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Jacareí registra mais duas mortes
e casos de coronavírus aumentam
Cidade | PÁG.5

Mais de 7,3 mil
famílias de baixa renda
podem ter isenção
na conta de energia
Geral | PÁG.7

MARCELLO CASAL JR/AGÊNCIA BRASIL

Empresa Suzano
doa três respiradores
a Jacareí no combate
ao novo coronavírus

Em novo balanço da
doença, a Prefeitura de
Jacareí informa que número
de casos confirmados
saltou de 25 para 30,
na sexta-feira (24) PÁG. 3

TENTE OUTRA VEZ

Cidade | PÁG.4

O

Correios abrem
vagas em Jacareí
para o Programa
Jovem Aprendiz

cidadão que tiver o auxílio emergencial negado pode agora contestar o
resultado da análise e pedir novamente o benefício diretamente pelo aplicativo ou
site do programa. PÁG. 6
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Editorial

Conhecimento

Orientações nutricionais
para a quarentena de Covid-19
*Gabriela Pereira Laplaca
DIVULGAÇÃO

envolve conceitos
emocionais, comportamentais, cognitivos
e fisiológicos. E pode
até influenciar na
qualidade do sono, aumentando o estresse,
o desejo por mais alimentos e, assim, formar um ciclo vicioso.
Uma estratégia nutricional
para manter bons níveis de
serotonina é consumir alimentos ricos em triptofano.
Esse nutriente estimula a
produção de serotonina e
melatonina (hormônio que
regula a qualidade do sono).
Por isso é importante uma
dieta variada e colorida, que
inclua raízes, folhas, frutas
e sementes. Alguns alimentos ricos em triptofano são:
aveia, banana, feijões, couve-flor, abacate, amêndoas,
cacau em pó, leite, iogurte,
ovos, entre outros.
Para melhorar problemas
relacionados com o sono,
uma estratégia é consumir
esses alimentos a noite, na
hora da ceia.
DICA DE RECEITINHA
1 copo de iogurte natural
desnatado
1 banana picada
1 colher de sopa de farelo
de aveia
Polvilhar cacau em pó.

*Gabriela Pereira Laplaca é Nutricionista - CRN3 50689

N

a manhã de sexta-feira
(24) o ministro da Justiça,
Sérgio Moro, declarou-se demissionário. A decisão
do presidente em demitir o diretor-geral da Polícia Federal,
Maurício Valeixo, nomeado pelo
ministro, teria sido a razão da
atitude de Moro em pedir para
sair. Ele tomou conhecimento da
exoneração pelo Diário Oficial.
Em entrevista coletiva, o
então ministro justificou que
sairia do governo pela clara
interferência política nas decisões da sua pasta. Moro disse
não entender o porquê de tirar
um delegado que exercia corretamente seu trabalho com
resultados indiscutíveis. Destacou a diminuição dos crimes
de morte no país, transferências
de líderes de facções criminosas
e outros atos relevantes da PF.
Segundo ele, ‘mais de 10 mil brasileiros não foram assassinados
graças ao trabalho da institui-

ção, dentre outros feitos.
Moro foi apontado em recente pesquisa com prestígio
próximo ao dobro (56%) em relação a Bolsonaro (30%). Filho
do presidente, senador Eduardo
Bolsonaro está sendo investigado pela PF sob suspeita da

Políticos vinham
insinuando uma
possível candidatura
de Moro à Presidência
da República
prática de nomeações de funcionários vinculadas à retenção
de parte dos salários deles para
benefício próprio, quando era
deputado no Rio.
Políticos insinuaram uma
possível candidatura do ex-ministro à Presidência em 2022.

Moro sempre negou a possibilidade. Sexta-feira, porém, uma
frase dita durante o pronunciamento intrigou: Disse que iria
descansar, o que havia muito
não fazia, porém estará ‘sempre à disposição do país para
ajudar’. Radicais, afirmam que,
em termos eleitorais o presidente teria dado uma ‘facada
moral’ em Sergio Moro’.
Em pronunciamento oficial,
no final da tarde de sexta-feira (24), Bolsonaro negou que
fosse intenção dele interferir
na investigação ao seu filho.
Respondeu à fala de Moro dizendo que ‘autonomia não é
soberania’. Se Moro tem biografia a zelar, conforme dissera na
coletiva, ‘eu tenho uma pátria a
zelar’. ‘Meu compromisso é com
o Brasil e com a democracia’,
enfatizou.
Pelo sim, pelo não, o povo
brasileiro merecia muito mais.
É a nossa opinião.

*Salette Granato

E

mbaixo do manto da
ausência, navegando no
mar dos pensamentos
de dúvidas, fugimos e driblamos o inimigo, ocultamos
nossos rostos, embebemos
com gel nossa pele e rezamos para nunca encontrá-lo.
Como hospedeiros fomos
escolhidos pelo COVID-19,
não importando passados
gloriosos ou inglórios, aplicando-nos a lição de igualdade. Seguimos na certeza
da volta, carregando o peso
da saudade.
A AJL-Academia Jacarehyense de Letras suspendeu as suas atividades na
primeira semana de março,
por seus membros pertencerem ao grupo de risco, antes mesmo do Decreto para
o isolamento. Com isso, os
concursos e as premiações
foram postergados. Nossas
atividades estão previstas

O céu por testemunha
para serem retomadas em maio.
O Troféu Nogueira da Gama
2019 foi concedido à Cidadã Jacareiense e escritora Marici Accioly.
Na ocasião da entrega, a escritora
Ludmila Saharovski prestará
seu juramento
à AJL, passando
a ocupar uma cátedra; também entregaremos a Estatueta Nogueira da Gama ao
Professor José Carlos Cruz,
que recebeu o troféu em 2018;
uma coletânea acadêmica
será publicada. Serão abertas
DIVULGAÇÃO

O

mundo todo
está em quarentena para
reduzir a propagação
de Covid-19.
O isolamento social,
a mudança de rotina
e a interrupção do
trabalho podem gerar ansiedade, que
muitas vezes se associa ao
aumento do consumo energético. Estar diariamente lendo e ouvindo notícias sobre
a pandemia pode ser estressante, e como consequência,
o estresse pode levar as
pessoas a comerem mais e
buscarem “comidas de conforto”, que geralmente são
alimentos ricos em açúcar e
farinha de trigo refinada. O
alto consumo de alimentos
ricos em açúcar, como doces,
chocolates e bebidas açucaradas pode ser uma “automedicação”, pois esses alimentos estimulam a produção
de serotonina, hormônio que
regula o humor e bem-estar.
Tais hábitos durante a
quarentena podem levar ao
ganho de peso, aumento do
status de inflamação do corpo
e aumento do risco de diabetes, fatores que estão relacionados com complicações
de Covid-19.
Ficar pensando em comida
constantemente e ter vontade de comer algo específico

‘Facada moral’

as inscrições
para os concursos Troféu
Jacaré, Troféu
Jac arezinho
e Festival Internacional de
Sonetos Chave
de Ouro. Nosso AJLetras
Revista trará
textos, artigos
e poemas dos
nossos acadêmicos, preparados com
muito carinho durante toda
a quarentena. Sim, estamos
com muita saudade!
Alimentamos nossa alma,
reclusos no nosso lar, onde
nosso espírito transborda

*Emerson Magalhães

A

Organização Mundial da
Saúde (OMS) declarou
recentemente que o
coronavírus tornou-se uma
pandemia, e isso quer dizer
que se trata de uma enfermidade epidêmica amplamente
disseminada. E, logicamente,
em consequência dessa situação, as pessoas passam a se
resguardar de uma maneira
maior, evitando aglomerações e viagens para centros
onde a pandemia se alastra
com maior intensidade.
É evidente o risco em
caso de deslocamento para
centros infestados pela pandemia, não podendo o consumidor ser penalizado com
multas ou perda de valores
pelo simples fato de optar
pela preservação da integridade de sua saúde.
Frisando que países de vá-

Os direitos do consumidor
e a pandemia coronavírus
rios continentes já fecharam
ou estão em vias de fechar
suas fronteiras, não sendo
possível entrar ou sair de
determinados locais, sendo
o cancelamento ou remarcação da viagem um fato
não mais discricionário do
consumidor.
Neste sentido o artigo
sexto do Código de Defesa
do Consumidor estabelece
em seu inciso primeiro que
são direitos básicos do consumidor a proteção da vida,
saúde e segurança contra
os riscos provocados por
práticas no fornecimento de

produtos e serviços considerados perigosos ou nocivos.
E ainda, no mesmo artigo
sexto, inciso quinto, está previsto que também é direito
básico do consumidor a modificação das cláusulas contratuais que estabeleçam
prestações desproporcionais ou sua revisão em razão
de fatos supervenientes que
as tornem excessivamente
onerosas.
E evidentemente, pagar
multas ou perder valores de
maneira integral, em razão
do cancelamento de viagem
para locais fortemente afeta-

amor e saudade, quando
preparamos as sementes a
ser lançadas em Gaia, nossa
Terra, nossa origem, tendo o
céu por testemunha do que
virá. Um Novo Mundo, mais
puro, e por que não dizer mais
florido, menos poluído, com
paz e solidariedade, tão almejado por tantas gerações,
tudo alimentado com o perfume da poesia exalada pelas
laudas folheadas por tantos
nesses momentos de isolamento e preenchidas pelos
poetas e escritores durante
toda a nossa existência, como
nos versos do poeta Carlos
Drummond de Andrade no
poema “Quero” e com eles
finalizo: Quero que todos os
dias do ano/todos os dias da
vida/de meia em meia hora/
de cinco em cinco minutos/
me digas Eu te amo...”
*Salette Granato é presidente
da Academia Jacarehyense
de Letras.

dos por uma pandemia, mostra-se, sem dúvida nenhuma
excessivamente onerosa.
E neste sentido, as pessoas com passagens áreas ou
pacotes de viagens já comprados, possuem o direito
legal de cancelar a viagem
ou remarcar para quando
a pandemia efetivamente
estiver sob controle.
Importante frisar, que
caso o consumidor opte pelo
cancelamento da viagem,
este terá direito ao reembolso integral de todos os
valores que eventualmente
tenha desembolsado, sejam
os relacionados diretamente
a passagens aéreas, sejam os
relacionados a hospedagens,
ingressos e etc.
*Emerson Magalhães é advogado Gestor no escritório
Küster Machado Advogados,
em Santa Catarina.

www.diariodejacarei.com.br

25 de abril a 1º de maio de 2020

|3

#FiqueEmCasa

Cidade

Jacareí registra mais duas mortes
e casos de coronavírus aumentam
Em novo balanço da doença, a Prefeitura de Jacareí informa que número de casos confirmados saltou de 25 para 30, na sexta-feira (24)
Jacareí registra, agora,
quatro óbitos confirmados em consequência de
Covid-19. Nesta sexta-feira (24), a Prefeitura Municipal confirmou a morte
de um idoso, de 82 anos,
e de uma mulher, de 67.
O idoso faleceu na
quinta-feira (23). Ele tinha doença cardiovascular e hipertensão. A
idosa, de 67 anos, faleceu
nesta sexta (24). Ela tinha
doença cardiovascular,
hipertensão, diabetes e
doença renal. Ambos
faleceram em hospitais
particulares de Jacareí.
Os outros óbitos foram
confirmados no dia 3
abril e no dia 22 de abril.

Saúde - OMS, mas deram
resultado negativo para o
novo coronavírus) também aumentou de quinta (23) para sexta-feira
(24): de 110 para 131.
Já os casos suspeitos
(aguardando confirmação por exames) caíram
para 72 (na quinta-feira, eram 86). Há, também, dois casos de óbitos suspeitos da doença. Todos estes casos
a g u a rd a m res u lt ado
dos exames que estão
vindo, diariamente, da
Secretaria Estadual de
Saúde.

ILUSTRAÇÃO

A Redação

CASOS
CONFIRMADOS
Em novo balanço da
doença no município,
a Prefeitura de Jacareí
informa que número de
casos confirmados saltou de 25 para 30 (entre
os dias 23 e 24 de abril).
São 14 homens e 16 mulheres. Dois deles estão
internados (um em hospital público e um em
hospital privado). Os
demais estão em isolamento domiciliar.
Dos 30 casos confirmados, a Secretaria de
Saúde declara que cin- Dos 30 casos confirmados em Jacareí, cinco pessoas que
co pessoas que testaram testaram positivo se recuperaram da doença
positivo se recuperaram
DESCARTADOS
se enquadram nas defida doença, ou seja, encerO número de casos nições estabelecidas pela
rou-se o ciclo da doença
descartados (aqueles que Organização Mundial da
para elas.

NÚMEROS
As notif icações totalizam 498, sendo 131
casos descartados, 126

excluídos (casos que
não se enquadraram
nas definições estabelecidas pela OMS), e
139 em i nvest igação
(sintomas sendo monitorados por profissionais de saúde).
Ent re os 72 ca sos
suspeitos, temos 43 mulheres e 29 homens.
A faixa etár ia que
predomina nos dados
at uais é a entre 30 e
45 anos, com 35 casos
suspeitos (47%), seguida da faixa acima dos
45 anos, com 22 casos
(33%). De pois est ão
os jovens ent re 15 e
30 anos, com 10 casos
(13%). Por fim, os menores de 15 anos, com 5
casos suspeitos (7%).

A Redação
A Câmara Municipal
aprovou por unanimidade, na quinta-feira (23),
uma iniciativa do prefeito Izaias Santana (PSDB)
que concede o ‘Vale Merenda’ a alunos da rede
pública de Educação de
Jacareí. O projeto terá
efeito a partir da data de
sua publicação no Boletim Oficial e o executivo
deverá regulamentar de

que forma o benefício
será distribuído.
De acordo com o
prefeito, o objetivo do
auxílio é garantir o fornecimento de alimentos
aos alunos durante a
suspensão do ano letivo. A medida beneficiará
aproximadamente 22,7
mil estudantes matriculados na rede municipal
de ensino e custará pelo
período de dois meses o
valor de R$ 3,09 milhões

Programa do Governo
do Estado beneficia
cerca de 700 mil alunos
O programa ‘Merenda
em Casa’, anunciado pelo
Governo de São Paulo no
final de março, promete
ofertar a alimentação
para 700 mil estudantes
matriculados na rede estadual de São Paulo. O
valor do investimento é
de R$ 40,5 milhões por
mês e chegará a mais de
20% dos 3,5 milhões de
alunos da rede.
A iniciativa, de caráter emergencial, ocorre
em virtude da suspensão
das aulas em todas as 5,4
mil escolas da rede estadual de São Paulo desde
23 de março, como forma
de conter a propagação
do novo coronavírus.
“A medida vai perdurar enquanto as aulas
estiverem suspensas. É

uma medida protetiva,
de atenção às famílias e
às crianças mais vulneráveis do nosso Estado.
O valor é suficiente para
comprar uma cesta básica”, afirmou o governador João Doria.
Serão beneficiados os
estudantes cujas famílias
recebem o Bolsa Família, bem como aqueles
que vivem em condição
de extrema pobreza, de
acordo com o Cadastro Único do Governo
Federal.
O valor de R$ 55 por
estudante seria disponibilizado às famílias para
a compra de alimentos a
partir de abril. Os repasses serão oferecidos enquanto as aulas seguirem
suspensas nas escolas.

aos cofres de Jacareí.
O auxílio será mensal
e distribuído em valores
diferenciados de acordo
com a etapa de ensino do
aluno: creches R$ 100;
educação infantil R$
60; ensino fundamental
e EJA R$ 60.
O vale poderá ser
oferecido por meio de
aplicativo, cartão magnético/chip ou voucher,
e deverá ser utilizado
exclusivamente para

produtos alimentícios,
sendo disponibilizado à
mãe, ao pai ou responsável legal do aluno.
“Muitos estudantes
realizavam a principal
refeição do dia na unidade escolar em que
estão matriculados, a
partir da merenda escolar oferecida, e a suspensão das aulas lhes
subtraiu essa importante
fonte de alimentação”,
afirmou Izaias.

DIVULGAÇÃO/PMJ

Câmara aprova ‘Vale Merenda’ para alunos da rede municipal
Vereadores de Jacareí e assessores usam máscara
de proteção durante sessão de Câmara

Projeto que obriga álcool em gel e
máscaras é adiado por três semanas
O projeto que obriga
os estabelecimentos públicos e privados de Jacareí a disponibilizarem
gratuitamente álcool em
gel 70% para higienização
das mãos foi adiado por
três semanas. A proposta,
que provocou intensos debates em plenário, tem a
autoria conjunta dos vereadores do PSDB: Patrícia
Juliani, Rodrigo Salomon
e o presidente da Câmara,
Abner de Madureira.
O pedido de adiamento
foi solicitado pelo vereador Arildo Batista (PTB).
De acordo com Arildo, é
mais razoável aguardar
as novas instruções do
governo estadual. “Se
aprovarmos algo desta
natureza hoje, na semana
seguinte corremos o risco de o governo estadual

editar novas normas e, assim, termos que remendar
a lei, por isso pedi o adiamento”, afirmou.
PROPOSTA
Segundo a proposta,
no caso dos bancos, por
exemplo, cada balcão ou
mesa de atendimento deverá contar com um ponto de dispensa de álcool
em gel 70%. Já nos supermercados e afins, a medida exige que cada caixa
e cada corredor deverá
contar com um ponto de
dispensa do produto.
Nos estabelecimentos
que disponham de acessórios de auxílio ao usuário,
como por exemplo cestas,
carrinhos ou similares deverão promover a permanente higienização destes
equipamentos após o uso.

O projeto proíbe também o ingresso de pessoas sem a máscara facial
em qualquer ambiente
coletivo aberto ao público, assim como obriga o
uso do material aos profissionais que atuam no
atendimento ao público
dos estabelecimentos privados e órgãos públicos.
O QUE DIZEM
OS AUTORES
A líder do prefeito, vereadora Patrícia Juliani
(PSDB), discordou do
adiamento. “O objetivo
é preservar a vida não
somente daqueles que
frequentam os estabelecimentos comerciais,
mas dos próprios funcionários. Para a elaboração
deste projeto, tivemos o
apoio e ouvimos muitas

pessoas da nossa cidade,
especialmente da área
médica, além da Vigilância Sanitária”, afirmou.
“É importantes que os
demais vereadores entendam que a aprovação desse projeto é fundamental
para a segurança e saúde
da nossa população e dos
comerciários”, disse Rodrigo Salomon.
Já o presidente da Câmara lamentou o adiamento e disse que a cidade perde com isso. “A
segurança e a saúde do
cidadão são inadiáveis.
Precisamos urgentemente dialogarmos para que
haja um consenso entre
os vereadores sobre isso”,
disse Abner.
O projeto deve retornar à Ordem do Dia na
segunda semana de maio.
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Empresa Suzano doa três respiradores a
Jacareí no combate ao novo coronavírus
A Redação
O Município de Jacareí
recebeu esta semana três
respiradores novos para
tratamento dos casos de
Covid-19. A informação
é da assessoria de imprensa da Suzano, que
recentemente anunciou
que iria promover a doação de 50 respiradores
e 260 mil máscaras hospitalares importados da
China para todo o Estado
de São Paulo.
Caberá à Prefeitura de
Jacareí definir o destino
desses equipamentos. A
empresa tem sua unidade fabril no município
instalada no distrito São
Silvestre (região oeste).
At ua lmente, Jaca reí
conta com 40 respiradores distribuídos nos hospitais da rede municipal,

unidades de saúde e de
pronto-atendimento.
Os respiradores atenderão também as redes de
saúde da capital, onde a
pandemia afeta um grande número de pessoas, e
das cidades de Suzano,
Jacareí, Limeira, Americana e Capão Bonito. Já
as máscaras serão destinadas aos mesmos municípios, além de outros
onde a companhia atua.
“Estamos enfrentando uma situação inédita
como sociedade moderna
e sabemos que a disponibilidade de respiradores
e equipamentos de proteção é fundamental para
salvar a vida de milhares
de brasileiros. Por isso,
devemos unir forças para
vencer essa batalha contra a Covid-19”, afirma
o presidente da Suzano,

DIVULGAÇÃO

Produtos fazem parte de um lote de importados da China e serão doados a municípios com unidades da empresa em São Paulo

Equipamentos adquiridos pela empresa Suzano para auxílio no combate à pandemia

Walter Schalka.
Desde o final de março, a companhia também
já realizou a doação de

papéis higiênicos, guardanapos e fraldas de fabricação própria para diversos estados brasileiros.

COLABORADORES
A Suzano decidiu
suspender todas as atividades operacionais não

essenciais de colaboradores próprios e terceiros e
cancelar viagens, eventos, visitas às unidades e
reuniões presenciais. Os
colaboradores que não
necessitam estar presencialmente nas unidades
para a continuidade das
operações passaram a
trabalhar em formato
home office. O mesmo
tratamento foi dado a todos os colaboradores com
60 anos ou mais e todos
aqueles que apresentem
condição de risco, como
hipertensos, diabéticos
ou que tenham doenças
pulmonares.
Todas essas e outras
ações são acompanhadas por um frequente
compartilhamento de
informações em todos os
canais de comunicação
da empresa.

Prefeitura recebe 600 protetores faciais do Instituto Federal de SP
Ciência e Tecnologia de
São Paulo (IFSP), Campus Jacareí. O Termo de
Doação de Insumos foi
celebrado na quarta-feira
(22), entre a Secretaria de

Governo e o diretor-geral da instituição, Wagner
Ferraz Castro.
O documento considerou a situação emergencial do país. A doação tem
por finalidade entregar estes protetores faciais para
profissionais da Saúde de
Jacareí, que estão na linha de frente no combate
à pandemia da Covid-19.
O diretor do IFSP
explicou que a iniciativa é um movimento do
Instituto Federal de São
Paulo, que já tinha esta
previsão de produzir alguns protetores do tipo
‘Face Shield’ para todo
o Estado. “Como a demanda era alta, a gente conseguiu doações

Máscaras de
proteção facial serão
utilizadas na rede
municipal de saúde

DIVULGAÇÃO/PMJ

A Prefeitura de Jacareí
recebeu 600 máscaras de
protetores faciais do tipo
‘Face Shield’ (proteção
para o rosto) do Instituto Federal de Educação,

através da nossa agência
de inovações de São Paulo, de peças de suportes

José Luiz Bednarski

O

perfil brasileiro médio é de pouco estudo e incorrigível otimismo. Prefere presumir a boa-fé do professorado militante a abrir bons livros e pesquisar
com mais profundidade as raízes de nossa realidade.
Vivemos a interminável prisão da grade obrigatória
de base uniforme curricular governamental, que, em vez
de apresentar como resultado verdadeiro aprendizado,
mais atende aos projetos ideológicos dos posseiros do
poder político.
Assim, aprendemos e tomamos como verdade abominações históricas e falácias fáticas ilógicas, tais quais a
sustentação escravagista do Império Brasileiro e a proclamação da República como onda de modernização e
aprimoramento das instituições democráticas.
Passados quase 131 anos, não se encontra quem diga de
boca cheia que a República deu certo no Brasil. Tentou-se
de tudo: regimes militares, ditaduras civis e militares,
conchavos estaduais, guerras civis, seis Constituições,
Nova República, parlamentarismo, etc. Nada funcionou.

A Eterna Crise Republicana
O povo costuma dizer que não confia nos políticos, mas
continua carente de um salvador da Pátria. Basta surgir
no horizonte uma pálida nesga de honestidade ou cumprimento dalgum dever legal para seu autor eriçar os ânimos
sebastianistas nacionais.
A opinião pública repudia autoridades, troça das instituições e descrê da moralidade administrativa, mas teme
trocar a notoriamente falida República pela experiência de
sucesso e desenvolvimento nacional da Monarquia, que é
nossa genuína e fundante vocação soterrada.
Com isso, reduzimos o conceito de legitimidade democrática a contraditoriamente obrigar o cidadão ao sufrágio,

injetados”, informou.
“Com a ajuda da Univap, que também tem

pessoas trabalhando com
‘Face Shield’, consegui
fornecedor para cortar
chapas em São José dos
Campos. E consegui material para 2 mil peças. O
campus Jacareí montou
os kits para entrega em
cinco cidades da região:
Jacareí, Caçapava, Taubaté, Campos do Jordão e
Caraguatatuba. Entregaremos esta semana, até sábado, as duas mil peças,
contando com esta entrega de 600 unidades para
a Secretaria de Saúde de
Jacareí”, destacou.

consubstanciado em votos expelidos por urnas eletrônicas
duvidosamente programadas pelos próprios ratos que
vigiam o paiol.
Chegamos ao cúmulo em que o preponderante partidarismo dividiu a Nação. Em vez de nos irmanarmos em
patriotismo para enfrentamento das crises e períodos
dificultosos, assistimos impassíveis à disputa tacanha
do curul entre despreparados e malfeitores chafurdar
definitivamente este d’antanho exceler País num invejoso
terceiro-mundismo material e espiritual, e ainda financiamos isso.
Nossos protagonistas republicanos só pensam nas
próximas eleições, não nas próximas gerações. Longe de
serem próceres como os estadistas d’outrora, são pinçados como viáveis a partir do anonimato e mostram-se
despreparados desde os bancos escolares a reconduzir a
nau brasileira ao descobrimento de seu glorioso destino
reservado pela Divina Providência.

José Luiz Bednarski é Promotor
de Justiça da Cidadania e do Consumidor
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Mais de 7,3 mil famílias de baixa renda
podem ter isenção na conta de energia
Famílias em Jacareí podem fazer inscrição para ter gratuidade do consumo mensal, por até três meses
MARCELO CAMARGO/AGÊNCIA BRASIL

DIVULGAÇÃO/PMJ

Educação faz
cadastro de CPF
de pais de alunos
da rede municipal

A isenção
ocorrerá apenas
no consumo de
energia elétrica
até 220kWh
A Secretaria de Educação está realizando o
cadastro e a atualização
de CPF dos pais e responsáveis de todos os alunos
matriculados na rede municipal e unidades conveniadas. O cadastro vai até
segunda-feira (27). O serviço é online pelo endereço:
http://www.eduj acarei.c
om.br/cpf/. Os pais e responsáveis devem informar
o nome completo do aluno
e a data de nascimento. Em
caso de dúvidas, enviar
e-mail para cpf@edujacarei.sp.gov.br.

ÍCARO LEAL/JACAREÍ RUGBY

Rugby promove
campanha
para doações
e manutenção

O Jacareí Rugby lançou esta semana uma
campanha que visa arrecadar alimentos, produtos de limpeza e higiene
pessoal, intitulada ‘Jacareí Rugby em campo contra o Covid-19’. A ideia é
doar esses produtos para
famílias que estão com
dificuldades durante o
período de quarentena
e isolamento social. A
campanha também visa
arrecadar fundos para
ajudar na manutenção da
estrutura do clube. Mais
informações, no site do
clube na internet: www.
jacareirugby.com.
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A Redação
Um levantamento realizado pela EDP, distribuidora de energia elétrica do Vale do Paraíba,
mostra que cerca de 7.365
famílias residentes em Jacareí podem ter acesso à
Tarifa Social de Energia
Elétrica (TSEE). Elas não
estão inscritas para receberem o benefício, que
vai isentar a cobrança
do consumo de energia
até 220kW/h por até três
meses (abril, maio e junho), devido à pandemia
de Covid-19. Na região, o
total é de cerca de 65 mil
famílias com direito ao
benefício.
Estas, em sua maioria, os beneficiários não
são titulares da conta de

energia ou estão com o
cadastro desatualizado
junto à distribuidora.
O benefício é garantido
pela Medida Provisória
MP nº 950, pulicada em 8
de abril, e pelas diretrizes
da Agência Nacional de
Energia Elétrica (Aneel),
válida para todas as concessionárias do País.
É importante reforçar
que a isenção ocorrerá apenas no consumo
de energia elétrica até
220kWh, por isso, caso
o cliente consuma mais
que 220kWh, a diferença
será cobrada.
Outros valores que
são pagos através da
conta de energia elétrica
de serviços contratados
pelo próprio cliente, como
doações, seguros, planos

de saúde e odontológicos,
entre outros, serão cobrados normalmente.
VEJA QUEM
TEM DIREITO
lFamília inscrita no
CadÚnico para Programas Sociais do Governo
Federal, com renda familiar mensal per capita
comprovadamente menor
ou igual a meio salário
mínimo nacional;
lIdosos com 65 (sessenta e cinco) anos ou mais
e pessoas com deficiência
que recebam o Benefício
de Prestação Continuada da Assistência Social
– BPC;
lFamília inscrita no
CadÚnico com renda
mensal de até 3 (três) salários mínimos, que tenha

 SERVIÇO
DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA
REALIZAR O CADASTRAMENTO NA EDP
Número de Identificação Social (NIS) atualizado – obtido na
prefeitura municipal por meio do CRAS;
Conta de energia;
CPF (Cadastro de Pessoa Física) e Carteira de Identidade (ou
outro documento de identificação social com foto) ou Registro
Administrativo de Nascimento Indígena (RANI);
Contrato de aluguel, no caso de se enquadrar como inquilino
do imóvel;
Em caso de receber o Benefício de Prestação Continuada da Assistência Social (BPC) é preciso apresentar o número do benefício.
Para o caso família inscrita no Cadastro Único com renda
mensal de até 3 (três) salários mínimos, que tenha portador de
doença ou deficiência cujo tratamento, procedimento médico ou
terapêutico requeira o uso continuado de equipamentos que, para
o seu funcionamento, demandem consumo de energia elétrica,
é necessário apresentar o relatório e atestado subscrito por
profissional médico.

MAIS INFORMAÇÕES
Cada família tem direito a somente uma instalação com o
benefício da Tarifa Social;
Em casos de mudança de endereço, os clientes cadastrados
deverão informar a EDP, que fará as devidas alterações.
A atualização do CadÚnico é de responsabilidade do consumidor
e deve ser feita nos Centros de Referência da Assistência Social
(CRAS) do município.

portador de doença ou patologia cujo tratamento
ou procedimento médico
requeira uso continuado
de aparelhos, equipamentos ou instrumentos que
dependam do consumo
de energia elétrica;
lFamílias indígenas ou
quilombolas com inscrição no CadÚnico;
Caso a família se enquadre em uma das situações acima e ainda não
tenha a Tarifa Social de
Energia Elétrica, basta

entrar no site www.edp.
com.br/tarifasocial e
fazer a solicitação. O
benefício estará válido a partir da data do
aceite do cadastro, podendo isentar a família por até três meses
(abril, maio e junho).
Vale destacar que os
clientes já cadastrados
na Tarifa Social não precisam fazer contato com
a Concessionária, pois o
benefício foi aplicado de
forma automática.

Saiba como receber o benefício de isenção na conta de energia
Para ter acesso ao
benefício da Tarifa Social é necessário que o
cliente possua o Número
de Identificação Social
(NIS), do Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal
(CadÚnico). Ressalta-se
que quando os clientes
titulares do NIS não são
os titulares da conta de
energia ou estão com o

cadastro desatualizado
junto à EDP, não é possível realizar o cadastro
automático destas famílias no benefício que dá
desconto na conta de luz.
O cadastro pode ser realizado por meio do canal
de atendimento virtual,
no site www.edp.com.br/
tarifasocial ou pela Central de Atendimento, no
0800 721 0123 (ligação

gratuita, 24 horas/sete
dias por semana).
Após a inscrição, a
EDP avaliará a documentação e, estando
tudo correto, a família
receberá a isenção do
consumo na próxima
fatura de energia.
Caso a família já esteja cadastrada na Tarifa
Social não há necessidade de contato com a

Concessionária, pois o
benefício será aplicado
de forma espontânea.
A EDP também realiza continuamente o
cadastramento automático de clientes da área
de concessão que estão
com o NIS atualizado e
são titulares da conta de
energia.
A Tarifa Social é um
be nef íc io pe re ne do

Governo Federal que
per mite desconto na
conta de luz concedido
para os primeiros 220
kWh consumidos mensalmente por clientes residenciais classificados
como de baixa renda. O
desconto varia de acordo
com a faixa de consumo
mensal (kWh/mês), podendo chegar até 65% de
redução na conta.
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Quem tem auxílio emergencial
negado pode fazer nova solicitação
De acordo com a Caixa, pedido de revisão de análise pode ser feito no site ou no aplicativo, atualizados a partir de segunda-feira (20)

O cidadão que tiver o
auxílio emergencial de
R$ 600,00 negado pode
agora contestar o resultado da análise e pedir
novamente o benefício
diretamente pelo aplicativo ou site do programa.
A atualização nas plataformas foi feita a partir
da última segunda-feira
(20), informou a Caixa
Econômica Federal.
No aplicativo ou no
site, quem receber o aviso
de “benefício não aprovado” pode verificar o
motivo e fazer uma contestação. Se o aviso for de
“dados inconclusivos”, o
solicitante pode fazer logo
a correção das informações e entrar com nova
solicitação, de acordo
com a Caixa.

A responsável por informar o motivo do auxílio emergencial não ter
sido aprovado é a Dataprev, estatal federal de
tecnologia que analisa
os dados informados pelo
solicitante. O resultado é
depois homologado pelo
Ministério da Cidadania.
Para ter direito ao auxílio é preciso atender
aos critérios estabelecidos pela legislação,
como não ter emprego
formal, não receber outro benefício do governo
(com exceção do Bolsa
Família), não ter renda
familiar mensal maior
que R$ 3.135,00 ou R$
522,50 per capita (por
pessoa), entre outros.
As condições completas
são descritas no site do
programa.
Seg undo a Caixa, responsável pelos

No aplicativo ou no site,
quem receber o aviso de
“benefício não aprovado”
pode verificar o motivo e
fazer uma contestação

MARCELLO CASAL JR/AGÊNCIA BRASIL

Felipe Pontes
Agência Brasil

pagamentos, as principais inconsistências nos
dados informados pelos
solicitantes são:
• marcação como chefe
de família sem indicação
de nenhum membro;
• falta de inserção da
informação de sexo;
• inserção incorreta de
dados de membro da família, tais como CPF e
data de nascimento;
• divergência de cadastramento entre membros
da mesma família;
• inclusão de alguma
pessoa da família com
indicativo de óbito.
CADÚNICO
Os t rabalhadores

informais que possuem
Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, o CadÚnico,
têm sua elegibilidade para
receber o auxílio emergencial analisada automaticamente pela Dataprev.

Para ter
direito ao auxílio
é preciso atender
aos critérios
estabelecidos
pela legislação
Nesse caso, se tiver o
auxílio negado mesmo
acreditando ter direito ao
benefício, o trabalhador
também pode recorrer diretamente no aplicativo
do auxílio emergencial
ou no site do programa,
informou a Caixa.

A Redação
Um grupo de 241 trabalhadores ambulantes de
Jacareí recebeu na última
segunda-feira (20) a primeira parcela do auxílio
financeiro oferecido pela
Prefeitura Municipal em
apoio à categoria nesse momento de quarentena e de
crise financeira no país.
O benefício está previsto na Lei 6.333/2020,
aprovada pela Câmara
Municipal na semana
passada, que autoriza
a concessão de auxílio
complementar financeiro,
de caráter emergencial e
excepcional, para trabalhadores ambulantes cadastrados no município.

ILUSTRAÇÃO

Ambulantes de Jacareí recebem primeira
parcela de auxílio financeiro da Prefeitura

O valor do benefício para cada vendedor ambulante é de até
R$ 308,00, pago em duas parcelas

O valor do benefício é
de até R$ 308,00, pago em
duas parcelas, e, segundo

o documento publicado no Boletim Of icial,
c o r r e s p o nd e a du a s

cestas básicas.
A operacionalização,
cadastramento, controle
e entrega do auxílio são
de responsabilidade das
secretarias de Desenvolvimento Econômico, de
Finanças e de Assistência
Social.
Neste primeiro momento, 218 ambulantes
foram contemplados com
o crédito em suas contas
bancárias. Já outros 23,
que não possuem conta
em banco, receberão um
cartão com o mesmo valor, que poderá ser utilizado em supermercados.
A segunda parcela
prevista em lei e a data
do novo depósito serão
divulgadas em breve.
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Correios abrem vagas em Jacareí
para o Programa Jovem Aprendiz
As inscrições estão abertas até o dia 30 de abril; Em Jacareí são 7 vagas e, em São José dos Campos, 21
Os Correios seguem
com inscrições abertas
para o Programa Jovem
Aprendiz. São 4.462 vagas, mais a formação de
cadastro reserva, disponíveis em todo o território
nacional. Em Jacareí são
7 vagas e, em São José dos
Campos, 21.
O número de vagas em
cada município está disponível no anexo I do edital: http://www2.correios.
com.br/institucional/concursos/correios/ArquivosProsel/01207_054705.pdf
Para participar, é preciso ter entre 14 e 22 anos de
idade completos; cursar,
no mínimo, o 6º (sexto)

Para participar, é preciso
ter entre 14 e 22 anos de
idade completos

ILUSTRAÇÃO

A Redação
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ano do Ensino Fundamental; estar matriculado
e frequentando a escola,
além de não ter sido contratado anteriormente
como jovem aprendiz dos
Correios e/ou ter mantido
vínculo empregatício com
a empresa, dentre outros
requisitos.
Os jovens selecionados
terão uma jornada semanal de 20 horas, receberão
o salário mínimo-hora no
valor de R$ 490,83, além
de vale-transporte, vale-refeição ou alimentação
e uniforme. Do total das

vagas, 10% serão destinadas aos candidatos
na condição de pessoa
com deficiência e 20%
aos que se declararem
negros e pardos.
SELEÇÃO
Durante a vigência
do contrato especial de
aprendizagem, o Jovem
Aprendiz conciliará a fase
teórica dos cursos de Assistente Administrativo e
de Assistente de Logística,
em entidade qualificada
na formação técnico-profissional, e a fase prática
nos Correios.
A seleção será simplificada, realizada por
meio de comprovação
de requisitos referentes
à renda familiar, idade
na inscrição, tipo de instituição de ensino onde
estuda e participação
em projetos sociais, a
partir de pontuação detalhada no edital.
As inscrições estão
abertas até o dia 30 de
abril. Todas as informações estão disponíveis
na página dos Correios
(www.correios.com.br).

Suzano abre inscrições para o Programa de Estágio 2020
Os selecionados do
Programa, que tem duração de até dois anos, receberão benefícios como
bolsa-auxílio, assistência médica e seguro de
vida, vale-refeição (ou
refeitório nas unidades
industriais), vale-trans-

Oportunidades
são para unidades
da companhia
em seis estados,
entre elas a
fábrica de Jacareí
porte (ou fretados nas
unidades industriais),
além de utilizarem o
Gympass – rede de academias – nas unidades
do Escritório Faria Lima

e São Bernardo do Campo (SP). Com carga horária flexível, entre 30 e 40
horas semanais, o Programa também oferece
uma bolsa adicional vinculada ao desempenho e
ao projeto do estagiário.
Os participantes selecionados passarão a
atuar na empresa a partir de agosto deste ano.
Não há pré-requisitos
em relação aos cursos
de formação, sendo as
vagas destinadas para
diversas áreas da companhia, como Manutenção Industrial, Facilites,
Logística, Novos Negócios, Relações Corporativas, Jurídico, Digital,
Comunicação, Planejamento e Demanda, Planejamento e Excelência
Comercial, Excelência

DIVULGAÇÃO

A Suzano está com as
inscrições abertas para
o Programa de Estágio
2020. Ao todo, serão
d i s p o n i b i l i z a d a s 70
vagas para estudantes
com graduação prevista
entre dezembro de 2020
e 2021.
As vagas são para as
cidades de São Paulo,
Suzano, Limeira, Jacareí, Itapetininga, todas
no estado de São Paulo,
além dos municípios de
Imperatriz (MA), Mucuri (BA), Aracruz e Cachoeiro do Itapemirim
(ES), Fortaleza (CE) e
Belém (PA).
A empresa não divulgou o número de vagas
disponíveis para Jacareí,
onde possui uma unidade fabril no distrito São
Silvestre (região leste).

Operacional, Qualidade, Manutenção Florestal, Sustentabilidade
Institucional, Finanças,
operações Biotecnologia,
Tecnologia da informação, Silvicultura, Gente
e Gestão, Suprimentos,
Bens de Consumo.

A Suzano, considerada referência globa l n a
produção de bioprodutos
desenvolvidos a partir do
cultivo de árvores, possui fábricas em sete estados
brasileiros: SP, BA, MS,
ES, MA, PA e CE.
A s i n s c r iç õ e s d o
LEILÃO

COMUNICADO

Vista parcial da unidade fabril da Suzano, no distrito São Silvestre, em Jacareí

Programa de Estágio podem ser feitas até 20 de
maio e todo o processo
será feito em parceria
com a Cia de Talentos.
Para mais informações
e inscrições, acesse o
s i t e : h t t p : // b i t . l y/
vemsersuzano.
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Docentes da Anhanguera lançam
livro sobre o novo coronavírus
S
O número de casos do novo coronavírus cresce em ritmo acelerado
em todo o mundo. No Brasil, já são
quase 3 mil mortes confirmadas e
mais de 45 mil pessoas infectadas.
O cenário causa ansiedade e aflição,
ambiente ideal para a disseminação
de notícias falsas.
Justamente para ajudar a conter
o avanço de ‘fake news’, um grupo
de docentes do curso de Enfermagem da Anhanguera de São José dos
Campos se organizou e lançou o livro ‘Coronavírus: o combate começa
com a informação’. A obra é voltada
para profissionais da área da saúde e
pessoas interessadas em obter informações de qualidade sobre a doença.
Escrito pelas professoras Aretha
Santos, Renata Pinto e Gabrielle
Guatura, o livro reúne um histórico
das grandes epidemias do mundo,
a epidemiologia da família coronavírus, além de detalhes sobre a
Covid-19. “Assim que formamos a
equipe, tivemos duas semanas para

ILUSTRAÇÃO

Obra reúne informações atuais e um histórico sobre outras epidemias no Brasil

Capa do livro produzido por professores
da Anhanguera em São José
desenvolver o material, o que foi
especialmente desafiador, já que
estamos falando de uma pandemia
em curso onde protocolos, ações e

números mudam diariamente. Porém, tomamos todo o cuidado de
citar as datas dos dados e as fontes
onde estes podem ser atualizados,
como dados de letalidade por exemplo”, comenta Aretha Santos, autora
do livro, mestre em epidemiologia e
professora do curso de Enfermagem da
Faculdade Anhanguera de São José.
O material conta com tecnologia
QR Code, em que é possível aproximar o celular do código e o leitor é
direcionado a um vídeo com a técnica para a lavagem das mãos em detalhes. O livro pode ser adquirido pela
editora PAE. “Nosso objetivo é oferecer um material com informações
reais, legítimas e de fácil entendimento, especialmente neste momento,
em que a informação é fundamental
para a população”, destaca a professora Gabrielle Guatura, mestre
em Ciências, e docente no curso de
Enfermagem da Anhanguera.
Para compras, acesse: http://
www.pae.com.br.
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Aula de História

e você nada sabe sobre assuntos como Nazismo, Segunda
Guerra Mundial, Adolf Hitler, Holocausto, Eixo, Aliados etc,
o melhor documentário a ser assistido é, sem qualquer
dúvida, ‘Hitler: Uma Carreira’ (1977).
Dirigido por Joachim Fest (1926-2006), biógrafo oficial do
ditador austríaco-alemão (o livro foi lançado em 1973), o longa
ensina ao espectador de maneira didática como foi construída
toda a trajetória política do movimento hitlerista, desde os
primórdios (as reprovações do tirano nas escolas de artes) até
o cume - a invasão vitoriosa na França, em 1940 -, e a derrocada
subsequente, em 1945.
É preciso estar preparado: o doc tem 2 horas e meia de
duração e cenas fortes, chocantes. Mas há também imagens
raras, como por exemplo, as de Hitler no vagão de trem em Paris
assinando a rendição francesa (era o mesmo local da derrota
da Alemanha na Primeira Guerra, em 1918, onde foi assinado o
Tratado de Versalhes, documento que culpava a Alemanha pela
Guerra e exigia reparação pelos danos causados - ‘Foi o melhor
momento de minha vida’, Hitler declarou depois, sentindo-se
vingado) e, alguns minutos após, ele passeando na apagada
‘Cidade-Luz’, completamente vazia.
Narrado originalmente pelo ator Gert Westphal e em inglês
pelo também intérprete Stephen Murray, ‘Hitler: Uma Carreira’
desenvolve o roteiro baseado na construção de um mito - como
se deu toda a manipulação de um povo para que apoiasse um
sujeito que se baseava na oratória ensaiada com gestos eloquentes que prometia loucamente retomar a autoestima germânica
que estava manchada depois da humilhação sofrida na I Guerra.
Entre as décadas de 1910 e 1930 a população alemã penou
para sobreviver. O índice de desemprego era altíssimo e a fome
imperava. Além disso, a improvável popularidade de Hitler é
esmiuçada em último grau, de todos os ângulos possíveis: os
segundos de silêncio propositais antes do início de cada discurso, os portentosos desfiles da delegação nazista, a repressão
aos judeus etc.
O documentário disseca o modo com o qual Hitler usou a
fraqueza do povo para contaminá-lo com ideias malucas, como
a ‘superação de uma raça, a ariana’.
Psicologia e comiseração, torpor e retaliação e punição
e satisfação: eis os aliados na batalha que estava por vir - a
Segunda Grande Guerra (1939-1945). ‘Hitler: Uma Carreira’ é
fundamental para se compreender tudo isso. Está disponível
na Netflix.
Duração: 150 minutos. Cotação: excelente.

#FiqueEmCasa

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

Horóscopo

A

VISITE: WWW.OMARCARDOSO.COM.BR

ÁRIES
21/03 a 20/04
Positivo momento astral, mas desde que tenha nascido no primeiro ou segundo decanato
para assinar contratos ou documentos importantes. A condição física mental está em ascensão, juntamente com o setor profissional.

TOURO
21/04 a 20/05
Este dia, deverá favorecer nos assuntos
familiares e questões financeiras. Procure
ser previdente quanto aos demais assuntos
porque o passado pode trazer alguma coisa
que o aborrecerá.

GÊMEOS
21/05 a 20/06
Prenúncios de melhoria geral. Boa saúde.
Felicidade amorosa, alegrias proporcionadas
por crianças e lucros através de negócios
imobiliários. Tudo que fizer refletirá sobre
sua família. Imagine coisas boas, otimistas
e que tragam benefícios.

CÂNCER
21/06 a 21/07
Os assuntos bancários e financeiros ocupam um
lugar importante e, por isso, você enfrentará
situações confusas ao ter que solucionar uma
questão de grande importância com perseverança, paciência e otimismo.

LIBRA
23/09 a 22/10
Período de maior isolamento, mas favorável
para a meditação e o contato com aspectos
profundos de seu psiquismo. Poderá haver
certa oscilação emocional e melancolia, além
da habitual. Permanece, contudo, a confiança
no trato com o dinheiro e o trabalho.

LEÃO
22/07 a 22/08

ESCORPIÃO
23/10 a 21/11

Excelente momento para experiências psíquicas
e para desvendar segredos de muita importância
ao seu progresso. Contudo, tome cuidado ao
nadar ou praticar qualquer esporte aquático.
Cuide da sua saúde. Não viaje.

Grande entusiasmo com o trabalho. Atitudes
urgentes e decisivas poderão ser tomadas e,
desde que as direcione de forma construtiva,
serão fonte de bons resultados práticos e financeiros. Um novo empreendimento profissional
poderá ser iniciado.

VIRGEM
23/08 a 22/09

SAGITÁRIO
22/11 a 21/12

Vênus neste dia vai lhe dar inúmeras e ótimas
chances de progresso social e financeiro. Sua
predisposição para os negócios está exaltada.
Alegrias provocadas por oportunidade ligadas
ao setor social.

Momentos de tranquilidade, de harmonia e de
recuperação psíquica em seu lar. Segurança
interior e aumento de firmeza de caráter. Certas
dúvidas que lhe são peculiares não irão perturbar você. Sentimentos amorosos confundidos
por situações estranhas e enganosas.

CAPRICÓRNIO
22/12 a 21/01
Mudanças na organização do cotidiano, nos
estudos e no convívio com as pessoas. Procure
não apenas se divertir, mas também definir o
que quer. Até que isso se resolva, haverá a
possibilidade de atritos na família

AQUÁRIO
21/01 a 19/02
Novos planos para a sua elevação de cargo e
de conhecimentos profissionais deverão ser
estudados agora. De resto, a influência será
ótima para a vida amorosa e familiar e para
tratar com personalidades de nossa sociedade.

PEIXES
20/02 a 20/03
Examine com atenção suas possibilidades de
se realizar profissionalmente e descobrirá
contatos pessoais que poderão ser altamente
proveitosos. Fase benéfica para solucionar
problemas familiares, para a vida amorosa e
lucrar em negócios.

Rádio Bandeirantes vai levar seus ouvintes a
uma viagem no tempo neste domingo (26), a
partir das 15h, rumo à final da Copa do Mundo
de 1970. A emissora
transmitirá a partida que consagrou o
Brasil campeão em
vitória por 4 a 1 sobre
a seleção italiana no
estádio Azteca, no
México, em 21 de junho daquele ano.
O jogo será narrado por Ulisses Costa. Destaque para depoimentos de
ex-jogadores como Tostão, familiares dos atletas e
músicas da época. Imperdível!

SAÚDE
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Recomendamos...
Rádio Bandeirantes revive decisão da
Copa do Mundo de 70 neste domingo
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#FiqueEmCasa

Saúde

Como cuidar da alimentação para
manter a imunidade das crianças
Com o fechamento de
grande parte das escolas
privadas e públicas e o
aumento exponencial
de casos de Covid-2019
confirmados no Brasil,
muitas crianças tiveram
de ser afastadas de suas
atividades, alterando
também a rotina de pais
e cuidadores. Para ajudá-los com a alimentação,
considerando cenário
de restrições à prática
de atividades físicas, a
SBD organizou algumas
dicas para facilitar nutrição saudável de crianças
com e sem diabetes.
De acordo com a nutricionista Silvia Ramos,
coordenadora do Departamento de Nutrição,
Exercício e Espor tes
em Diabetes da SBD,
nesses dias atípicos, é
de fundamental importância planejar os itens

Montagem e preparo de pratos

Frutas, legumes e hortaliças possuem alto teor nutricional e ajudam na de saciedade

a serem ofertados. Desta
forma, evita-se um erro
comum: refeições e lanches com excesso de um
grupo de nutrientes e falta de outros importantes
para o desenvolvimento
infanto-juvenil.
“É fundamental lembrar que as crianças e

jovens, independente de
terem ou não diabetes, necessitam de uma boa alimentação. Ao considerar
este cenário de pandemia,
esse cuidado torna-se ainda mais importante, visto que ajuda a manter a
imunidade elevada e, nos
casos de crianças e jovens

com diabetes, evita-se
maior vulnerabilidade
ao Covid-19”, diz Silvia.
Com a redução da atividade diária – mesmo
que seja a atividade escolar, educação física, aulas
extras e brincadeiras fora
de casa – as crianças e jovens passam a ter uma
necessidade menor de
alimentos, afirma a nutricionista. “Por outro
lado, a ansiedade com
a situação pode gerar
vontade de comer e, por
este motivo, mesmo sem
aulas a rotina em casa deve
ser planejada e se possível
com a supervisão de um
adulto”, complementa.

Durante o preparo e montagem de pratos e lanches, a interação entre adultos e crianças pode auxiliar também na melhor aceitação dos alimentos,
socialização dos pequenos e autonomia – além dos
potenciais aspectos lúdico e educacional. Para as
crianças, é importante que as refeições sejam feitas
à mesa e que o momento seja focado na alimentação
sem outras distrações.
A nutricionista Silvia Ramos, coordenadora do
Departamento de Nutrição, Exercício e Esportes em
Diabetes da SBD, aponta ainda a necessidade de atenção a alimentos que parecem saudáveis, mas podem
ser pouco nutritivos. É o caso dos bolinhos prontos,
biscoitos com ou sem recheio, achocolatados prontos,
refrigerantes, sucos de caixinha e salgadinhos.
“Alimentos industrializados e ultraprocessados, de
modo geral devem ser evitados. Suas formulações, na
maior parte das vezes, são ricas em açúcares, gorduras
saturadas e aditivos químicos. Por isso, a busca por
alimentos naturais deve ser o primeiro passo”, reforça.
Para facilitar no dia-a-dia, Silvia aponta que a melhor forma de organização é dividir os alimentos em
três grupos:
Grupo de Carboidratos: fornecem energia e disposição para as atividades rotineiras. Exemplos: pães,
torradas, bolos simples, cereais integrais, tapioca,
panqueca, biscoitos integrais, tortas, pipoca, dentre
outros;

Grupo de Proteínas: responsáveis pela formação de
tecido e músculos fundamentais para o crescimento.
E o caso do leite, iogurte, coalhada, queijos e ovos.
Grupo das frutas, legumes e hortaliças: possuem
alto teor nutricional e ajudam na de saciedade. Além
disso, são práticos para transportar e consumir. Exemplo: Frutas frescas ou secas, tomate, cenoura e pepino.

Como doenças virais mexem
com o psicológico das pessoas?
No mundo moderno as doenças virais se propagam na velocidade da luz.
O coronavírus levou apenas alguns
dias para cruzar as fronteiras da China e avançar para outros países, isso
acontece pelo alto grau de contágio
do vírus, bem como a facilidade de
locomoção das pessoas pelo planeta.
No entanto, a falta de informação
ou excesso de notícias sensacionalistas
causam pânico na população, que sai
desesperada a procura de álcool gel e
máscaras descartáveis para se “proteger” da doença. Essa é a primeira reação psicológica que a pandemia causa:
o medo. “Sentir medo é
saudável, ele é um mecanismo de defesa, uma
reação natural que visa
minimizar riscos e preservar a vida. O pânico
não é uma reação saudável e pode transformar
em um agente paralisador ou desencadear decisões impensadas. Por
esse motivo, o equilíbrio
DIVULGAÇÃO
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Com avanço dos casos de coronavírus (Covid-19) pelo país, a Sociedade Brasileira de Diabetes (SBD) organizou dicas importantes

emocional é tão importante para gerir
qualquer crise”, afirma a psicóloga Ana
Beatriz Cintra.
Uma pandemia também pode provocar outros transtornos como ansiedade
e TEP (transtornos pós-traumático) ou
TAG (transtorno de ansiedade generalizada). Tardiamente, em menor grau, pode
ocorrer a depressão por estresse.
Oriente-se e informe-se corretamente
sobre o coronavírus. Ele é contagioso sim,
no entanto, afeta com mais gravidade
pessoas com doenças crônicas e idosas.
Mantenha bons hábitos de higiene.
Evite colocar as mãos na boca, olhos
e nariz. Ao espirrar use
lenço descartável ou
antebraço. Mantenha
distância segura de 2
metros de quem espirra. E, o mais importante:
permaneça equilibrado
para tomar as melhores
decisões.
A psicóloga
Ana Beatriz Cintra

