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Banco do Brasil e Caixa encerram
parceria que incluía uso de lotéricas
ARQUIVO/DJ

WILSON DIAS/AGÊNCIA BRASIL

Medida também
atinge os terminais
de autoatendimento
eletrônicos, que eram
compartilhados
entre os dois bancos
Correntistas do Banco
do Brasil não poderão
mais utilizar as casas lotéricas para fazer saques,
depósitos, pagar contas
ou boletos. A p a r t i r
d e 18 d e nove m bro,
termina a parceria da
instituição com a Caixa
Econômica Federal. PÁG. 6

Osvaldo Luiz Sorge na redação do Diário de Jacareí

Coronel Sorge desiste e
Haka fica sem vice na eleição
à Prefeitura de Jacareí

O coronel da reserva da Polícia Militar de
São Paulo, Osvaldo Luiz

Sorge, de 62 anos, desistiu
formalmente de disputar
a eleição municipal deste ano, concorrendo a
vice-prefeito de Jacareí
na chapa liderada pelo
ex-vereador Maurício
Haka, ambos do PRTB
(Partido Renovador Trabalhista Brasileiro).

Variedades | PÁG. 7

A partir de 18 de novembro, correntistas do BB não poderão mais utilizar as casas lotéricas para fazer saques, depósitos, pagar contas ou boletos

Cultura exibe
programação
especial em
homenagem
ao ‘Rei’ Pelé

E MAIS

 STF confirma não ser obrigatório

portar título de eleitor para votar
PÁG. 3

Plenário
Por Angelo Ananias

Entidades e igreja
preparam encontros
entre candidatos a
prefeito de Jacareí
PÁG. 2

Saúde | PÁG.8

Eleitores devem ter
cuidados redobrados
antes e depois da
votação, diz especialista
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Probabilidade de chuva 80%
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Probabilidade de chuva 80%
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Editorial

Conhecimento

Entidades representativas de trabalhadores da região,
estabelecimentos de ensino e igreja católica confirmaram
a agenda de uma série de encontros entre os candidatos a
prefeito de Jacareí. Os eventos ocorrerão entre os dias 27 de
outubro e 03 de novembro, na reta final do pleito marcado
para o dia 15 de novembro.

UNIVAP

Na próxima terça-feira (27), às 19h, o Colégio Univap
promoverá uma sabatina entre os onze postulantes ao cargo.
O evento faz parte de um projeto de alunos que simula o
processo eleitoral, repetindo os moldes do evento encontro realizado em 2016. Desta vez, no entanto, por causa da
pandemia de Covid-19, a sabatina será virtual através da
plataforma Zoom.

IGREJA CATÓLICA

A igreja católica, através da Diocese de São José dos
Campos, promete reunir os candidatos a prefeito de Jacareí
para um debate presencial no próximo dia 28 (quarta-feira),
às 19h, na igreja de Santa Cecília, região central da cidade.
De acordo com a organização, só será permitida a presença
de um assessor por candidato, com previsão de transmissão
pela Rádio Mensagem (AM 1.470)

METALÚRGICOS

MESÁRIOS

TÂNIA RÊGO/GÊNCIA BRASIL

O Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos
e Região anunciou a realização de um debate, em sua sede,
entre candidatos a prefeito de Jacareí, no dia 3 de novembro,
às 19h. O evento será transmitido pelas redes sociais da
entidade. Em razão da pandemia, também haverá restrições
para a presença de assessores dos candidatos.

Em parceria com o Banco do Brasil, a Justiça Eleitoral de
São Paulo disponibilizará uma forma de pagamento virtual
de auxílio-alimentação aos mesários nas eleições. Trata-se
da carteira digital BB: os colaboradores podem baixar antecipadamente um aplicativo em seu smartphone para fazer
uso do valor de R$ 35 destinado em cada turno.

LOJAS VIRTUAIS

A carteira está disponível de forma gratuita, na App
Store e no Google Play. Após o download, o mesário deve
fazer o cadastro, informando o número do CPF, nome completo, data de nascimento, número de telefone e e-mail para
validação. No momento oportuno, os créditos disponíveis
poderão ser utilizados de diversas maneiras, sendo todas
as operações sem custos.

C

ONSUMO

Os vouchers poderão começar a ser consumidos em
11 de novembro, quando referentes ao primeiro turno da
eleição, e 25 de novembro, ao segundo. Em ambos os casos,
os recursos terão validade até 8 de dezembro.
O auxílio-alimentação beneficiária cerca de 430 mil colaboradores nas Eleições 2020 no Estado de São Paulo.

H

á 100 anos, a Companhia Telefônica de Nova Iorque fez
pesquisa para saber qual
palavra era mais usadas nas conversações por telefone. Venceu
o pronome pessoal “eu”, repetido 4 mil vezes em 500 ligações.
Recentemente, levantamento
semelhante feito pelo ‘Google’
constatou que o maior número
de indagações em seu mecanismo de consultas foi ‘como
faço para as pessoas gostarem
mais de mim? ’
O estudo mostra que apesar
do avanço tecnológico obtido
em nível coletivo, em um século a autoestima humana caiu a
ponto de deixar grande parte de
mulheres e homens sem saber
como enfrentar o cotidiano ‘dos
anos 2000’.
Isto explica, em parte, o porquê
da campanha eleitoral de Jacareí
deste ano ‘conseguir’ ser pior do

que das de eleições anteriores. E
não é por falta de ferramentas de
propaganda que poderiam ser usadas para mostrar seriamente quem
são e o que pensam os candidatos.
Diferentemente de São José,
em Jacareí nem a TV local está
sendo procurada pela maioria dos

Diferentemente de
São José, em Jacareí
nem a TV local está
sendo procurada pela
maioria dos partidos
partidos para preencher o horário
obrigatório da propaganda gratuita;
sem falar do pessoal de publicidade trabalhando precariamente para
candidatos, cuja única novidade foi
substituir os antigos ‘santinhos’
por cartõezinhos coloridos.

Não fossem as lives apresentadas diariamente pelo Diário de
Jacareí, de 28 de setembro a 14
de outubro, com onze dos dez
candidatos à prefeitura, muito
menos saberíamos sobre eles.
Já os postulantes ao Legislativo
ficaram entregues à própria sorte e ao corpo a corpo nas feiras
livres, onde o tempo, o ambiente
e a concorrência não permitem
uma apresentação funcional.
Já a internet requer outra linguagem que muitos nem pensam em utilizar e os que usam
exibem mecanicamente o conteúdo dos citados cartõezinhos.
No mínimo emitissem opiniões
sobre assuntos de interesse
público seria um bom começo.
‘A regra é clara’: se o candidato
não demonstrar que acredita em
si, como esperar que o eleitor
acredite?
É a nossa opinião.

O

aniversário de 80 anos
de Edson Arantes do
Nascimento, o ‘Rei
Pelé’, celebrado na sexta-feira (23), foi assunto de
destaque da semana. Para
Jacareí ‘existem espaços especiais nas arquibancadas do
tempo relativas ao evento’ –
como diria qualquer locutor
esportivo. Refiro-me à participação importante do Filho
Brilhante, Emídio Marques de
Mesquita, em parte dessas
comemorações: coube a ele,
árbitro jacareiense, apitar
o último jogo do Rei pelo
Santos FC, no dia 2 de outubro de 1974, no estádio
da Vila Belmiro.
Emídio viveu dias de muita
expectativa ao tomar conhecimento de sua escalação para
essa tarefa; a notícia chegou
dias antes da grande festa.

A bola do ‘Rei’

Disputavam a
partida histórica Santos x
Ponte Preta.
Pel é jogaria
40 min u to s .
Em certo momento pegaria
a bola e sairia
com gestos de
despedida aos
presentes. A
bola voltaria ao campo e a
partida continuaria.
Mas, o homenageado foi
além. No momento certo, ajoelhou-se no centro do campo,
com os braços abertos agra-

deceu a todos
e não resistiu à
emoção de dar
uma volta olímpica no estádio.
Em consequência, o jogo ficou
paralisado por
muito além do
tempo em razão das várias
manifestações
dos presentes. O adversário
quis cancelar o jogo, depois,
em respeito ao estádio completamente lotado desistiu.
Emídio deu um jeito de contornar o regulamento para poder
DIVULGAÇÃO

E

LEIÇÕES 2020

Como esperar que o eleitor acredite?

*Laís de Castro Carvalho

É

possível receber o benefício por incapacidade
judicialmente, mesmo
que o período coincida com
aquele em que o segurado
estava trabalhando e aguardava sentença. Tal fato ocorre
quando o segurado solicita
sua aposentadoria por invalidez junto ao INSS e ao realizar
a perícia, tem seu benefício
negado. Diante disso, deve
o segurado ajuizar ação requerendo a concessão. Neste
meio tempo, o segurado que
necessitava sustentar sua família, continua trabalhando
mesmo que com muitas dores, aguardando o julgamento. Para esse instituto, damos
o nome de “sobre-esforço”,
quando o segurado mesmo
incapacitado, precisa trabalhar para sua mantença.
Por conseguinte, quando
do julgamento, ocorre que

‘Sobre-esforço’ e o INSS
o perito médico judicial conclui que o segurado estava
incapacitado para atividades
laborais, sendo procedente
sua ação previdenciária, condenando o INSS a implantar
o benefício por incapacidade.
Ocorrerá que o INSS apresentará Recurso argumentando
que o segurado continuou trabalhando, não fazendo jus ao
benefício concedido.
Assim sendo, o Superior
Tribunal de Justiça não vem
acolhendo a tese apresentada pela Autarquia em defesas
desta natureza. Isto porque
- mesmo o segurado incapaz - precisa trabalhar para
sua subsistência enquanto

aguarda a definição sobre a
concessão do benefício por
incapacidade, não podendo
ser penalizado com o não
recebimento. É preciso
analisar que o auxílio-doença e a aposentadoria por
invalidez possuem uma função substitutiva de renda,
existindo para substituir a
remuneração.
Entretanto, se o segurado está incapacitado e a
Previdência concede a ele o
benefício, não é correto que
ele volte a trabalhar depois
de já estar recebendo o auxílio-doença ou a aposentadoria por invalidez. Caso
seja constatado que voltou

levar o jogo até o fim.
Quando Pelé ajoelhou-se, porém, o jacareiense foi
mais rápido e ficou com a
bola usada durante a partida, como troféu. Algum tempo
depois, deu-a de presente de
aniversário ao então vice-presidente da CBF, José Ermírio de Moraes, em gesto de
amizade e gratidão que tinha com o então dirigente.
Ficou sabendo, depois, que
a bola fizera mais sucesso
que o ‘carro zero’ com que
também fora presenteado
o aniversariante.
Esses e outros bastidores
da carreira de Emídio estão
na live promovida pelo Diário
de Jacareí na noite de sexta-feira (23). Você poderá conhecê-los, através da página
do jornal no Facebook ou em
seu canal oficial no Youtube.
a trabalhar, o benefício é
automaticamente cessado.
Temos assim que, a situação
difere quando o segurado requereu administrativamente
o benefício e lhe foi negado.
Nessa hipótese, o segurado
foi obrigado a trabalhar enquanto aguardava sentença.
Conclui-se que segundo
entendimento do STJ, no “período entre o indeferimento
administrativo e a efetiva
implantação de auxílio-doença ou de aposentadoria por
invalidez, mediante decisão judicial, o segurado tem direito
ao recebimento conjunto das
rendas do trabalho exercido,
ainda que incompatível com
sua incapacidade laboral, e do
respectivo benefício previdenciário pago retroativamente”.

*Laís de Castro Carvalho, advogada pós graduada em Direito
Previdenciário, membro da Paulo de Tarso Advogados.
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Coronel Sorge desiste e Haka fica sem
vice na eleição à Prefeitura de Jacareí
ARQUIVO/DJ

A decisão foi comunicada à Justiça Eleitoral no dia 15, e publicada esta semana. O nome do substituto ainda não foi divulgado

DESMENTIDO
No último dia 14, Haka
participou de uma live do
Diário de Jacareí e desmentiu taxativamente que
iria renunciar. No entanto, quando perguntado
sobre a possível saída de
Sorge da campanha, do
presidente do partido e de
alguns candidatos a vereador, o candidato a prefeito
pelo PRTB se ‘esquivou’,
dizendo apenas que falaria sobre o assunto no
dia seguinte, fato que até
agora não ocorreu.
Procurado novamente
pela reportagem do Diário de Jacareí no sábado
(17) para comentar a decisão do Coronel Sorge,
Maurício Haka mais uma
vez adiou prestar informações sobre o fato. O nome
do novo parceiro de chapa
ainda não foi divulgado.

A Redação

Osvaldo Luiz Sorge na redação do Diário de Jacareí em 2014
do próprio Haka já vinha
circulando nos bastidores
da política local. A campanha do partido convive
com a falta de estrutura,
como recursos financeiros e apoio político para
prosseguir na disputa.
Apresenta-se apenas com

13 candidatos à Câmara
Municipal e concorre sem
coligação na eleição para
prefeito.
Em nota sobre a renúncia, Sorge aponta que “dia
a dia a tristeza me abateu,
pois a palavra empenhada que nada faltaria aos

STF confirma não ser obrigatório
portar título de eleitor para votar

eleitoral de 2009 (Lei
12.034), que introduziu
na Lei das Eleições (Lei
9.504/1997) a exigência
de apresentação do título
de eleitor como condição
para votar.
Os ministros entenderam, agora de modo definitivo, que exigir que o
eleitor carregue o título
de eleitor como condição
para votar não tem efeito
prático para evitar fraudes,
uma vez que o documento
não tem foto, e constitui
“óbice desnecessário ao
exercício do voto pelo
eleitor, di reito f undamental estruturante da
democracia”, conforme

Felipe Pontes
Agência Brasil
O plenário do Supremo
Tribunal Federal (STF)
confirmou, por unanimidade, que o eleitor não
pode ser impedido de
votar caso não tenha em
mãos o título de eleitor,
sendo obrigatória somente a apresentação de documento oficial com foto.
Com a decisão, os
ministros do Supremo
tornaram definitiva uma

decisão liminar concedida
pelo plenário às vésperas da
eleição geral de 2010, a pedido do PT. O julgamento
de mérito foi encerrado segunda-feira (19) à noite no
plenário virtual, ambiente
digital em que os ministros
têm um prazo, em geral,
de uma semana, para votar
por escrito.
Em uma ação direta
de inconstitucionalidade
(ADI), o PT havia questionado a validade de dispositivos da minirreforma

MARCELLO CASAL JR/ARQUIVO/ABR

O coronel da reserva
da Polícia Militar de São
Paulo, Osvaldo Luiz Sorge, de 62 anos, desistiu
formalmente de disputar
a eleição municipal deste
ano, concorrendo a vice-prefeito de Jacareí na
chapa liderada pelo ex-vereador Maurício Haka,
ambos do PRTB (Partido
Renovador Trabalhista
Brasileiro).
A decisão foi comunicada oficialmente à Justiça Eleitoral no último
dia 15, e publicada esta
semana na ‘divulgacand’,
plataforma de dados das
eleições de 2020 de responsabilidade do Tribunal
Superior Eleitoral (TSE).
Há cerca de duas semanas a possível renúncia de Sorge ou até mesmo

candidatos, companheiros nessa campanha, não
logrou êxito e aflorou um
sentimento de frustração,
mas não de vencido”,
enfatizou.

O PRTB é o partido
do vice-presidente da
República, Hamilton
Mourão, com o qual
o próprio o candidato a prefeito, Maurício Haka, gravou nas
últimas semanas um
vídeo em apoio à sua
candidatura.
Haka foi vereador
em duas legislaturas
distintas e candidato a
prefeito de Jacareí em
três eleições, sendo duas
delas pelo DEM (2016 e
2008) e uma pelo PSDB
(2004). Na eleição de
2016, ele recebeu 10.289
votos e ficou em quinto
lugar entre os oito postulantes ao cargo.
Antes, Haka já havia
tentado se eleger deputado em duas ocasiões:
federal em 2010, pelo
PP e deputado estadual,

Eleitor não
pode ser
impedido de
votar caso
não tenha em
mãos o título
de eleitor

escreveu em seu voto a relatora ministra Rosa Weber.
A ministra acrescentou
que a utilização da identificação por biometria, que
vem sendo implementada
nos últimos anos pela Justiça Eleitoral, reduziu o
risco de fraudes, embora

José Luiz Bednarski

A

sabatina do Diário de Jacareí com os pretendentes
a tomar assento na curul máxima afonsina prosseguiu em ordem alfabética com a única candidata
entre os onze que formam o timaço da cidadania.
Referida senhora é professora, mora há 30 anos na
cidade e tem catorze irmãos. Pretende taxar grandes
fortunas para construir um hospital municipal e se
pronuncia como representante dos desfavorecidos.
Além disso, prometeu acabar com os funcionários nomeados sem concurso público e submeter os comissionamentos a eleição direta do funcionalismo municipal.
A veia democrática da entrevistada saltou à pele
quando o assunto foi aborto. A sabatinada é contra. Entretanto, construirá a Clínica do Aborto, a fim de auxiliar
gestantes infelizes, nos casos legalmente previstos.
A pleiteante eleitoral deu ênfase à situação de vulnerabilidade histórica das amazonas e deu fortes indicativos de que agirá para reverter essa desigualdade,

PRTB é o partido do vice
presidente da República

Nobel Feminino de Química
no quadriênio que se avizinha, se eleita for.
Para exemplificar sua tese de preterição feminina
no contexto mundial, a pronunciante mencionou que na
antevéspera uma mulher foi laureada pela primeira vez
com o prêmio Nobel de Química.
Contudo, a notícia a que se referiu é de teor diverso.
O ineditismo vem do triunfo feminino em dupla - Emmanuelle Charpentier e Jennifer A. Doudna. A candidata leu
a manchete talvez de relance e entendeu errado.
Mulher receber Nobel de Química é corriqueiro. Marie
Curie ganhou o seu em 1911. Ela é a única pessoa que
conquistou o cobiçado prêmio em categorias científicas

a identificação por documento com foto ainda seja
necessária como segundo
recurso.
Ela destacou também
que, desde 2018, o eleitor
tem também a opção de
atrelar uma foto a seu registro eleitoral no aplicativo

em 2006, pelo PSDB.
O Cor onel Sor ge
disputaria uma eleição pela primeira vez.
A ntes de chega r ao
PRTB, estava filiado
ao PSD com pretensões de se candidatar
à uma cadeira na Câmara Municipal.
Coronel da reserva
da Polícia Militar, Osvaldo Sorge comandou
a PM em Jacareí e foi
secretário municipal
de Segurança e Defesa
do Cidadão no segundo
mandato do ex-prefeito
Hamilton Mota (PT).
Ao Diário de Jacar e í , o e x- c a nd id a to
a v ic e - p r e fe ito pelo
P RT B n a s e le iç õ e s
d e s te a no d e c l a r ou
apoio ao c a nd id ato
a prefeito Fer na ndo
Cappelli, do PSL.

e-Título, e utilizar a ferramenta para identificar-se
na hora de votar, o que
esvaziou ainda mais a utilidade de se exigir o título
de eleitor em papel.
“O enfoque deve ser
direcionado, portanto, ao
eleitor como protagonista do processo eleitoral e
verdadeiro detentor do poder democrático, de modo
que a ele não devem, em
princípio, ser impostas
limitações senão aquelas
estritamente necessárias a
assegurar a autenticidade
do voto”, escreveu Rosa
Weber, que foi acompanhada integralmente pelos
demais ministros.

distintas (em 1903, recebera o de Física).
As integrantes dessa família foram verdadeiros
prodígios. Também sua filha Irene tem o del a,
conferido em 1935 pela invenção da radioatividade artificial.
Marie Curie foi empregada doméstica, passou frio
e fome em Paris. Recusou patentear a descoberta
de precioso elemento químico, generosidade que
salvou milhões de vidas.
Discriminaram a cientista à época por seu comportamento liberal. Um século depois, a radioterapia ainda permanece o tratamento mais utilizado
e eficaz contra o câncer.
Morreu de tanto trabalhar, contaminada pela
radioatividade. Mesmo não sendo francesa nata,
seus restos mortais foram depositados no Panteão
dos Heróis da Pátria, na Cidade Luz.

José Luiz Bednarski é Promotor
de Justiça da Cidadania e do Consumidor
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Prefeitura e Concessionária se acertam
e ônibus voltam a circular em Jacareí
Greve de motoristas em protesto pelo não pagamento do adiantamento salarial de outubro durou cerca de 7h, na quarta-feira (21)
Motorista e cobradores
da JTU, concessionária
do transporte coletivo em
Jacareí, colocaram fim à
greve da categoria, com
duração aproximada de
7h, na última quarta-feira (21). De acordo com a
atual administração, a
Prefeitura Municipal liberou um pagamento que
poderia ser feito até o dia
30 deste mês, referente ao
fluxo operacional de gestão do serviço na cidade.
Após reunião entre representantes do governo e da
concessionária, a JTU ‘se
comprometeu a honrar
o compromisso que tem
com seus funcionários’,
diz a Prefeitura em nota,

o atraso de pagamento
da empresa JTU com
seus empregados é uma
questão trabalhista ‘que
não se vincula à relação contratual que a
Prefeitura tem com a
concessionária’. “Não
existe qualquer atraso
de pagamento de obrigação pré-fixada entre a
Municipalidade e a Concessionária”, enfatiza.

DIVULGAÇÃO/STTRAVP

A Redação

Os ônibus ficaram recolhidos
ao lado do Parque da Cidade

referindo-se ao pagamento do adiantamento do
mês, que deveria ter sido

depositado na terça-feira
(20). “Não houve atraso
nem em maio e nem dessa

A GREVE
A pa r a l i s a ç ã o d e
motoristas e cobradores concessionária do
transporte coletivo em
Jacareí foi iniciada por
volta das 8h, após a revez”, reforça.
alização de uma assemAinda de acordo com bleia da categoria. De
a atual administração, acordo com o Sindicato

dos Condutores, que
representa a categoria,
a ent idade já v i n h a
alertando a empresa e
o poder público sobre
a possibilidade dessa
paralisação. “Tivemos
que tomar uma decisão
mais f irme, para que
os trabalhadores não
sa ia m pre jud ic ados,
ainda mais em tempos
de pandem ia de Co vid-19”, afirma.
Os ônibus foram recolhidos para o Parque
da Cidade, na região
central de Jacareí. Segundo a atual administração, a interrupção do
serviço foi feita sem prévio aviso “e a prioridade
era reestabelecer o serviço
e proteger a população”.

Equipes do Corpo de
Bombeiros conseguiram
localizar o corpo de um
homem com características semelhantes às do

pescador que se afogou
no Rio Paraíba do Sul, na
última segunda-feira (19),
em Jacareí. De acordo
com a corporação, o trabalho de reconhecimento
da vítima ainda depende

da perícia, mas tudo indica ser mesmo o corpo
da vítima.
O corpo do homem foi
encontrado nesta quarta-feira (21), por volta das
11h, a uma distância de
cerca de 9km da origem
da ocorrência. “Será
preciso fazer o reconhecimento para verificar
se realmente se trata do
pescador”, reafirma a
corporação.

MEMÓRIA
O acidente ocorreu na
manhã da última segunda-feira (19), por volta das
8h30, quando a vítima e
um amigo, que conseguiu se salvar, estavam
no interior de um barco
na altura do bairro Vila
Garcia, distrito São Silvestre (região oeste).
De acordo com os
bombeiros, o barco virou. O homem, que estava

Concessionária recolhe mais
de 9 toneladas de resíduos da
Dutra, na semana do feriado

COMUNICAÇÃO/CCR NOVADUTRA

A Redação

Confira os números atualizados,
divulgados pela Prefeitura Municipal

A maior parte de todo o material recolhido estava no acostamento e nos canteiros laterais da via Dutra

DIVULGAÇÃO

Bombeiros encontram corpo de homem
que se afogou no Rio Paraíba, em Jacareí

Bombeiros durante a busca pelo corpo do homem que se afogou
no Rio Paraíba, na altura do bairro Vila Garcia

sem o colete salva-vidas,
afundou e desapareceu.
O companheiro dele que
A CCR NovaDutra
recolheu 9,5 toneladas
de resíduos (entre orgânico e reciclado), entre as
cidades de Queluz (km
0) a Caçapava (Km 128),
no Vale do Paraíba. De
acordo com a Concessionária, esse número
é 7% menor do que foi
recolhido pelas equipes
de conservação no ano
passado – 10,2 toneladas.
O levantamento foi
realizado na semana do
feriado de Nossa Senhora
Aparecida, de 7 a 14 de
outubro, quando foram
contabilizados mais de
16 mil romeiros caminhando a pé pelo acostamento da via Dutra,
em direção à Basílica na
cidade de Aparecida.
A maior parte de todo
o material recolhido pelas equipes de conservação da concessionária
estava no acostamento
e nos canteiros laterais

usava a proteção conseguiu chegar até a margem
do rio nadando.
entre as cidades de Caçapava e Lorena, onde
foram instaladas 63 lixeiras, para facilitar o descarte correto de resíduos.
O resíduo mais comum
recolhido é a garrafa pet.
O resíduo, que é deixado às margens da rodovia, pode causar um
acidente ou ser levado
pela água das chuvas
para as várzeas dos rios
e se tornar um problema
ambiental. O material,
coletado manualmente por equipes volantes
e veículos exclusivos, é
destinado para empresas
devidamente licenciadas
para o recebimento desses materiais.
A Concessionária ressalta que, constantemente, realiza e apoia campanhas de conscientização sobre a destinação
correta de lixo, direcionadas aos usuários da
via Dutra.
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EDP reforça cuidados no plantio
de árvores durante a primavera
 SERVIÇO
PARA REDUZIR O IMPACTO DE QUEDAS DE ÁRVORES
E GALHOS, A EMPRESA EDP SUGERE AÇÕES SIMPLES
No momento do plantio, opte por árvores de menor porte e evite
as espécies altas, como eucaliptos, palmeiras e similares, próximas
ou embaixo da rede elétrica para que não ofereçam riscos de interferência no fornecimento da energia ao longo do seu crescimento.
O alerta vale também para as folhagens que podem ocultar a
fiação. Elas são fator de risco, pois aumentam a probabilidade de
contatos acidentais na rede, por exemplo, por crianças que brincam
próximas da vegetação. Em zonas rurais, há ainda risco de incêndios
com o tombamento de árvores sobre redes elétricas, ocasionado
por reflorestamentos imprudentes.
Para realizar o plantio de árvores em área urbana é importante que
a prefeitura do município seja acionada para a liberação ambiental.
Mais informações, acesse: www.edponline.com.br ou pelo aplicativo EDP Online.

De acordo com a Concessionária, a queda de árvores e galhos sobre a rede elétrica é uma
das principais causas de impacto na continuidade da energia

envolvem, por exemplo,
pipas na rede, colisão
de veículo em postes, e
intempéries climáticas
(chuvas, ventos e descargas atmosféricas).
“A Concessionár ia
investe continuamente em redes de energia
mais protegidas para garantir um convívio mais

Vereadores adiam
votação de projeto que
obriga retirada de fios
desligados dos postes
Por 11 votos favoráveis
e um contrário, a discussão sobre o projeto de lei
que obriga a retirada de
fios desligados dos postes
foi adiada por seis sessões.
A proposição para o adiamento partiu do vereador
Juarez Araújo (PSD), que
alegou a necessidade de
analisar, com ‘maior

profundidade’, o alcance
do texto proposto pela
vereadora Lucimar Ponciano (MDB).
O projeto foi discutido,
inicialmente, na sessão
realizada no dia 07 de
outubro.
COMO SERIA
Pe l a p r o p o s t a d a

harmonioso da vegetação com o sistema elétrico das cidades, porém,
a queda de galhos e árvores inteiras nas redes
tem potencial para causar rompimento de fios
e quebra de postes, curto-circuito, além de provocar acidentes com passantes”, destaca Afonso

Celso Ferreira, gestor de
operação da EDP.
LIMPEZA URBANA
A poda, manutenção
e conservação da vegetação, caracterizada como
limpeza urbana, são de
responsabilidade do governo municipal. A solicitação do serviço deve

DIVULGAÇÃO/CMJ

Conhecida como a
estação das flores, a primavera chegou trazendo
mais vigor à vegetação. E
para contribuir para uma
melhor harmonia entre a
arborização e as redes de
distribuição de energia
das cidades, a EDP, distribuidora de energia elétrica de Guarulhos, Alto
Tietê, Vale do Paraíba e
Litoral Norte, orienta a
população a tomar cuidados especiais na hora
de plantar árvores.
A queda de árvores
e galhos sobre a rede
elétrica é uma das principais causas de impacto na continuidade da
energia. Este cenário
reforça a necessidade
do plantio adequado de
novas árvores para que
futuramente não haja
interferência no serviço de energia para as
residências, comércios,
indústrias e, principalmente, neste contexto de
pandemia da Covid-19,
nas unidades de saúde,
hospitais e centros médicos. Outras causas de
ocorrências atendidas

DIVULGAÇÃO/EDP

Cenário reforça a necessidade do plantio adequado para que futuramente não haja interferência no serviço de energia elétrica

Vereadores durante sessão de Câmara do dia 07 de outubro
vereadora Lucimar, a ideia
é disciplinar o uso e exploração dos postes instalados
no município, estabelecendo que as empresas são responsáveis por identificar

a retirar a fiação quando
não for mais utilizada, de
modo a evitar a formação
de emaranhados que se
espalham pela cidade. A
multa prevista para quem

ser realizada diretamente ao órgão competente
da cidade.
A EDP atua no serviço
de poda quando os galhos
se encontram muito próximos da rede elétrica e
podem interferir no funcionamento do sistema.
O trabalho é realizado a
partir de poda preventiva feita de forma contínua
da vegeta ç ã o p r ó x i ma
d a f iação e reforçada
no período que antecede o verão.
não respeitar a lei será
de 50 VRM – Valor de
Referência do Município (aproximadamente
R$ 3,5 mil).
Durante sua tramitação, o projeto de lei recebeu pareceres favoráveis
da Secretaria de Assuntos
Jurídicos da Casa e das Comissões de Constituição e
Justiça e Obras, Serviços
Públicos e Urbanismo.
A previsão é que o
projeto seja novamente
discutido após as eleições
municipais de Jacareí, em
18 de novembro.
PLANEJAMENTO
Para a vereadora Dra.
Márcia Santos (PL), que
já desenvolve desde 2018

COMO PROCEDER
A qualquer momento,
o consumidor pode solicitar o serviço de poda de
vegetação com impacto à
rede elétrica diretamente
nos canais de atendimento da EDP, pelo site www.
edponline.com.br ou pelo
aplicativo EDP Online.
Nestes canais, o consumidor tem a possibilidade de inserir um registro
fotográfico, facilitando a
localização para a equipe
de campo.
um trabalho semelhante
com as empresas concessionárias de energia
e prestadoras de serviços de telefonia e de
internet, há muitas variáveis envolvidas nessa
atividade, ‘o que exige
planejamento e atuação
coordenada entre as empresas e as secretarias da
Prefeitura’.
“Não é uma coisa que
se resolve num passe de
mágica”, disse. “É preciso fiscalizar e cobrar
sempre o cumprimento
de metas planejadas”.
Ainda de acordo com a
parlamentar já foram retirados dos postes o equivalente a 86 km de fios
e cabos sem utilidade.
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Banco do Brasil e Caixa
encerram parceria que
incluía uso de lotéricas

WILSON DIAS/AGÊNCIA BRASIL
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Medida também atinge os terminais de autoatendimento
eletrônicos, que eram compartilhados entre os dois bancos
Sig Eikmeier
Agência Rádio2
Correntistas do Banco do Brasil não poderão mais utilizar as
casas lotéricas para fazer saques, depósitos,
pagar contas ou boletos. A partir de 18 de

novembro, termina a
parceria da instituição
com a Caixa Econômica
Federal.
A medida também
atinge os terminais de
autoatendimento eletrônicos, que eram compartilhados entre os dois
bancos.

O Banco do Brasil
diz que já iniciou uma
ação para ampliar sua
rede de correspondentes, nos municípios que
hoje contam exclusivamente com esses canais.
De acordo com o Valor Econômico, o acordo
foi encerrado depois que

A partir de 18 de novembro, correntistas do Banco do Brasil não poderão mais utilizar as
casas lotéricas para fazer saques, depósitos, pagar contas ou boletos

a Caixa Econômica Federal decidiu reajustar o
contrato.

A instituição financeira alega que o valor
cobrado do Banco do

Brasil não cobria custos
de operação do banco e
nem das lotéricas.

A Redação
Agência Brasil
Desde a última segunda-feira (19) está
disponível a contratação de financiamento
habitacional pela Caixa
de forma digital. Pelo

app Habitação Caixa, o
usuário terá acesso a um
serviço interativo, que
abrange todas as fases do
financiamento, desde o
cadastro, até a aprovação.
Segundo o banco, o
cliente poderá acompanhar todas as etapas do

COMUNICADO
COMUNICADO DE EXTRAVIO DE DOCUMENTOS FISCAIS
A RUSTON ALIMENTOS LTDA. Inscrita no CNPJ 46.686.465/0002-20 e
IE 392.019.639.111, situada à Av. Getúlio Vargas, nº. 3069, Jd. Luiza, Jacareí/
SP, vem informar para o mercado em geral, para os devidos fins, que na data
de 15/09/2019 foi constatado o extravio dos seguintes documentos fiscais: (1)
NF 296.123 Série 001 Mod. 55 (Danfe) de 14/09/2020, valor R$ 104.544,00 e
(2) NF 296.098 Série 001 Mod. 55 (Danfe) de 14/09/2020, valor R$ 109.200,00,
devidamente preenchidas. Jacareí/SP, 06/10/2020.

COMUNICADO

LEILÃO

MARCELO CAMARGO/AGÊNCIA BRASIL

Cliente da Caixa pode contratar crédito habitacional por app

seu processo habitacional
e, se necessário, resolver
pendências pelo próprio
aplicativo. Após todas
as etapas concluídas na
plataforma digital, o usuário precisará ir até uma

precisa baixar o aplicativo, efetuar a simulação de
crédito e escolher a meO cliente
lhor condição apresentaprecisa baixar da. No aplicativo, o clieno aplicativo
te pode verificar se a sua
e efetuar a
proposta foi recebida, a
simulação
ocorrência de pendências
documentais e o resultado
de sua avaliação de crédito. Também é possível
agência da Caixa para a acessar o boleto para pagamento da tarifa inicial
assinatura do contrato.
de avaliação do imóvel
pretendido e conferir o
COMO
resultado do laudo.
CONTRATAR
O usuário pode ainda
Para solicitar um financiamento, o cliente acompanhar de forma

online a liberação dos
recursos da sua conta
vinculada do FGTS em
caso de utilização como
entrada no financiamento, bem como a data prevista para assinatura do
contrato.
SISTEMAS
O App Habitação Caixa está disponível para
os sistemas operacionais
Android e IOS, e pode ser
baixado gratuitamente
nas lojas GooglePlay ou
AppStore. e o resto vc
toca por aí...
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TV Cultura exibe programação
especial em homenagem a Pelé U
REPRODUÇÃO/TV CULTURA

como atleta. Entre eles estão o primeiro salário, os
desafios técnicos em campo, acidentes, o gol de número mil e sua experiência
nos Estados Unidos.

Em 1977, Pelé concedeu entrevista ao Vox Populi
ESPECIAL
‘50 Anos de Pelé - Uma
Eternidade’ mostra com
detalhes como Edson

Arantes do Nascimento se
tornou o Rei Pelé. A edição
do Repórter Especial traz
os marcos de sua trajetória

Bem profundo

m dos filmes mais comentados e debatidos do ano
passado e deste, ‘O Poço’ (2019, da Netflix) também
sofreu com comentários subalternos de quem deseja ‘lacrar’ ou fazer boa figura do politicamente correto. É
impressionante o modo como esse extenso grupo dessa
patrulha se infiltra em temas que nem lhes dizem respeito,
porém o pitaco está lá, como panfletos distribuídos àqueles soberbos e arrogantes jovens da classe média ou elite
francesas dos idos de 1968, que nem sequer sabiam o que
era esquerda e direita.
A trama, dirigida pelo estreante Galder Gaztelu-Urrutia,
nada mais é do que alegoria ao capitalismo, sobre como as
pessoas, quando se percebem encurraladas por determinado
tipo de perigo ou aflição, pensam somente em si e querem
que os demais se danem. O argumento inicial é bobo: um
sujeito quer se instalar no ‘Poço’ para ‘viver uma experiência’.
No ato, nota que há algo de estranho ali. O tal do lugar
(na verdade, uma prisão) possui centenas (ou milhares?) de
andares vazados. A cada período (podem ser dias, semanas
ou meses), os detentos mudam de posição (por exemplo:
alguém do bloco 27 pode no mês seguinte estar no 188, e
no outro, no 332, e por aí vai).
Uma vez ao dia desce uma bandeja farta de comidas e
sobremesas, preparadas pelo restaurante superexigente
da penitenciária. Mas trata-se de uma única bandeja a todos
os degraus do poço. Ou seja: os primeiros se esbaldam na
comilança; aos derradeiros sobram apenas as louças sujas,
os vidros embaçados. O protagonista Goreng, com sua alma
de revolucionário progressista, tenta fazer com que cada um
dos presos coma somente o mínimo à subsistência, para,
assim, dar a chance aos demais de poderem saciar a fome.
Ele só não pensou num detalhe: como escrevi antes, a
regularidade dos gatunos em cada andar varia demais e fazer
com que entendam é tarefa absurda e impossível. Apoiado
por um ideal que beira o comunismo falido da URSS de 1990,
o personagem encontra um objetivo - ajudar uma presa a
achar a filha menor, que se perdeu no ‘Poço’. Com cenário
enxuto, a fita dá para o gasto.
Duração: 94 minutos. Cotação: regular.

‘Rei’ do futebol, Edson Arantes do Nascimento completou 80 anos na sexta-feira (23)
Na sexta-feira (23),
Edson Arantes do Nascimento, Pelé, completou
80 anos. Considerado
um dos maiores at letas de todos os tempos,
ele ac umu la mais de
70 t ít ulos, prêm ios e
recordes. Para homenageá-lo, a TV Cultura
exibe neste f im de semana uma programação dedicada ao Rei do
Futebol.
Neste sábado (24),
à s 23h 3 0, o p ú bl ico
confere o especial ‘50
A nos de Pelé - Uma
Eternidade’. Já no domingo (25), às 12h, a
emissora reaprese nt a
‘50 A nos de Pelé - Uma
Eternidade’, e, às 22h30,
leva ao ar o Vox Populi
com ele.
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VOX POPULI
Em 1977, Pelé enfrentou perguntas do público
e de figuras conhecidas,
como Modesto Roma
Júnior (ex-presidente do
Santos), sobre racismo,
política e futebol no Vox
Populi. Na edição, ele
também fala sobre sua
infância, os altos e baixos
de sua carreira, a suposta ‘bronca’ pelo Corinthians, os anos no Santos,
a ida à Nova York e muitos outros assuntos que
marcaram a sua história.
Vale a pena conferir!

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

DIVULGAÇÃO

Recomendamos...

Horóscopo

VISITE: WWW.OMARCARDOSO.COM.BR

ÁRIES
21/03 a 20/04
Dia pouco indicado para os negócios e
aos assuntos sociais. Evite, também, as
questões extraconjugais e os perigos de
acidente e tudo que possa prejudicar sua
tranquilidade no lar, moral e saúde.

TOURO
21/04 a 20/05
Notícias pouco alvissareiras poderão vir
hoje. Tome cuidado também com os inimigos ocultos e opositores, pois estes
estarão prontos a prejudicá-lo em algum
sentido. Bom, porém as pesquisas, investigações e ao amor.

GÊMEOS
21/05 a 20/06
Excelente estado mental. Ótima intuição
e bastante gosto para as coisas novas. Há
favorabilidade para importações e exportações, viagens ao exterior, conhecimento
com estrangeiros, passeios, publicidade e
diversões de um modo em geral.

CÂNCER
21/06 a 21/07
Neste dia, maiores serão as possibilidades
de se realizar materialmente, através dos
bons negócios e pelo esforço no trabalho.
Fluxo favorável também ao amor e paixão.
Aproveite

LIBRA
23/09 a 22/10
Bom para novos empreendimentos e aos
negócios ao mesmo tempo. Habilidade literária e mente fértil, penetrante e influente.
Viagem e amor favorecidos.

LEÃO
22/07 a 22/08

ESCORPIÃO
23/10 a 21/11

Espetacular influência astral para o seu
signo. Poderá realizar grandes e lucrativos
negócios, ter sua situação financeira elevada e receber dinheiro considerado perdido.
Pode amar.

Muita coisa melhorará consideravelmente
no que diz respeito às finanças. Contudo,
não deverá descuidar-se da saúde, evitando
a precipitação nos negócios. Fluxo neutro
para o romance e o amor.

VIRGEM
23/08 a 22/09

SAGITÁRIO
22/11 a 21/12

A partir de hoje tudo tende a melhorar sensivelmente para você. A personalidade ira
elevar-se bastante, suas condições sociais
se exaltarão e a saúde também. Contudo,
evite abusos e precipitações.

Fase propícia com oportunidades de aprimoramento pessoal, mental e espiritual. Evite
assumir compromissos com desconhecidos.
Bom para o amor e para cuidar da casa.

CAPRICÓRNIO
22/12 a 21/01
Um pequeno obstáculo, desgosto ou atrito passageiro poderá surpreendê-lo nas
primeiras horas de hoje. Esteja prevenido
a fim de evitar qualquer complicação. Influência positiva para os estudos, associações e amizades.

AQUÁRIO
21/01 a 19/02
Dia dos mais benéficos para tratar com o
sexo oposto, padres, pastores, políticos e
militares. Poderá, também, se for livre de
compromissos, iniciar um romance. Melhora
de saúde

PEIXES
20/02 a 20/03
Se você realizou um negócio ousado nos
últimos dias, terá possibilidades de ouvir
elogios e conquistar amigos influentes. Dia
indicado para iniciar viagens longas. Cuidado
com o amor e a paixão.

Clube do Blues retoma atividades
presenciais no EducaMais Jacareí

O

s amantes do blues têm motivos extras para comemorar. O Clube do Blues retoma suas atividades
presenciais neste sábado (24), às 19h, na Sala Ariano
Suassuna do EducaMais Jacareí.
O evento terá entrada franca. Apenas 280 lugares estarão liberados, seguindo todas as normas e protocolos
sanitários devido à pandemia de Covid-19. Interessados
devem chegar com meia hora do início da apresentação.
PROGRAMA
Nesta edição, a banda jacareiense ‘The Simi Brothers’
recebe o gaitista e cantor Flávio Guimarães, fundador da
banda ‘Blues Etílicos’ e principal expoente da gaita blues no
Brasil. Além dele, o evento contará com o show de abertura
da banda ‘Valle Blues’.
MEMÓRIA
O projeto, que em 2020 completou nove anos, coleciona
diversas apresentações memoráveis com nomes como Earl
Thomas, Wallace Coleman, Mitch Kasnar, entre outros.
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Eleitores devem ter cuidados redobrados
antes e depois da votação, diz especialista
Com a proximidade
das eleições municipais,
este ano adiadas para 15
de novembro, uma das
maiores preocupações
dos eleitores é manter a
segurança na hora da votação em ambientes que
costumam contar com
filas e aglomeração.
A infectologista Daniela Bergamasco, coordenadora do Serviço de
Controle de Infecção do
HCor, ressalta que é possível exercer a cidadania
e comparecer às seções
eleitora i s ma nte ndo
atenção redobrada às
medidas de segurança e
higiene das mãos.
Assim como o documento de identidade, a
máscara e o frasco de

ILUSTRAÇÃO

Serviço de Controle de Infecção do HCor HCor oferece dicas para minimizar riscos de contaminação nas seções eleitorais

Máscara e álcool em gel não podem ser esquecidos no domingo de eleição

álcool gel não podem ser
esquecidos no domingo
eleitoral. A orientação

é para manter o equipamento de proteção facial
o tempo inteiro no rosto e

só retirar quando estiver
de volta em casa.
Já as mãos devem ser

higienizadas no momento
de chegada, após a assinatura do caderno de votação e antes e depois do
contato com a urna. Levar
sua própria caneta junto
com a “cola eleitoral” também é boa opção.
Outra recomendação é
manter a distância de pelo
menos um metro de outros
eleitores e dos mesários,
além de não consumir
bebidas e alimentos no
local. “Também é importante evitar levar acompanhantes, mesmo crianças
pequenas, e, no retorno,
lembrar de higienizar os
carteiras, objetos e o aparelho celular, se utilizado
durante o período na rua”,
reforça Bergamasco.
Devido a pandemia, o

tempo de votação foi ampliado em uma hora (7 às
17 horas) e o período da
manhã, entre 7 e 10 horas,
será preferencialmente dedicado a pessoas com mais
de 60 anos.
VETADOS
Os eleitores que estiverem com febre no dia da
votação ou que tenham
testado positivo para a
Covid-19 nos últimos 14
dias anteriores à data da
eleição precisarão ficar
em casa e justificar a falta,
posteriormente.
Pacientes do grupo de
risco como os cardiopatas
e que fazem tratamento
oncológico devem seguir
as recomendações médicas individualizadas.

OUTUBRO ROSA

O tratamento do cân- expansão”, afirma.
(Inca) apontam que o país
cer de mama conta com
O oncologista ressalta a deve registrar 66.280 noo avanço da ciência para importância do diagnósti- vos casos em 2020. O trauma abordagem mais co precoce. “Mesmo que tamento depende da fase
ampla, que pode incluir a mulher não tenha cân- que a doença se encontra.
os procedimentos tra- cer, ela precisa procurar
Além da herança genédicionais de cirurgia, seu médico oncologista tica, o oncologista Ramon
radioterapia e quimiote- para fazer um check up de Mello alerta para ourapia. “A hormoniotera- oncológico para entrar em tros fatores que aumenpia e a terapia alvo são um programa de rastreio tam os riscos da doença.
novos métodos
i ncor porados
no tratamento
desse tumor e
que podem trazer resultados
bastante positivos”, esclarece
Ramon Andrade de Mello,
médico oncologista, professor
da disciplina de
oncologia clínica da Unifesp
(Universidade
Federal de São Especialista ressalta a importância do diagnóstico precoce
Paulo), da Uninove e da Escola de Me- adequado possibilitando a “O uso de hormônio,
dicina da Universidade do prevenção dessa doença”. obesidade, tabagismo e
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