiterou e pormenorizou a imoralidade
administrativa imputada
a Fernando”, relata Bednarski no documento
encaminhado à Justiça.
A inda d e a cord o
com o promotor, Abner autorizou a quebra
de seu sigilo bancário
para comprovação dos
s a q ue s nos pe r íodos
correspondentes.

MPF: Câmara analisa cassação por
acusação de fraude em consignado
A Câmara Municipal
decidiu, no dia 14 de
agosto deste ano, instaurar um processo de
cassação de mandato do
vereador Fernando da
Ótica (PSC). No entanto, uma decisão liminar
da Justiça mantém o
parlamentar no cargo.
Fernando é acusado
pelo Ministério Público
Federal (MPF) de fraudar documentos para
obtenção de empréstimo consignado junto à Caixa Econômica
Federal. A acusação,
que também tem como
‘alvos’ do MPF a exvereadora Rose Gaspar
(PT) e a funcionária da
Câmara, Vanda Elisa
Diogo, está nas mãos
da Justiça Federal, em

São José dos Campos, e
ainda não tem data para
julgamento.
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, desde então,
tem até 90 dias de prazo ‘improrrogáveis’, de
acordo com a Lei Orgânica do Município.
A Comissão, cujos
t raba l hos ai nda não
foram divulgados pela
Câmara, é composta
por Sôn i a Pa t a s d a
Amizade (PSB, presidente), Lucimar Ponciano (PSDB, relatora)
e Juarez Araújo (PSD,
membro).

indiretamente razão aos musicistas e seus mecenas
- afirmaram que a ampla maioria das denúncias telefônicas sobre perturbação de sossego não provem de
partituras executadas nos botecos da cidade.
Todos saíram do evento convictos em não deixar
o samba morrer e nem mesmo acabar. A música ao
vivo é cultura e ajuda também a manter movimentado
o centro da cidade, contribuindo com alegria e segurança para a sociedade.
Dois dias antes, houve a festa de inauguração
do mais novo pet hotel e creche canina de Jacareí,
na Avenida Edouard Six. Lá os melhores amigos do
homem se hospedam com segurança, conforto, muito
espaço e vasto gramado.
Tem até uma salinha com tevê para os peludinhos ambientados em apartamento! Por enquanto, embora ao lado de hospital, os vizinhos não
se queixaram de latidos.
José Luiz Bednarski é Promotor

de Justiça da Cidadania e do Consumidor
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Região oeste recebe atendimento
itinerante para biometria eleitoral

Atendimento no Rio Comprido
foi prorrogado até 04 de outubro
O atendimento itinerante da Justiça Eleitoral
no bairro Rio Comprido
(região leste) foi prorrogado até a próxima
sexta-feira, dia 04 de
outubro. De acordo com
o Cartório da 396ª Zona
Eleitoral, o atendimento
continuará ocorrendo
na Associação Fênix,
localizada na rua Minas
Gerais, 133, das 10h às

O bairro Igarapés (região oeste) será a próxima localidade a receber
um posto para cadastramento biométrico eleitoral. O serviço do Tribunal Regional Eleitoral
(TRE), em parceria com
a Prefeitura de Jacareí,
começa a atender a partir
desta segunda-feira (30),
seguindo até o dia 04 de
outubro.
A intenção é receber
o maior número possível
de eleitores do entorno
que somam 15 bairros,
entre os quais Bela Vista
I, Bela Vista II, Chácaras
Reunidas, Igarapés, Primeiro de Maio, Jardim
Portal Alvorada, 22 de
Abril, Santana, Jamic,
Chácaras Santa Maria,
Chácaras Itapoã, Recanto dos Pássaros, Águas
de Igaratá, Vista Azul e
Brotas/Pinhal.
O atendimento ocorrerá na subprefeitura Dom
Pedro, na Estrada Muni-

O cadastramento
está sendo
realizado
em 478
municípios
paulistas
e o comparecimento
do eleitor é
obrigatório

cipal, 375, no Igarapés,
no horário das 9h às
16h30, com suspensão
do serviço às 12h para

uma hora de almoço. O
atendimento será feito
por ordem de chegada do
eleitor, sem necessidade

de agendamento.
Para fazer a biometria,
é necessário que o eleitor
apresente documento de
identidade c o m fot o,
comprovante de endereço em nome do eleitor emitido nos últimos
3 (três) meses, e o título
de eleitor (se tiver).
O TRE também firmou pa r ce r i a com a
Prefeit ura para uti lizar o espaço do AtendeBem, no tér reo do
Paço. De acordo com
a parceria, o TRE destina funcionários para
a realização do serviço
e a administração municipal cede a estrutura
física (espaço e equipamento).
OBRIGATÓRIO
O cadastramento está
sendo realizado em 478
mu n ic ípios pau l i st a s
desde fevereiro deste ano.
A Revisão do Eleitorado, como está sendo
chamada pela Justiça
Eleitoral, termina em 19
de dezembro de 2019, e
o comparecimento do
eleitor é obrigatório.
O cadastramento biométrico também pode ser
feito nos dois cartórios
eleitorais instalados em
Jacareí.
NÚMEROS
De acordo com os cartórios da cidade, Jacareí soma, atualmente,
166.566 eleitores, sendo
que 97.265 fizeram a biometria, 58,39% do total
de eleitores inscritos no
município.
Os números foram
atualizados a pedido do
Diário de Jacareí nesta
quinta-feira (25)

Prefeitura inicia revitalização de
praça da Rua Chiquinha Schurig
Divulgação/PMJ

A Redação

Divulgação/PMJ

Serviço atenderá eleitores de 15 localidades a partir de segunda-feira (30), seguindo até sexta-feira (4)

17h, sem intervalo para
o almoço.
De acordo com Henrique José Amaral, chefe de cartório da 396ª
Zona Eleitoral do Município, o atendimento
é feito por ordem de
chegada do eleitor, sem
necessidade de agendamento. Neste sábado,
dia 28/09, não haverá
atendimento.

Homens da Secretaria de Meio Ambiente e funcionários da
Concessionária Ambiental trabalham na reforma da praça

A Redação
A Prefeitura de Jacareí
anunciou mais uma obra
de revitalização em praça, sob a coordenação da
Secretaria de Meio Ambiente. A ‘bola da vez’ é
a Praça Soldado Constitucionalista de 1932, que
fica na rua Chiquinha
Schurig (perto do Clube
de Campo), e receberá
uma reforma total.
Nos últimos meses
a via, que é de paralelepípedos, vem sendo
afetada por interrupções
no trânsito com obras do
SAAE e, em breve, deverá receber pavimentação
asfáltica.
Os trabalhos de revitalização da praça começaram na segunda-feira
(23) com uma equipe da

secretaria e funcionários
da Concessionária Ambiental, e devem estar
concluídos em 45 dias.
A Secretaria de Mobilidade vai proibir o
estacionamento naquele
local para garantir a segurança dos pedestres
e motoristas durante os
serviços.
A revitalização do local compreende a troca
do piso, paisagismo, instalação de luminárias de
LED, manutenção dos
bancos, poda de árvores,
pintura, calçadas novas,
troca da grama, canteiro
e acessos.
A praça, que possui
1.600 metros quadrados, já está fechada com
alambrado, para dar mais
segurança dos frequentadores do espaço.
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Ex-prefeito sofre novo ‘revés’
e é condenado pelo Supremo
Marco Aurélio (PT) foi condenado STF por improbidade administrativa. A decisão foi publicada no dia 12
O ex-prefeito Marco
Aurélio de Souza (PT),
que governou Jacareí entre os anos de 2001 a
2008, sofreu um novo
revés na esfera judicial.
Desta vez, ele foi condenado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) por
improbidade administrativa. A decisão do caso
contou com a relatoria do
Ministro Marco Aurélio e
foi publicada no dia 12 de
setembro.
O agravo impetrado
pela defesa do ex-prefeito foi indeferido pelo
STF que confirmou deci-

são anterior do Tribunal
de Justiça de São Paulo
(TJSP), que já havia condenado o político. Ao
confirmar a decisão de
Seg unda Instância, o
STF considerou que para
simples reexame de prova
“não caberia recurso extraordinário”.
A Ação Popular contra Marco Aurélio, que
motivou a condenação,
foi ajuizada pelo então
vereador Pedro Motta,
em 2001. O ex-prefeito foi
acusado de se utilizar de
uma publicação oficial
do Município para fazer
promoção pessoal. Em
sua decisão, o Ministro

O ex-prefeito
Marco Aurélio durante
entrevista à Rádio
Piratininga (AM 750)

DJ/Arquivo

A Redação

Marco Aurélio cita o artigo 37 da Constituição
Federal que versa sobre a

impessoalidade e o caráter informativo do uso de
veículos oficiais.

No início do ano, Câmara rejeitou as contas de 2006
Em feverei ro deste
ano, a Câmara Municipal rejeitou as contas do
ex-prefeito relativas ao
exercício de 2006, fato
que, segundo especialistas, o deixaria inelegível
para concorrer nas eleições do ano que vem.

Dias depois, durante
entrevista à Rádio Pirat i n i n ga (A M 75 0),
M a r c o Au r él io d i s s e
que iria recorrer à Justiça Comum para tentar reverter a decisão.
“Porque todos os argumentos que os verea-

dores precisavam para
fazer uma votação de
ap r ov a ç ã o d e c o nt a s
foram dados. No entanto, parece que já estava
determinada a votação”,
comentou.
Marco Aurélio disse
que a votação das con-

tas por parte da Câmara, que já haviam sido
ap r e c i a d a s e m out r o
momento, tinha como
objetivo tirá-lo do páreo
para as eleições municipais do ano que vem. Foi
uma ‘manobra política’
na visão do petista.

“No meio de propaganda oficial, o ocupante
do cargo público não tem
a mesma liberdade, pois
não é parte componente
do esquema constit ucional de liberdade de
imprensa; ao contrário,
deve pautar-se pela mais
absoluta impessoalidade
e objetivar exclusivamente o caráter informativo .... dela não podendo
constar nomes, símbolos
ou imagens que caracterizem promoção pessoal
de autoridades ou servidores públicos”, reforça.
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lação eleitoral afirmam
que essa decisão do STF
não se aplica à Lei da
Ficha Limpa. “A jurisprudência do Tribunal
Superior Eleitoral exige
que os efeitos de uma
condenação por improbidade venham expressos na parte dispositiva
da decisão, ou seja, na
sua parte conclusiva”,
af ir ma um deles, que
preferiu não ser identificado pela reportagem.
“E, ao que parece, neste
caso específ ico do ex
-prefeito, não foi o que
ocorreu”, completa.

CONSEQUÊNCIAS
Especialistas em legis-

OUTRO LADO
Procurado pelo Diário
de Jacareí para comentar
o assunto, o ex-prefeito
d i sse que já fez contato com o advogado
que cuida do caso, que
a i nd a cabe rec u r so e
que está confiante que
conseguirá provar que
não houve nada de ilícito
na ocasião do fato.

ELEIÇÕES 2020
Durante a entrevista,
Marc o Au r é l io d i s s e
ainda achar ‘perigoso’
se declarar pré-candidato, mas disse que
e s t á à d i s p osiç ã o d o
PT para concorrer em
2020. “Para toda pessoa que está no PT e

se coloca antecipadamente como candidato, a tendência é d a r
problema lá na frente,
porq ue o P T te m re gras”, reforçou. ‘Neste
sentido é preciso conversar e verificar qual o
melhor nome’, ponderou
o ex-prefeito.
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Arquivo/Agência Brasil

CTPS digital usa CPF para identificar trabalhador
editais

O governo federal publicou, na terça-feira (24),
a Portaria 1.065/19 com
as regras para a emissão da nova Carteira de
Trabalho e Previdência
Social (CTPS) digital.
O documento virtual é
equivalente ao impresso, mas não o substitui,
e tem a diferença de
a dot a r o nú me r o do
CPF para identificar os
trabalhadores.

De acordo com o governo, a Carteira de Trabalho digital será previamente emitida para todos
os inscritos no CPF. No
entanto ela precisa ser
habilitada, o que pode ser
feito pelo endereço acesso.gov.br, com a criação
de uma conta única.
A nova CTPS digital
também pode ser habilitada e acessada pelos
aplicativos móveis.

imóvel
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

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).

COMUNICADO
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A Redação

O projeto ‘Ru a s do
Sa mba’, de se nvolv ido
pela Fundação Cultural
de Jacarehy em parceria
com a Associação Jacareiense do Samba, segue
com a agenda do Carnaval 2020, neste domingo (29), no Jardim das
Indústrias (região leste).
A programação, aberta
no dia 22, no distrito do
Parque Meia-Lua, com a
Unidos do Jacarezão e a
participação especial da
Unidos de Santa Helena,
prevê o lançamento dos
sambas enredos das escolas de samba em encontros nas suas comunidades para promoção
e dif usão do Carnaval
do ano que vem.
Neste domingo (29),
das 15h às 19h, a Luz
do Amanhã promove o
evento em sua sede, do
Jardim das Indústrias,
com pa r t icipação da
Unidos do Jacarezão. A
roda de samba será na

Divulgação/FCJ

Serão cinco encontros em bairros com a participação das escolas de samba de Jacareí
O projeto
‘Ruas do
Samba’ é
aberto ao
público geral
e tem entrada
gratuita

Rua São Jerônimo.
O calendário divulgado pela Fundação Cultural aponta para outros
três dias de muito samba
em Jacareí, a conferir:
05/10 (sábado)-Escola
de Samba ‘Estrela Cadente’, com participação
e s p e c i a l d o g r up o d a
Un idos do Á lcool, na

Praça do Jardim Emília,
das 19h às 23h
06/10 (domingo) - Unidos de Santa Helena, com
participação especial do
grupo Estrela Cadente,
na Rua São Paulo S/N,
no Jardim Didinha, das
17h às 21h.
19/10 (sábado )-Esco-

la de Samba
Unidos do
Á l c o ol c o m
participação especial
da escola de
samba Luz do
Amanhã, na
Avenida São
Matheus, 610, no Jardim
São José, das 19h às 23h.
Ainda de acordo com
a Fu nd ação C u lt u ra l,
o projeto ‘Encontro de
Baterias das Escolas de
Samba’ e a ‘Escolha da
Corte 2020’ acontecerão
no dia 23 de novembro
(sábado), a partir das 18h,
na sede do Bunkyo, no
Jardim Esperança.

F

Agora sim!

oi apenas coincidência a coluna ter apresentado nas últimas
2 semanas textos sobre documentários à esquerda e hoje
trazer a obra do Movimento Brasil Livre (MBL), ‘Não Vai Ter
Golpe!’, lançado este mês, disponível em algumas plataformas, à
direita da dupla citada.
Como bem explicou o professor e filósofo Olavo de Carvalho,
ambientes ditos cultural, educacional, durante décadas foram
dominados pelos vermelhos. Quem leu Gramsci e Escola de
Frankfurt sabe.
Principalmente a partir da década de 60, filmes, livros, jornais, revistas da via destra foram banidos da circulação. No lugar, o pensamento socializante, teorias marxista e paulofreirista. “Tornar as pessoas socialistas sem que notem”, por meio da
ocupação de espaço em universidades, por exemplo, como ditou
Gramsci em ‘Escritos Políticos’, era a meta, alcançada com êxito.
Mas a partir da revelação da existência do Foro de São Paulo em meados dos anos 90 por Olavo, e publicações como ‘O
Imbecil Coletivo’, a estrada, parece, tomou outro caminho. Não
à toa, foram resgatados Gilberto Freyre, Paulo Francis, Carlos
Lacerda, Nelson Rodrigues, Roberto Campos, Mário Ferreira dos
Santos, dentre outros.
E longas com temáticas que não e viam, como os do ‘Brasil
Paralelo’, do cineasta Josias Teófilo (o documentário ‘O Jardim
das Aflições’, sobre a obra de Olavo) e ‘Não Vai Ter Golpe!’ (MBL).
Este nos remete ao impeachment de Dilma encaminhado pelas manifestações que começaram em novembro de 2014 pelo
grupo da ideia de economia liberal liderado por Renan Santos e
Kim Kataguiri.
Nas imagens captadas por eles mesmos durante o período,
vemos todos bastidores da organização, debates, rusgas e vitórias do Movimento. Com script bem moldado e trilha sonora surpreendente, o documentário é a ode à turma dos jovens que, sim,
tem lugar na história por conseguirem derrubar a comandante
do executivo.
Com passagens marcantes, como a marcha a Brasília, o MBL
atraiu simpatizantes e arrebatou de adolescentes a idosos que
‘não sabiam aonde ir’.
Depoimentos de Luiz Pondé, Rodrigo Constantino, Janaína
Paschoal e Ives Gandra Martins reforçam a importância da fita.
Deixam a ‘Democracia...’, de Petra, ‘... em Vertigem’. Finalmente
estamos em processo de desintoxicação.
Duração: 134 minutos. Cotação: bom.
Rodrigo Romero é jornalista e
escreve para este jornal semanalmente
www.recantodasletras.com.br/autores/rodrigoromer

Recomendamos...
Clube do Blues traz destaque nos
EUA em show no EducaMais Jacareí

C

onsiderado um dos maiores cantores de blues da atualidade, o norte-americano Earl Thomas fará sua estreia
em Jacareí neste domingo (29), no Clube do Blues. No show,
que será na Sala
Ariano Suassuna, no EducaMais Jacareí, às
20h, o artista
estará acompanhado dos guitarristas Igor
Prado e Josiel
Oliveira,
do
baterista Josias Isidoro e baixista, Douglas Couto, além da
participação especial de Marcelo Naves e Danilo Simi.
Os ingressos, gratuitos, devem ser retirados com uma
hora de antecedência na bilheteria do EducaMais Jacareí.

Saúde

José Callais/Divulgação

‘Ruas do Samba’ prossegue com
evento na escola Luz do Amanhã
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Saúde

Izaias já admite prorrogar período de
intervenção na Santa Casa de Jacareí
A Redação
O prefeito de Jacareí,
Izaias Santana (PSDB),
admitiu que poderá prorrogar por mais um período a intervenção na Santa Casa de Misericórdia
que, em junho de 2019,
chegou a 16 anos sob a
‘tutela’ do Município. A
informação foi veiculada
durante entrevista ao
Jornal Piratininga (AM
750), na manhã da última
segunda-feira (23).
O período em vigor foi
prorrogado por mais seis
meses, até 06 de dezembro deste ano. Conforme
o Diário de Jacareí antecipou no início de junho,
o acordo foi celebrado
durante reunião entre o
prefeito e representantes
da Irmandade no dia 04
de junho. No dia seguinte
ao encontro, fez 16 anos
que a administração do
hospital foi assumida
pela Prefeitura, durante
a gestão do ex-prefeito

Marco Aurélio de Souza
(PT), em 2003.
“Ainda temos muito
detalhes e tem também
a questão da segurança.
A Irmandade precisa
estar consciente, precisar
estar segura e o projeto
todo desenhado, todo
especificado. Estamos
tendo a maior paciência
para conduzir as coisas
no tempo e no ritmo da
Irmandade, para depois
não alegarem que houve
pressão. Espero resolver
isso o ano que vem, mas
se não der, vou dizer
para as pessoas com toda
a humildade que não
foi possível por isso e
por aquilo...e continuar
pensando em novas soluções”, afirmou.
Segundo Izaias, a Irmandade precisa indicar
quem é o terceiro que irá
se responsabilizar pela
gestão do hospital para
que a Prefeitura possa
formalmente levantar a
intervenção. “Eles estão

Reprodução/Facebook

A informação do prefeito foi veiculada durante entrevista ao Jornal Piratininga (AM 750), na manhã da última segunda-feira (23)
O prefeito Izaias Santana
durante entrevista ao
jornalista Angelo Ananias na
Rádio Piratininga (AM 750)

conversando e têm até
o final de setembro para
indicar quem irá assumir.
O que eu não posso é
suspender a intervenção
sem saber o que irá acontecer no dia seguinte”,
reiterou.
O prefeito de Jacareí
disse ainda que em nenhum momento a Prefeitura impôs a escolha de
uma Organização Social

(OS) que poderá assumir
o hospital, ‘mas é preciso
que seja um grupo que
ofereça seg urança no
negócio’. “Eles (a Santa
Casa) têm a liberdade
de escol her qualquer
parceiro. A partir da indicação desse parceiro,
é evidente que teremos
um primeiro passo para
colocar fim à intervenção”. Izaias diz que é

preciso mostrar que o
grupo é sólido, capaz
de assumir um hospital
como é a Santa Casa, e
que ofereça à Prefeitura
tranquilidade para formalização do contrato, e
garantias de atendimento dos usuários.
PAGAMENTOS
Izaias Santana admitiu que nos quase três

anos de mandato, seu
governo deixou de cumprir com alguns pagamentos em nome da Santa
Casa, como Contribuição Patronal, FGTS e
“tributos com volume
de dívida tão grande que
já estão em discussão”,
reforçou. Prestadores
de serviço, como médicos contratados como
pessoas jurídicas (PJ),
são os que mais vem
sofrendo com a falta de
recursos para garantir
compromissos.
O prefeito de Jacareí
disse também que vai
continuar apostando na
ampliação de unidades
de saúde como forma de
descentralizar os serviços
e garantir atendimento
à população, e que o
projeto de construção de
um novo pronto-socorro
(promessa de campanha
e anunciado em 2018),
com investimentos da
ordem de R$ 15 milhões,
está suspenso.

Hospital fecha 2018 com dívidas
na casa dos R$ 100 milhões
A Santa Casa de Jacareí
fechou 2018 com dívidas
de cerca de R$ 100 milhões. A informação foi
confirmada pelo secretário
de Governo, Celso Florêncio,
durante audiência pública
realizada no último dia 29 de
maio, na Câmara Municipal.
O evento foi convocado pela

Comissão de Saúde e Assistência Social do Legislativo
para discutir o possível fim da
intervenção do Município
no hospital.
De acordo com Florêncio, a dívida total até 2018
estava em torno de R$ 100
milhões, sendo que 27%
constituem-se em dívida

de curto prazo, como fornecedores, obrigações sociais, fiscais e trabalhistas.
Os maiores credores
da dívida são o Governo
Federal (R$ 54,4 milhões),
por meio do Programa
de Fortalecimento das
Entidades Privadas Filantrópicas do Sistema Único
de Saúde (PROSUS), a
Caixa Econômica Federal
(R$ 9,3 milhões) e a Timemania (R$ 3,6 milhões),
este último referente a
parcelamento de débito
de FGTS.
Na última segunda-feira (23), durante entrevista
à Rádio Piratininga, o
prefeito Izaias Santana esclareceu que em nenhum
momento foi dito que a
quitação seria integral e
a Santa Casa devolvida
à Irmandade ‘limpa’ de
qualquer dívida.
“Assumir a responsabilidade é diferente de pagar
as dívidas, não no ato,
não à vista. É dizer que,
e m ú lt i m a i n s t â nc i a ,
recai sobre o Município
que fez a inter venção.
Mas tudo passa por um
processo que, inclusive,
depende da aprovação
da Câmara; tem todo um
processo para trabalhar
essa dívida, ver o que realmente é devido e o que
não é devido”, finalizou.

