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Radialista e ex-vereador,
Roberto Barbosa morre
em São José dos Campos
O radialista e
ex-vereador
Roberto Barbosa (foto) morreu, na manhã
da última sexta-feira (4), em
São José dos
Campos. Ele
estava em casa
e foi vítima de
um infarto.
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 Quinta parcela do ‘Vale Merenda’
começou a ser paga em Jacareí PÁG. 3
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do estado está na fase amarela do Plano SP
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erca de 20 mil policiais estarão mobilizados em São Paulo para a ‘Operação Independência’. Ao
longo de todo o feriado prolongado, ações integradas entre as forças de segurança e a Secretaria
de Logística e Transportes vão garantir apoio a municípios do litoral e interior na fiscalização
de medidas sanitárias contra o coronavírus e patrulhamento de rodovias. A Operação teve início na
madrugada de sexta e se estende até o final da noite de segunda (7).

Romance revela fatos da vida e
nuances inéditas de Dom Pedro I
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Eleição deste ano começará
mais cedo e terá horário
preferencial para idosos
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Por que há idosos
que se curam da
Covid-19 enquanto
jovens morrem?
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Editorial

Conhecimento

CARTILHA

O ‘toma lá, dá cá’ do bem

U

m impor tante teste
do momento chamado
‘pós-pandemia’, a que
aos poucos vamos chegando,
são as eleições para prefeito e
vereadores cujo primeiro turno,
antes programado para 4 de
outubro, foi prorrogado para
acontecer em 15 de novembro
próximo.
Dia 16 deste mês termina
o prazo para as respectivas
c onven çõ e s qu e of i ci al i zarão os candidatos, e dez
dias depois, no dia 27, serão
liberadas todas as formas de
propaganda para pedidos de
votos. Na prática, a campanha
para valer acontece nos 40 dias
restantes.
A citada prorrogação infelizmente também favoreceu país a
fora um bom número de políticos ‘ficha suja’, que tiveram os
direitos cívicos suspensos por
crimes eleitorais pelo período
de oito anos no pleito de 2012.

A Advocacia-Geral da União (AGU) lançou uma nova edição
da cartilha com informações básicas sobre os direitos e as normas éticas e legais que devem orientar a atuação dos agentes
públicos nas eleições de 2020. O documento foi atualizado com
base na Emenda Constitucional 107/2020, que adiou o primeiro e
o segundo turno das eleições, por causa da pandemia de Covid-19.

TEMAS

O documento com 45 páginas está dividido em temas que
vão desde a definição de agente público para fins eleitorais,
passando por condutas vedadas e uso indevido, desvio ou abuso
do poder de autoridade, até orientações sobre a conduta ética
a ser adotada durante o período eleitoral. A cartilha destaca,
ainda, que muitas condutas vedadas pela legislação eleitoral
também caracterizam a prática de improbidade administrativa.

VEDADAS

Com a finalidade de facilitar a compreensão das normas, as
condutas vedadas estão reunidas em tópicos: legislação eleitoral
antecipada; bens, materiais ou serviços públicos; recursos humanos; e recursos orçamentários e financeiros. Os tópicos trazem
o detalhamento de cada uma das vedações, o período no qual
elas devem ser observadas e as penalidades aplicadas em caso
de descumprimento. A cartilha também mostra exemplos que
ajudam a distinguir as condutas vedadas daquelas permitidas.

COMPORTAMENTO

Entre os temas abordados estão a participação de candidatos em inaugurações de obras públicas; propaganda eleitoral
antecipada; publicidade institucional; cessão e utilização de bens
públicos; cessão de servidores ou empregados; transferência
voluntária de recursos públicos; e distribuição gratuita de bens,
valores ou benefícios.

O presidente da Corte, o ministro Luís Roberto Barroso, revela,
ainda, que as primeiras horas do dia serão voltadas, preferencialmente, para os idosos. O ministro Barroso ainda anunciou medidas
para garantir a saúde de mesários e eleitores. O primeiro turno da
eleição deste ano, para prefeito e vereador, está marcado para 15
de novembro. O segundo, onde houver necessidade, acontecerá
duas semanas depois.

M

ESÁRIOS

Começou o treinamento para os mesários que atuarão
nas eleições municipais. Em razão da pandemia de Covid-19,
a capacitação será, preferencialmente, a distância, por meio
do Portal de Educação a Distância do TSE. Para participar do
curso, o cidadão precisa ter sido previamente convocado pelo
cartório eleitoral e ter recebido, na sua carta de convocação, as
instruções para se inscrever no treinamento (local, data, turma
e chave de inscrição).

DIVULGAÇÃO

DAS 7H ÀS 17H

I

dos partidos e dos candidatos.
Para você que irá votar há um
consolo: os índices de morte
por coronavírus estão diminuindo nas estatísticas oficiais,
e tudo indica – já era previsto
– haverá mais segurança para

B

A cartilha destaca também que a participação em campanhas eleitorais é direito de todos os cidadãos e não é vedado
aos agentes públicos participar, fora do horário de trabalho, de
eventos eleitorais. No entanto, é dever do agente público observar os limites impostos pela legislação, bem como os princípios
éticos que regem a Administração Pública.

DOSOS

Escolha para votar naquele
que puder garantir (ou tiver
credibilidade para) uma
atuação correta na Câmara
ou na Prefeitura

votar em 15 de novembro.
Vem aí o bombardeio de
pedido de votos a partir do
dia 27. Será sua vez de dar
as cartas. ‘Negocie’ – para
usar a terminologia política
– escolha para votar naquele
que puder garantir (ou tiver
credibilidade para) uma atuação correta na Câmara ou na
Prefeitura. Pratique o ‘toma
lá, dá cá’ do bem.
Já existem especialistas
que oferecem treinamentos e
até cursos de formação política para capacitar certa ‘elite’
de candidatos. Infelizmente,
um bom número destes ainda
aposta que você, por desinteresse, desconhece o que se
espera de um vereador, ou o
que cabe a um prefeito executar. Só você pode contrariar
tal pensamento; mostre que
seu voto tem o valor exato
que o país merece.
É a nossa opinião.

*Antônio Tuccílio

EXPEDIENTE

Eleição deste ano começará uma hora mais cedo. Os locais de
votação serão abertos às 7h da manhã (no horário local) e fecharão às 17h. A decisão
foi tomada pelo Tribunal Superior Eleitoral
(TSE), após estudos
feitos para encontrar
formas de diminuir os
riscos de contaminação pelo coronavírus.
Com a extensão, as chances de haver aglomerações diminuem.

A pena deles vai terminar em 7
de outubro. Se a eleição acontecesse dia 4 – três dias antes –,
eles ainda estariam impedidos
nessa data.
Em resumo, tudo foi feito até
agora com vistas aos interesses

asta chegar ano eleitoral para milhões de
brasileiros ficarem
enjoados com a rotina da
‘velha política’. Candidatos
despreparados, promessas que não se cumprem
e horas a fio de partidos e
políticos tentando chamar
sua atenção, seja na TV, no
rádio, nas mídias sociais e
até na rua. Todo esse ‘circo’
fantasiado de campanha
indevidamente pago com
dinheiro público, é algo
que vai se repetir neste
ano, mesmo com o país
mergulhado em uma das
piores crises financeiras
da história.
Os números assustam
e nos tiram a esperança
de um futuro melhor. Segundo dados do Superior
Tribunal Eleitoral (TSE),

Para que serve o fundo partidário no Brasil?
apenas para este ano estão
previstos R$ 2 bilhões para
o fundo eleitoral e mais R$
420 milhões para o fundo
partidário.
Somente em 2019, os
partidos gastaram R$ 937
milhões do fundo público
partidário, onde boa parte
desse montante (R$ 114,6
milhões) não teve a origem do gasto especificada,
como mostra levantamento
do jornal Folha de São Paulo e da ONG Transparência
Partidária. Além disso, foram muitos os recursos
destinados por partidos
para pagamento de salá-

rio a parentes, amigos e
até políticos sem mandato. Isso sem mencionar
escândalos envolvendo
‘laranjas’ e candidaturas
fantasmas, que surgem
a cada eleição. Uma farra
indiscriminada com o dinheiro do contribuinte.
Neste ano, com o quadro
de crise econômica sendo
agravado pela pandemia, é
um absurdo que qualquer
verba pública seja destinada para financiar campanhas ou partidos. O Projeto
de Lei 3614/20, até tentou
mudar o rumo da história,
ao destinar os recursos dos

*Laís de Castro Carvalho

S

abe-se que a Lei Geral
de Proteção de Dados
de nº 13.709/2018 foi
aprovada e entrará em vigor, sendo essa a primeira
lei geral brasileira direcionada à proteção de dados
pessoais.
A finalidade da referida
lei dentro do ordenamento
jurídico brasileiro, tamanha
importância da matéria, é a
proteção dos dados pessoais e o tratamento que
deve ser aplicado, podendo ser compreendido que o
escopo da lei versa acerca
da proteção dos chamados
“direitos fundamentais do
indivíduo”.
Temos que, ao regularizar as operações e
atividades de coleta e
tratamento dos dados
pessoais obtidos, os princípios fundamentais dos
direitos conceituados
pelo texto constitucional

Direitos fundamentais e dados pessoais
brasileiro são trazidos
em cena, dentre os quais
o destacamos o direito à
liberdade, à privacidade, o
livre desenvolvimento da
personalidade humana, à
cidadania, o acesso à informação, entre outros.
A proteção de dados
pessoais possui espaço
dentro dos direitos fundamentais do indivíduo, devendo o possuidor de tais
dados conferir a segurança
e a apropriada gestão dessas informações.
Consequentemente, ao
manusear o tratamento e
a proteção de dados pessoais, deve-se levar em
conta que tal direito visa
conferir o cuidado necessá-

rio, estando permeadas por
valores e garantias fundamentais, sendo a sua tutela
de vital importância para
a estabilidade da ordem
constitucional vigente.
Isso porque, o mau manuseio no tratamento de
dados permitirá que todos
os direitos constitucionais
mencionados possam ser
violados tornando-se vulneráveis, dentro do que chamamos de “chilling effect”,
ou seja, geraria um “efeito
amedrontador” ao tema.
Conclui-se que o direito
à proteção de dados pessoais está intimamente ligado
à proteção existencial do
indivíduo, conforme preceitua o Artigo 1º, III, da Cons-

fundos partidário e eleitoral para medidas de enfrentamento à crise sanitária.
No entanto, a proposta segue aguardando parecer do
presidente da Câmara dos
Deputados, Rodrigo Maia,
e dificilmente deve avançar,
uma vez que estamos mais
próximos das eleições.
Se não for por meio de
Projeto de Lei, caberá a nós
enquanto cidadãos dar uma
resposta nas urnas aqueles
que defendem a todo custo
pegar dinheiro de impostos para se perpetuarem
no poder.
A democracia não precisa de financiamento,
precisa apenas ser respeitada, principalmente
pela classe política.

*Antônio Tuccílio é presidente
da Confederação Nacional dos
Servidores Públicos (CNSP).
tituição Federal, representando o reconhecimento de
que a dignidade da pessoa
humana representa um
princípio estruturante e
central no Estado Democrático de Direito contemporâneo.
Acertada a edição de lei
que obriga o correto uso,
coleta, armazenamento,
compartilhamento e até
mesmo o descarte dos dados pessoais dos usuários
de empresas públicas e
privadas.
Tem-se por fim, o intento de garantir segurança
e principalmente transparência no uso de informações pessoais de terceiros,
implicando em impactos
significativos nas áreas de
segurança da informação
das empresas.
*Laís de Castro Carvalho,

advogada pós graduada em
Direito Previdenciário, membro
da Paulo de Tarso Advogados.
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Prefeitura anuncia mais 2 óbitos e casos
de Covid-19 em Jacareí passam de 2.000
Balanço divulgado na sexta-feira (4), aponta que Jacareí chegou a mais de 2 mil casos e 123 mortos em decorrência da doença
A Prefeitura Municipal, através da Secretaria
de Saúde, informou, na
sexta-feira (4), a ocorrência de mais dois óbitos por
Covid-19 em Jacareí. Trata-se de dois homens, ambos com comorbidades.
O primeiro tinha 65
anos e faleceu no dia 27
de agosto, em unidade pública de saúde. O segundo tinha 59 anos e veio a
óbito no dia 31 de agosto,
em unidade particular de
saúde.
Outras quatro mortes,
também do sexo masculino, foram anunciadas
entre os dias 1º e 3 de setembro. No total, o município soma agora 123
mortos em decorrência
da doença, sendo o segundo com maior número
de óbitos registrados na
região, que é liderada por

São José dos Campos com
363 e mais de 14 mil casos confirmados do novo
coronavírus.
Jacareí chegou, nesta
sexta-feira (4), a 2.029
casos confirmados da
doença, sendo 1.051 homens e 978 mulheres.
Dos confirmados, estão
internados 21 (oito em
hospital público – sendo
quatro em UTI –, e 13 em
hospital privado – sendo
quatro em UTI). Há 290
em isolamento domiciliar.

ILUSTRAÇÃO

A Redação

Jacareí chegou, na sexta-feira (4), a 2.029 casos confirmados
do novo coronavírus, sendo 1.051 homens e 978 mulheres

FAIXA ETÁRIA
A faixa etária que predomina nos dados dos casos confirmados é a entre
30 e 45 anos, com 731 casos, seguida da faixa entre
45 e 60 anos, com 512 casos. Depois estão os acima de 60 anos, com 386
casos. Os jovens entre 15 e
30 anos vem na sequência,
com 370 casos. E a faixa

dos menores de 15 anos
tem 30 casos confirmados.
RECUPERADOS
A Secretaria Municipal de Saúde informa
que permanece em 1.595
o total de recuperados da
Covid-19. Trata-se de pessoas que testaram positivo
e que se recuperaram, ou
seja, encerrou-se o ciclo
da doença para elas. Estas pessoas passaram pelo
período de 14 dias.
CASOS
DESCARTADOS
O número de casos descartados, que são aqueles
que se enquadram nas definições estabelecidas pela
OMS, mas deram resultado negativo, também aumentou, chegando a 4.769
em Jacareí.
SUSPEITOS
Os casos suspeitos

(aguardando confirmação por exames) foram
para 1036. Entre os casos
suspeitos, há 31 pacientes
internados (18 em hospital público – sendo seis
em UTI –, e 13 em hospital privado – cinco em
UTI). Há, ainda, dois
casos de óbitos suspeitos da doença. Todos
estes casos ag uardam
resultado dos exames
já realizados.
OUTROS NÚMEROS
Jacareí registrou até
esta sexta-feira, 4 de setembro, 8.972 notificações, sendo 4.769 casos
descartados, 840 excluídos (casos que não se enquadraram nas definições estabelecidas pela
OMS), e 298 em investigação (notificações que
chegaram à Vigilância e
estão em estágio de investigação epidemiológica).

Cinco regiões avançam
e 95% da população do estado está na fase amarela
do Plano SP. Na 12ª atualização do mapa do Plano,
divulgada nesta sexta-feira
(4), destaque para o avanço
de cinco regiões do Estado
da fase laranja para a fase
amarela: Marília, Presidente Prudente, Registro,
São João da Boa Vista e

São José do Rio Preto. O
Vale do Paraíba segue na
fase amarela.
De acordo com o governo estadual, a tendência de
queda nos índices está se
mantendo nos números
de internações e óbitos.
Pela quarta semana consecutiva, foi registrado
13,5% de redução nos óbitos em relação à semana

epidemiológica anterior.
Pela quinta semana seguida, houve também queda
de 6,5% no número de internações se comparado à
semana anterior, regredindo para os índices registrados em maio.
A média de ocupação
de leitos de UTI atingiu o
menor índice desde o início do Plano São Paulo e

está atualmente abaixo de
55%, graças ao incremento
na capacidade hospitalar
instalada em todo o Estado
e à queda das internações
ao longo do período.
A maioria das regiões
do Estado, com exceção de
Ribeirão Preto e Franca,
segue agora na fase amarela, quando é permitido
o funcionamento, com

A Redação
A quinta parcela do
benefício ‘Vale Merenda’ começou a ser paga
pela Prefeitura Municipal
a partir da última sexta-feira (4). O objetivo é dar
apoio à alimentação das
famílias neste momento
de pandemia. Além disso, o auxílio vem injetando desde maio, com a
primeira parcela, cerca
de R$ 1,5 milhão por
mês na econom ia de
Jacareí.
O pagamento continuará a ser efetuado
pelo aplicativo PicPay.
Os recursos já começaram, nesse dia 4, a
entrar nas contas dos
responsáveis pelos alunos matriculados na rede
municipal de ensino,

ARQUIVO/PMJ

Quinta parcela do ‘Vale Merenda’
começou a ser paga em Jacareí
O pagamento do
‘Vale Merenda’
continua a ser
efetuado pelo
aplicativo PicPay

que fizeram a atualização do cadastro do CPF
nas unidades escolares.
Os comerciantes locais
de gêneros alimentícios,
que têm Rede Cielo ou
que estão cadastrados
no PicPay, estão aptos
a vender seus produtos
por meio do aplicativo.

VALORES
Crianças matriculadas
nas creches municipais e
creches conveniadas com o
município (berçário e maternal) recebem o valor de
R$ 100 por mês, enquanto
os alunos da Educação Infantil (Pré I e Pré II), da
Educação Fundamental

(1º ao 5º ano) e da EJA
– Educação de Jovens e
Adultos (1º ao 5º ano) recebem R$ 60 por mês, enquanto durar a suspensão
das aulas presenciais por
conta da pandemia do novo
coronavírus.
As dúvidas podem ser
resolvidas pelo site do aplicativo PicPay https://ajuda.
picpay.com/picpay/jacarei.
MEMÓRIA
O ‘Vale Merenda’ foi instituído por lei municipal e
deve perdurar até o retorno
das aulas presenciais. O programa é de caráter complementar à alimentação dos
alunos, e equivale à refeição
que eles teriam na escola. É
feito com recurso próprio,
atendendo os 22.733 alunos de todas as escolas da
rede municipal.

ARQUIVO/AGÊNCIA BRASIL

Cinco regiões avançam e 95% da população
do estado está na fase amarela do Plano SP

Média geral de ocupação de leitos está abaixo de 55%, o menor desde o início do plano de combate ao novo coronavírus
restrições, do comércio
de rua, shoppings centers,
escritórios, bares e restaurantes, academias, salões
de beleza e barbearias.
PRORROGAÇÃO
DA QUARENTENA
Às vésperas do feriado
da Independência, o governador João Doria (PSDB)
informou também sobre a
prorrogação da quarentena
em todo o Estado até 19 de
setembro. “Neste feriado,
redobre os cuidados com

você e com sua família.
Oriente aqueles que relutam em usar máscara, sobre o distanciamento social
e não faça aglomerações”,
destacou.
A 12ª classificação do
Plano São Paulo, com os
índices atualizados de
evolução da pandemia
e capacidade hospitalar,
está disponível em http://
w w w.saopau lo.sp.gov.
b r/w p - c o n t e n t /u p l o ads/2020/09/13-balanco-plano-sp-04092020.pdf.
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Mobilidade segue com monitoramento de
linhas do transporte público de Jacareí
Estão sendo colocados ‘reforços’ nos horários de pico em linhas que apresentaram número maior de usuários na mesma viagem

Prefeitura publica decreto com plano de
‘congelamento’ de áreas do Veraneio Ijal
A Prefeitura de Jacareí publicou decreto que
dispõe sobre o ‘congelamento’ das ocupações

irregulares no Núcleo
Urbano Consolidado denominado Veraneio Ijal,
bairro situado na região
oeste da cidade. A finalidade do Decreto nº 1.135,

de 26 de agosto de 2020,
é frear o crescimento de
ocupações desordenadas
e em desacordo com a legislação vigente, no local.
De acordo com a publicação, f ica instituído o
plano de congelamento
do Veraneio Ijal, corr e s p o nd e n t e a d u a s
á rea s públ ica s, onde
existem, aproximadamente, 112 lotes.
A área congelada é
dividida em duas partes. A área nº 1, medindo 28.792,92 m², em 85
lotes identificados, está
contida nos limites das
Ruas Antônio Tomás de
Sales, Augusto dos Anjos

semana do Sete de Setembro reaviva o sentimento
patriótico, mas também produz no seio brasileiro
sensação contraditória. Simultaneamente, o segundo
dia do mês é comemorado e mereceria ser esquecido.
A começar pela má notícia, completou dois anos o
sinistro do Palácio Imperial. Como previsível, ninguém
sofreu sequer a mais branda sanção administrativa.
Nem as causas do incêndio foram levadas ao esclarecimento público.
Não foi o primeiro crime histórico ocorrido no local.
Por ocasião do golpe republicano, móveis e objetos (muitos deles particulares) foram subtraídos. Depois, a sede
política brasileira desde os primórdios da nação foi descaracterizada para museu de história natural.
Naquela ocasião, para abrigar uma ossada de baleia,
a capela do Palácio foi demolida por dentro. Nada restou
do cômodo de significativos afrescos e entalhes sacros,

de carregamento, feita
diariamente nos picos da
manhã e da tarde, cerca
de 10% dos ônibus verificados estavam com 50 ou
mais passageiros, e esse
é o ‘termômetro’ para as
ações corretivas de aplicação de reforços.
DADOS
No início da pandemia, em dias úteis, entre
12 a 14 mil usuários eram
transportados. Durante
a fase laranja, o número
chegou a cerca de 16 mil.
Na fase amarela (atual),
dependendo do dia da semana, estão sendo transportadas de 18 a 20 mil
pessoas. A quantidade,
nesta fase, ainda é inferior
à metade do que se carregava antes da pandemia
(que era em torno de 54
a 55 mil usuários por dia).

e Osvaldo de Andrade.
Já a área nº 2, medindo
11.482,42 m², em 27 lotes
identificados, está nos limites das Ruas Humberto de Campos e Manoel
Ferreira Garcia Redondo.
‘CONGELADAS’
As edificações existentes na área ‘congelada’ não poderão ser alteradas, salvo por medida
de segurança, a critério
da Fundação Pró-Lar de
Jacareí.
Segundo o Decreto, ficam vedadas novas edificações ou ampliações
nessas áreas. “Constatada
a execução de edificações

José Luiz Bednarski

A

COMPARATIVOS
Segundo dados da Secretaria, a diminuição
de usuários pagantes na
pandemia foi de cerca de
70%. Com isso, a taxa
de oferta de viagens por
passageiro transportado é
23% maior, se comparado
ao período pré-pandemia.
Porém, com a queda na
demanda de usuários foi
necessário espaçar mais
os horários, dando atenção aos horários de pico.
No início da pandemia, havia 34 ônibus
rodando. Agora são 47,
ou seja, ‘um aumento da
oferta de acordo com a
análise e necessidade do
momento’, reforça a pasta. Da pesquisa visual

CAPACIDADE
Com capacidade para
80 passageiros, os ônibus
estão operando, durante
esta fase de pandemia,
com até 50 usuários. De
acordo com a Prefeitura,
as linhas são fiscalizadas
pela equipe da Secretaria,
nos pontos de ônibus.
Com o acompanhamento dos fiscais, foi
possível detectar que as
linhas de maior carregamento são: 19 Conj. S.
Benedito - Vila Garcia;

Ponto de ônibus do
transporte público na
Avenida Siqueira Campos,
região central

A Redação

18 Paraíso - Rio Abaixo;
10 Imperial; 07 Igarapés;
e 05 Cidade Salvador.

ARQUIVO/PMJ

A Secretaria de Mobilidade Urbana segue
monitorando as linhas
de ônibus de Jacareí, para
que seja respeitado o limite de passageiros, por
veículo, durante esta fase
de pandemia. As informações são da Prefeitura
Municipal.
Com base nesse trabalho diário, estão sendo colocados ‘reforços’ nos horários de pico em linhas
que apresentaram número maior de usuários na
mesma viagem. Alguns
exemplos são as linhas
que contam, hoje, com
intervalo de ‘1 minuto’

entre um ônibus e outro,
para atender a demanda
de horários de entrada no
trabalho. Exemplos: ‘05
Cidade Salvador’ (6h29 e
6h30; 7h19, 7h20 e 7h21;
8h19 e 8h20), ‘18 Paraíso’
(6h30 e 06h31) e ‘21 Santo Antônio da Boa Vista’
(6h20 e 6h21).

ARQUIVO/PMJ

A Redação

Semana da Pátria
diariamente frequentado pelas imperatrizes e princesas
para suas orações.
Muitas décadas antes, uma dessas imperatrizes, Leopoldina, foi a primeira mulher a exercer a chefia de Estado
nestas terras. Na ausência do marido viajante, em dois de
setembro de 1822, ela tomou a decisão de proclamar a
independência do Brasil.
Tão delicada decisão foi precedida de consulta ao Conselho de Estado, órgão que está previsto até hoje na Constituição Federal de 1988, mas que em nossa Nova República (a
sexta do Brasil) ainda não saiu do papel. As medidas atuais
são discutidas em círculos mais restritos.

Município institui plano de congelamento de áreas do Veraneio
Ijal, situado na região oeste de Jacareí

ou ampliações, após o
congelamento, sem autorização do ente responsável, serão adotadas medidas cabíveis”, diz trecho
do documento.
Os deta l hes deste

Decreto estão publicados no Boletim Oficial de
Jacareí (edição de 28 de
agosto), no link: https://
boletinsoficiais.geosiap.
net/pmjacarei/public/
publicacoes.

Naquele tempo, havia homens públicos do jaez de José
Bonifácio, geólogo, escritor, ilustrado, correto e sábio.
Agora que temos Estado laico, controle tecnológico
e abundante informação, esses atributos estão cada
vez mais escassos. São as incoerências republicanas,
da teoria à prática.
Os monarcas legitimavam suas hereditariedades cotidianamente, fazendo o que o povo deles esperava, como
proclamar a independência do país e abolir a escravidão.
Nos dias atuais, a legitimação vem do voto popular, mas
só se revigora ao fim do quadriênio.
Enquanto esses quatro anos demoram a passar, sejamos
realistas: os despreparados recebem carta branca e fazem
o que querem. Eleição no Brasil tem reduzido mérito. Está
mais para concurso de popularidade, sejamos realistas. Eis
no Congresso Nacional o palhaço eleito a confirmar isso.

José Luiz Bednarski é Promotor
de Justiça da Cidadania e do Consumidor

www.diariodejacarei.com.br
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Serasa prorroga prazo para quitar
dívidas por R$ 100,00 até o dia 8
A princípio, o Serasa Limpa Nome ocorreria até o dia 31, mas com a grande procura o prazo foi estendido

O Serasa prorrogou até
a próxima terça-feira (8) o
prazo para a quitação de
dívidas entre R$ 200 e R$
1 mil. A princípio, o Serasa Limpa Nome ocorreria
até segunda-feira (31), mas
com a grande procura, o
prazo foi estendido.
Dívidas dentro dos valores estipulados podem
ser quitadas por R$ 100.
Até o momento foram quitados mais de 2,5 milhões
de débitos. A prorrogação
dá a oportunidade de quitação de mais de 21,5 milhões de dívidas.
“A ação tem beneficiado muita gente e, para
ajudar ainda mais os consumidores, resolvemos estender o prazo para que as
pessoas possam aproveitar essa condição”, disse

usuário tem acesso aos
dados. O consumidor
também pode regularizar
débitos financeiros pelo
número de WhatsApp
(11) 98870-7025.
Ao entrar na plataforma, todas as informações
financeiras do consumidor já aparecerão na tela,
devidamente explicadas,
incluindo as dívidas que
tiver. Se quiser conhecer
as condições oferecidas
para pagamento, basta
clicar para ser direcionado até uma nova página,
onde serão apresentadas as
mais variadas opções para
renegociar cada débito.

DIVULGAÇÃO/ARQUIVO

Flavia Albuquerque
Agência Brasil

As agências da Serasa ainda não têm data para retomar o atendimento presencial

o diretor do Serasa Limpa
Nome, Lucas Lopes.
Para participar é preciso

acessar o site ou baixar
o aplicativo no celular;
digitar o CPF (Cadastro

de Pessoa Física) e preencher um cadastro para
ter a garantia de que só o

Empresa de Jacareí é finalista
do Prêmio ReclameAQUI 2020
A empresa Ruston Alimentos, das marcas de
arroz e feijão Saboroso e
Fantástico, situada em Jacareí, está concorrendo a
uma das maiores premiações de atendimento ao
público do Brasil: o Prêmio ReclameAQUI 2020.
Votação para escolha dos
destaques foi iniciada no
dia 1° de setembro e segue
até 31 de outubro.
Segundo Katia Pizarro, gerente de marketing
da Ruston Alimentos,
estar entre os finalistas
já é um reconhecimento.
“Somos uma marca com
atuação regional, e fomos

o compromisso da marca
com o consumidor. “Nos
empenhamos diariamente
para oferecer um atendimento cada vez mais humanizado e atento aos pedidos dos nossos clientes,
que são próximos e fiéis à
marca, então acreditamos
que esse foi o fator fundamental para essa indicação”, completou.

DIVULGAÇÃO

A Redação

Vista geral da sede da empresa Ruston Alimentos, em Jacareí

selecionados juntamente
com marcas que atuam
nacionalmente. Então, a
indicação já é uma conquista importante para a

empresa”, comentou.
Para Ester Guedes, analista de atendimento ao
cliente da empresa, a indicação ao prêmio reflete

A PREMIAÇÃO
Atualmente, o ReclameAQUI é a maior premiação de atendimento
ao consumidor do Brasil,
reconhecida por milhares
de pessoas que utilizam o
site para manifestar suas
opiniões sobre diversas

PARCELAS
Ao escolher uma das
opções de valor, é só indicar se vai ser à vista ou
em parcelas, e a melhor
data de vencimento. Em
seguida, a plataforma
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gera um ou mais boletos,
dependendo da forma de
pagamento escolhida, já
com a data de vencimento
escolhida.
“Com o boleto o consumidor pode optar em
pagar pelo aplicativo do
banco em que tiver conta,
que consegue ler o arquivo diretamente do computador, ou então imprimir
a via e pagar na agência
ou nas casas lotéricas”,
explica a empresa.
As agências da Serasa

Para
participar é
preciso acessar
o site ou baixar
o aplicativo
no celular
em todo o Brasil ainda não
têm data para retomar o
atendimento presencial ao
público. A empresa aguarda orientações das autoridades de saúde para voltar
a receber os consumidores
com segurança, tanto para
o público quanto para seus
colaboradores.

 SERVIÇO
SOBRE A RUSTON ALIMENTOS
Desde 1977, em Jacareí, a Ruston Alimentos atua no mercado de
grãos. Proprietária das marcas Saboroso e Fantástico, entre outras,
atualmente a Ruston é reconhecida como uma das principais empresas no setor de beneficiamento e comercialização de arroz e feijão,
especialmente pela tecnologia empregada e controle de qualidade,
e é líder em vendas na região do Vale do Paraíba.

marcas. O evento, que elege por meio de voto popular as melhores empresas
em serviços e atendimento ao consumidor, surgiu
há dez anos, a partir de
uma iniciativa do ReclameAQUI, o maior site
brasileiro de reclamações sobre atendimentos, compras, vendas,
produtos e serviços.
VOTO
Para apoiar a Ruston
Alimentos, basta fazer o
cadastro no site do ReclameAQUI e buscar
pela categoria ‘Alimentos

– Mercearia’. Depois, é
só procurar pelo nome
da marca e deixar o seu
voto. Você também pode
acessar através deste link:
https://premio.reclameaqui.com.br/indicadas/
alimentos-mercearia/92.

Atualmente, o
ReclameAQUI
é a maior
premiação de
atendimento ao
consumidor do Brasil

5 a 11 de setembro de 2020
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IMÓVEL

DIVERSOS

APTO – CDHU CAMPO GRANDE
Vendo apartamento no CDHU
Campo Grande em Jacareí, com
dois dormitórios, sala, cozinha,
banheiro, lavanderia, uma vaga de
garagem fechada, segundo andar.
Quitado. Tratar com Francisco.
Tel.: (12) 99746-5424 (WhatsApp).

OFICINA DE COSTURA
Procura-se oficina de costura com
overloque para produção em
Jacareí e região, entrar em
contato, por um dos fones (11)
99447-8325 (WhatsApp) ou (11)
2618-1700 falar com
Mônica ou Bruna.

EDITAIS

 SERVIÇO

Radialista e ex-vereador, Roberto
Barbosa morre em SJ dos Campos
Ele estava em casa e, aos 68 anos, foi vítima de um infarto, na manhã desta sexta-feira (4)
A Redação
O radialista e ex-vereador Roberto Barbosa
morreu, na manhã da última sexta-feira (4), em
São José dos Campos.
Ele estava em casa e foi
vítima de um infarto.
Mineiro de Ituiutaba,
Barbosa tinha 68 anos e
vinha trabalhando sua
pré-candidatura a vereador em São José nas
próximas eleições municipais pelo Patriota,
partido ao qual estava filiado havia alguns meses.
Roberto Barbosa foi
vereador em São José
por 16 anos. Antes, como
radialista vindo de Mogi
das Cruzes, onde já fazia

REPRODUÇÃO/FACEBOOK
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Roberto
Barbosa
tinha 68
anos e,
atualmente,
apresentava
programa
na Rádio
Ótima-FM

sucesso no rádio local,
ele teve passagens pela
Rádio Piratininga, Rádio Clube (hoje Rádio
Mensagem), Rádio Clube

de São José (hoje Rádio
Cidade) e, recentemente,
na Ótima-FM de São José
dos Campos.
O velório e as últimas

homenagens ao radialista
Roberto Barbosa aconteceram na sexta-feira (4),
das 12h30 às 16h30, em
São José dos Campos.

www.diariodejacarei.com.br
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Romance revela fatos da vida e
nuances inéditas de Dom Pedro I

Cinema: modo de fazer

E

m 2001, Eduardo Coutinho (1933-2014) encontrou
no Edifício Master o local para realizar o próximo
trabalho: o documentário que mostraria diferentes
faces dos moradores. Como se sabe, o longa-metragem
foi lançado em 2002 e até hoje é referência de filmagem,
característica comum pela qualidade cotidianamente
esbanjada por Coutinho em suas produções. Ao mesmo tempo em que labutava e quebrava a cabeça para
confeccionar o filme, a cineasta Beth Formaggini, uma
das auxiliares do documentarista em ‘Edifício Master’,
aproveitou para filmá-lo.
As imagens se transformaram em outro produto: ‘Apartamento 608: Coutinho.doc’, em parceria com o Canal
Brasil. São momentos únicos de Coutinho e o seu modo
de fazer cinema: tudo está captado pelas lentes de Beth.
Por exemplo: com apenas 6 dias de filmagens, ele
já demonstrava o desejo de abandonar o projeto - ‘Não
vai dar. Os depoimentos são fracos e não achamos nada
de importante’, diz. ‘O que fazer? Vamos ligar pro João
e falar que desistimos? Vamos devolver o dinheiro pra
ele?’. No caso, o João citado é o Moreira Sales, também
cineasta e o produtor de ‘Edifício Master’ com sua empresa VideoFilmes.
Nos debates com a equipe, Coutinho se fazia de vítima
para ouvir os argumentos dos colegas. Geralmente se
convencia. O plano para filmar o tal prédio foi bem simples: alugar um apartamento (o 608) e durante alguns
dias descobrir personagens que ‘tinham algo a dizer’.
‘São pessoas comuns que têm histórias comuns. Não
adianta ficar fazendo perguntas bobas a elas’, analisa
Coutinho, que em um bar dá uma dica valiosa: ‘Não se
deve por artigo em título de filme. Tem que ser seco, na
lata’. Neste mesmo dia, especulou-se um outro nome
ao documentário em andamento: ‘Conjugado’. ‘É uma
palavra ótima, porque engloba várias coisas. Gostei dela’,
comemora o diretor.
‘Apartamento 608’ foi de certa forma a homenagem
necessária a um homem que viveu o cinema em película
durante toda a vida. Coutinho não ligava para o pensamento alheiro. O interesse por obras de ficção estava
próximo ao zero. Coutinho era teimoso, no bom sentido.
Duração: 68 minutos. Cotação: ótimo.

Escritora apresenta um dos períodos mais ricos e significativos da história do Brasil
escolha de um narrador para
contar a história nasceu das
muitas referências feitas por
Otávio Tarquínio de Sousa
ao frei nos três volumes de
sua obra, ‘A vida de Pedro I’.
A importância do religioso
na trajetória do rei tinha sido,
até então, ignorada.
Em ‘O Coração do Rei’,
outros três religiosos ajudam
a narrar os acontecimentos
nos dois lados do Atlântico,
e que fazem emergir o perfil
de dom Pedro de forma precisa. Ao fim da obra, o leitor
pode constatar – com ajuda
da autora - que, na verdade,
trata-se dos três maiores
historiadores brasileiros do
século XX, hoje quase esquecidos, a quem Iza Salles
presta homenagem.
Link de venda: Amazon.

DIVULGAÇÃO

Muito já se escreveu sobre
o primeiro imperador do Brasil, mas nada que se compare
aos comentários apresentados em ‘O Coração do Rei
- A vida de Dom Pedro I: o
grande herói luso-brasileiro’.
Publicada pela Edições de Janeiro, a obra externa facetas
pouco conhecidas do jovem
impetuoso em seus 36 anos.
Com curiosidade jornalística, apurada pesquisa em
documentos e periódicos de
época e um prazeroso estilo
literário, a jornalista e escritora Iza Salles vai além.
Retrata um estadista astuto,
negociador, gestor, respeitoso
filho, pai apaixonado e um
defensor das liberdades democráticas, ainda que nascido em berço autoritário.
O fio condutor da narrativa é frei Antônio de Arrábida, religioso que acompanhou dom Pedro em praticamente toda a sua vida. A
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Capa do livro
publicado pela
Edições de Janeiro

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

ILUSTRAÇÃO

Recomendamos...

Horóscopo

VISITE: WWW.OMARCARDOSO.COM.BR

ÁRIES
21/03 a 20/04
Aproveite a influência para colocar em dia
seus negócios e compromissos que estão
em atraso. Êxito sentimental, amoroso e
profissional. Tudo indica que será bem sucedido com pessoas do sexo oposto. Predisposição a ter alguns aborrecimentos
ligados aos amigos que não lhe são leais.

TOURO
21/04 a 20/05
As críticas deverão ser evitadas, juntamente com as ações violentas. Terá sucesso e
bastante felicidade, na vida sentimental
e amorosa. Atenção e compreensão aos
sues atuais problemas poderá lhe trazer
reais benefícios.

GÊMEOS
21/05 a 20/06
A posição dos astros indica favorecimento
em todos os seus interesses. Criaturas ou
ocorrências dispersivas poderão desviar
sua atenção dos compromissos e problemas mais importantes do dia. Não permita
que isto aconteça. Fluxo excelente para
as diversões

CÂNCER
21/06 a 21/07
A posição da lua é ótima para compra e venda de propriedades, e para construir casa
própria se ainda não têm. Esmero e capricho
demasiados poderão resultar em perda de
tempo. A solução dos pequenos incidentes
cotidianos traz como resultado uma criatividade que tinha ficado apagada.

LIBRA
23/09 a 22/10
Confie em si mesmo procurando compreender o seu valor profissional. Leia penetre
nas coisas para realmente melhorar e valorizar o seu intelecto e sua personalidade.
Do ponto de vista material, este dia poderá
lhe trazer novidades.

LEÃO
22/07 a 22/08

ESCORPIÃO
23/10 a 21/11

No setor profissional procure um melhor direcionamento. Contudo, não se deixe influenciar como de costume, pelas coisas irreais.
Se você ainda não conseguiu encontrar o seu
par perfeito, poderá ter alguma surpresa.

Pessoas amigas estão dispostas a ajudar
você. Use de tato para influenciar os seus
superiores hierárquicos. O período revela
maiores vantagens para as pessoas que
estudam, e uma aproximação benéfica com
pessoas do sexo oposto.

VIRGEM
23/08 a 22/09

SAGITÁRIO
22/11 a 21/12

Fluxo astral é dos mais propícios a todos os
seus interesses materiais. Esforce-se o mais
que puder que conseguirá realizar todos os
seus desejos. Continue seu projeto que ficou
esquecido pelo tempo. Bom êxito em toda
e qualquer atividade comercial. Melhores
lucros em perspectiva.

Suas energias poderão ser empregadas com
resultado. Evite assumir compromissos contra os seus interesses. O dia também poderá
ser aproveitado para tratar das questões de
heranças, legados e tudo o que diga respeito
ao dinheiro.

CAPRICÓRNIO
22/12 a 21/01
Excelente para novas associações e aos
negócios comerciais. Também com o seu
jeito possessivo de ser, a pessoa amada
se ressentirá com tantas crises de ciúme.
Cuidado para que esse tipo de atitude
não afaste definitivamente o ser amado
da sua vida.

AQUÁRIO
21/01 a 19/02
Não realize novos negócios, tome muito
cuidado com - acidentes e procure se precaver contra os inimigos ocultos. Apesar do
clima favorável ao amor, não espere grandes
definições neste período. Todavia, êxito no
ocultismo.

PEIXES
20/02 a 20/03
Algumas perturbações passageiras com os
filhos estão previstas hoje. Aja com calma
que tudo tende a dar certo. Melhora das
chances gerais. A razão volta a comandar
suas atividades, e, você se verá livre do
nervosismo e irritação.

Cia Teatro da Cidade de São José
realiza atividades online e gratuitas

A

Cia Teatro da Cidade
de São José dos Campos, que completa 30
anos em 2020, realiza nos
dias 02, 09, 16, 23 e 30 de
setembro, quartas-feiras,
sempre às 20h, ações artísticas e formativas dentro
da programação ‘Criação
em Tempos de Pandemia’.
As atividades compõem
o processo da nova montagem da companhia ‘O Coração nas Sombras’, com

texto inédito de Luís Alberto de Abreu e direção de
Kiko Marques, aprovado
pelo Edital ProAc 01/2019,
da Secretaria de Cultura
e Economia Criativa, do
Governo do Estado de
São Paulo. As inscrições
gratuitas para a programação ‘Criação em Tempos de Pandemia’ estão
abertas e podem ser feitas
pelo https://forms.gle/oZmVk1LSsjw8dNL5A.
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Por que há idosos que se curam da
Covid-19 enquanto jovens morrem?
O Brasil tem mais de
125 mil mortes pelo novo
coronavírus. Apesar de
ser uma doença associada
a idosos, ao analisar o perfil das vítimas é possível
encontrar diversos jovens
e até crianças. A mesma
diversidade se observa ao
analisar os pacientes que
se recuperaram, há casos,
inclusive, de pessoas com
mais 100 anos. Surge a
questão sobre como uma
pessoa com mais de 90
anos se recupera da doença enquanto outra de
20 não resiste. Não existe
uma única resposta, mas
o nutrólogo, geriatra e
cardiologista Juliano Buckhardt, que é integrante
da American Heart Association - International
Membership e Membro
Titular da International
Colleges for Advancement of Nutrology, detalha um pouco do complexo sistema de defesa do
organismo e suas variáveis. “Atividade física,

DIVULGAÇÃO/MF PRESS GLOBAL

Especialista faz uma análise da complexa e intrincada rede envolvida na imunidade do organismo no combate ao novo coronavírus

De acordo com dados do Ministério da Saúde, o Brasil já registra mais de 125 mil mortes pelo novo coronavírus

obesidade, alimentação,
quantidade de vitaminas
e minerais no corpo e microbiota do intestino são

parte dos fatores”, explica
o médico.
Ele destaca que o novo
coronavírus ainda é um

inimigo desconhecido e,
portanto, a cada dia há
novas surpresas e descobertas. “Estamos lidando

com um inimigo oculto,
a comunidade científica
tem se dedicado a pesquisar, não é uma tarefa

fácil por ser um inimigo
totalmente desconhecido
e com características únicas”, destaca Burckhardt.
Inicialmente eram grupo de risco os idosos e
havia a crença de que o
vírus se adaptaria melhor a ambientes frios,
teses que caíram por
terra. No Brasil, o Nordeste e o Norte apresentam números elevados,
mesmo sendo regiões de
clima quente durante
todo o ano.
O ut r o p onto, d e
acordo com o médico,
foi a mudança da faixa
etária. “Notou-se principalmente no Brasil
que a população mais
afetada tem entre 50 e
59 anos, além de casos
e óbitos entre jovens e
crianças, enquanto que
a OMS considera idoso
quem tem acima de 60,
foi um comportamento
atípico de um vírus até
então associado a pessoas mais velhas”, reforça.

Pesquisas estudam
relação entre obesidade,
casos graves e óbitos
O nutrólogo, geriatra e
cardiologista Juliano Buckhardt, fala sobre algumas pesquisas realizadas
nestes meses de pandemia ao redor do mundo.
Uma delas foi realizado
na Alemanha. “Os pesquisadores descobriram
que pacientes de diversas
idades com baixa vitamina D desenvolveram
formas mais graves da
Covid-19. Por outro lado,
aqueles com níveis satisfatórios tiveram sintomas
mais brandos, enquanto
que quem tinha níveis
elevados chegou a ficar
assintomático”, comenta.
Outro estudo mencionado foi realizado nos
Estados Unidos sobre a
relação entre obesidade
e casos graves e óbitos.
“Um estudo de recente
publicado no periódico
científico The Lancet
afirmou que o obeso
tem quatro vezes mais
chances de desenvolver a
forma grave da Covid-19
que alguém dentro do
peso saudável”, afirma o
médico. Ele explica que

um estudo da Universidade norte-americana
John Hopkins primeiro
analisou idosos, vistos
como mais suscetíveis em
função das comorbidades
associadas à idade.
Até que surgiram diferenças significativas
entre obesos e não obesos, a análise foi então

Quem está acima
do peso ideal, em
qualquer idade, tem
mais chances de
desenvolver a forma
grave da Covid-19
ampliada para obesos não
idosos e se constatou que
quem está acima do peso
ideal, em qualquer idade,
tem mais chances de desenvolver a forma grave
da Covid-19 que um idoso
com peso normal. “Chamou atenção que obesos
jovens tinham um prognóstico tão ruim ou pior

que os idosos não obesos”,
explica Burckhardt.
ACIMA DO PESO
O peso é frequentemente resultado do estilo
de vida. O médico elenca
a prática de atividades físicas entre fatores relevantes. “Exercícios aumentam a irisina, hormônio
que que faz uma proteção
natural contra o coronavírus”, afirma. Sem contar
hábitos alimentares, microbiota intestinal, quantidade de vitaminas D e C
e de Zinco no organismo.
“O Zinco é um mineral
que ninguém fala a respeito, mas ele dificulta a
replicação do vírus, foi
comprovado que quem
tinha níveis maiores de
zinco teve melhores respostas à doença”, reforça.
O Dr. Juliano Burckhardt alerta, no entanto, que estes aspetos não
podem ser considerados
uma vacina ou a cura
para a Covid-19, “são
apenas estratégias que
usamos para minimizar
os riscos”, alerta.

