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Renner ‘descarta’ Jacareí e decide
instalar novo CD em outra cidade
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corredor de ônibus
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A informação foi confirmada oficialmente ao Diário de Jacareí pela assessoria de imprensa da Renner, em São Paulo

Serão 11.2 km de corredor, cuja implantação das faixas será dividida em duas fases

A

Prefeitura Municipal anunciou
a implantação de um corredor para o transporte coletivo na região central de Jacareí.
De acordo com o governo Izaias

Santana (PSDB), o ‘objetivo é organizar os veículos nas vias públicas,
reduzir o conf lito entre ônibus e
automóveis e, ordenar o uso do sistema viário da região central’. Pg. 3
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Editorial

Conhecimento

DANÇA DAS CADEIRAS

O administrador Júlio Pires deixou o comando da Secretaria
de Meio Ambiente de Jacareí, na quinta-feira (10). Pires estava no
cargo há pouco mais de dez meses. Ele tomou posse no dia 2 de
janeiro deste ano, em solenidade realizada no Parque da Cidade.
Em nota, a atual administração informa que ele pediu demissão
‘por motivos particulares’.

S

ORRIDENTES

Reprodução/Facebook

A pasta voltará a ser comandada pela então secretária de Finanças, Rossana Vasques. Em seu lugar, retornará o economista,
Claudio Tosetto, que ocupou o cargo de secretário de Finanças
até dezembro de 2018. Tosetto presidia o Serviço de Regulação
de Jacareí, e passará o ‘bastão’ para o advogado Gustavo Costa
que, com exceção dos demais envolvidos, não aparece nesta foto
divulgada pelo prefeito Izaias em sua página no Facebook.

MEMÓRIA

Júlio Pires já foi presidente do PSDB de Jacareí e coordenou
a campanha da Izaias na eleição para prefeito, em 2016. Em 2018,
candidatou-se a deputado estadual, mas não conseguiu se eleger.
Durante sua permanência à frente pasta, não foram poucas as críticas que recebeu, especialmente de vereadores (inclusive os da
base do governo) quando à morosidade na realização de serviços
de capina e roçada no município.

CPI

Pires também enfrentou, recentemente, uma greve de dois
dias de funcionários da empresa Ambiental, concessionária dos
serviços de coleta de lixo. A paralisação em setembro, sob denúncia de que a empresa vinha atrasando pagamento de salários e
o depósito de obrigações trabalhistas, levou à Câmara a aprovar
a instauração de uma CPI – Comissão Parlamentar de Inquérito,
presidida pelo vereador Luís Flávio Dias (PT).

FACILIDADES

Divulgação/CMJ

O presidente da Câmara, Abner de Madureira
(PL), sugeriu ao prefeito que o pagamento de tributos municipais possa ser efetuado por meio de
cartões de crédito ou de débito. Segundo o vereador, até mesmo impostos em atraso, poderiam
ser recebidos por esse meio eletrônico. “Os cartões de crédito e débito hoje se tornaram meios
de pagamentos de obrigações comuns em todo o mundo, como foi
no passado o talão de cheques”, justificou Abner.

DINHEIRO DE MULTAS

Órgãos e entidades de trânsito poderão ser obrigados a informarem, pela internet, o destino do dinheiro arrecadado com
multas. A regra está prevista no Projeto de Lei 4.724/19, apresentado na Câmara Federal pelo deputado Célio Studart, do PV
do Ceará. A proposta estabelece que a divulgação seja feita em
linguagem acessível, para garantir mais transparência em relação
à utilização dos recursos.

CBT
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De acordo com o Código Brasileiro de Trânsito, o valor arrecadado por meio de multas deve ser usado em sinalização, educação
no trânsito, engenharia de tráfego, policiamento e fiscalização.
Além disso, 5% do total vai para o Fundo Nacional de Segurança e
Educação no Trânsito, ligado ao Ministério da Infraestrutura. Isso
significa que todo o dinheiro das multas deve ser investido em
ações para melhorar a segurança no trânsito.

P

Jacareí não está para amadores

or sete segundos, um
senhor de 80 anos não foi
atingido por um pedaço da
marquise que desabou sobre a
calçada em frente a uma loja na
Praça Conde de Frontin, quase
início da Rua Pompílio Mercadante. Foi na última quinta-feira
(10), às 8h30 da manhã. Ele caminhava apressadamente pelo
passeio quando aquela massa
pesada desprendeu do canto
superior direito da marquise,
três metros acima, sete passos
adiante. Foi só susto para ele e
alerta para nós. Logo depois, a
Prefeitura interditou a calçada
sob risco. A marquise apresenta
visivelmente rachaduras em
toda extensão. Seria a única?!
Na noite anterior, durante
sessão da Câmara Municipal, os
vereadores preocupavam-se em
denunciar o de sempre: córrego
do Meia-Lua sem guard rails,
com saldo de dois acidentes

e um óbito; buracos nas vias
públicas, atendimento à saúde
e até críticas ao novo horário
das sessões agora noturnas.
Comentava-se, nos bastidores,
a intenção de pressionarem o
prefeito para que amplie o nú-

Enquanto
isso, caminhar
pela sofrida
cidade exige

cuidados

mero ciclovias no centro, dado
o sucesso da pista construída
no Parque Cassununga. Segundo os comentários, ciclistas
abusam e pilotam bikes sobre
calçadas comuns para sustos
dos pedestres.
De marquise sem manutenção ainda ninguém sabia. Com

certeza vão entrar na próxima
lista. Bom relembrar que cimentados também envelhecem.
Portanto, mais dois assuntos
para cutucarem o Executivo:
ciclovias no centro e marquises perigosas de prédios sem
manutenção, inclusive alguns
pertencentes à Municipalidade.
Enquanto isso, caminhar pela
sofrida cidade exige cuidados:
olhar para baixo para não tropeçar em calçada disforme;
para cima, a ver se as marquises estão seguras; para a
esquerda, se não vem bicicleta
na contramão e para a direita
se não vem ciclista pela calçada comum; na ciclovia, para os
dois lados já que é pista única;
para frente, se não se aproxima suspeito; para trás, se não
está sendo seguido. Jacareí
definitivamente não está para
amadores.
É a nossa opinião.

erço p u r o d e f i brilhantes,/
“B lhos
Tradiçã o de ine-

gável valor. ..
Inspirada pelos versos
do Hino de Jacareí, reproduzidos acima, nasceu
esta coluna. A letra foi de
autoria do poeta Benedito
Mendes e a partitura, do
músico Jacareiense Messias Santos.
Houve influência indireta do então vereador
Dario Bueno, que usava o
nome político ‘Dario Burro’. Ele havia parado com
as postagens de ‘Filhos
Brilhantes’ no YouTube,
onde apresentara por certo tempo uma série de
entrevistas com personagens locais. Falei com ele
se não se incomodaria se
eu usasse o mesmo nome
para uma coluna no Diário

O primeiro filho brilhante
de Jacareí.
Burro, ao
contrário, até
me incentivou
que fizesse isso.
Embora não fosse necessária
tal solicitação,
quis fazê-la por
respeito. Achei
‘Filhos Brilhantes’ o t ítulo
ideal, mas ele o
usara primeiro.
Falei com o diretor do jornal, Angelo Ananias, que
aceitou a ideia de pronto.
Assim, nascia esta coálbum de família
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luna em 14 de
janeiro de 2011,
nesta mesma
página, neste
mesmo espaço. O primeiro
entrevistado:
Manoel Coutinho, conhecido
como Manoel
das Ervas, então com 88
anos. Ele me
recebeu no ‘paraíso com várias espécies
de ervas medicinais’ que
possuía em terreno do
bairro Cidade Salvador.

*Paulo de Tarso Castro Carvalho

R

eza a Constituição
que a família é à base
da sociedade, conceito que não encontra
contestadores, em regra.
Desse modo, havendo
filhos e mesmo com a
ruptura da sociedade conjugal pela separação ou
do vínculo matrimonial
pelo divórcio, prevalece o
ligamento familiar com a
prole detentora de direitos
e os genitores titulares de
obrigações e direitos.
A ruptura do enlace não
afeta, ou ao menos, não
deveria atingir o exercício
do poder familiar exercido
igualmente pelos genitores, que substituiu o antiquado pátrio poder. Aos
pais cabe conjuntamente
a direção, a criação e a
educação dos filhos menores, representando-os nos
atos da vida civil.

Guarda Compartilhada
A Lei confere aos mesmos o direito de ter os
filhos em sua companhia
e guarda. Neste ponto, residem inúmeras questões
que aportam no Judiciário.
São situações em que os
pais divergem, podendo
resvalar ou mesmo alcançar a alienação parental
tão indesejada pela sociedade e punida pela legislação especial. Atualmente,
prevalece por força legal,
a modalidade de guarda
compartilhada, sendo a
hipótese de guarda unilateral uma exceção que
deverá ser analisada pelo
julgador diante das provas
produzidas e após amplo

e irrestrito contraditório.
A decisão pela guarda
compartilhada ou unilateral; o direito de visitas,
de retirada da criança do
lar para passeios, estarão
sempre condicionados ao
bem-estar, segurança e
proteção integral da criança, especialmente aquelas de tenra idade, que
dependem da mãe continuamente. Considera-se
criança para efeitos legais,
a pessoa até doze anos de
idade incompletos.
Ocorre, todavia, que
muitos pais, (aqui entendido) o homem, insistem em
retirar criança ainda bebê
para passeios que podem

Seu Manoel, esta é minha esposa; ela não consegue engravidar. O que o
senhor tem aí pra remediar
isso? /Nada, meu filho. Não
tenho nada. /Eu sei que o
senhor tem, Seu Manoel. /
Tenho não. Mas, leve esta
mistura de ervas pra fazer
chá. Vai tirar dela a ansiedade pelo que está passando”. O marido ia. Certo
dia voltava para agradecer;
iria ser pai.
Esta coluna estava programada para daqui a três
meses, quando vai entrar
no 10º ano de publicação
(300 ‘filhos’). Seu Manoel,
que seria lembrado, não
pode esperar. Morreu há 12
dias. Antecipo a homenagem. Que são 90 dias para
quem agora possui toda
eternidade?!
causar danos físicos e/
ou psicológicos, segundo
o entendimento da mãe,
que reluta no afastamento
do lar, admitindo apenas
visitas irrestritas, até que
uma idade adequada se
apresente. Diante do impasse, o Poder Judiciário
é acionado, o Promotor
de Justiça convocado a
opinar e o julgador para
decidir. Poderá socorrerse de orientação técnico
-profissional ou de equipe
interdisciplinar, como determina o Código Civil.
Muito embora o juiz não
esteja vinculado a tais pareceres, um olhar técnico,
é sempre bem-vindo, mormente quando se cuida
de interesse de incapaz
e dissenso dos genitores.
*Dr. Paulo de Tarso Castro
Carvalho é advogado, mestre
em direito e professor universitário.
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Prefeitura anuncia implantação de
corredor de ônibus na região central
Secretaria de Mobilidade de Jacareí garante que a iniciativa irá melhorar o tempo de deslocamento dos passageiros, entre outros benefícios
A Prefeitura Municipal
anunciou a implantação
de um corredor para o
transporte coletivo na
região central de Jacareí.
De acordo com o governo
Izaias Santana (PSDB), o
‘objetivo é organizar os
veículos nas vias públicas,
reduzir o conf lito entre
ônibus e automóveis e,
ordenar o uso do sistema
viário da região central’.
O projeto do novo corredor do transporte coletivo foi concebido pela
Secretaria de Mobilidade
Urbana. A pasta garante
que a iniciativa irá melhorar o tempo de deslocamento dos passageiros
entre a origem e destino.
Serão 11.2 km de corredor, cuja implantação
das faixas será dividida
em duas fases. A primeira
abrange 7.1 km e contemplará a Avenida Siqueira
Campos, Rua General
Carneiro, Avenida Davi
Lino (em torno do Parque

faixas compartilhadas e
será executada somente
em 2020 após a conclusão
das obras do SAAE.

DIVULGAÇÃO/PMJ

A Redação

Serão 11.2 km de corredor em vias do Centro e São João, cuja
implantação das faixas será dividida em duas fases

da Cidade), Rua Miguel
Esper, Rua Miguel Leite
do Amparo, Rua Chaquib
S. Ahmed, Rua Dr. Lúcio
Malta e Luiz Simon, Praça dos Três Poderes, Rua
XV de Novembro, Rua
Alfredo Schuring, Rua
Rui Barbosa, Rua Barão
e Rua Moisés Ruston.
Ainda de acordo com
a atual administração, o

cronograma de implantação para a primeira fase
foi organizado de maneira
gradativa ‘para que a população se habitue, sem
surpresas ou penalizações
injustas’, reforçou.
A segunda fase, que
são os outros 4.1 km que
passam pela região do
bairro São João (região
oeste), receberá apenas

FAIXAS
O corredor do transporte coletivo em Jacareí
terá apenas 25% do seu
traçado destinado para
as faixas exclusivas e a
maior parte da extensão,
75%, será para as faixas
compartilhadas (ônibus
e carros). As faixas exclusivas serão pintadas
apenas nas r uas mais
largas, para não atrapalhar o trânsito.
A obrigatoriedade do
uso da faixa será de segunda a sexta-feira, das
6h às 9h e das 16h às 19h,
fora desse horário todas
as vis continuarão a ter
tráfego livre.
A Prefeitura informou
ainda que durante este
mês de out ubro, será
finalizada toda a sinalização horizontal e vertical das vias. Além das
placas, nas faixas com-

A Prefeitura Municipal lançou, na sextafeira (11), o aplicativo
gratuito ‘Conecta Jacareí’. De acordo com a
atual administração, a
ferramenta digital vai
permitir, ‘de maneira
prática e rápida’, o acesso a diversos serviços,
facilitando a vida do
cidadão em Jacareí. O
evento de lançamento
do app foi realizado no
auditório da Secretaria

Divulgação/PMJ

Jacareí ganha ferramenta digital de
acesso a diversos serviços municipais
Neste primeiro momento,
o aplicativo estará
disponível para celulares
com sistema Android

de Educação.
A subsecretaria de Comunicação da Prefeitura
explica que, neste primeiro momento, o aplicativo estará disponível
para celulares com sistema Android. Para criar
uma conta no aplicativo
será necessário fornecer

José Luiz Bednarski

L

ouva-se o Diário de Jacareí, que expõe tendências
e proporciona espaço a diversas correntes de
pensamento. Na edição passada, por exemplo,
uma profissional ligada a produtos didáticos dirigidos
a unidades de ensino condenou o ensino em domicílio.
A especialista relaciona-o “entre as prioridades do
atual governo”. Preteriu os critérios científicos, em prol
de comentário partidário raso e desconsiderou que o
método provém de países muito mais desenvolvidos
que o nosso e é praticado muito tempo antes do fortalecimento filosófico conservador nacional.
Para referida expert, outra fonte de crítica ao ‘homeschooling’ é a falta de lei que o regulamente. Despreza que o excesso de normatização mais trava que
ajuda o País, como se os autodidatas e seus apoiadores
devessem depender de prévia autorização governamental para buscar o aprimoramento pelo estudo.
A veia autoritária a tolher qualquer espontaneidade

Além dos Muros da Escola
e espírito crítico fora do ‘script’ governamental tenta
se disfarçar em ladainhas distorcidas, como tachar de
superproteção o interesse familiar em participar mais
ativamente do desenvolvimento educacional de seus
pupilos.
A socialização e o contato com a diversidade, alegados
como grandes diferenciais, na verdade, não são atributos exclusivos da escola, tanto que parte considerável
das etapas de ensino infantil é de ingresso facultativo,
e os proveitos apontados podem ser sorvidos doutras
fontes de convívio social, como clubes, igrejas, núcleos
esportivos e cursos extracurriculares.

Levantamento de dados determinou
funcionamento de faixas do corredor
Os estudos para implantação do corredor
do transporte coletivo em
Jacareí foram iniciados
em outubro de 2017. De
acordo com a Secretaria
de Mobilidade Urbana,
eles incluíram o mapeamento das linhas e extensão de km do município,
número de passageiros
transportados por dia em
cada linha, definição de
nomes, dimensões de largura e extensão das via
que trafegam os ônibus,
quantidade de faixas de
rolagem (acostamentos
ou estacionamentos no
sentindo de fluxo), quantidade de ônibus que

circulam nas vias, fluxo
de carros, motos, ônibus
e caminhões, tempo de
deslocamento entre pontos de paradas e tempo tal
e, pesquisa de percepção
e satisfação do usuário.
Ainda segundo a pasta, a pesquisa de satisfação, por exemplo, enfatizou que o horário de pico
no transporte coletivo é
de segunda a sexta-feira,
6h às 9h e das 16h às
19h e que, 68% desses
usuários têm a finalidade
de deslocamento para
trabalho, estudo e saúde.
Mais i n for mações,
acesse: www.diariodejacarei.com.br.

partilhadas haverá uma
linha paralela tracejada e
as faixas exclusivas serão
sinalizadas com a pintura
de uma faixa contínua,
para que os condutores
não tenham dúvidas.

Em novembro, serão
realizadas as ações educativas para conscientização dos condutores e, em
dezembro, será iniciado o
funcionamento do corredor e fiscalização.

o CPF e outros dados
pessoais, além de criar
um cadastro e senha. A
ferramenta foi desenvolvida pela Diretoria de
Tecnologia da Informação (TI), da Secretaria
de Administração e Recursos Humanos.
Entre os diversas funções do aplicativo, o
usuário poderá solicitar
os serviços do AtendeBem (com possibilidade
de inserir fotografias
nas ocorrências), Meio
Ambiente, Fast Cidadão
(aplicativo da Secretaria
de Saúde), SAAE (Sistema Autônomo de Água e
Esgoto), ‘Estapar’ (Zona

Azul), ‘Sine fácil’ (vagas
de emprego), JTU (Jacareí Transporte Urbano)
e Poupatempo. O munícipe também poderá
encontrar telefones úteis
e outras informações.
A subsecretária de
Comunicação, Carolina
Xavier, esclareceu que o
lançamento do aplicativo é um entre os diversos esforços da gestão
em facilitar o acesso à
serviços públicos para
a população, como a
criação do novo site da
prefeitura e a divulgação
de informações úteis
nas redes sociais oficiais
do governo.

O argumento mais falacioso do artigo analisado foi
o ganho de habilidades não cognitivas “para o mundo
do trabalho”, supostamente gerado pelas escolas. Se
assim fosse, o Sistema S (SENAI, SEST, SESC, SESI) nem
existiria, quando na realidade só cresce, para salvação
laboriosa da juventude.
Ao fim, a articulista expõe seu pouco conhecimento sobre o tema, ao considerar de elevado custo
estudar em casa. Redondamente enganada. Reunidos
alunos com propósito comum, despesas fundamentais podem ser cotizadas, além de cortadas outras
pessoais, estruturais e acessórias supérfluas.
O mais sábio e culto Chefe de Estado da História
do Brasil, Dom Pedro II, foi fruto exclusivo do ensino
domiciliar. E o mais aldrabão Presidente, defendido
pelo poviléu e certos (des)educadores, nunca foi fã dos
bancos escolares, também vale lembrar.
José Luiz Bednarski é Promotor
de Justiça da Cidadania e do Consumidor
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Projeto propõe alternativas para
cidadão pagar dívidas municipais
A Redação
Um projeto de lei do
prefeito Izaias Santana (PSDB) deverá criar
ferramentas para contribuintes acertarem suas
contas com o Município.
A proposta que foi encaminhada à Câmara no
último dia 2, visa ainda
otimizar o andamento
das ações de execução
fiscal e cobranças administrativas, e implementar medidas de racionalização tributária.
Uma das propostas
prevê a permissão de
reparcelamento de dívidas. A legislação atual
permite que isso seja feito
uma única vez, o que, de
acordo com a Prefeitura
de Jacareí, dificulta a
regularização de débitos
e aumenta o número de
inadimplentes.
O projeto ainda permite o parcelamento do
I T BI ( I mposto sobre

Divulgação/PMJ

Iniciativa do executivo ainda cancela cobranças relativas ao Plano Comunitário Municipal de Melhoramentos – PCMM
 ARRECADAÇÃO CAI 22% EM 2019
O Município de Jacareí sofreu uma baixa de cerca de
22% em sua arrecadação entre janeiro e setembro deste
ano em relação ao mesmo período de 2018 e 2017. No
ano passado, a arrecadação nos nove primeiros meses
de 2018 ficou em cerca de R$ 490 milhões. Já neste ano,
chegou a pouco mais de R$ 380 milhões, uma diferença de
cerca de R$ 110 milhões.

A proposta visa ainda otimizar o andamento das ações de execução fiscal e cobranças administrativas efetuadas pela Prefeitura de Jacareí

Transmissão de Bens
Móveis), o que antes não
era permitido.
Outra do ação do executivo autoriza a Procuradoria Geral do Muni-

cípio a não ajuizar e a
desistir de execuções fiscais, cujo valor seja igual
ou inferior a R$1.006,65,
equivalente a 15 VRMs
(Valor de Referência do

Município).
De acordo com o prefeito, a medida se justifica porque o dinheiro
gasto com a execução
fiscal supera o valor que

se espera arrecadar com a
ação. Em 2011, o Instituto de Pesquisa Aplicada
(IPEA) calculou que o
custo aproximado para
propor uma execução fiscal é de cerca de R$ 4 mil.
De acordo com a Prefeitura, Jacareí tem mais
de 116 mil execuções
fiscais em curso, sendo
que 76.563 delas (66%)
com valor inferior a R$
1 mil. “O projeto busca
acelerar o andamento das
ações e focar na cobrança
de grandes devedores”,
esclarece Izaias.
Segundo o prefeito, a
ação na representa ‘renúncia’ a essas pequenas

receitas. “O projeto propõe que, depois de dois
anos contados da inscrição do débito na dívida
ativa, o município possa

O projeto
ainda permite
o parcelamento
do ITBI, o que
antes não era
permitido
protestar judicialmente
a dívida (inserção no
cadastro informativo de
inadimplência) para realizar a cobrança”, reforça.

Prefeitura quer revogar lei que
criou contribuição por melhoria
O projeto de autoria do
prefeito Izaias Santana,
encaminhado à Câmara
Municipal no início de
outubro, também prevê
a revogação da Lei nº
4.892/05, que instituiu o
Plano Comunitário Municipal de Melhoramentos
(PCMM). Caso aprovado,
serão canceladas todas
as cobranças relativas a
esta lei.
O PCMM é um sistema
de parceria entre o poder
público municipal e a comunidade para a execução de obras e melhorias,
mediante o pagamento
da contribuição, que tem
despertado decisões contrárias na esfera judicial.
Decisões recentes apontam pela ilegalidade desses
planos nos municípios. A
Justiça entende que há
cobrança de tributo travestida na forma de preço

público, sendo tais ‘contratos’ considerados ilegais.
LEVANTAMENTO
De acordo com Levantamento de ‘Diagnóstico
Socioassistencial Territorializado’ em 98% dos
bairros onde há cobrança
de contribuição de melhoria residem famílias
de baixa renda, “o que
além de tornar o processo
administrativo e judicial
de cobrança ineficaz para
a administração, o torna
oneroso e injusto com a população mais vulnerável”,
reforça o atual governo.
De acordo com a atual
administração, foi constatada a inadimplência
de 70% dessa população,
acarretando altos custos
em processos de cobrança.
Ainda segundo o governo, os valores cobrados
individualmente de cada

contribuinte são irrisórios
em relação aos custos do
processo executório. “Há
um caso, por exemplo, em
que o tributo foi parcelado
em 699 vezes, sendo que
primeira parcela foi paga
em 10/1/2009, no valor
de R$12,76 (doze reais e
setenta e seis centavos), e
a última prestação vencerá
em 10/01/2068”, reforça.
C a so ap r ova d o, o
projeto que extinguiria
a cobrança do PCM N
contemplaria moradores
de bairros como Parque
Santo A ntônio, Maria
Amélia, Centro, Jardim
do Vale, Nova Jacareí,
Jardim Colinas, Cidade
Salvador, Jardim Colônia,
Jardim Nova Esperança,
Jardim Paraíso, Jardim
Pitoresco, Jardim Santa
Marina, Jardim São Luiz,
Santo Antônio da Boa
Vista, Pagador Andrade,
Jardim Vera Lúcia, Parque
dos Príncipes, Parque Califórnia, Parque Meia Lua,
Prolongamento do Santa
Maria, Vila Santa Rita,
São Silvestre e Chácaras
Rurais Santa Maria.
Em nota, a Prefeitura
Municipal esclarece que,
entre 2017 e 2019, a atual
administração levou pavimentação asfáltica a 39
ruas com características
elencadas nessa reportagem sem cobrar nada de
seus moradores.
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Carolina Caldas Lima integra uma equipe de 18 atletas e comissão técnica em intercâmbio no ‘berço’ do judô
A Redação

Jacareí retoma
aplicação
da vacina
pentavalente
Nesta segundafeira (14), quatro
unidades de saúde
de Jacareí retomam
a aplicação da vacina
pentavalente, que
voltou a ser fornecida pelo Governo
Federal. São elas:
Cidade Salvador, Parque Santo Antônio,
Jardim das Indústrias
e Santa Cruz dos
Lázaros. Ao todo,
mais de 200 doses,
que serão distribuídas neste fim de
semana, estarão disponibilizadas nessas
unidades de saúde
do município.

Uma atleta nascida
em Jacareí está no Japão,
desde o último dia 2, para
um estágio de 20 dias
com a seleção paulista
juvenil de judô. Carolina Caldas Lima, de
15 anos, embarcou com
uma equipe composta por
18 atletas e sete membros
da comissão técnica para
intercâmbio técnico nas
cidades de Tóquio e Katsuura, província de Chiba.
O intercâmbio é resultado de uma parceria entre a empresa Ajinomoto
do Brasil e a Federação
Paulista de Judô. Na
lista dos que viajaram,
judocas que ocupam o

Carolina
Caldas Lima
pesa 52kg e,
atualmente,
defende a
Associação de
Judô Calasans
de São José
dos Campos

topo do ranking paulista
da classe juvenil (sub-18)
nas categorias masculina
e feminina.
Carolina Caldas Lima

pesa 52kg e, atualmente,
defende a Associação de
Judô Calasans de São
José dos Campos. A jacareiense tem entre seus

principais títulos os de
campeã Pan-Americana,
Sul-Americana, Brasileira, do Ajinomoto Open,
da seletiva nacional sub18, Sul-Americana Escolar, além de bicampeã
Paulista e do Paulista
Estudantil.
Carol Caldas mora e
estuda em Jacareí, no
primeiro ano do Ensino
Médio do Instituto Thereza Porto Marques.
FORMAÇÃO
A lessandro Puglia,
presidente da FPJudô,
explica que a parceria
visa proporcionar aos
jovens da classe sub-18
uma imersão na cultura
japonesa, de forma a in-

fluenciar positivamente
na sua formação.
“A proposta da parceria que estabelecemos
com a Ajinomoto do
Brasil é levar jovens que
ainda estão dando os
primeiros passos rumo ao
alto rendimento e que, a
partir de toda a vivência
que terão no Japão, possam dar continuidade
ao seu desenvolvimento
técnico e cresçam ainda
mais”, disse o dirigente.
Para o presidente de
hon ra d a Federação,
Francisco de Carvalho
Filho, levar os atletas
paulistas ao ‘berço’ do
judô mundial faz com
que se sintam motivados
e valorizados.

Educação municipal prepara nova
edição da Feira Literária de Jacareí
A Secretaria
da Educação InMunicipal de Edufantil (Pré-Escola
cação está ultimanI e II) e todos os
do detalhes para
professores e agena edição de 2019
tes de Desenvolda Feira Literária
vimento Infantil
de Jacareí (FLIJ),
da rede municipal,
mais uma ação do
poderão escolher
programa ‘Jacareí
um livro de liteCidade Leitora’. O
rat ura infantil,
evento acontecerá
dentre os variados
de 18 a 20 de outítulos adquiridos
t ubro, das 9h às
pela Secretaria de
18h, na Biblioteca
Educação para doMunicipal e demais
ação. Essas obras
espaços do Parque
f icarão expostas
d o s Eu c a l ip t o s,
na ‘Livraria da Secom várias atrações
cretaria de Educaculturais.
ção’, espaço orgaAlém da expo- Evento visa estimular a leitura e ampliar n i za d o n a F LI J
sição e venda de o programa ‘Jacareí Cidade Leitora’
pa ra f a c i l it a r,
obras literárias de
p r i nc ipa l me nte,
diversas editoras e au- ra Digital e muito mais a c i r c u l a ç ã o e a estores, haverá peças de atividades distribuídas colha dos livros pelo
teatro infantil, shows pelos espaços disponíveis público infantil.
musicais, canto coral, no parque.
Organizadores da feiEste ano, para estimu- ra garantem que edito rodas de conversa literária, exposição do Car- lar a leitura e ampliar o ras e livreiros particirossel Literário, Oficinas ‘Jacareí Cidade Leitora’, parão do evento com
Matix, Cubo Mágico além dos alunos do Ensi- a venda de livros com
e Interativa de Leitu- no Fundamental, alunos descontos especiais.
Divulgação/PMJ

O Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) passou
a receber o serviço
itinerante para cadastramento biométrico
eleitoral. A ação do
Tribunal Regional
Eleitoral (TRE), em
parceria com a Prefeitura, segue até o dia
31 de outubro. O PAT
está localizado na
Rua Barão, nº 839, em
frente ao colégio Silva
Prado. O atendimento
ocorrerá das 9h às
16h, sem interrupção
para o almoço.
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Atleta de Jacareí faz estágio no Japão
com seleção paulista juvenil de judô
Divulgação

Divulgação/PMJ

PAT tem
atendimento
para biometria
eleitoral

esportes/cidade

www.diariodejacarei.com.br

6|

www.diariodejacarei.com.br

geral

12 a 18 de outubro de 2019

Escolheu Cabreúva (SP)
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
COMUNICADO DE EXTRAVIO DE DOCUMENTOS FISCAIS
A RUSTON ALIMENTOS LTDA Inscrita no CNPJ 46.686.465/0002-20
e IE 392.019.639.111, situada à Av. Getúlio Vargas, nº. 3069, Jd. Luiza,
Jacareí/SP, vem informar para o mercado em geral, para os devidos
fins, que na data de 24/09/2019 foi constatado o extravio dos seguintes documentos fiscais: (1) NF 267.007 Série 001 Mod. 55 (Danfe) de
23/09/2019, valor R$ 12.540,00; (2) NF 267.008 Série 001 Mod. 55 (Danfe)
de 23/09/2019, valor R$ 5.900,00; (3) NF 267.009 Série 001 Mod. 55
(Danfe) de 23/09/2019, valor R$ 5.900,00 e (4) NF 267.010 Série 001 Mod.
55 (Danfe) de 23/09/2019, valor R$ 2.950,00, devidamente preenchidas.

Renner ‘descarta’ Jacareí e decide
instalar novo CD em outra cidade
A informação foi confirmada ao Diário de Jacareí pela assessoria de imprensa da Renner, em SP
A Redação
A Renner S.A, rede
gaúcha de lojas de roupas
e acessórios para o público feminino, masculino
e infantil, ‘descartou’
Jacareí da rota de municípios que estavam
sendo avaliados para a
construção de um Centro de Distribuição (CD)
no Estado de São Paulo. A
informação foi confirmada oficialmente ao Diário
de Jacareí pela assessoria
de imprensa da Renner,
em São Paulo.
“A Lojas Renner confirma a assinatura do
contrato que prevê a
construção de um Centro de Distribuição, no
modelo ‘built to suit’
(ver definição nesta reportagem), em Cabreúva (SP), como parte do
processo de expansão
da companhia. O local
foi escolhido a partir de

critérios que atendem a
estratégia da empresa”,
diz em nota enviada ao
jornal na última terçafeira (8). Cabreúva tem
cerca de 50 mil habitantes e está localizada a
80km da capital paulista,
na região de Jundiaí.
A empresa não comenta este fato, mas uma
fonte que preferiu não ser

Cabreúva tem
cerca de 50 mil
habitantes e está
localizada a 80km
da capital paulista,
na região de Jundiaí
identificada pela reportagem salienta que, além
de ‘critérios estratégicos’,
um dos motivos que teria
levado a rede gaúcha a
desistir de Jacareí é a
indefinição sobre a Revisão do Plano Diretor

editais

12/10/2019 - 19/10/2019 - 26/10/2019

do Município.
O assunto vem se arrastando há cerca de
um ano, com tramitação
do projeto do executivo
‘travada’ na Câmara de
vereadores por conta
de uma ação na Justiça
impetrada pela Defensoria e pelo Ministério
P úbl ico Est adu a l. O
caso chegou ao Tribunal
de Justiça de São Paulo
(TJSP), mas não tem
data para uma solução.
O EMPREENDIMENTO
O empreendimento,
com cerca de 150 mil
quadrados de construção, será o terceiro da
Renner no país. As atuais unidades estão localizadas nos estados do
Rio de Janeiro e Santa
Catarina.
A NOTÍCIA
No dia 31 de julho
deste ano, o jornal Valor Econômico publicou
nota informando que a
construção do novo CD
da Renner contaria com
aporte de um investidor
pessoa física, com recursos do Kinea (plataforma
de investimentos ligada
ao Banco Itaú), e do outro, a TRX, com dinheiro
da RB Capital.

O modelo ‘built to
suit’ adotado pela empresa para a construção
de seu novo centro de
distribuição é um termo em língua inglesa,
utilizado pelo setor imobiliário para identificar
cont ratos de locação
a longo prazo no qual
o imóvel é construído
para atender os interesses do locatário, já
pré-determinado.
Em Jacareí, a área
supostamente pretendida
está situada na região
oeste, próxima à sede
da Associação Cultural
e Desportiva Nipo-Brasileir a , o B u n k yo, e
por onde deverá passar
uma nova avenida, ligando a terceira ponte,
no bairro Rio Abaixo,
ao Jardim Nova Esperança e entorno.
OUTRO LADO
Procurada pelo Diário
de Jacareí para comentar
o assunto, a Prefeitura de
Jacareí, através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, disse que
não recebeu nenhuma
informação oficial das
Lojas Renner quanto a
desistência de instalar
um centro de distribuição em Jacareí.
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‘Marco Luque em Todos Por Um’ apresenta os personagens mais icônicos da carreira
O humorista Marco
Luque é a atração de
espetáculo que acontece no próximo dia 19
(s á ba d o), à s 21h , no
E d u c a M a i s Ja c a r e í .
‘Marco Luque em Todos Por Um’ apresenta
os personagen s mais
icônicos da carreira do
humor ista, dessa vez
em momentos um tanto quanto inusitados.
Com texto totalmente
novo, de autoria própria, o show promete
arrancar gargalhadas e
surpreender os fãs.
Os consagrados personagens voltam repag i nados e com novas
histórias, entre eles Jackson Faive, Mustafáry, Ed
Nerd e a diarista Maria
do Socorro.
Com um histórico de
sucesso nos palcos brasileiros e do exterior, os

personagens de Luque
gan ha ram ainda mais
destaque após o programa Altas Horas, da
Rede Globo, onde o humorista integra o elenco
há mais de dois anos.

Divulgação/Pedro Dimitrow

A Redação

Os consagrados
personagens
voltam
repaginados
e com novas
histórias

 serviço
‘Marco Luque em Todos Por Um’
Data: 19 de outubro, sábado
Horário: 21h
Local: EducaMais Jacareí, Av. Davi Lino, 3595
Ingressos: inteira: R$ 100,00 / meia-entrada: R$ 50,00
http://www.ingressodigital.com
Informações: (11) 4586-2472 – www.teatrogt.com.br.

Recentemente, Marco
Luque emprestou sua
voz ao personagem Patinho, na versão dublada
da animação Toy Story
4, e também retor nou
às telinhas como Patropi, na nova temporada da Escolinha do
Professor Raimundo,
também da Globo.

O

Hebe: a caracterização

objetivo é difícil: descasar a imagem de Andréa Beltrão
da de Hebe Camargo (1929-2012). Mas caso você logre
este patamar, assistir a ‘Hebe: A Estrela do Brasil’, que
estreou semana passada por aqui, se dará de maneira bem
mais sutil e prazerosa. Comigo foi assim. Logo nas primeiras
sequências, quando a atriz dá as piscadelas ágeis típicas da
apresentadora, Andréa me ganhou.
O longa, dirigido pelo seu marido, Maurício Farias, cobre
um período significativo de Hebe: meados dos anos 1980,
quando ela sai da TV Bandeirantes, onde era massacrada
pelos órgãos censores do governo federal por expressar a
sua opinião sobre temas até então tabus, como homossexualidade e sexo, e é contratada pelo SBT, com a estreia realizada em 1986, primeiramente às terças, passando depois de
alguns anos às segundas.
O casamento tóxico com o empresário Lélio Ravagnani
(Marco Ricca), que a tolhia, recheado de ciúmes, beirando a
inveja, é mostrado sem rodeios, com cenas fortes, de violência física e psicológica. Maurício optou por uma jogada
cativante: exibir as imagens dos programas sem ser as das
câmeras ‘oficiais’ – assim, o espectador jamais vê Hebe de
frente, mas ‘dos bastidores’.
Um exemplo é o debute no canal de Silvio Santos (vivido
de forma canastrona por Daniel Boaventura, em participação especial), pois as reproduções são pelas costas da artista. Raramente há closes e o risco de se ter um produto acabado de TV fica de lado (a fita será transmitida como seriado
em 2020 na TV Globo, com conteúdos extras).
A porção ‘ingênua’ de Hebe – simultaneamente falava
cobras e lagartos sobre os políticos e corrupção, e apoiava
cegamente Paulo Maluf – se encaixava na vida de uma mulher que representou muito à história da televisão brasileira:
foi dona de casa, esposa, mãe etc, e não escondia isso do público (se desejarem uma pitada disso, assistam a entrevista
dela no ‘Roda Viva’, em 1987 – tem na íntegra no Youtube).
O roteiro de Carolina Kotscho (‘2 Filhos de Francisco’) se
coaduna bem à intenção básica da produção: a alegria de viver de Hebe superava os tortuosos obstáculos da vida, sem
esbarrar em clichês.
Duração: 111 minutos. Cotação: bom.
Rodrigo Romero é jornalista e
escreve para este jornal semanalmente
www.recantodasletras.com.br/autores/rodrigoromer

Recomendamos...
‘Viver o Viveiro’ Especial
Dia do Professor

A

Secretaria de Meio
Ambiente de Jacareí, por meio do
NEA –Núcleo de Educação Ambiental, realiza na terça-feira (15), a
partir das 14h, o Projeto
‘Viver o Viveiro’ Especial
Dia do Professor, com
atividades específicas
para este público. Não
é necessário fazer
inscrição ou agendamento prévio. Todos
os professores estão
convidados.
O Viveiro fica na Estrada Teófilo Teodoro Resende, 39, bairro Campo Grande,
região sul de Jacareí.

Divulgação/PMJ

Marco Luque apresenta seu novo
show de personagens em Jacareí
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Saúde

UBSs terão dia de prevenção contra
câncer de mama e de colo do útero
Em comemoração ao
‘Outubro Rosa’, mês de
prevenção ao câncer de
mama e de colo de útero,
Unidades de Saúde de
Jacareí (UBSs) realizarão, no próximo dia 26,
exames preventivos. O
evento acontecerá no

Cerca de 90%
dos casos de
câncer têm chance
de cura, caso
sejam descobertos
precocemente
sábado, das 8h às 17h,
nas unidades dos bairros
Cidade Salvador, Parque Meia-Lua, Igarapés,
Santa Cruz dos Lázaros,
Parque Santo Antônio e
Jardim das Indústrias.

Segundo dados do Instituto Nacional do Câncer, estima-se que, em
2018, no Brasil, mais de
59.700 casos de câncer de
mama foram registrados,
além de 16.370 casos de
câncer de colo de útero.
Ce rc a de 9 0 % dos
c a sos de c â nce r tê m
chance de cura, caso
sejam descobertos precocemente. Fato este
que reforça ainda mais
a necessidade do engajamento da população
na campanha.
A Secretaria Municipal de Saúde reforça
que para participar da
campanha em Jacareí
não é necessário agendamento prévio.
A DOENÇA
O câncer de mama
é uma doença causada
pela multiplicação desordenada de células da
mama. Esse processo

O autoexame das mamas para a detecção de nódulos deixou de ser indicado pelo Ministério
da Saúde como forma de prevenir o câncer de mama

gera células anormais
que se multiplicam, formando um tumor.
Há vá r ios t ipos de
câncer de mama. Por
i s s o, a d o e nç a p o d e

evolui r de di ferentes
for mas. A lg uns tipos
têm desenvolvimento
rápido, enquanto outros
crescem mais lentamente. Esses comportamen-

tos distintos se devem a
característica próprias de
cada tumor.
O câncer de mama é
o tipo da doença mais
comum entre as mulheres

no mundo e no Brasil,
depois do de pele não
melanoma, correspondendo a cerca de 25% dos
casos novos a cada ano.
No Brasil, esse percentual
é de 29%.
Excluído o câncer de
pele não melanoma, é o
mais frequente nas mulheres das regiões Sul,
Sudeste, Centro-Oeste
e Nordeste. O câncer de
mama também acomete
homens, porém é raro, representando apenas 1% do
total de casos da doença.
Existe tratamento para
câncer de mama, e o Ministério da Saúde oferece
atendimento por meio
do Sistema Ún ico de
Saúde (SUS).
Fonte: Instituto
Nacional do Câncer.

Atenção: A informação
existente nesta reportagem
pretende apoiar e não substituir a consulta médica. Procure
sempre uma avaliação pessoal
com o Serviço de Saúde.

Vacinação contra o Sarampo
segue até o dia 25 de outubro
A Redação
Em parceria com os
governos estaduais, distrital e municipais, o
Ministério da Saúde iniciou, na última segundafeira (7), a Campanha
Nacional de Vacinação
contra o Sarampo. Na
primeira fase, que vai
até o dia 25 de outubro,
o público-alvo serão as
crianças com idade entre
6 meses e 4 anos e 29 dias.
Em Jacareí, a vacina é
aplicada em quatro unidades de saúde: Parque
Santo Antônio, Santa
Cruz dos Lázaros, Cidade Salvador e Jardim das
Indústrias.
A segunda etapa, de
18 a 30 de novembro, terá
foco na população com
idade entre 20 e 29 anos.
Além dos dois períodos,
a campan ha também
destaca o dia 19 de outubro como o Dia D, para
mobilização nacional.
Levantamento do governo federal mostra que,
até o dia 28 de agosto,
5.404 casos de sarampo foram confirmados
em todo o país. Além
disso, houve o registro
de seis óbitos, sendo
quatro deles de pacientes
menores de 1 ano.

Arquivo/PMJ

A Redação

Ilustração

Outubro Rosa: exames serão realizados no dia 26 de outubro (sábado), em seis unidades de saúde de Jacareí

Em Jacareí, a vacina é aplicada em quatro unidades de saúde

NÚMEROS
Até o momento, Jacareí registrou sete casos
confirmados de sarampo,
sem casos de óbitos. São
quatro pacientes do sexo
masculino, sendo uma
criança de um ano e três
adultos de 28, 30 e 40
anos de idade e três do
sexo feminino, de 29, 38 e
42 anos. A atual administração não informa dados dos pacientes e nem
os bairros onde residem.
A unidade federativa
com maior incidência é
São Paulo (15,11 a cada
100 mil habitantes), que
concentra 97% dos casos
e é seguida por Bahia
(6,64) e Sergipe (5,86).

De acordo com informações do Ministério da
Saúde, foram adquiridos,
para este ano, 60,2 milhões de doses da vacina
tríplice viral, que protege
contra sarampo, caxumba e rubéola. Para o ano
que vem, a encomenda
foi de 65,4 milhões de
doses.
Em 2020, o ministério dará continuidade à
campanha. A imunização será dividida em três
etapas e incluirá pessoas
com idade de 50 a 59
anos. Ao todo, espera-se
que a vacinação atinja 39
milhões de brasileiros,
que equivalem a 20% da
população.

