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DJ promove lives
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E MAIS

Até a quinta-feira (01), quatro dos onze
candidatos a prefeito de Jacareí já participaram
das entrevistas (por ordem alfabética). As lives
são diárias, das 19h30 às 20h, pela página do
jornal no Facebook e canal oficial no Youtube.
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Editorial

Conhecimento

CAMPANHA ELEITORAL

Desde o último domingo, 27 de setembro, as eleições
municipais 2020 entraram em uma nova etapa, com o início
da campanha aos cargos de prefeito, vice-prefeito e vereador.
Os candidatos estarão liberados, por exemplo, a pedir votos e
divulgar propostas nas ruas, na internet e na imprensa escrita.
Já a propaganda gratuita em rádio e televisão do primeiro
turno (caso de Jacareí) – marcado para 15 de novembro - será
veiculada de 9 de outubro a 12 de novembro.

V

IRTUAL

No ambiente virtual, a publicidade eleitoral poderá ser
feita nos sites dos partidos e dos candidatos, em blogs, postagens em redes sociais e aplicativos de mensagens, como
WhatsApp e Telegram. Já os impulsionamentos de publicações
feitas por terceiros, o disparo em massa de mensagens e a
propaganda em sites de quaisquer empresas, organizações
sociais e órgãos públicos, estão proibidos.

CORPO A CORPO

MUNDO DIGITAL

As lojas de aplicativo de celular (app) colocaram à disposição uma
nova versão do e-Título
com mais funcionalidades. O recurso eletrônico
possibilitará a justificativa de ausência nas votações de 15 de novembro
(1º turno) e 29 de novembro (2º turno), até 60 dias após cada
pleito, por meio dos celulares e tablets.

MARCELLO CASAL JR/AGÊNCIA BRASIL

Nas ruas, ficam permitidas bandeiras móveis entre 6h e
22h, desde que não atrapalhem o trânsito de veículos e pedestres. Os carros de som só serão permitidos em carreatas, passeatas ou durante comícios e reuniões. Os candidatos também
podem colocar em mesas materiais impressos de campanha.
Para receber denúncias de cidadãos, além do registro em cartórios eleitorais e no Ministério Público Eleitoral, o aplicativo
Pardal também estará disponível. Todas as denúncias precisam
identificar o cidadão denunciante.

O

NLINE

Até as eleições, o e-Título estará atualizado para que
as justificativas possam ser apresentadas a partir do dia da
votação por quem não compareceu - por estar fora do domicílio
eleitoral ou impedido de ir à zona eleitoral.
O e-Título, desenvolvido pelo Tribunal Superior Eleitoral
(TSE), também permite ao cidadão gerar certidões de quitação
eleitoral e de nada consta de crimes eleitorais, além de fazer a
autenticação de documentos da Justiça Eleitoral.

JUSTIFICATIVA OBRIGATÓRIA

Nas eleições de 2018, 29,9 milhões de pessoas no primeiro
turno e 31,3 milhões de pessoas no segundo turno deixaram
de votar. Quem até hoje não justificou deve emitir o boleto
para quitação de multas nos sites do TSE ou dos tribunais
regionais eleitorais. A justificativa é obrigatória. Conforme
a Justiça Eleitoral, o cidadão que não votar por três pleitos,
nem justificar ausência, nem pagar as multas devidas terá o
título cancelado.

E

STATÍSTICA

Quase 500 municípios brasileiros têm mais eleitores do
que habitantes. De acordo com dados do Tribunal Superior
Eleitoral e do IBGE, são 493 municípios nessa situação. Para
comparação, nas eleições de 2018, eram 308, o que significa
um aumento de 60% entre um pleito e outro. Segundo especialistas, a diferença entre o número de habitantes e o total de
eleitores de um município pode ser explicada por defasagem
nas estimativas de população, por disputas territoriais, por
migrações e até mesmo por fraudes.

Uma ajuda para você votar certo

N

uma iniciativa pioneira, o
Diário de Jacareí apresenta
diariamente pela internet,
desde segunda-feira, 28 de setembro, entrevistas ao vivo com cada
um dos 11 candidatos a prefeito de
Jacareí. Já participaram quatro:
Adilson dos Santos ‘Índio’ (PSTU),
Arildo Batista (PTB), Professor
Claudio Leonetti (PMB) e Fernando Cappelli (PSL).
Dentre todas as propostas,
uma unanimidade: a construção
de um Hospital Municipal, pauta
que reaparece a cada quatro dos
últimos 20 anos. Adilson, também
prometeu auxílio emergencial
com recursos públicos para o
‘pós’ pandemia, como transporte
gratuito, remédios subsidiados,
alimentação de baixo preço, tipo
‘bom prato’, e criação rápida de
empregos em limpeza de ruas,
córregos e terrenos.
Arildo pretende, se eleito,
provocar uma discussão com a

sociedade sobre continuar ou não
com a intervenção na Santa Casa,
enfatizando que ‘é preciso ver dantes o interesse das pessoas’.
Leonetti ‘pega pesado’: promete doar, a partir de 1º de janeiro de
2021, metade de seu salário de pre-

Dentre todas as
propostas, uma
unanimidade: a
construção de um
Hospital Municipal
feito para a construção do hospital.
Com este em funcionamento, vai
transformar a Santa Casa em UPA
ou na Clínica da Mulher, ponto forte
de seu plano de governo.
Fernando Cappelli, também favorável ao hospital do município,
aposta no prestígio de seu partido

em Brasília (PSL) para obtenção
de verbas para obras e também
para devolver a Jacareí os tempos áureos do esporte.
Obviamente são apenas tópicos pinçados das entrevistas
dos candidatos, para mostrar que
unimos a velocidade das ferramentas da internet, à credibilidade de nosso trabalho jornalístico para você avaliar o cenário
eleitoral e optar pelo representante que achar mais adequado
ou adequada a sua esperança de
avançarmos como cidade.
As lives, podem ser assistidas
pela internet de segunda a sexta-feira, às 19h30, na página do
Diário de Jacareí no Facebook e
através de seu canal oficial no
Youtube, ancoradas pelo jornalista Angelo Ananias. Os resumos
das entrevistas, ficam arquivadas
no site do jornal e publicados, semanalmente, na edição impressa.
É a nossa opinião.

*Joni Borges

A

partir próximo 16 de
novembro, pessoas
e empresas terão à
disposição uma nova alternativa para pagar suas
contas, algo que facilitará
muito as atividades financeiras para os compradores
e vendedores. Trata-se de
uma plataforma de pagamentos criada e liderada
pelo Banco Central do Brasil
em conjunto com um grupo
de trabalho de vários agentes públicos e privados do
mercado financeiro e da área
tecnológica.
Dentro da plataforma
está o PIX, o novo Sistema
de Pagamentos Instantâneos que poderá ser usado por
qualquer instituição, mesmo
por aquelas não vinculadas
diretamente ao BC. Ela fi-

O PIX deve mudar o conceito
do uso do dinheiro no Brasil
cará aberta para quase mil
instituições. De início, todas
as instituições que tiverem
mais de 500 mil contas serão
obrigadas a disponibilizar o
serviço para seus clientes.
O novo sistema está sendo desenvolvido desde 2018
e ainda há um cronograma
de atividades até 2023 que
tem como objetivo acompanhar as mudanças tecnológicas das finanças digitais,
apresentando principalmente, novas alternativas
de pagamentos que facilitem e reduzam o custo das

transações financeiras.
O PIX proporcionará a
possibilidade de pagamentos entre pessoa e pessoa,
pessoa e empresa, empresa e empresa. Os usuários poderão usar o PIX
24 horas por dia, todo os
dias do ano incluindo os
finais de semana e feriados. É uma ferramenta que
tende a substituir e muito
rapidamente as transações
tradicionais como o TED,
o uso do cartão de débito e
crédito e até mesmo o uso
do dinheiro em espécie.

*Laís de Castro Carvalho
Foi publicada nesta semana a Lei 14.064/2020 que
aumenta a pena para quem
praticar ato de abuso, maus-tratos, ferir ou mutilar animais. A nova determinação
legal prevê que a prática
destes delitos será punida com pena de reclusão
de dois a cinco anos, além
de arbitramento de multa
e proibição de guarda de
outros animais. A referida
lei foi apelidada de “Lei
Sansão” em homenagem a
um pitbull que foi vítima de
graves agressões em Minas
Gerais. Temos ainda que a
pena de reclusão da nova lei
prevê que seu cumprimento
seja em presídios de segurança média ou máxima em
regime fechado, semiaberto
ou aberto.
Em vista disto, alguns
questionamentos nos são

‘Lei Sansão’
apontados do ponto de vista sistêmico, onde parcela
das opiniões de juristas
consideram que as penas
impostas pela nova lei de
maus-tratos aos animais
são “gravíssimas e injustificadas” se comparadas
às penas hoje vigentes relacionadas a outros crimes
cometidos contra pessoas,
como abandono de incapaz
e lesão corporal grave. A denominada “visão sistêmica”
da coisa, nos leva a ideia de
dever observar o conjunto
como um todo, compreendo assim o meio em que as
partes do assunto estão inseridas. Nesta mesma seara,

outros também apontam
que determinados crimes
praticados contra pessoas
são apenados com normas
proporcionalmente menores do que a estabelecida
na nova lei de maus-tratos
contra animais, havendo
desproporcionalidade
entre elas. Não obstante a imposição de penas
mais graves para delitos
cometidos contra animais
do que para pessoas, entende-se que a referida lei
é fundamental do ponto de
vista pedagógico, tendo em
vista que sem penalidade,
crimes desta natureza continuarão demonstrando ab-

Hoje, em uma transferência bancária (TED/DOC)
existe a limitação de horário
e a compensação pode ocorrer em até dois dias úteis,
além da tarifa cobrada pela
instituição financeira. Já no
PIX, a transferência será no
máximo em 10 segundos.
Uma pessoa faz uma transferência e em 10 segundos
o dinheiro estará disponível
na conta do beneficiário.
A aplicabilidade será ilimitada, serão inúmeras as
possibilidades de realizar
pagamentos por meio do
PIX. Mas um fato é certo: o
novo sistema de pagamentos mudará o conceito do
uso do dinheiro.

*Joni Borges é professor tutor
do curso de Gestão Financeira
do Centro Universitário Internacional Uninter.
soluta crueldade de alguns
em relação os animais.
Entende-se então, não
haver qualquer inconstitucionalidade nesta nova
lei.A “Lei Sansão” surge
em um momento de inevitável e forçosa punição aos
criminosos, evitando que
voltem a praticar tais delitos. Portanto, acredita-se
que sensação de impunidade aos poucos desaparecerá
quando garantida a devida
punição a quem não se
adequar, tendo a lei caráter
educativo, desestimulando as ações delituosas de
determinados indivíduos e
servindo para represar os
maus-tratos aos animais
que merecem a devida proteção da sociedade.
*Laís de Castro Carvalho,

advogada pós graduada em
Direito Previdenciário, membro
da Paulo de Tarso Advogados.
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Eleições registram mais de 350
candidatos a vereador em Jacareí
DIVULGAÇÃO/CMJ

Do total de pedidos de registro, 114 são do sexo feminino; PT é o partido com maior representatividade feminina no pleito
 NÚMEROS
CONFIRA O TOTAL DE CANDIDATOS A VEREADOR DE
CADA PARTIDO EM JACAREÍ (ORDEM ALFABÉTICA)
Avante, 20 (6 mulheres), DEM, 20 (6 mulheres), MDB, 13 (5
mulheres), Patriota, 20 (7 mulheres), PC do B, 16 (5 mulheres), PDT,
20, (6 mulheres), PL (20 (6 mulheres), PMB, 12 (4 mulheres),
Podemos, 20 (6 mulheres), PP, 20, (6 mulheres), PRTB, 13
(4 mulheres), PSB, 16 (5 mulheres), PSD, 20 (6 mulheres),
PSDB, 20 (6 mulheres), PSL, 20 (6 mulheres), PSOL, 3 (1
mulher), PSTU, 3 (1 mulher), PT, 20 (9 mulheres), PTB, 20 (6
mulheres), PV, 20 (7 mulheres) e Republicanos, 20 (6 mulheres).

A Redação
Levantamento feito
pelo Diário de Jacareí
junto à Justiça Eleitoral
aponta que é de 356 o
total de pedidos de registro de candidaturas de
pretendentes a uma das
13 cadeiras na Câmara
Municipal de Jacareí. O
prazo para inscrição se
encerrou no último dia
26 de setembro.
Desse total, 114 são do
sexo feminino, sendo que
Partido dos Trabalhadores (PT) é o partido com
maior representatividade
feminina no pleito. Nove
entre seus 20 concorrentes

Vista geral do Plenário da Câmara Municipal de Jacareí (atual Legislatura)

são mulheres.
O Partido Verde (PV),
também com 20 candidatos, tem sete mulheres

concorrendo a uma vaga
na Câmara nas próximas
eleições municipais.
No total, 21 partidos

estão formalmente representados na disputa
por uma das 13 cadeiras
de vereador. No entanto,

Em novo recorde, eleições municipais
têm mais de 550 mil candidatos no país
O número exato de
candidatos que vão disputar vagas de prefeito,
vice-prefeito e vereador
ainda nem foi fechado
pela Justiça Eleitoral, mas
já é o a maior desde 2000,
quando a votação no país
foi 100% eletrônica pela
primeira vez. Até as 15h
de sexta-feira (2), o portal lançado pelo Tribunal
Superior Eleitoral (TSE)
com essas informações, já
registrava 550.606 solicitações. O recorde anterior
havia sido em 2016, com

candidatos a comandar
prefeituras dos 5.570 municípios são mais 19,1 mil
interessados.

MARCELLO CASAL JR/AGÊNCIA BRASIL

Karine Melo
Agência Brasil

Vista externa do prédio da Justiça Eleitoral, em Brasília

496.887 candidatos.
No último sábado (26),
terminou o prazo para
que partidos políticos e
coligações solicitassem
à Justiça Eleitoral os

registros. Somente interessados em ocupar uma
cadeira em uma das Câmaras Municipais do
país somam 512.201 inscritos. Na pesquisa por

Vereadores aprovam
‘congelar’ subsídio para
a próxima legislatura

Diretora é composta pelos
vereadores Abner de Madureira (PSDB), Paulinho
do Esporte (PSD) e Sônia
Patas da Amizade (PL).
O artigo 29º da Constituição Federal e ao artigo
28º da Lei Orgânica do
Município – LOM determinam a discussão de
projetos dessa natureza
pela atual legislatura, com
validade para a seguinte.
O subsídio atual de
R$ 10.044,00 está em

A Redação
A Câmara Municipal
de Jacareí aprovou, na
quarta-feira (30), em sessão ordinária, o ‘congelamento’ dos subsídios dos

vereadores por mais quatro anos. A proposta, de
autoria da Mesa Diretora, mantém o valor para a
próxima legislatura (2021
a 2024), atualmente em
R$ 10.044,00. A Mesa

COLIGAÇÕES
O fim das coligações
para as eleições proporcionais, aprovado pelo
Congresso Nacional em
2017, que será aplicada
pela primeira vez nas
eleições deste ano, é a responsável pelo aumento.
A mudança na regra fez
com que um candidato
que queira disputar como
vereador, só possa participar do pleito na chapa
única do partido ao qual
vigência desde 2015. Sobre esse valor incidem os
descontos previdenciários
e de Imposto de Renda,
conforme tabela da Receita Federal.
BENEFÍCIOS
Cada vereador tem direito a quatro assessores,
entre eles um chefe de gabinete, com salários que
variam de R$ 2,8 mil a
R$ 7,5 mil/mensais, além
de veículo oficial, cota de

14 legendas chegaram ao
limite máximo de 20 candidatos (incluindo o percentual mínimo de 20%
de mulheres) e 7 estão
abaixo desse número,
sendo que PSTU e PSOL
registram apenas três
candidatos cada, sendo
uma mulher concorrendo em cada legenda. No
caso do PSOL, o partido também tem a única
mulher concorrendo ao

Paço Municipal (Professora Suzete), entre
11 candidatos a prefeito.
Para o pleito de 2020,
a legislação eleitoral
não prevê c ol i g a ç ã o
ent re pa r t idos para a
eleição proporciona l
(vereador).
De acordo com a legislação eleitoral, o limite legal de gastos para
cada candidato a vereador é de R$125.105,40.

ele é filiado. Antes, uma
chapa tinha candidatos de
partidos distintos.
Para aumentar as chances de voto e conseguir
cadeiras nas Câmaras
Municipais, as legendas
estão lançando mais candidatos. É que em uma
eleição proporcional,
como é para vereador,
as vagas são do partido e
não do candidato.
Na prática, ao votar
para em um nome para
esse cargo, o eleitor na
verdade está escolhendo
um integrante daquela legenda. O cálculo de quem
vai ocupar a cadeira é feito em cima do quociente
eleitoral. Com base nesse
cálculo é que cada partido saberá quantos votos

serão necessários para
conquistar uma vaga.

combustível e xerox. A
partir de janeiro de 2021,
cada gabinete passará a
ter três assessores, incluindo o chefe de gabinete.

função remunerada ou
atividade profissional,
foi arquivada por receber parecer jurídico de
inconstitucionalidade.
De a cordo com o
pa recer, a emenda é
i legal pois inova em
dispositivo da Constit uição Federal, excluindo assim, a possibilidade de o vereador
trabalhar, desde que
haja compatibilidade de
horários.

ARQUIVADA
A emenda protocolada
pelo vereador Valmir do
Parque Meia-Lua (DEM),
que buscava obrigar que
o vereador exercesse o
mandato em caráter exclusivo, não desempenhando qualquer outra

DATA
Por causa da pandemia
do novo coronavírus, o
calendário eleitoral foi alterado por uma emenda
constitucional aprovada
pelo Congresso. O primeiro turno foi marcado
para o dia15 de novembro. Nos municípios com
mais de 200 mil eleitores
e que levarem a disputa
às prefeituras para o segundo turno (que não é
o caso de Jacareí, onde
haverá apenas turno único), o pleito será em 29 de
novembro.
A data da posse dos
eleitos continua a mesma,
1º de janeiro.
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DJ promove lives com ‘prefeituráveis’
O Diário de Jacareí iniciou uma rodada de entrevistas com todos os candidatos a prefeito nas eleições municipais deste ano. As ‘lives’ começaram na segunda-feira, dia 28 de setembro, período que
coincide com o início oficial da campanha eleitoral. As entrevistas, que são sucessivas, de segunda a
sexta-feira (por ordem alfabética), são transmitidas das 19h30 às 20h via página do DJ na rede social
Facebook e através de seu canal oficial do jornal no Youtube. A duração é de 30’ cada.

O metalúrgico Adilson dos
Santos, ‘o Índio’, foi o primeiro candidato a ser entrevistado, na segunda-feira (28).
Adilson sai pelo PSTU com
Nilson do Meia-Lua a vice.
‘Os trabalhadores precisam se defender como
classe social, pois são eles
que constroem este país, vivenciam suas dificuldades
e possuem conhecimentos
que lhes credenciam a participar do governo’, justifica. Nesse sentido, segundo
ele, o PSTU coloca-se como
aglutinador de pessoas que
pensam dessa maneira.
Adilson destaca que o
partido não recebe verbas
of iciais ‘nem de empreiteiras’ – enfatiza –, e vive
da contribuição dos participantes. Nessa linha, ele
vê na eleição de 2020 a
oportunidade para tornar
o partido forte em Jacareí.
A uma pergunta sobre a
necessidade de o partido
manter o enfoque do programa em questões municipais, Adilson responde
que ‘hoje todos estamos em
perigo, pois existe no país
um capitalismo que tem
de fazer de tudo para não
morrer’, ameaça que ref lete
diretamente sobre a classe
trabalhadora. Exemplifica
que o PSTU trabalha pelo
transporte coletivo gratuito, ‘bom prato’, casas populares e saúde ef iciente. E
isto depende de ações que
extrapolam o município.
É a pr i mei ra vez que
Adilson se candidata a um
cargo público eletivo. Ele
milita há mais de 30 anos
no Si nd ic ato d os Me t al ú r g i c o s d e S ã o Jo s é e
Reg ião, do qu a l foi presidente por três vezes.

DIVULGAÇÃO

Claudio Leonetti
(PMB)

O vereador Arildo Batista
(PTB) foi o segundo candidato a prefeito a participar.
Ele foi entrevistado na terça-feira (29). A prof issional de saúde aposentada,
Márcia Barbieri, é a postulante a vice.
Nascido em São Silvestre
(região oeste), Arildo trabalhou nas empresas Papel
Simão (atual Suzano), Monsanto e subsidiária local da
Pirelli. Ingressou no PT há
25 anos, partido pelo qual
foi vereador por duas legislaturas, presidente da Câmara
(2015-2016), subprefeito de
São Silvestre e secretário de
Esportes e Recreação. Desejou ir além, mas como não
havia espaço no PT decidiu
mudar para o PTB a convite
do deputado estadual Campos Machado.
Ao ser indagado se essa
mudança não atrapalharia seus planos, disse que
não, pois procedeu dentro
do maior respeito ao partido pelo qual começou e ao
público que o elegeu. Comparou à troca de times no
futebol. “Um bom jogador
muda e dedica-se com a
mesma intensidade ao time
para o qual é contratado, e o
público respeita a mudança”,
afirmou. Entende que sua
passagem pelo Executivo e
pelo Legislativo o credenciaram perante a população.
Arildo Batista diz que
continuará com projetos
iniciados pela atual administração porque ‘é preciso
ver antes de tudo os interesses das pessoas’. Também
estudará sobre continuar
ou devolver a Santa Casa à
Irmandade, trazer de volta
a UPA ao centro e construir
o Hospital Municipal.

Fernando Capelli
(PSL)
DIVULGAÇÃO

Arildo Batista
(PTB)
DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO

Adilson dos Santos
(PSTU)

Na quarta-feira, (30), o
professor Claudio Leonetti,
do PMB (Partido da Mulher
Brasileira), foi o terceiro candidato a se apresentar.
Leonetti é professor do
ensino fundamental, médio e universitário, tem 58
anos, e decidiu dedicar-se à
política para ajudar Jacareí,
cidade onde nasceu, mora
e constituiu família “a ter
o futuro que merece”, afirma. Conhecedor da área de
comando de pessoas por ter
atuado como executivo na
área de gestão em várias indústrias, ele acha que essa
experiência o credencia a
governar a cidade.
O candidato coloca como
‘obrigação’ constr uir um
Hospital Público. Pretende fazer isso em parceria
com empresas, ONGs (Organizações Não Governamentais) e a população’.
Não tem a menor dúvida
de que, com ele a obra sairá
– a despeito de ser promessa
de candidatos de anteriores por mais 20 anos. Para
comprovar que fala sério,
pediu que registrássemos a
doação, a partir de 1º de janeiro de 2021, para as ONGs
ligadas à causa, da metade
de seu salário de prefeito até
que a obra seja completada.
“Se o Frei (Vitório) conseguiu construir o Hospital
São Francisco eu também
consigo”, garante. A Santa
Casa continuaria em intervenção até que o novo hospital estivesse funcionando
a contento.
Outra grande obra de seu
projeto é ampliação das ciclovias, inclusive com pistas
paralelas às pontes existentes em Jacareí, como algumas em São Paulo.

O empresário Fernando
Cappelli protagonizou a
quarta live do DJ, na quinta-feira, 1º de outubro. O
candidato a vice é o médico
Irani Guillaumon.
Cappelli, nascido em Jacareí, tem 55 anos. Iniciou o estudo fundamental no Lamartine Delamare e fez colegial
no Silva Prado, onde também
aprendeu os fundamentos de
diversas modalidades esportivas. Depois, foi para o Trianon
dedicar-se à natação.
Trabalhou oito anos na GM,
em São José, na época em que
a indústria priorizava quem
praticasse esportes para contratação. Considera-se, assim,
um homem ligado ao esporte.
Fez curso de habilitação para
corretor de seguros, trabalhou
na área por três anos em São
José até estabelecer-se, em
1991, com a Capelli Seguros.
Na política, foi candidato
a vice-prefeito em 2004 pelo
PSDB, depois mudou para
PMDB. Filiou-se ao PSL
em 2019.
Cappelli acredita poder
executar seu plano de governo por estar afinado com o
partido ‘hoje bem situado em
Brasília’; refere-se a levantamentos de recursos federais.
Acredita no retorno do presidente Bolsonaro ao PSL o
que será outro fator positivo
para seus planos.
Na área da Saúde, planeja implantar um sistema
moderno e eficiente. Nisto
inclui solucionar o problema
da Santa Casa, sob intervenção do município. Ela seria
transformada em uma unidade de saúde tão logo inaugure um hospital municipal.
Na Educação, é favorável a
implantação de um colégio
cívico-militar.

COMUNICADO
A informação chegou
oficialmente a todos os 11
candidatos a prefeito de
Jacareí e a um assessor
indicado pelo candidato
no dia 19 de setembro, via
Lista de Transmissão do
whatsapp. De acordo com
a ferramenta, as devolutivas dos candidatos e/ou
assessores serão sempre
individuais (entre emissor
da mensagem e receptor)
e não será possível diálogo entre seus membros e
nem divulgação coletiva
dos contatos telefônicos.
“Foi a melhor forma encontrada de agilizarmos
a comunicação entre
as partes, respeitando
a privacidade de cada
concorrente, dentro de
um ambiente seguro e
privado”, comentou o
jornalista Angelo Ananias, responsável pelas
entrevistas. “Desde o
último dia 19, e com a
autorização de todos,
e nv ia remos comu n icados, notícias e links
de reportagens sobre as
Eleições 2020 em Jacareí”, completa.

 CONFIRA A AGENDA
DE LIVES DO DIÁRIO
DE JACAREÍ COM
OS CANDIDATOS
A PREFEITO
Adilson dos Santos (PSTU)
28 de setembro, às 19h30
Arildo Batista (PTB)
29 de setembro, às 19h30
Claudio Leonetti (PMB)
30 de setembro, às 19h30
Fernando Capelli (PSL)
01 de outubro, às 19h30
Fernando da Ótica (Republicanos)
02 de outubro, às 19h30
Izaias Santana (PSDB)
05 de outubro, às 19h30
Marco Aurélio de Souza (PT)
06 de outubro, às 19h30
Maurício Haka (PRTB)
07 de outubro, às 19h30
Sérgio Coutinho (Patriota)
08 de outubro, às 19h30
Professora Suzete (PSOL)
09 de outubro, às 19h30
Will Mendes (PV)
13 de outubro, às 19h30

03 a 09 de outubro de 2020

www.diariodejacarei.com.br

Geral

|5

Concessionária orienta sobre romarias
a pé em direção à Basílica de Aparecida
A CCR NovaDutra
iniciou sua campanha de
segurança e orientação a
peregrinos e motoristas
que trafegam pela via
Dutra sobre a época de
romarias a pé pelo acostamento da rodovia. A
campanha, realizada todos os anos, reforça sobre os riscos de romarias
a pé pelo acostamento
e orienta sobre a utilização de um caminho
mais seguro planejado
para esta manifestação
de fé: a Rota da Luz SP.
VIRTUAIS
Neste ano, devido à
pandemia do novo coronavírus, o Santuário Nacional de Aparecida já
divulgou que realizará,
entre 3 e 12 de outubro,
todas as celebrações da
Novena e Festa Padroeira do Brasil de forma
virtual. Procissões externas, vigílias, carreata, passeio ciclístico,
apresentações musicais
e ar tísticas com presença de público foram

ARQUIVO/CCR NOVADUTRA

A campanha, realizada todos os anos, reforça sobre os riscos de romarias a pé pelo acostamento da Rodovia Presidente Dutra

A cada ano a concessionária contabiliza o aumento no número de romeiros caminhando
pelos acostamentos da Rodovia Presidente Dutra em direção à Basílica de Aparecida

cancelados. Os devotos
poderão acompanhar as
cerimô n i a s, d e s u a s
c a s a s, p or me io dos
canais da Rede Aparecida de Comunicação
e as redes sociais do
Santuário Nacional.

PREOCUPAÇÃO
A cada ano a concessionária contabiliza o
aumento no número de
romeiros caminhando pelos acostamentos da Dutra em direção à Basílica
de Aparecida. Em 2019,

foram contabilizados
mais de 30 mil romeiros
caminhando pela rodovia com destino à Aparecida, entre a segunda
quinzena de setembro
até a segunda quinzena
de novembro, período de

maior movimento de romarias a pé.
Somente entre a zero
hora do dia 10 de outubro de 2019 e a meia-noite
do dia 13 de outubro de
2019, feriado de Nossa Senhora Aparecida,
foram contabilizados
25.099, um aumento de
51% comparado ao mesmo período de 2018 que
foi de 16.678 romeiros.
A CCR NovaDutra
não recomenda este tipo
de manifestação de fé,
em função do risco que
representa para os peregrinos que utilizam o
acostamento para caminhar. Dados da Concessionária revelam que, no
ano passado, entre os meses de agosto a outubro
foram contabilizados 6
atropelamentos. Já em
todo o ano de 2019, a
concessionária registrou
três mortes de romeiros.
“O romeiro acredita
que a o acostamento é
um local seguro para realizar sua peregrinação,
mas esquecem que estão

 SERVIÇO
OCORRÊNCIAS
COM ROMEIROS

Ocorrências envolvendo
romeiros durante o período
de orientação da campanha
(agosto a outubro), nos anos
de 2019, 2018 e 2017.
2019
Atropelamentos.............. 06
Mortos........................... 01
Feridos........................... 03
2018
Atropelamentos...............11
Mortos........................... 03
Feridos........................... 17

muito próximos à faixa da
direita. O acostamento é
um local para paradas de
emergência de veículos e
o risco de um atropelamento é grande. Não temos como proibir a manifestação de fé na rodovia,
mas há uma necessidade
urgente da sociedade entender os riscos de caminhar pelo acostamento
da via Dutra”, explica o
gestor de Atendimento
da CCR NovaDutra, Virgílio Leocádio.

Rota da Luz SP: mais segura para romarias
Inaugurada pelo Governo do Estado de São
Paulo, a Rota da Luz
é um traçado formado
por estradas secundárias, somando 201 km
que passam por nove
municípios, entre eles
Jacareí, saindo de Mogi
das Cruzes. Criada pela
Secretaria Estadual de
Turismo, a rota é um caminho mais seguro para
os romeiros com destino
ao Santuário Nacional
de Aparecida. A Concessionária reforça em
sua orientação aos romeiros a utilização da
Rota da Luz SP. Mais

in fo r m a ç õ e s p o d e m
ser obt idas pelo site:
http://w w w.rotadaluzsp.com.br/.
CAMPANHA
A campanha de orientação para romeiros é
realizada pelas equipes
de operação da CCR
NovaDutra. Todas os
colaboradores da concessionária estão treinados
na abordagem de grupos
de romeiros que estão
caminhando, principalmente no mesmo sentido do tráfego, e orientar sobre a forma mais
segura de realizar sua

peregrinação. Durante a
abordagem, é entregue
folheto com dicas de
seg urança para esses
gr upos de pessoas que
insistem em caminhar
pelo acostamento da
rodovia.
Os motoristas

A campanha
de orientação
para romeiros é
realizada pelas
equipes de operação
da CCR NovaDutra

também serão orientados com folhetos que
s e rã o e nt r eg u e s n a s
praças de pedágio informando sobre a época de romarias na via
Dutra. Também serão
colocados faixas e alertas sobre a presença de
romeiros nos Painéis de
Mensagens Variáveis
(PMVs) da rodovia.
A campanha ganha
reforço também na programação da CCRFM
107,5, com plantões ao
vivo, dicas de segurança
e informação dos trechos
da rodovia com peregrinos a pé.

 SERVIÇO
DICAS DE SEGURANÇA E
ORIENTAÇÃO PARA ROMEIROS
Utilize a Rota da Luz SP, um caminho mais seguro para os romeiros;
Caminhe no sentido contrário ao tráfego, em fila indiana, o mais
distante possível da pista e do acostamento;
Só caminhe durante o dia. Evite caminhar à noite ou na madrugada;
Use roupas claras e coloridas. Se possível, use faixas refletivas.
Aumente ao máximo a sua visibilidade para os motoristas;
Descanse fora da rodovia. Se houver veículo de apoio, estacioná-lo em local seguro, em postos de serviços, nunca no
acostamento;
Mantenha sua atenção. Rodovia é espaço para veículos, não
para pedestres;
Se chover, interrompa sua caminhada. Os riscos são maiores
com pista molhada.
A campanha de orientação aos romeiros e motoristas é realizada pela CCR NovaDutra com o apoio da Agência Nacional de
Transportes Terrestres (ANTT) e da Polícia Rodoviária Federal.
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Procuradoria de São Paulo abre
parcelamento de IPVA atrasado

EDITAIS

Desde o último dia
23, o Imposto sobre a
Propriedade de Veículos Automotores (IPVA)
atrasado de 2019 e anos
anteriores poderão ser
parcelados em até 10 vezes, no boleto. A Procuradoria Geral do Estado
de São Paulo (PGE/SP),
responsável pela cobrança dos tributos estaduais
inscritos em dívida ativa, abriu a possibilidade
para a população parcelar as dívidas dos IPVAs

pendentes, do ano passado e dos anteriores.
Além disso, a instituição traz mais uma novidade: os acordos não
cumpridos em outros
parcelamentos poderão
ser refeitos.
Este ano, a estimativa
é realizar 600 mil acordos entre os débitos de
2018 e 2019 e os IPVAs
anteriores que já haviam sido parcelados.
Pretende-se receber o
valor de R$ 400 milhões

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
PARA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA COOPERATIVAESCOLA ALUNOS DA ETC “CÔNEGO JOSÉ BENTO” DE JACAREÍ
1ª, 2ª e 3ª CONVOCAÇÃO
O CONSELHO FISCAL, formado pelos cooperados eleitos: Sergio Maurilio
de Freitas, Júlia Naomi Kanazawa, Clara Cesar Pintor Ferreira, Elisiane
Alves de Oliveira, Lucas Henrique da Silva, no uso de suas atribuições,
conforme artigo 17, parágrafo único, do Estatuto Social, convoca os 120
cooperados da Cooperativa-Escola dos alunos da ETEC Cônego José
Bento para comparecerem à ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA,
que será realizada na sede da Cooperativa da unidade escolar, em Jacareí/
SP, no dia 12 de outubro de 2020, às 16h. Em primeira convocação com 2/3
(dois terços) dos seus cooperados; ou em segunda convocação, às 17h,
com metade mais um dos seus cooperados; ou em terceira convocação,
as 18h, com pelo menos 10 (dez) cooperados. Serão tratadas as seguintes
ordens do dia: prestação de contas dos órgãos de administração; relatório
de gestão; balanço; demonstrativo e destinação das sobras apuradas ou
das perdas decorrentes da insuficiência das contribuições para coberturas
das despesas da Sociedade e do parecer do Conselho Fiscal; ambas
referentes ao balanço do ano 01/2019 a 12/2019; eleição para a próxima
gestão dos componentes do Conselho de Administração e Conselho Fiscal.

COVID-19 EM JACAREÍ
Confira os números atualizados,
divulgados pela Prefeitura Municipal

de IPVA. Em 2019, foram
realizados 103.787 parcelamentos, num total de
R$ 162 milhões.
COMO
FUNCIONA
Q ua lquer cidadão
pode realizar este parcelamento, mesmo que não
seja o titular do veículo.
Após consultar os débitos
no site da PGE/SP com
o número do documento
do veículo, o contribuinte
poderá liquidar ou parcelar os débitos no portal de
Dívida Ativa.
No site, deve clicar
em “Consultar débitos”.
O sistema retornará com
as dívidas referentes ao
veículo que poderão ser
parceladas. Ao escolher

a opção “Parcelamento”, o sistema enviará o
contribuinte para outra
página onde ele poderá
escolher as condições de
pagamento.
Ao finalizar o procedimento, o contribuinte
poderá emitir o termo
de adesão ao acordo
e as guias de recolhimento. Os boletos são
emitidos pelo site e o
pagamento pelo código de barras poderá ser
feito nas agências bancárias ou lotéricas. Em
caso de dúvidas, o site
da Dívida Ativa possui
uma área com os manuais de parcelamento
e de IPVA, além de um
canal de atendimento à
população.

Jacareí/SP, 01 de outubro de 2020
EDITAL DE CITAÇÃO Processo Digital nº: 1004156-21.2017.8.26.0292 Classe
– Assunto: Usucapião - Usucapião Ordinária Requerente: Ponciano Sergio
de Araújo Filho e outro 2ª Vara Cível EDITAL DE CITAÇÃO – PRAZO DE
15 DIAS, expedido nos autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº
1004156-21.2017.8.26.0292 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível,
do Foro de Jacareí, Estado de São Paulo, Dr(a). Maurício Brisque Neiva, na
forma da Lei, etc. FAZ SABER a: Myrtilla Navarro, CPF 332.081.908-81, RG
786.140-SSP/SP, Marilia Navarro Ratto, CPF 380.981.728-72, RG 782.140,
SSP/SP, Célio Barbosa Rato, CPF 022.658.508-53, RG 1.024.477, SSP/SP,
Celeni Oliveira Navarro, solteira, CPF 138.412.418-75, RG 22.308.354-9,
SSP/SP, Moacyr Arnaldo Navarro, CPF 045.892.458-91, RG 2.039.869,
SSP/SP, Lucilia da Assunção Fernandes Navarro, CPF 461.921.408-63,
RG 3.505.449, SSP/SP, Máximo Antônio Navarro, CPF 013.628.788-39, RG
754.096, SSP/PR, Diva Menin, CPF 308.504.879-00, RG 1.573.942-8 SSP/
PR, Marcio Navarro, CPF 367.033.978-72, RG 3.673.546, SSP/SP, Silvia
Navarro, CPF 169.221.788-74, RG 13.736.744, SSP/SP, Ivo Zulian Junior, CPF
003.987.668-35, RG 14.218.761, SSP/SP, Maisa Navarro, CPF 905.206.88872, RG 6.325.236, SSP/SP, José Ricardo de Araujo, CPF 900.577.838-53,
RG 9.236.895, SSP/SP, Fernando Zulian de Carvalho, CPF 202.608.63890, RG 25.880.293-5, SSP/SP, Patrícia Zulian de Carvalho Ebrahim, CPF
275.199.278-14, RG 38.038.822-4, SSP/SP, Alfredo Miguel Ebrahim Neto,
CPF 019.174.759-93, RG 4.116.501-4, SSP/PR, bem como aos réus ausentes,
incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus cônjuges
e/ou sucessores, que Ponciano Sergio de Araújo Filho e outra ajuizou(ram)
ação de USUCAPIÃO, visando usucapir um imóvel “Sítio Casa Verde”, na
Estrada Municipal João Honorato de Souza 217 – São Silvestre – Jacareí –
SP, composto de uma gleba de terra com área de 20.347,20 m², o qual está
sobreposto ao imóvel matrícula nº 43.492 que encerra área de 614.181,17
m² alegando posse mansa e pacífica no prazo legal. Estando em termos,
expede-se o presente edital para citação dos supramencionados para, no
prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fluir após o prazo de 15 dias. Não sendo
contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado
curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na
forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Jacareí, aos 16
de setembro de 2020.

José Luiz Bednarski

C

ai a madrugada eleitoral sobre Jacareí e envolve a
cidade nas brumas da incerteza. Abrigados do sereno,
os inocentes dormem incautos. Enquanto isso, os anjos
da guarda lavoram incessantemente para que as raposas
não tomem de assalto o galinheiro.
Na semana finda, com os apanágios de imparcialidade,
acuidade jurídica, minudência analítica e benquerença à higiene moral que invariavelmente o caracterizam, o Promotor
Eleitoral Carlos Henrique Fontanelli Pereira examinou a
sujeira das fichas dos candidatos à curul máxima municipal.
Lega-se, assim, ao eleitorado afonsino, a garantia integral de opções impolutas no exercício do sufrágio que
se avizinha, o que muito contribuirá para erigir novas
pontes, escolas e hospitais de cidadania neste ‘torrão
gentil e mui terno’.
O Diário de Jacareí também assentou relevante tijolo
nesse monumento social ao inaugurar sessões virtuais
diárias de sabatina a cada candidato que estrela o pleito, a

A Hora e a Vez da Mulher
começar pelas informações preliminares valiosas das regras
eleitorais vigentes.
O primeiro calouro a se apresentar no festival da democracia foi o representante do proletariado mais desfavorecido. Apresentou currículo trabalhador desde tenra
idade, é entusiasta da extensão do passe livre de ônibus
aos desempregados e demonstrou preocupação com o
pequeno comerciante.
Na noite seguinte, a performance foi do nome escolhido
pela corrente trabalhista tradicional. Ressaltou sua trajetória na iniciativa privada, anunciou que a Santa Casa passará
por uma bateria de exames técnicos com especialistas (em

busca de um diagnóstico preciso) e somará esforços para
o desenvolvimento do futebol feminino, entre outros
itens de sua plataforma.
Seguindo a ordem alfabética dos pretendentes, a
terceira vez foi reservada ao partido da mulher, cuja
candidatura é masculina. Descreveu-se em terceira
pessoa, como Pelé costuma fazer. Doará transitoriamente metade do seu salário à construção de hospital
municipal e oferecerá ao gineceu jacareiense a Clínica
da Mulher.
Assim como o número de Vereadoras cresceu na
atual legislatura, as candidaturas apresentadas em
2020 apontam clara tendência à priorização do cargo
de Vice-Prefeito a nomes femininos. Galgados os degraus da acessibilidade social e sucesso profissional,
a mulher ora ascende com rútilo à glória política.
Parabéns às filhas brilhantes de Jacareí.

José Luiz Bednarski é Promotor
de Justiça da Cidadania e do Consumidor
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Árvore é personagem
em publicação infantil
Da lenha ao violão: árvore toca corações antes mesmo de virar música
conhecida por
ser a herdeira das
nobres qualidades
e características imunes aos
ataques de cupins
e brocas. Tudo
muda quando a
floresta é atacada
por lenhadores,
já que por sua
mobilidade nada
poderia fazer para
evitar o seu fim.
O inevitável
aconteceu: a
árvore especial foi
cortada. Contudo, antes de virar

DIVULGAÇÃO

Assim como
nos contos de
fadas, o lançamento infantil de ‘O
Jovem Lenhador
e o Violão’ começa com ‘Era uma
vez’. A diferença é
que a protagonista
não é uma princesa, e sim uma
árvore. A escritora Jania Souza empresta sentimentos
humanos para o
mundo vegetal
com o objetivo
de sensibilizar os
pequenos leitores
sobre a necessidade de preservar a
natureza.
A árvore criada
por Jania era

Capa da
obra de autoria
da escritora
Jania Souza

lenha, um jovem
músico e lenhador
sai em defesa e
consegue salvar a
melhor parte da
planta, o coração.
É desta forma
que a essência d a
á r vore ressu rge
como um v iolão,
agora não mais
mud a e i ner te, e
si m cheia de voz
e sensibi l id ade.
A lém de ‘O
Jovem Len hador
e o Violão’, Jan ia é autora de
out ras 17 obras.
‘Ent re Q uat ro
Pa redes’, uma
das produções,
foi destaque no
Prêmio World
Art Friends 2010,
concedido pela
Corpos Editora de
Portugal.

O
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Era só o que faltava

s ares realmente andam irrespiráveis na Academia
de Artes Cinematográficas. Ou os membros enlouqueceram de vez ou querem arrumar algum jeito
de acabar com a pouca credibilidade que o Oscar ainda
tem, conquistada a duras penas desde a primeira edição
do prêmio, em maio de 1929.
A Patrulha do Politicamente Correto (PPC), esta chaga
que assola o planeta nos últimos tempos, invadiu a sétima
arte de tal forma que falta pouco para que os cinéfilos
aficionados queiram apenas assistir às produções de
2000 para trás. Lembrem-se de que, não faz muito, disseram que ‘... E o Vento Levou’ (1939) é filme ‘racista’ - e
a partir de então suas exibições na HBO vêm com tarja
explicativa sobre a informação ignominiosa.
Agora, imaginem os senhores que a Academia anunciou
em setembro uma série de diretrizes detalhadas sobre
inclusão e diversidade que os cineastas terão de cumprir
a que seu trabalho seja elegível ao prêmio de melhor
filme a partir de 2024. O órgão afirmou que esses novos
padrões representam o ‘início da nova fase’, com ‘esforço
a promover a diversidade dentro e fora das telas’.
As regras estabelecem 4 padrões de representatividade, dos quais ao menos 2 devem ser seguidos. Estão aí
englobadas, por exemplo, porcentagens de atores asiáticos, negros, homossexuais, latinos, mulheres, indígenas
etc. E não acaba nisto. O absurdo das cotas segue aos
bastidores, onde cinegrafistas, iluminadores, maquiadores, estagiários etc também deverão conter porcentagem
das categorias citadas anteriormente.
Ora, faça-me o favor! Então quer dizer que aquele estúdio milionário, cuja produção gasta tubos de dinheiro
a fim de filmar os melhores roteiros, serão obrigados
a contratar essas pessoas, mesmo que algumas delas
não tenham competência ao cargo, porque a Academia
assim ordenou, caso o longa-metragem queira estar
dentre os votáveis às estatuetas daqui a 4 anos. Era só
o que faltava! Cota em cinema não dá!
Não sei o que meu eterno guru Rubens Ewald Filho
diria do comportamento inacreditável, que beira a insanidade. O Oscar, que desde 2010, 2011, não tem graça
alguma, ruirá de maneira indelével se seguir com isso. A
PPC corrói tudo o que toca, deixa rastros de preconceitos,
baixa aceitação. O cinema agoniza. Que mundo chato!

SERVIÇO
Link de venda:
https://www.
editorab3s.com/
loja-virtual.

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

Horóscopo

DIVULGAÇÃO

Recomendamos...

VISITE: WWW.OMARCARDOSO.COM.BR

ÁRIES
21/03 a 20/04
G r a n d e s p o s sibil i d a d e s d e s u c e s s o
estão ao seu redor. Basta estender as
mãos confiantemente. Procure ser mais
amigo e cortês a fim de ganhar dinheiro
e conquistar simpatias. Possibilidades
de ganho na loteria ou ter sua situação
mudada para melhor a qualquer momento.
Fase excelente.

TOURO
21/04 a 20/05
Dia em que haverá muita paz no âmbito
familiar. Muita felicidade íntima e proteção na vida social. Faça higiene mental
divertindo-se, passeando e conhecendo
novas coisas à noite. Excelente ao trabalho
e aos negócios.

GÊMEOS
21/05 a 20/06
Indícios de excelentes contatos com pessoas mais idosas que você e bom nível
financeiro e material. Aproveite tal oportunidade para tirar proveito. Inteligência
clara e forte magnetismo pessoal.

CÂNCER
21/06 a 21/07
Dia negativo para os negócios, para tratar de
assuntos jurídicos e mudanças, de um modo
geral. Neutro para os casos sentimentais e
um tanto quanto ruim para viagens. Cuide da
saúde e previna-se contra acidentes.

LIBRA
23/09 a 22/10
Se evitar a tensão nervosa diante das pessoas importantes, tudo poderá acabar bem
hoje. De qualquer maneira, mantenha a serenidade e não discuta com ninguém. Cuidado
com problemas de crédito.

LEÃO
22/07 a 22/08

ESCORPIÃO
23/10 a 21/11

Suas energias poderão ser empregadas com
resultado. No entanto, evite assumir compromissos contra os seus interesses, mesmo
que seja para agradar a alguém. Nesta fase
do ano, você não deve perder um só dia para
realizar tudo o que houver de importante.

Procure a felicidade no terreno espiritual e
tudo será mais fácil. Os astros o favorecem
em todos os sentidos. Os obstáculos tendem
a desaparecer diante do período propício
que se inicia agora.

VIRGEM
23/08 a 22/09

SAGITÁRIO
22/11 a 21/12

Aproveite este benéfico dia para promover
seu sucesso social, profissional e material.
Saiba que uma excelente conjunção astral
o está favorecendo. Bom para o comércio e
indústria de papéis e embalagens.

Nesta fase do ano, você terá surpresas agradáveis se entrar em contato com pessoas
amigas e conhecidas. Ascensão prevista
durante todo este dia. Amor e vida conjugal,
favorecidos.

CAPRICÓRNIO
22/12 a 21/01
Seja mais confiante em si mesmo, empreendedor e executivo, que conseguirá os
melhores resultados, neste dia. Todavia,
a fase não lhe será das mais propícias,
principalmente no que se refere ao dinheiro
e a sua saúde.

AQUÁRIO
21/01 a 19/02
Dia que poderá beneficiá-lo nas questões
pessoais, íntimas e familiares. Pode demorar, mas conseguirá o que esta pretendendo.
Pense mais em seu lar. Alguém do seu círculo social poderá favorecê-lo nos negócios.

PEIXES
20/02 a 20/03
Esmero e capricho demasiados poderão
resultar em perda de tempo. Cuidado com
o período de escândalo e até de sedução
que terá de passar. Faça o que tem a fazer
com brevidade.

TV Aparecida terá programação especial
em comemoração ao Dia da Padroeira

T

odas as celebrações
da Novena e Festa da
Padroeira do Brasil
2020 não serão realizadas em seu formato tradicional, devido à pandemia
do novo coronavírus. Assim, excepcionalmente,
todos poderão participar
de forma virtual e atra-

vés das transmissões
pela Rede Aparecida de
Comunicação (TV, Rádio e
A12), bem como Facebook
e YouTube. Os veículos
irão transmitir, ao vivo,
todas as festividades em
louvor a Nossa Senhora
Aparecida, entre os dias
03 e 12 de outubro.
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Saúde

Síndrome do Coração Partido: quando
as emoções afetam nossa saúde física
Patologia tem sintomas de um infarto; especialistas alertam para impactos da pandemia em doenças causadas pelo estresse
Doenças causadas
pelo estresse podem
comprometer os
batimentos cardíacos

FREEPIK/DIVULGAÇÃO

Uma forte dor no peito, falta de ar e cansaço,
sintomas importantes que
devem motivar a busca
por um serviço de emergência. Na sequência,
um eletrocardiograma
com alterações semelhantes aos de um infarto e, posteriormente, um
cateterismo, exame que
finalmente irá demonstrar que não há obstrução
das vias coronárias (causa
mais comum de infartos)
e, sim, partes do coração
que não conseguem contrair corretamente, gerando fraqueza do coração.
Esse é o processo pelo
qual passa a maioria dos
pacientes com Cardiomiopatia de Takotsubo.
Em grande parte das
vezes causada após uma
forte emoção, como a
perda de um familiar,
a enfermidade é conhecida também como
‘Síndrome do Coração

é que a emoção gere uma
descarga de catecolaminas (como a adrenalina)
em níveis tóxicos, que
chegam a fazer vasoespasmo (fechamento) dos
vasos coração. Com isso,
não chega sangue suficiente para a região do
coração afetada, o que
compromete a força do
batimento cardíaco.

Partido’ ou ‘Cardiomiopatia do estresse’. Segundo a cardiologista e

coordenadora do serviço
de check-up do Hospital
Marcelino Champagnat,

Aline Moraes, as causas
não são ainda bem claras,
mas a teoria mais aceita

ORIGEM
DO NOME
A doença não é comum – estima-se que
atinja cerca de 1% dos pacientes que chegam com
dor no peito nos serviços
de pronto atendimento e atinge principalmente
mulheres, particularmente asiáticas. Daí a origem
do nome Takotsubo, uma

armadilha para polvos
cujo formato se assemelha ao do coração. “Embora não seja uma doença
comum, se a fraqueza do
coração for muito intensa, pode colocar a vida
do paciente em risco por
insuficiência cardíaca



Felizmente, a grande
maioria melhora
completamente
ao longo de quatro
a oito semanas
Aline Moraes, cardiologista do
Hospital Marcelino, do Paraná

grave, arritmias, insuficiência respiratória e até
acidente vascular encefálico. Mas, felizmente,
a grande maioria melhora
completamente ao longo
de quatro a oito semanas”,
esclarece a cardiologista.

Efeitos da pandemia na saúde mental e física dos pacientes
Especialistas vêm alertando sobre os impactos
da pandemia na saúde
mental e física dos pacientes. O estresse causado pelo receio de contrair
uma doença ainda relativamente desconhecida e
os efeitos do isolamento
social podem desencadear enfermidades como a
Síndrome de Takotsubo,
hipertensão arterial e, até
mesmo, infarto.
Segundo a psicóloga

do serviço de check-up
do Hospital Marcelino
Champagnat, Raquel
Pusch, o estresse faz parte
da vida de todos nós. O
segredo está em administrá-lo, isto é, deixá-lo
a nosso favor. “Para lidar
com os efeitos emocionais
da pandemia, é necessária
uma força-tarefa do indivíduo com ele mesmo. É
preciso identificar os fatores modificáveis do estresse em busca de melhor

qualidade de vida. A má
administração desses sentimentos e a falta de visão de
uma ‘saída’ são exemplos
de situações que desorganizam a pessoa, criando
um campo propício para
o aparecimento de doenças cardíacas”, comenta.
Buscar manter hábitos
alimentares saudáveis,
evitar o tabagismo e sedentarismo, continuam
sendo dicas fundamentais para uma boa saúde.

No atual contexto, atividades que proporcionem
maior qualidade de vida
e ajudem a controlar o
estresse entram na lista de quem pretende
cuidar da saúde.
“Ta mbém é esse ncial que a população
siga corretamente seus
tratamentos de saúde
e busque atendimento méd ico ao menor
sintoma cardíaco. Inde pendentemente d a

 SERVIÇO
SOBRE O HOSPITAL MARCELINO CHAMPAGNAT
O Hospital Marcelino Champagnat faz parte do Grupo Marista,
no estado do Paraná. É referência em procedimentos cirúrgicos de
média e alta complexidade. Nas especialidades destacam-se: cardiologia, neurocirurgia, ortopedia e cirurgia geral e bariátrica, além
de serviços diferenciados de Check-up. Planejado para atender a
todos os quesitos internacionais de qualidade assistencial, é o único
do Paraná certificado pela Joint Commission International (JCI).

patologia, é necessário
iniciar um tratamento precoce para evitar

agravamentos e riscos
de vida”, aconselha a
cardiologista.

A Redação
Agência Brasil
O gover no federal
lançou na sexta-feira (2)
a Campanha Nacional
de Vacinação contra a
Poliomielite e de Multivacinação, com foco na

atualização das cadernetas de crianças e adolescentes e na vacinação de
crianças contra a poliomielite. A mobilização
começa na próxima segunda-feira (5) e vai até
30 de outubro. O objetivo é imunizar mais de

11,2 milhões de pessoas
e conscientizar a população sobre a importância
da vacina para a proteção
contra diversas doenças.
PÚBLICO-ALVO
O público-alvo da campanha contra poliomielite
são crianças de 1 ano a
menores de 5 anos, que
devem receber a Vacina Oral de Poliomielite
(VOP), desde que já tenham recebido as três
doses da Vacina Inativada
de Poliomielite (VIP), do
esquema básico de vacinação. Crianças menores de 1 ano (de 29 dias
até 11 meses) deverão ser
vacinadas seletivamente
com a VIP, conforme as
indicações do calendário
nacional de vacinação.

MARCELO CAMARGO/AGÊNCIA BRASIL

Governo lança Campanha Nacional de Multivacinação

A prioridade
será a prevenção
do sarampo e
da poliomielite

Crianças e adolescentes menores de 15
anos não vacinados ou
com esquemas incompletos também devem

comparecer aos postos
de vacinação. A meta
do Ministério da Saúde
é alcançar, pelo menos,
95% do público-alvo.

COVID-19
O Ministério da Saúde esclarece que a rede
pública está preparada
para realizar a campa n ha de vac i naç ão
de forma segura, para
evitar a transmissão de
Covid-19.
Entre as orientações
pa ra as u n id ades de
saúde estão garantir a
administração das vacinas em locais abertos e
ventilados; disponibilizar local para lavagem
das mãos ou álcool em
gel; orientar que somente um familiar acompanhe a pessoas a ser
vacinada e realizar a
triagem de pessoas com
sintomas respiratórios
anetes da entrada na sala
de vacinação.

