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Instituto Federal
prorroga inscrições
para vagas em cursos
técnicos gratuitos
Em Jacareí, são 160 vagas. Inscrições seguem até 24 de novembro;
prova presencial acontece no próximo dia 19 de dezembro PÁG. 3

Jacareí não terá desfile de escolas
de samba no Carnaval de 2022
ARQUIVO/PMJ

A informação, que já havia sido divulgada pela Associação Jacareiense do Samba, foi confirmada pelo prefeito Izaias Santana

Carro alegórico da Unidos do Álcool, campeã do Carnaval de 2020, em Jacareí PÁG. 5

Cidade

Saúde

| PÁG. 4

Prefeitura reabre prazo
para receber documentos de
de famílias do Rio Comprido

18º min

Atualização: Diabetes é
responsável por 6,7 milhões
de mortes em 2021

22º max

Probabilidade de chuva 5%

| PÁG. 8

15º min

25º max

Probabilidade de chuva 5%
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Editorial

Conhecimento

Q

UALIFICA JACAREÍ

DIVULGAÇÃO/CMJ

A Câmara Municipal aprovou na quarta-feira (17)
a proposta do prefeito Izaias Santana (PSDB) que cria
o Programa ‘Qualifica Jacareí’. Conforme este jornal

VAGAS

O programa prevê a oferta de até 50 vagas, por meio
de cursos de zeladoria urbana e manutenção predial, oferecidos gratuitamente por escolas e instituições de ensino
públicas, entidades conveniadas ou parcerias com a iniciativa
privada. Serão reservadas até 20% das vagas para pessoas
em situação de vulnerabilidade social e/ou risco social e que
estejam referenciados e/ou acompanhados pela Secretaria
de Assistência Social.

JUSTIFICATIVA

Em sua justificativa, Izaias também considerou a necessidade de o poder público intervir com políticas públicas
de combate ao desemprego e mitigar os efeitos causados
pela pandemia. A participação dos alunos será de seis meses, podendo ser prorrogada, após avaliação semestral. O
Programa prevê, ainda, bolsa auxílio mensal de R$ 1 mil, vale
alimentação e vale-transporte.

I

MÓVEIS ABANDONADOS

DIVULGAÇÃO

Outro projeto aprovado, também proposto pelo prefeito,
regulamenta procedimento de declaração de bens abandonados e a arrecadação destes para fins de interesse público
em Jacareí. O projeto voltou novamente à discussão, após
o adiamento por uma sessão a pedido do vereador Hernani
Barreto (Republicanos), e recebeu voto favorável de todos.

PIX

Também aprovado
por unanimidade, projeto
da vereadora Sônia Patas
da Amizade (PL), dispõe
sobre a inserção de chave
PIX, no carnê do IPTU para
contribuição voluntária destinada ao amparo, proteção
e bem-estar animal. A proposta recebeu duas emendas, retirando do texto inicial o valor mínimo de doação e
estabelecendo que o Fundo Municipal do Meio Ambiente
deverá prestar contas na primeira semana de fevereiro, demonstrando a arrecadação e quais ações foram beneficiadas
com as doações feitas no ano anterior.

SANTA CASA

O presidente da Câmara, vereador Paulinho dos Condutores (PL), encaminhou indicação ao prefeito solicitando o
retorno da Guarda Civil Municipal às dependências da Santa
Casa de Jacareí. De acordo com o parlamentar, depois da retirada da GCM do hospital, “cresceu o número de incidentes
e agressões aos funcionários do local, principalmente na
área em que se encontram os doentes psiquiátricos”, reforça.

uando fomos obrigados a
‘desaglomerar’ nas ruas por
causa da pandemia vimos o
quanto precisamos da participação
do semelhante em nossas vidas.
Sobre o assunto, publicamos
matéria nesta edição. Nas principais propostas das chapas
que concorrem à presidência
da OAB (Ordem dos Advogados
do Brasil) de Jacareí, os candidatos se propõem: ‘manter
unida’ a classe advocatícia, defender suas prerrogativas profissionais, facilitar o exercício
da profissão com escritórios
montados aos que não possuem ainda o próprio, dentre
outras. Igualmente, prometem
cursos gratuitos que melhorem a habilitação dos recém
formados, i n c l u s ã o d o s
profissionais menos habilitados e uso igualitário
por toda classe da tecnologia
disponível. É o mais estendendo
a mão ao menos favorecido.
Assim, o novo normal impõe-se
gradativa, porém firmemente, e ‘empurra’ a população como um todo

a tornar-se cada vez mais solidária em qualquer ramo de atuação.
Com isto, de lambujem, as pessoas
interagem mais e ficam mais espertas quanto a golpes, informações

B Veloso

antecipou na edição passada, a ideia é proporcionar reintegração no mercado de trabalho por meio de qualificação
profissional aos que estejam em situação de desemprego
e vulnerabilidade.

Q

A hora de pensar no outro

controversas e prática distorcidas.
Vemos líderes dos poderes da
nação surpreender-nos com ações
inéditas, muitas vezes avançando
em terrenos que não lhes dizem respeito; um ‘novo normal do poder’?

Nem tanto. Tais práticas são antigas;
a novidade está em cada vez mais
pessoas perceberem que elas existem. Agora é pôr as coisas nos eixos.
O prefeito de Jacareí, Izaias
Santana (PSDB), atendeu a
munícipes e pegou pesado
contra barulhos de motos e
de frequentadores das 112
adegas da cidade. Enviou à
Câmara projeto com multa
alta a motoqueiros que produzem barulho muito acima
do normal, e a quem eventualmente os contrata (no caso de
entregadores). A matéria nem
foi votada pelo Legislativo e o
barulho nefasto já diminuiu.
Outro projeto propõe normas às adegas, todas sem
regulamentação específica.
Aprovadas as normas, tais
estabelecimentos não poderão permitir consumo de
bebidas no local como acontece
atualmente, reduzindo aglomerações e barulhos. Quando se trata
de proteger a maioria, cabe à autoridade agir com firmeza.
É a nossa opinião.

*Antônio Carlos Lopes

P

essoas com algumas
décadas de experiência, não raro, desenham paralelos entre
distintas épocas - eu ao menos sou assim. O acúmulo
de vivências permite-nos
comparar momento ‘X’ com
momento ‘Y’, levando-nos
a conclusões particulares.
Sempre que retrocedo
o pensamento à década de
70, quando cursava doutorado em Cardiologia na
Universidade Federal de
São Paulo, vêm-me uma
série de boas lembranças.
Recordo dos mestres que
nos orientavam a cuidar
dos pacientes com hu manismo, a valorizá-los
e tratá-los com respeito.
Nada é mais essencial em
nossas carreiras do que
olhar para os pacientes
como seres únicos, simplesmente como gente.

Não mexam com os bons médicos
São absolutamente
equivocados e maus profissionais os que veem um
enfermo só como um número de quarto de hospital
ou a bandeira de um plano
de saúde, que nem sabem
o nome dos que atendem.
Atendem?
Essa convicção é marca
que levo por onde passo.
Digo, com orgulho, que fiz
de hospitais minha morada,
para permanecer ao lado
dos pacientes em horas
difíceis. O médico com ‘M’
maiúsculo é assim.
A Medicina exige aprendizado contínuo, requer entrega e atualização. Aliás, a
atualização é ponto chave.

É preciso estudar demais,
ter coragem para enfrentar
as doenças mesmo quando
escapam do conhecimento
e resiliência para enfrentar
o desconhecido.
É possível aprender com
os livros, mas avançamos
tanto ou mais passando
noites ao lado dos pacientes. Isso é algo que sempre
fiz, com satisfação. Nunca
deixei um paciente meu em
estado grave sozinho.
A boa Medicina não
combina com pressa. Se
preciso, temos de ficar
duas, três ou quantas horas forem necessárias com
o paciente. O importante é
resolver o problema; isso

* Laís de Castro Carvalho

A

chamada “paterni dade socioafetiva”
possui respaldo no
ordenamento jur ídico
brasileiro, mas exige, por
parte do pai, a vontade
de ser reconhecido como
tal, intenção que não pode
decorrer de vício de consentimento. Ou seja, comprovada a ausência do vínculo biológico e de não ter
sido constituído o estado
de filiação, estarão presentes os requisitos necessários à anulação do registro
civil de paternidade. Isso
quer dizer que em casos
de ações judiciais, pode-se conseguir a anulação
de registro de paternidade
em razão do menor não ser
filho biológico, sendo necessário o exame de DNA.
Entende -se que não se
pode obrigar o pai regis-

Registro de Paternidade
tral – aquele que consta na
certidão de nascimento - a
manter uma relação de afeto baseada em vício de consentimento, impondo-lhe
os deveres da paternidade,
sem que este queira assumir essa posição de maneira voluntária e consciente.
Assim, é possível o ajuizamento da denominada ação
negatória de paternidade
movida pelo pai registral
perante o Tribunal de Justiça, mesmo que ele tenha
mantido relacionamento
casual com a genitora e
fosse presumível que realmente fosse o pai. Ocorre
que muitos reconhecem a

paternidade no momento
do nascimento do menor,
mas anos depois levantam dúvida sobre o fato.
A anulação do registro deve-se pautar no interesse do menor, logo, a
paternidade socioafetiva
deve prevalecer quando
entra em conflito com a
paternidade biológica. Há
uma presunção de verdade
na declaração de paternidade feita no momento do
registro do menor, a qual
só pode ser afastada com
a demonstração de grave
vício de consentimento e
por meio de exame de DNA.
Eventual divergência entre

não se mede em tempo.
Minha área de atuação,
a Clínica Médica, tem capacidade de resolver 80%
dos casos. O especialista
é para coisas específicas,
como a nomenclatura indica. Daí a Clínica Médica ter
papel primordial na saúde
pública.
Hoje, por oportunismo,
alguns ditos médicos, pessoas 100% carreiristas,
tentam mudar o nome da
Clínica Médica, o que atenta contra um património
dos pacientes. Certamente o fazem por interesses
escusos, inconfessáveis.
Sigo firme em defesa
da correção. Por mim, não
passarão. Meu compromisso e o da Clínica Médica é
com os pacientes e a saúde
de qualidade.

*Antônio Carlos Lopes, presidente da Sociedade Brasileira de Clínica.
a paternidade declarada e
a biológica, não autoriza
a invalidação do registro,
cabendo ao pai registral
comprovar erro ou falsidade de sde registr o,
conforme Código Civil .
Interessante é que quando
o indivíduo se declara pai
biológico ciente de que não
o é, este estabelece vínculo afetivo com a criança e
o interesse desta impede
a modificação de seu registro, independentemente da verdade biológica.
A anulação do registro de paternidade deve
se nortear no princípio do
melhor interesse da criança, mas sem se sobrepor à
voluntariedade da paternidade socioafetiva.

*Laís de Castro Carvalho,
advogada pós graduada em Direito Previdenciário, membro
da Paulo de Tarso Advogados.
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Instituto Federal SP prorroga inscrições
para vagas em cursos técnicos gratuitos
A Redação
O Instituto Federal
de Educação, Ciência e
Tecnologia de São Paulo (IFSP) prorrogou o
prazo de inscrição para
160 vagas para cursos
técnicos, em Jacareí. De
acordo com a instituição,
em todo o estado de São
Paulo são 6.080 vagas em
36 campus para o primeiro semestre de 2022.
Todos os cursos são
gratuitos, sem cobrança
de mensalidade. As inscrições foram prorrogadas
até o dia 24 de novembro.
Para realizar a inscrição,
os interessados devem
ler atentamente o Edital
nº 400/2021, realizar o
cadastro, preencher o
formulário eletrônico de
inscrição e o questionário
socioeconômico no Portal
do Candidato, por meio

ARQUIVO/PMJ

Em Jacareí, são 160 vagas. Inscrições prorrogadas até 24 de novembro; prova presencial acontece no próximo dia 19 de dezembro
 SERVIÇO
JACAREÍ - 160 VAGAS
Técnico integrado ao Ensino Médio
Informática (40 vagas - período vespertino)
Administração (40 vagas - período integral)
Técnico Concomitante/Subsequente ao Ensino Médio
Administração (40 vagas - período noturno)
Design de interiores (40 vagas - período vespertino)

isenção da taxa de inscrição, até o dia 21 de outubro, os candidatos com
renda familiar per capita
igual ou inferior a 1,5 salário mínimo (renda menor ou igual a R$1.650) e
tenham cursado o ensino
fundamental em escola
da rede pública ou com
bolsa integral em escola
da rede privada.

Vista externa do Instituto Federal de Educação,
Ciência e Tecnologia de São Paulo (IFSP), campus de Jacareí

do site www.processoseletivo.ifsp.edu.br.
É necessário pagar uma

taxa de R$ 60, para os cursos técnicos integrados, ou
de R$ 30, para os técnicos

concomitantes ou subsequentes ao ensino médio.
Po d e r ã o s o l i c i t a r

PROVAS
Neste ano, devido
a uma deter minação

judicial, o IFSP volta a
adotar a seleção por meio
de provas. O processo seletivo abordará as disciplinas de Português e Matemática e será aplicado,
de forma presencial, no
dia 19 de dezembro, na
mesma cidade, ou município da mesma região,
da localização do campus escolhido pelo candidato no momento da
inscrição.
Mais informações em
www.ifsp.edu.br.

Os mais de mil profissionais da advocacia
de Jacareí, Salesópolis e
Santa Branca elegem na
quinta-feira (25), quem
presidirá no próximo triênio a 46ª subseção da
OAB (Ordem dos Advogados do Brasil), à qual
pertencem os três municípios. A eleição será
realizada das 9h às 17h,
na sede da entidade, na
Avenida Pensilvânia,
Jardim Flórida (região
oeste), em Jacareí.
Concorrem as chapas
‘Avançando com o Guerra’ (1), encabeçada pelo
atual presidente, Carlos
Guerra, e ‘A Ordem é

Inclusão’ (2), pela advogada penal, trabalhista e
previdenciária Tathi (Tathiana) Borges.
Guerra propõe continuar lutando pela descentralização ‘cada vez mais
necessária’, em relação à
OAB estadual (segundo
ele já conquistada em parte por sua gestão), como
o direito ao uso local
das verbas geradas pela
subseção, a exemplo das
locações do prédio para
eventos de terceiros, e
criação e implantação de
um aplicativo 100% digital para uso de todos os
profissionais da 46ª subseção. Igualmente propõe
ouvidoria na sede em
apoio a jovens advogados,

Os advogados Carlos Guerra e Tathi (Tathiana) Borges,
candidatos à presidência da OAB, em Jacareí

espaço coworking para os
antigos, intensificação do
apoio da OAB para a causa animal, dentre outras.

A candidata Tat hi
Borges prioriza a inclusão: união dos profissionais das três cidades

Prefeitura anuncia que realizará
inspeções nas pontes de Jacareí

devidamente indicado
com placas de sinalização e desvios de veículos
e pedestres.
As inspeções especiais
e as periódicas devem
ocorrer sistematicamente
ao longo da vida útil das
pontes. Nesse sentido,
a Prefeitura de Jacareí
considerou a execução
deste serviço no contexto
do PRODUS (Programa
de Desenvolvimento Urbano e Social), que está
sendo executado por
meio do contrato de financiamento externo,
f irmado com a CA F
(Corporação Andina de

A Prefeitura de Jacareí, por meio da Secretaria de Governo e
P l a ne ja me nto, d a rá
início aos serviços de
inspeções especiais das
duas pontes da região
central do município.
Segundo os técnicos da
Secretaria, essas inspeções são imprescindíveis para o efetivo monitoramento e manutenção preventiva, com
o objetivo de preservar

aspectos como segurança
e qualidade viária.
Além destes serviços,
que serão realizados para
atestar a capacidade das
pontes, a contratação
dos serviços contempla,
ainda, a elaboração de
um plano de manutenção
contínua, para o acompanhamento sistemático do
desempenho das estruturas e estabelecimento
de rotinas de inspeções
preventivas.

Para manter o tráfego
para veículos e pedestres,
as pontes não serão totalmente interditadas
durante as inspeções. Os
serviços serão realizados
por meio de caminhões
ou plataformas com
braço articulado. Nos
trechos onde o veículo
utilizado para a inspeção estiver estacionado, o trânsito contará
com isolamento parcial
da faixa de rolamento,

e implantação online da
prerrogativa do advogado
(quando o profissional é
impedido do pleno exercício dessas prerrogativas
numa audiência ou fora
dela). A candidata explica
que tal direito, já amparado presencialmente, não
contempla audiências à
distância, com grande
prejuízo moral para a categoria. Sugere, então, a criação de uma Comissão de
Ocorrências, também pela
internet, especificamente
para trabalhos à distância,
“que certamente continuarão, e outras cerca de 30
propostas de amparo profissional”, reforça.
Ambas as chapas possuem pontos comuns,

como buscar uma solução
para o término da ampliação do Fórum (abandonada há mais de dez anos),
enfeando aquela que foi
a mais bonita praça de
Jacareí. Outro, a união,
fortalecimento e valorização da advocacia nas
três cidades.
Completam as chapas
advogadas e advogados:
Chapa 1 - Douglas Pereira (vice), Andrea Massud (secretária-adjunta),
Jamile Azevedo (tesoureira) e Tatiana Romano
(secretária-geral). Chapa
2 - Wellington Santos
(vice) Elaine Andrade,
Fe r n a ndo Ve nt u ra e
Waldir Ramos. A votação é obrigatória.

DIVULGAÇÃO/PMJ

BVeloso

FOTOS: DIVULGAÇÃO

Duas chapas concorrem à presidência da OAB

Vista aérea das duas pontes centrais de Jacareí que
serão inspecionadas pela Prefeitura Municipal

Fomento – Banco de
Desenvolvimento da
América Latina) para

a construção da terceira ponte da cidade, no
bairro Rio Abaixo.
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Prefeitura reabre prazo para receber
documentos de famílias do Rio Comprido
ÃO
IZAÇ
R
A
L
IA
REGU
DIÁR
FUN

Primeira fase, em 2019 (antes da pandemia), reuniu 1.123 famílias cadastradas para regularização fundiária do Rio Comprido

Conselho dos Direitos da
Mulher segue com inscrição
para eleição de membros
A Secretaria de Assistência Social está com as
inscrições abertas para
as eleições dos novos

membros do Conselho
Municipal dos Direitos
da Mulher (CMDM).
Os interessados

podem se inscrever até
a próxima segunda-feira (22), às 23h59, pelo
e -m a i l c o mp o s ic a o cmdm2021@gmail.com.
Para validar a inscrição,
é necessário anexar ao
e-mail uma cópia do RG,
CPF, comprovante de
endereço e, no caso de
representantes de organizações, um documento
ou declaração que comprove o vínculo com a
organização.
O Conselho Municipal dos Direitos da Mulher será constit uído
por 14 membros, sendo

sobre os próximos passos
da regularização do local.
A partir do dia 22 até
26 de novembro, o recebimento dos documentos
será feito diretamente na
Secretaria de Governo
e Planejamento, na Rua
Lamartine Delamare,
153, Centro, das 9h às
16h. Aqueles que tiverem
pendências no cadastro
social da Prefeitura, receberão previamente em
sua residência, a informação para comparecimento
e entrega de documentos.
Também haverá recebimento de contratos de
compra e venda realizados com famílias previamente cadastradas.
Nestas datas, não serão
realizados novos atendimentos para aqueles que

sete do Poder Público,
um representante das
Associações Amigos de
Bairros, um da sociedade civil com notória
atuação no âmbito da
Defesa da Mulher, um
dos Movimentos de Promoção da Igualdade Social, Gênero e Raça, um
representante dos Clubes
de Serviços, um da Ordem dos Advogados do
Brasil 46ª Subseção, um
de Movimento Estudantil e um representante de
Entidade Não Governamental ou instituição que
promova ações e programas de relevância social
voltados ao atendimento
da mulher e à família.
A eleição dos novos
membros do Conselho
será realizada no dia 26
de novembro, das 9h30
às 11h, no auditório da

José Luiz Bednarski

T

oda lei é criada com uma determinada finalidade.
Com a de nº 13.869, de 05 de setembro de 2019,
também foi assim. E o objetivo era cortar as asas
dos caçadores de políticos.
De todas as figuras penais previstas nessa que é chamada Lei dos Crimes de Abuso de Autoridade, a mais
importante está em seu art. 27, que se transcreve a seguir.
‘Requisitar instauração ou instaurar procedimento
investigatório de infração penal ou administrativa, em
desfavor de alguém, à falta de qualquer indício da prática
de crime, de ilícito funcional ou de infração administrativa’.
Pelos verbos legais, é possível concluir que o dispositivo abrange como sujeito ativo do crime Magistrados,
Membros do Ministério Público e Delegados (Federais
ou de Polícia).
A formalização de atos investigatórios será considerada indevida quando partir da mais absoluta falta de

A razão da lei
indícios ou provas a embasar o início de suspeita, e vale
para as áreas penal, cível e administrativa.
Contudo, a redação contém uma restrição que deve ser
observada pelos defensores: só se caracteriza o delito
quando a investigação tiver suspeito determinado (‘em
desfavor de alguém’).
Outra excludente da tipicidade consta do parágrafo
único da referida previsão – sindicâncias cautelares de
prévia verificação da notícia e os prudentes procedimentos
preliminares sumários são permitidos.
A pena imposta aos condenados com trânsito em julgado

não participaram da primeira fase do cadastramento social.
REGULARIZAÇÃO
Segundo balanço da

Também haverá
recebimento de
contratos de compra
e venda realizados
com famílias
já cadastradas
Secretaria de Planejamento, 639 das 1.123
famílias cadastradas na
primeira fase, concluíram o cadastro realizado
em 2019, e estão com a

documentação completa.
Residem no núcleo cerca
de 1.300 famílias.
A regularização fundiária do núcleo do Rio
Comprido é feita por uma
equipe multidisciplinar,
sob a coordenação da Secretaria de Planejamento,
com auxílio da Fundação
Pró-Lar e Secretaria de
Assistência Social.
Para o secretário de
Governo e Planejamento, Celso Florêncio, “essa
será uma importante etapa, para que as famílias e
comerciantes do núcleo
possam atualizar seus
documentos. Quem tem
documentos pendentes
no cadastro da prefeitura,
não deve perder essa nova
oportunidade de regularizar seu terreno”, reforçou.

DIVULGAÇÃO/PMJ

A Prefeitura de Jacareí
reabriu o prazo para recebimento de documentos
pendentes de 484 famílias
e comerciantes, que realizaram cadastramento social para a regularização
fundiária do núcleo Rio
Comprido (região leste),
mas ainda não completaram a formalização
necessária do registro de
seus lotes.
O atendimento às famílias seguirá neste sábado (20), das 9h às 16h,
na sede da Associação
Fênix, localizada na rua
Espírito Santo, nº 133,
Rio Comprido. Uma
equipe da Secretaria de
Governo e Planejamento estará disponível para
receber os documentos,
tirar cópias e orientar

DIVULGAÇÃO/PMJ

O atendimento às famílias seguirá neste sábado (20), das 9h às 16h, na sede da Associação Fênix, localizada no bairro

Secretaria de Educação irá sediar a eleição dos novos membros do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher (CMDM)

Secretaria de Educação, localizado na Rua
Lamartine Delamare,
69, Centro.
SOBRE O CMDM
O Conselho Municipal dos Direitos da Mulher tem a finalidade de

elaborar e implementar
políticas públicas para
garantir a ig ualdade
de oportunidades e de
direitos entre homens
e mulheres, de forma a
assegurar à população
feminina o pleno exercício de sua cidadania.

será de detenção, na quantidade de seis meses a dois anos,
além de multa. Certamente um temor que trará zelo aos
outrora aventureiros.
O crime em análise deixa evidenciado que, na legislação
atual, o abuso de autoridade não somente é praticado
por um agente público em desfavor do cidadão comum.
Ou seja, é possível haver abuso de autoridade contra
outro agente público detentor de parcela de poder (o
que fica explicitado na menção ‘de ilícito funcional ou de
infração administrativa’).
À sociedade brasileira resta torcer para que a reformulação em favor dos réus das leis de abuso de autoridade e
improbidade administrativa não resulte em agravamento
da corrupção e reforço da cultura da impunidade.
Ninguém sabe mais o que esperar dos legisladores e governantes republicanos. Talvez tudo, menos
a vontade popular.

José Luiz Bednarski é Promotor
de Justiça da Cidadania e do Consumidor.
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Jacareí não terá Carnaval de rua em 2022
A informação, que já havia sido divulgada pela Associação Jacareiense do Samba, foi confirmada pelo prefeito Izaias Santana

Fundação Cultural
de Jacarehy lança
Show Escolas de
Samba no Youtube
A Fundação Cultural de
Jacarehy (FCJ) lançou, no
último sábado (13), no canal
do Youtube da autarquia,
o Show Escolas de Samba
2021. Em nota, a FCJ explica que o objetivo é ‘aquecer
os motores para 2022’, mas
reiterando que não haverá

desfile no ano que vem.
A apresentação on-line
das escolas Estrela Cadente, Unidos do Jacarezão,
Unidos do Álcool, Luz do
Amanhã e Unidos de Santa Helena tem a intenção
de fomentar e valorizar
a cultura do carnaval de

Carro alegórico da
Unidos do Álcool, campeã
do Carnaval de 2020

avenida de Jacareí. Com
mais de oito anos de história, a AJASA (Associação
Jacareiense das Escolas de
Samba) é uma das maiores
tradições carnavalescas do
município.
Edson Martins, o Guga,
Diretor de Eventos da entidade, reforça que, depois
de um longo período de
inatividade devido à pandemia, a gravação do show
em ambiente fechado foi
uma experiência diferente.
Mas, segundo ele, o ‘frio
na barriga’, ansiedade e
alegria foram as mesmas.
“Estamos no caminho

certo. A retomada precisa ser feita gradualmente
e com responsabilidade,
respeitando os protocolos sanitários. Em conjunto com a Prefeitura
Municipal e Fundação
Cultural, tenho certeza
de que vamos trilhar a
volta do desfile assim que
possível”, pontua.
O show foi gravado no
Teatro Ariano Suassuna
e a captação de imagens
e edição foi realizada pela
empresa Minoro Som.
Mais detalhes estão disponíveis nas redes sociais da
FCJ: Instagram e Facebook.

decisão. As partes assinaram
um termo de acordo para que
o desfile das agremiações volte
a ser realizado em 2023.
Em 2020 o desfile de escolas
de samba foi realizado em Jacareí em 23 de fevereiro, dias
antes da decretação da pandemia de Covid-19. Na ocasião,
a Unidos do Álcool sagrou-se campeã pelo segundo ano
consecutivo (havia vencido
também em 2019). Foi o 9º
título da escola que, em dezembro de 2019, completou
40 anos de fundação.

REPRODUÇÃO/YOUTUBE

A cidade de Jacareí mais
uma vez não contará com o
tradicional desfile de escolas de
samba no Carnaval de 2022. A
informação, que já havia sido
divulgada pela Associação
Jacareiense do Samba (AJASA) em suas redes sociais,
foi confirmada pelo prefeito
Izaias Santana (PSDB), na
terça-feira (16).
“No primeiro semestre do
ano que vem queremos dedicar
a destinação de recursos para

outras prioridades, como recuperação da economia, obras,
geração de empregos e saúde.
Não é hora ainda de estimular
uma grande concentração de
pessoas, apesar do avanço da
vacinação contra a Covid-19
em nossa cidade”, comentou.
Associação, Prefeitura Municipal e Fundação Cultural
de Jacarehy se reuniram na
semana passada para tomar a

ARQUIVO/PMJ

A Redação

Gravação do show na sala Ariano Suassuna, em Jacareí
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Geral

São José será sede da Copa SP de Futebol Júnior
Os jogos serão no estádio Martins Pereira, que já foi vistoriado e aprovado pela FPF, bem como os campos de treinamento
no estádio Martins Pereira, que já foi vistoriado e aprovado por
uma equipe técnica da
federação, bem como os
campos de treinamento
que serão utilizados pelas equipes do grupo.
São José será representad a pela equipe
Sub-20 do São José Esporte Clube, por meio
de uma parceria com

COMUNICADOS

O estádio Martins
Pereira vai receber
os jogos da
Copa São Paulo de
Futebol Júnior, que
será disputada em
janeiro de 2022

CLAUDIO VIEIRA/PMSJC

A Federação Paulista de Futebol confirmou
na quinta-feira (18) que
São José dos Campos
será uma das sedes da
Copa São Paulo de Futebol Júnior em 2022, que
acontecerá entre os dias
2 e 25 de janeiro. A Prefeitura dará todo apoio
logístico para realização
do evento na cidade.
Os jogos acontecerão

Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção e do Mobiliário de Jacareí
Reconhecido pelo MINISTÉRIO DO TRABALHO E PREVIDÊNCIA SOCIAL em 20 de agosto de 1948
BASE TERRITORIAL: Jacareí, Santa Branca e Igaratá.
SEDE PRÓPRIA: Rua João Américo da Silva, 462 - Telefone: (12) 3951-3955 - CEP 12.308-660–Jacareí/SP
E-mail: sticmobjacarei@hotmail.com
“Filiado à CUT desde 14 de setembro de 2001.”

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
PARA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

EXTRAVIO DE DOCUMENTO FISCAL
A RUSTON ALIMENTOS LTDA., inscrita no CNPJ nº. 46.686.465/000220 e IE 392.019.639.111, situada à Avenida Getúlio Dorneles Vargas
nº 3069, Jardim Luiza, Jacareí/SP, vem informar para o mercado em
geral, para os devidos fins, que na data de 21/09/2021 foi constatado o
extravio do seguinte documento fiscal: (1) NF 28623 Série 003 Modelo
55 (Danfe) de 21/09/2021, valor R$ 69.574,04; devidamente preenchida,
Jacareí/SP, 17/11/2021

EDITAIS

Pelo presente edital, ficam convocados todos os associados do SINDICATO
DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS DA CONSTRUÇÃO E
DO MOBILIÁRIO DE JACAREÍ, quite e em pleno gozo de seus direitos
sindicais, para participarem da Assembleia Geral Ordinária, em cumprimento ao artigo “18” do Estatuto Social deste Sindicato, a ser realizada
no dia 30 de novembro de 2021, às 16h, em primeira convocação na
sede Social na Rua João Américo da Silva, nº. 462, Centro, nesta cidade
de Jacareí, a fim de deliberarem sobre a seguinte as seguintes ordens
do dia: 1) Leitura, discussão e aprovação da ata anterior; 2) Prestação de contas do Exercício de 2021 e 3) Apreciação, discussão
e votação da proposta da Diretoria de Previsão Orçamentária para
o exercício de 2022, e respectivo parecer do Conselho Fiscal. Não
havendo na hora acima indicada, número legal de associados para
a instalação dos trabalhos em primeira convocação, a mesma será
realizada às 18h, no mesmo dia e local em segunda convocação com
qualquer número de associados presentes.
Jacareí/SP, 20 de novembro de 2021
ALDEIR MARCELINO DOS SANTOS
Presidente

o programa Atleta Cidadão, mantido pela
Secretaria de Esporte e
Qualidade de Vida. A
sede receberá outras três
equipes, possivelmente
um clube grande da capital paulista.
A federação ainda
não conf irmou o número de clubes participantes e a divisão dos
g r upos d a Copi n ha,
considerada o principal celeiro de talentos
do país, que em 2022

chegará a sua 52ª edição.
A competição não
ocorreu em 2021 devido
à pandemia de Covid-19.
A entidade já confirmou
que vai permitir a participação de atletas nascidos em 2001. Também
serão contempladas as
gerações de 2002, 2003,
2004, 2005 e 2006.
A edição de 2021 teria 128 times, de todos
os estados do Brasil.
Seriam cerca de 3.800
atletas, além de centenas de profissionais de
comissão técnica, arbitragem e organização
das partidas.
A última vez que São
José dos Campos recebeu uma das sedes do
torneio foi em 2017.
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Variedades

Leitura para compreender
a mente humana e o sentir S

A psicóloga, psicanalista e psicoterapeuta Beatriz Breves dedicou a carreira ao estudo do sentir

vida e a desconstrução de
um possível saber foram
as bases para a teorização
da Ciência do Sentir. Somado às viagens, Beatriz
Breves se submeteu como
paciente à psicanálise por
longos 32 anos. Para ela,
foi esta sua grande escola, maior até que o estudo
teórico e a prática clínica.
E para socializar e enriquecer seu trabalho, fundou a Sociedade da Ciência do Sentir (SoCiS),
em 2010. O grupo que
se encontrava semanalmente, em Copacabana,
atualmente mantém encontros virtuais para falar
de sentimentos.

O clássico ‘terrir’

e na semana passada escrevi sobre um filme que
enganou o público ao anunciar Boris Karloff e
Bela Lugosi juntos, o que você diria de um que
agrupasse Karloff, Vicent Price e Peter Lorre? Sim,
em ‘Farsa Trágica’ (1963, ‘Comédia do Terror’ no título
original - na íntegra no youtube) isso ocorre, e num
longa-metragem típico do ‘terrir’, o terror que insere
a comédia no meio com aquele humor negro que todos
nós gostamos.
E eles contracenam, o que não ocorreu com Karloff
e Lugosi em ‘Sexta-Feira 13’. Neste caso, há mais a
comicidade do que qualquer coisa. A história se passa
no fim do século 19, quando uma funerária passa por
dificuldades financeiras. Os proprietários são o bêbado Trumbull (Price) e o sogro Amos (Karloff), velho
decrépito surdo e dorminhoco. Trumbull é marido de
Amaryllis (a bela loira Joyce Jameson), que paquera
Gillie (Lorre), empregado único da funerária.
Ela é destratada pelo cônjuge e quebra copos da
casa com seus gritos agudos (sonha em ser cantora
de ópera). A solução encontrada por Trumbull e Gillie
para salvar a empresa da falência é provocar a morte
das pessoas para, assim, organizar velório e enterro e
receber algum dinheiro. Mas é claro que a ideia jamais
é bem executada.
A partir daí tudo começa a degringolar. ‘Farsa Trágica’
foi um dos derradeiros trabalhos do diretor francês
Jacques Tourneur e tem momentos hilários protagonizados pela dupla Price-Lorre. Um deles é a tentativa de
invadir uma casa e, para a tarefa, Gillie precisa escalar
um telhado.
Lorre, que morreria meses após a finalização do
filme, aos 59 anos de derrame cerebral, estava bem
mais gordo de quando encarnou o assassino de crianças
em ‘M: O Vampiro de Düsseldorff’ (1931), e isso deixou
a sequência do telhado mais engraçada ainda, pois era
no magro Price que ele se apoiava.
Essas estrelas do terror, incluindo Karloff, precisavam de dinheiro naquela década de 1960 e topavam
atuar em qualquer script, mesmo que fosse bastante
humilhante passar por determinadas situações, como
a do personagem de Boris Karloff, que mal se mexe durante todo o filme. Duração: 84 minutos. Cotação: bom.

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

Recomendamos...

SERVIÇO
Link de compra: Amazon e Google Books.

DIVULGAÇÃO/FCJ

A psicóloga, psicanalista e psicoterapeuta
Beatriz Breves dedicou
praticamente toda a carreira ao estudo do sentir.
Nestes 35 anos em que
desenvolveu a teoria da
Ciência do Sentir, a carioca foi além da pesquisa
e levou a experimentação
científica para o campo
da música, das artes plásticas e da poesia. Agora,
ela reúne tudo em um
novo livro, aprofundando
as abordagens de outros
oito títulos publicados.
Entre o mistério e a ignorância, ‘O Desvendar
da Psique Humana’ é uma
obra que transcende a psicologia e a psicanálise e
passa, além da arte, também pela biologia e física.
Esta última, inclusive, é a
segunda formação da autora, que buscou ampliar
o conhecimento sobre o
ser humano a partir de
uma outra perspectiva –
os conceitos físicos.
Com essa visão holística, Beatriz propõe um
contraponto ao olhar mecanicista e materialista do
paradigma newtoniano,
pelo qual é necessário
dividir as partes para conhecer o todo. A pesquisa
da autora parte do princípio de que o universo,
definido por ela como
macromicro, é um complexo vibracional, uno,
inteiro e indivisível no
qual o ser humano, sem
se isolar, emerge como
um recorte.
A contemplação da

LAISA DE SOUZA/DIVULGAÇÃO

Publicação reúne estudos teóricos e práticos desenvolvidos por mais de três décadas
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Horóscopo
VISITE: WWW.OMARCARDOSO.COM.BR
ÁRIES
21/03 a 20/04
Demonstre firmeza, convicção e mais confiança em si, que conseguirá influenciar pessoas
importantes ao seu progresso e prosperidade
profissional. Contudo, evite precipitar-se. Você
pode sentir interesse pela filosofia ou religião.

TOURO
21/04 a 20/05
Boa influência para cuidar dos seus interesses
pessoais e assuntos sentimentais. Faça uma
pequena viagem de recreio. Saúde, jogos, esportes e loteria com excelentes fluxos. Evite
hoje, todo tipo de exagero.

GÊMEOS
21/05 a 20/06
Pense positivamente e não se intimide diante
das dificuldades que terá neste momento. Haja
conscientemente, que conseguirá resolver
todos os seus problemas mais sérios. Êxito
romântico e em negócios com o sexo oposto.

CÂNCER
21/06 a 21/07
Dia indicado para desenvolvimento social,
profissional e mental. Contudo, deverá tomar
muito cuidado com sua saúde, especialmente
com o seu sistema nervoso. Hoje, você renovará
e fortalecerá os seus sentimentos.

LEÃO
22/07 a 22/08
Dia propício para tratar de assuntos importantes com autoridades civis e militares. Evite,
porém assinar documentos que possam comprometê-lo. Evite também atritos com filhos
ou pais e as pessoas que dizem ser amigas.
Ótimo ao romance.

LIBRA
23/09 a 22/10
A posição dos astros e ótima para compra e
venda de propriedades, e para construir casa
própria se ainda não tem. Ótimo para o amor e
também para a projeção social. Seja verdadeiro
em todos os seus pensamentos, nas suas ações
e emoções e nada de mal lhe ocorrerá. Faça
questão de ser alegre e otimista.

ESCORPIÃO
23/10 a 21/11
Procure não discutir com ninguém e nem tentar impor as suas ideias, pois você poderá se
ver prejudicado. Melhores oportunidades de
soluções em assuntos jurídicos. O dia indica
favorabilidade para consultas médicas.

VIRGEM
23/08 a 22/09

SAGITÁRIO
22/11 a 21/12

Procure evitar as ações violentas e as palavras
ásperas. Dia favorável para novas amizades que
o ajudarão a progredir muito. Sucesso nas associações, nos negócios e nos assuntos de dinheiro.
Comece a viver de um modo mais diferente, com
mais abertura e mais liberdade.

Pense no seu êxito e não dê importância a boatos e impressões negativas. Você atravessa um
dos melhores períodos do ano e poderá progredir muito através do próprio esforço. Seja menos
indulgente e cuidado com as extravagâncias.

CAPRICÓRNIO
22/12 a 21/01
Você deve evitar discussão, atritos e disputas
com autoridades, com pessoas de boa disposição e com seus inimigos declarados e rivais.
Por outro lado, o dia lhe promete êxito em
novas associações e no trabalho. O seu senso
de dever continua forte, e isto, sempre o ajuda
na sua vida profissional.

AQUÁRIO
21/01 a 19/02
Domine seus vícios e supere os seus defeitos;
tenha firmeza em suas atitudes e persistência
em seus ideais. Evite desavenças, questões
e desarmonias na vida doméstica. Por outro
lado, terá sucesso nos negócios relacionados com minas, construção e com metais de
um modo geral.

PEIXES
20/02 a 20/03
Bom dia para iniciar negócios relacionados
com a indústria e propriedades. Contudo, não
deixe de olhar e zelar pelo bem de seus familiares e não fuja das suas responsabilidades
e problemas. O seu lado prático e realista
estará muito aguçado neste dia.

Final de semana de eventos que marcam
o Mês da Consciência Negra, em Jacareí

A

Agenda Cultural da Fundação Cultural de Jacarehy
do mês de novembro marca o Mês da Consciência
Negra. Neste final de semana (20 e 21), em especial, as programações têm como objetivo valorizar a
cultura negra e as identidades afro-brasileiras.
O grande destaque é o show Ubuntu: Do Semba à
Liberdade, no domingo (21). O evento será presencial,
a partir das 16h30 na concha acústica do Parque da
Cidade (foto).
Os eventos serão gratuitos, aberto ao público
com indicação livre para todas as idades. Mais
informações e detalhes da programação estão
disponíveis nos canais de comunicação da FCJ,
como site, Instagram e Facebook.
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Saúde

Atualização: Diabetes é responsável
por 6,7 milhões de mortes em 2021
O diabetes causa uma morte esperado para 2030 e ainda estamos
a cada cinco segundos em todo o em 2021.A alta dos últimos dois
mundo, totalizando 6,7 milhões de anos foi de 16%”, afirma.
mortes em 2021, de acordo com o
BRASIL
novo Atlas do Diabetes divulgado
pela Federação Internacional de
A expectativa é que o Brasil ocuDiabetes. Atualmente a doença já pe uma posição preocupante no
atinge 537 milhões de adultos, com ranking de países com mais casos
idades entre 20 e 79
da doença. “Ainda
não saíram os dados
anos, sendo 32 milhões nas Américas do
mas em
A expectativa é que brasileiros,
Sul e Central. Em 90%
2019 estávamos em
o Brasil ocupe uma
dos casos, o Diabetes
5º lugar no mundo e
se manifesta como o
6º de subdiagnósposição preocupante otico.
Tipo 2, que está relaEstima-se que
no ranking de
cionado ao sobrepeso,
a metade das pessoobesidade e maus háas que têm diabetes
países com mais
no mundo nem têm
bitos de vida.
casos da doença
De acordo com a
diagnóstico, apesar
endocrinologista do
da importância do
Centro Especializado
tratamento precoce,
em Obesidade e Diabetes do Hospi- que visa evitar complicações da
tal Alemão Oswaldo Cruz, Tarissa doença”, completa.
Petry, os dados são preocupantes e a
Ainda de acordo com o Atlas,
previsão é que esse número aumen- 81% dos adultos com diabetes vite para 643 milhões em 2030 e 784 vem em países com baixa e média
renda. No último domingo (14), foi
milhões em 2045.
“O salto foi tão grande nesse perí- celebrado o Dia Mundial do Diaodo de 2019 para cá, que já estamos betes, com o objetivo de incentivar
próximos ao número de diabéticos o diagnóstico e tratamento precoce.

MARCELLO CASAL JR/AGÊNCIA BRASIL

Atualmente a doença atinge 537 milhões de adultos, com idades entre 20 e 79 anos, sendo 32 milhões nas Américas do Sul e Central
Em 90% dos casos, o
Diabetes se manifesta
como o Tipo 2, que
está relacionado ao
sobrepeso, obesidade
e maus hábitos de vida

Cirurgia para tratamento do diabetes
é discutida por especialistas em evento
A cirurgia metabólica
para o tratamento do diabetes tipo 2 foi discutida
por cirurgiões e endocrinologistas, durante dois
dias 11 e 12 de novembro,
no Congresso Brasileiro
de Cirurgia Bariátrica.
A cirurgia metabólica
é realizada de forma semelhante à cirurgia bariátrica, porém o objetivo
principal é o controle da
diabetes e não a redução de peso. É indicada
principalmente para os
pacientes que não obtêm sucesso no controle
clínico e medicamentoso da doença.
O procedimento foi
aprovado pelo Conselho Federal de Medicina
(CFM), em 2017, mas
seu acesso ainda não é
garantido por planos de
saúde. No Sistema Único
de Saúde (SUS), a cirurgia
para o diabetes apesar de
regulamentada enfrenta
a lentidão das filas.
Segundo o presidente
da Sociedade Brasileira
de Cirurgia Bariátrica e
Metabólica (SBCBM), Dr.

Fábio Viegas, ampliar o
acesso ao tratamento cirúrgico do diabetes tipo
2 é importante para evitar complicações e óbitos
causados pela doença. “O
procedimento é seguro e
eficaz no tratamento do
diabetes. Pode salvar milhões de vidas e aumentar a qualidade de vida



O procedimento é
seguro e eficaz no
tratamento do
diabetes. Pode salvar
milhões de vidas
Dr. Fábio Viegas,
presidente da SBCBM

daqueles pacientes que
mantêm o uso regular de
medicamentos para o controle da doença”, afirma.
PROCEDIMENTO
O procedimento é realizado por videolaparoscopia, através de pequenos furos na parede abdominal. Essa alteração

promove a passagem mais
rápida do alimento do estômago para o intestino e
traz mudanças metabólicas como a aceleração da
produção de hormônios,
que atuam no pâncreas
melhorando a produção
de insulina, o que normaliza os níveis de glicose no
sangue.
Estudos têm demonstrado benefícios a médio
e longo prazo para a qualidade de vida destes pacientes como, por exemplo, que 45% dos pacientes entram em remissão
do diabetes (deixam de
tomar medicamentos e
insulina) já no primeiro
ano de cirurgia.
Além disso, a cirurgia metabólica é uma
ferramenta eficaz para
prevenir complicações
graves do diabetes como
a insuficiência renal, a retinopatia diabética, acidentes cardiovasculares
e os problemas de úlcera
e gangrena dos membros
inferiores que levam muitos pacientes a ter de amputar parte da perna.

