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A campanha de modo
virtual também propõe
uma reflexão sobre o direito à memória. PÁG. 7

ARQUIVO/AGÊNCIA BRASIL

Entenda o papel dos
vereadores e o que muda
nas eleições deste ano
Forma de contar a quantidade de vagas no
Legislativo municipal a que cada partido pode
ter direito é uma das principais alterações PÁG. 4

DIVULGAÇÃO/PMJ

DIA DE FINADOS

Município terá que indenizar moradores
por asfalto de má qualidade em Jacareí
O

s cemitérios municipais de Jacareí estarão abertos durante
todo o fim de semana, e
no feriado de finados, celebrado na segunda-feira
(2). A medida, entretanto,
seguirá as regras vigentes
no ‘Plano SP’ para combate
à Covid-19, como utilização
obrigatória de máscara em
todos os locais; aferição da
temperatura na entrada e
não realização de missas
ou cultos, como nos anos
anteriores, entre outros.
Mais informações, acesse:
www.diariodejacarei.com.br.

Munícipes que pagaram pelo asfaltamento
de 16 ruas no bairro Parque dos Príncipes,
em 2007, poderão ter o dinheiro de volta
O Supremo Tribunal Federal (STF) confirmou a
condenação solidária da Prefeitura de Jacareí e da
empresa Soemeg Terraplanagem, Pavimentação e
Construção Ltda. (falida em 2016) a indenizarem
integralmente munícipes que pagaram pelo asfaltamento de 16 ruas no bairro Parque dos Príncipes,
no ano de 2007. A decisão transitou em julgado em
agosto passado e não cabe mais recurso. PÁG. 6

Justiça rejeita impugnação e autoriza
registro da candidatura Marco Aurélio
DIVULGAÇÃO/FACEBOOK

Pedido do PRTB contra
o registro de candidatura
do ex-prefeito de Jacareí
foi protocolado no início
de outubro, mas acabou
rejeitado pelo Justiça.

E MAIS

O ex-prefeito Marco Aurélio (PT) faz campanha política para
a eleição municipal de 2020

15º min

21º max

Probabilidade de chuva 80%

 PRTB já tem substituto
para a vaga de candidato
a vice que renunciou PÁG. 3
14 min

21º max

Probabilidade de chuva 80%
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Câncer de mama:
Cuidado o ano todo!
O mês de outubro
nóstico e tratamento
está acabando, e com
do câncer de mama.
ele a campanha ‘OuNossa missão
tubro Rosa’, de consé ajudar a reduzir
cientização a respeito
esse tempo! Sendo
do câncer de mama.
assim, em nosso
Não podemos, no ensite você encontra
tanto, nos descuidar
um telefone que te
desse tema tão pre- Dra. Ana Carolina Ribeiro direcionará a uma
Chaves de Gouvêa
sente em nosso dia a
profissional capaciCRM SP: 125.762
dia, e que muitas vetada para te auxiliar,
zes deixamos “de lado”, afinal, de maneira individualizada, em
não é mais outubro.
várias questões. Dentre elas:
A grande questão é que o
câncer de mama é o de maior n Agilização no agendamento
incidência em mulheres no de consultas e procedimentos;
mundo, representando 24,2% n Acompanhamento e auxílio
do total de casos em 2018, do paciente em todas as fases
por exemplo, com aproxima- dos processos de prevenção,
damente 2,1 milhão de casos diagnóstico, tratamento e renovos. É a quinta causa de abilitação;
morte por câncer em geral, e n Trabalho conjunto das meno Brasil, excluídos os tumo- lhores equipes interdisciplires de pele não melanoma, o nares dedicadas ao câncer de
câncer de mama também é o mama;
mais incidente em mulheres n A aproximação da paciente
de todas as regiões.
com os melhores profissioOu seja, é impossível focar nais especializados de toda
toda a questão que envolve o a região;
combate a essa doença em um n Condições para que pacienúnico mês, motivo pelo qual tes e seus familiares tenham
criamos a Rede Carinho: portal a melhor experiência possível
referência no esclarecimento em suas jornadas.
de dúvidas a respeito do câncer de mama, e que oferece,
Em menos de um mês desalém de informações fidedignas, de que foi lançada, nossa Rede
uma linha de cuidado gratuita Carinho já tem feito a diferenpara aquela pessoa que procu- ça na vida de muitas pessoas,
dentro e fora do Brasil. Ajurar a nossa rede.
Inúmeras publicações evi- de-nos a fazer com que esse
denciam o impacto negativo serviço chegue a cada vez
da demora entre o diagnóstico mais mulheres: comparti(data do laudo do exame aná- lhe nosso endereço, curta
tomo patológico) e o início do nossas redes sociais, inditratamento (cirúrgico ou medi- que para quem precisar. O
camentoso). Também exaltam câncer de mama não é um
que frequentemente esse problema somente da paatraso é decorrente da falta ciente, e cabe a nós dar voz
de uma Linha de Cuidado bem a essa causa o ano inteiro.
definida na prevenção, diag- Contamos com você!

E

Recuperação lenta e facada simbólica

m meio ao caos político vivido atualmente, surgem
notícias animadoras. O país
criou 313 mil vagas de emprego
em setembro, segundo mês seguido com aumento de contratações formais. Apesar do saldo
continuar negativo em relação às
demissões (558 mil), avançou-se.
As indústrias foram as que mais
empregaram nas grandes cidades
seguidas do comércio e dos serviços. São Paulo liderou o ranking.
Em Jacareí houve uma desburocratização na abertura de novas
empresas, o que deve animar a regularização de empreendedores
e a consequente criação de mais
vagas no setor.
Num cenário de insegurança
quanto a estabilidade da inflação,
analistas da economia apostam
que a alta puxada pelo aumento
dos gêneros alimentícios perderá fôlego com o fim do auxílio
emergencial, e a próxima safra

de gêneros essenciais. Apesar
da alta do dólar, a diminuição nas
exportações será inevitável em
razão do panorama internacional
desfavorável.
Todavia, a revisão nos cadastros
que contemplou 95 mil novos be-

Apesar do saldo
continuar negativo
em relação às
demissões (558 mil),
avançou-se
neficiários para o auxílio emergencial de cinco parcelas é outro fator
a retardar uma imediata e rápida
baixa nessa disparada dos preços.
Já o setor político ‘vai mal, obrigado’. Continua com sua incorrigível ânsia de apostar no pior, fugir

de prestar esclarecimentos confortadores aos brasileiros e provocar guerrazinhas domésticas.
Pisoteando a ética, escarafuncham tudo para descontruir ‘o
outro lado’ seja a que preço for.
Nesta linha, Celso Russomano, candidato a prefeito da capital pelo Republicanos, adotou a
mais torpe estratégia de campanha que já se viu no picadeiro político. Em evento na quarta-feira,
28, ele insinuou que se Bruno
Covas (PSDB) for reeleito para
o cargo poderá morrer de câncer
antes do término do mandato,
e o vice (que ele desclassifica
moralmente) assumir.
A declaração assemelha-se
a uma ‘facada moral’ desferida
no adversário que o aproxima de
uma versão metafórica de Adélio
Bispo. Convenhamos, existem
maneiras mais civilizadas de tentar controlar o desespero.
É a nossa opinião.

*Ramon Andrade de Mello

A

s campanhas como
‘Outubro Rosa’ e
‘Novembr o A z ul’
têm o papel essencial de
alertar a população para
as doenças oncológicas. A
informação é uma ferramenta muito importante
para um diagnóstico cada
vez mais precoce nessa
área, o que é fundamental
para o alcance de resultados positivos.
O número de pessoas
acometidas com algum
tipo de câncer deve crescer
nos próximos anos tanto
no Brasil como no mundo.
O aumento pode ser creditado por vários fatores
como o envelhecimento
da população, crescimento
do diagnóstico, quando um
maior número de pacientes procura os sistemas de
saúde, entre outros.

Longevidade e
perspectivas na oncologia
As projeções do Instituto Nacional e Câncer estimam a ocorrência de 625
mil casos novos da doença no triênio 2020-2022, e
450 mil excluindo os casos
de câncer de pele não melanoma (177 mil registros).
Em seguida, vêm os cânceres de mama e próstata,
ambos com expectativa
de 66 mil diagnósticos
no período. No mundo, o
câncer já se tornou o principal problema de saúde
pública e figura entre as
quatro causas de morte
mais frequentes antes
dos 70 anos de idade.

Um diagnóstico de um
tumor oncológico não é
uma sentença de finitude. Muito pelo contrário.
Os pacientes brasileiros
já podem ser diagnosticados e tratados com
procedimentos e medicamentos usados em países
desenvolvidos.
Cientistas de todo mundo têm realizado estudos
na busca de novos medicamentos e procedimentos
cada vez menos invasivos.
A população informada
tem condições de reduzir
os fatores de risco que
podem levar às doenças

*Laís de Castro Carvalho

S

abe-se que o contrato
de trabalho temporário é uma espécie de
contrato por tempo determinado, ou seja, com prazo certo de duração, não
podendo exceder o prazo
de 180 dias. É permitido,
contudo, ser prorrogado
por mais 90 dias desde que
comprovada a manutenção das condições justificadoras da contratação.
Assim, considera-se
trabalho temporário
aquele prestado por empregado contratado por
uma empresa de trabalho
temporário que se coloca
à disposição de uma tomadora de serviços afim
de atender à necessidade
de substituição transitória de pessoal ou demanda
complementar de serviços. Portanto, o contrato
de trabalho temporário
somente será válido se
houver caracterizada a

Empregada
Temporária Gestante
tríplice relação contratual:
empresa tomadora de serviços, empresa de trabalho
temporário e o empregado.
O trabalhador temporário possui direito à remuneração correspondente
aos demais empregados da
mesma categoria, respeito
a jornada de trabalho no limite, bem como pagamento de horas extras, repouso semanal remunerado,
adicional noturno, férias e
13º proporcionais, depósito de FGTS, seguro contra
acidente do trabalho, INSS
e indenização por dispensa sem justa causa. Temos
que o contrato de trabalho
temporário é uma exceção
à regra estabelecida na

Consolidação das Leis do
Trabalho, sendo assim, a
lei aqui é mais rígida em
seus requisitos.
Em recente decisão,
o Tribunal Superior do
Trabalho decidiu que a
garantia de emprego às
trabalhadoras demitidas
durante a gravidez não se
estende às profissionais
contratadas em regime
temporário. Esse entendimento foi reforçado pela
Corte ao negar a estabilidade a uma auxiliar de
produção que foi demitida quando estava grávida e que havia sido contratada temporariamente
ao posto.
Nos casos de ges-

oncológicas. No caso do
câncer de pele, evitar a
exposição demasiada ao
sol e aplicar protetor solar
são atitudes para ensinar
as crianças.
Assim como há 50 anos
contávamos com poucas
ferramentas para diagnosticar e tratar das doenças oncológicas, o futuro
traz otimismo ampliando
a abordagem e o alcance
de resultados positivos.
Mas é preciso cuidar do
dia a dia, buscando reduzir
os riscos associados aos
hábitos não saudáveis.
Uma vida longeva e com
qualidade de vida é uma
possibilidade cada vez
mais presente para todos.

*Ramon Andrade de Mello,
médico oncologista, professor de oncologia clínica da
Unifesp (Universidade Federal
de São Paulo).
tantes contratadas em
regime temporário de
trabalho, não farão jus a
reintegração ao trabalho
ou pagamento de todas
as parcel as referentes
ao per íodo do afast a mento, ou ainda, indenização substitutiva pelo
período de estabilidade.
Essa decisão teve como
fundamento a Súmul a
244, III, do TST, que trata do contrato por tempo determinado. O relator da decisão explicou
que o Tribunal Superior
do Trabalho fixou tese
vincul ante n o s en ti d o
de que a garantia de
estabilidade provisória
à empregada gestante
é inaplicável ao regime
de trabalho temporário,
sendo a decisão unânime.

*Laís de Castro Carvalho,
advogada pós gr aduada
em Direito Previdenciário,
membro da Paulo de Tarso
Advogados.

www.diariodejacarei.com.br

31 de outubro a 06 de novembro de 2020

Cidade

|3

Justiça rejeita impugnação e autoriza
registro da candidatura Marco Aurélio
DIVULGAÇÃO/FACEBOOK

Pedido do PRTB contra o registro de candidatura do ex-prefeito de Jacareí foi protocolado no início de outubro

A Redação
O pedido foi encaminhado pelo PRTB (Partido Renovador Trabalhista Brasileiro), no início de
outubro. A decisão é da
juíza eleitoral Luciene de
Oliveira Ribeiro Malta e
foi divulgada pelo advogado do candidato, Fernando Neisser, na quarta-feira (28). O ex-prefeito
governou o município por
dois mandatos consecutivos, de 2001 a 2008.
A decisão da Justiça
também foi acompanhada
por parecer favorável do
Ministério Público Eleitoral. “O Cartório Eleitoral
informa que foram juntados os documentos

O ex-prefeito Marco Aurélio (PT) faz campanha política para
a eleição municipal de 2020

exigidos pela legislação
em vigor”, diz trecho
da decisão.
O PEDIDO
O pedido do PRTB,
representado por Luiz
Fábio Silva de Lima,

presidente da Comissão
Executiva Provisória
Municipal, foi protocolado no dia 02 de outubro, via cartório da 62ª
Zona Eleitoral. O PRTB
tem como candidato a
prefeito o ex-vereador

Maurício Haka, que afirmou ao Diário de Jacareí
que a iniciativa do PRTB
“é uma decisão da direção do partido e não do
candidato”.
O documento tinha
como base a rejeição
de contas do ex-prefeito referentes aos exercícios de 2001 e 2006
pela Câmara Municipal, que acompanhou
pa recer desfavorável
do Tribunal de Contas
do Estado de São Paulo
(TCE-SP). “As irregularidades possuem caráter insanável e configuram atos dolosos de
improbidade administrativa, principalmente a não aplicação dos
percent uais mínimos
nas áreas de Educação,
contrariamente expressamente a Carta Magna
(Constituição)”, pontua o
PRTB no pedido encaminhado à Justiça Eleitoral.

Marco Aurélio diz que não
teve direito à ampla defesa
O ex-prefeito Marco
Aurélio de Souza (PT)
é representado pelo escritório de advocacia
Rubens Naves/Santos
Júnior, de São Paulo,
que também representa
o ex-presidente Lula em
diversas ações judiciais.
Os advogados afirmam
que no julgamento de
suas contas por parte
da Câmara Municipal,
Marco Aurélio ‘não teve
direito à ampla defesa’.
Procurado pelo Diário
de Jacareí, o doutor Fernando Neisser antecipou na última segunda-feira (26) que a defesa
do candidato estava
absolutamente segura
quanto ao deferimento
de seu registro. “As desaprovações de contas

foram suspensas pelo
Poder Judiciário, reconhecendo-se a violação
praticada pela Câmara
Municipal ao seu direito de defesa. O Tribunal
de Justiça, em segunda
instância, confirmou a
liminar”, reforçou.
A defesa de Marco
Aurélio de Souza cita
ainda uma decisão recente da Vara da Fazenda Pública de Jacareí
que acatou um pedido
de tutela antecipada de
urgência, determinando
a suspensão dos efeitos
dos decretos publicados
pela Câmara, em 2019,
que re prova ra m a s
contas do ex-prefeito e,
consequentemente, tornaram-no inelegível pelo
período de oito anos.

A Redação
O operador de equipamento médico e odontológico Ismael Antônio dos
Santos, de 75 anos, é o
novo candidato a vice-prefeito na chapa liderada por
Maurício Haka, no PRTB
- Partido Renovador Trabalhista Brasileiro. Ele irá
substituir o coronel da reserva da Polícia Militar de
São Paulo, Osvaldo Luiz
Sorge, de 62 anos, que desistiu de disputar o pleito.
O nome de candidato
já está publicado na divulgacand, plataforma oficial

DIVULGAÇÃO

PRTB já tem nome para a vaga de candidato a vice que renunciou
de dados de candidatos e
partidos políticos registrados para as eleições municipais deste ano. Ismael
dos Santos já presidiu o
PRTB no passado.
SORGE
O coronel Sorge comunicou sua decisão à
Justiça Eleitoral no dia
15 de outubro. Antes disso, a possível renúncia de
Sorge ou até mesmo do
Ismael dos Santos
é o candidato a
vice-prefeito de
Jacareí pelo PRTB

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,
alguns dos quais já desistiram, e concorre sem
coligação na eleição para
prefeito.
Em nota sobre a renúncia, Sorge apontou
que “dia a dia a tristeza
me abateu, pois a palavra

José Luiz Bednarski

P

rosseguiu a sabatina do Diário de Jacareí com os
pretendentes a noivar por quatro anos (ou mais)
com a prefeitura. O interrogado da vez foi o candidato do verde nas matas e no prato.
Assim como seus concorrentes, o sabatinado inaugurou seu currículo em grande estilo eleitoral: aos doze
anos, lavando copos no boteco, para incrementar o parco
orçamento doméstico.
Labuta insana parece ser seu ‘modus vivendi’. Lavorou
em multinacionais, em grandes bancos e até mesmo
numa granja, tornando-se incorrigível entusiasta do
potencial afonsino para o agronegócio.
Oposicionista de última hora, obrou até recentemente
na equipe do burgomestre, em que foi artífice do programa de alimentação saudável na merenda escolar e
da implantação da diretoria da causa animal.
Seu passado não o impediu de lançar críticas ao
excesso de cargos comissionados (pretente enxugar

República Black Friday
quadros priorizando substituição pela tecnologia) e à
aparente colisão de interesses particulares no exercício
de secretarias municipais.
A inesperada postura crítica do questionado político
empurrou da prancha da dúvida ao alto-mar da perplexidade o vivido entrevistador, que se confundiu e o tratou por
‘secretário’, deslize raro de testemunhar em seu microfone.
O expoente foi professor do alunato da faixa etária de
três a cinco anos e, com base em sua vasta experiência
como morador holandês, intenta implantar o ensino bilíngue nos berçários municipais, com ênfase nos bebês de
quatro meses de idade.

empenhada que nada
faltaria aos candidatos,
compa n hei ros nessa
campanha, não logrou

êxito e aflorou um sentimento de frustração,
mas não de vencido”,
enfatizou.

Apesar de se considerar um cidadão do mundo, o
candidato declarou seu amor pela cidade de Jacareí e
pretende se espelhar no prefeito de Colatina/ES, durante
o exercício da função.
Pouca gente sabe de cor e salteado o nome dele, mas,
por princípios republicanos, o referido chefe de executivo
local capixaba não tentará reeleição.
Por essas e outras, tal ilustre desconhecido recebeu
antonomásia de ‘o melhor prefeito do Brasil’ e, ‘a priori’,
já é um dos favoritos a próximo comodatário do Palácio
do Planalto.
A via democrática é consenso e suas instituições estão
consolidadas. Porém, o modelo constitucional apresenta
falhas graves e seu mau funcionamento é uma realidade
incontornável.
O sintoma visível é justamente essa Black Friday republicana. Qualquer aventureiro é bem-vindo.

José Luiz Bednarski é Promotor
de Justiça da Cidadania e do Consumidor
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Entenda o papel dos vereadores e
o que muda nas eleições deste ano
ARQUIVO/AGÊNCIA BRASIL

Forma de contar a quantidade de vagas no Legislativo municipal a que cada partido pode ter direito é uma das principais alterações

Luciano Nascimento
Agência Brasil
Além da transferência
do pleito de 4 de outubro
para 15 de novembro, as
eleições deste ano apresentam uma mudança no
sistema de candidaturas
para os vereadores. A
principal delas, introduzida pela Emenda Constitucional nº 97, de 2017, é
a proibição de coligações
para o cargo. A Emenda
97 vetou a celebração
de coligações - união de
diferentes partidos para

As eleições municipais serão realizadas no dia 15 de novembro, das 7h às 17h

Nova legislação
também alterou o
cálculo de vagas
O sistema proporcional garante um equilíbrio de vagas entre os
partidos. A primeira
etapa para determinar
esse número é fazer o
cálculo para descobrir
o Quociente Eleitoral

(QE) - número de vagas
que cada partido precisa ter para conseguir
uma cadeira na Câmara
Municipal.
O QE é obtido pela
divisão do número de
votos válidos apurados

(excluindo votos brancos
e nulos) pelo número de
vagas a preencher no Legislativo. Isso significa
que o partido precisa ter
essa quantidade mínima de votos para ocupar
uma vaga na Câmara.
Já para assumir uma
cadeira, o candidato
precisa ter pelo menos
10% do quociente eleitoral. Se o partido não
tiver um candidato com
a quantidade de votos
necessária, a vaga é passada para outro partido

após novos cálculos.
Depois é a vez de calcular o Quociente Partidário. Esse número é obtido por meio da divisão
do número de votos válidos conseguidos pelo
partido pelo Quociente
eleitoral, excluindo-se
as frações. Isso significa, por exemplo, que
se o resultado der 4,5,
o partido terá direito a
quatro vagas.
De acordo com o
Tribunal Superior Eleitoral (TSE), as vagas

a disputa do pleito - nas
eleições para vereadores,
deputado estadual, federal e distrital.
Apesar da proibição de
coligações para esses cargos, a emenda diz que os
partidos ainda podem se
unir em chapas para disputar os cargos majoritários - prefeito, senador,
governador e presidente
da República.
Na eleição proporcional, é o partido que
recebe as vagas e não o
candidato. Com a mudança, a forma de contar
a quantidade de vagas no
Legislativo municipal a
que cada partido pode
ter direito também sofreu alterações. Agora,
quem pleiteia uma vaga
nas câmaras municipais
não preenchidas com
a aplicação do QP e a
exigência de votação
nominal mínima serão
distribuídas entre todos
os partidos que participam do pleito, independentemente de terem ou
não atingido o QE, mediante observância do
cálculo de médias.
A média de cada legenda é determinada
pela quantidade de votos
válidos a ela atribuída,
dividida pelo respectivo
QP acrescido de 1. Nesses

terá de disputar a eleição
em chapa única dentro
do partido.
Antes, os partidos podiam concorrer em uma
mesma chapa, o que
acabava aumentando o
chamado Quociente Partidário (QP) - que determina quantas cadeiras
um partido pode ter no
Legislativo - e, portanto,
a chance de conseguir
mais vagas. Isso também aumentava, entre
outras possibilidades, a
de um eleitor votar no
candidato A, mas acabar por eleger o B, de outro partido. Isso explica,
em parte, o fato de alguns
candidatos com muitos
votos não se elegerem e
outros, com poucos votos, serem eleitos.
casos, à agremiação que
apresentar a maior média
cabe uma das vagas a preencher, desde que tenha
candidato que atenda à
exigência de votação nominal mínima.
Por fim, depois de repetida a operação, quando não houver mais partidos com candidatos que
atendam à exigência de
votação nominal mínima, as cadeiras deverão
ser distribuídas às legendas que apresentem as
maiores médias.

Os vereadores são responsáveis, entre outras
funções, por legislar,
realizar a fiscalização
financeira e da execução orçamentária do

Executivo Municipal,
além de julgar as contas apresentadas pelo
prefeito. Os vereadores também são responsáveis por discutir,

propor, votar sobre os
impostos da cidade, a
criação e manutenção
de bairros, distritos ou
ruas, e iniciar processo
de impeachment.
A Constituição diz
que o número mínimo
de vagas nas câmaras
legislativas é de 9 para
municípios com até 15
mil habitantes e até 55
cadeiras nas cidades
com mais de 8 milhões
de moradores. Em Jacareí, são 13 as cadeiras a
serem ocupadas pelos vereadores eleitos no dia 15
de novembro.
Ainda de acordo com

DIVULGAÇÃO/CMJ

Vereadores são os responsáveis por
legislar e fiscalizar ações do prefeito
Vista interna do Plenário da Câmara Municipal de Jacareí durante sessão ordinária

o texto constitucional,
entre os requisitos para
pleitear a vaga, os candidatos têm que ter 18 anos
de idade na data-limite
do registro de candidatura; ter nacionalidade
brasileira (ser brasileiro nato ou naturalizado); ser alfabetizado
(saber ler e escrever);

ter domicílio eleitoral
no município em que
pretende concorrer no
mínimo um ano antes
da eleição; estar quite
com a Justiça Eleitoral e estar filiado a um
partido político por no
mínimo um ano antes
da eleição.
Os partido ainda têm

que cumprir a norma de
preencher o mínimo
de 30% e o máximo
de 70% “para candidaturas de cada gênero”.
Como historicamente
os homens constituem a
maioria dos candidatos,
essa cota acaba sendo
destinada para as candidaturas de mulheres.

Cidade
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Confira a lista dos candidatos a vereador em Jacareí
NOME URNA
ALEX DA FANUEL
ANDRÉ SANTOS
ARYANE DA S. A. CRED
BOB DA ADEGA DO BOB
CARLOS PIKE
CLAUDIO SHLOMO (CLAUDINHO)
DANIEL GANTNER
FABÃO
FÁTIMA GOMES
GIOVANI LIGUORI BATERA
GONZALINA ROXA
LIA SILVA
MAGDA DO JARDIM CONAQUISTA
MARCELO MARINHO (O TÉO)
MORAES ACM
NADYA ARAUJO
PASTOR SANTANA
PROFESSORA SILVANA DE JACAREÍ
ROBERTO SOUSA
XANDÃO PEREIRA
ADILSON BARBOSA ALEMÃO
CÉLIA MISSAWA
DANI CAMBUZANO
EDGARD SASAKI
FLÁVIO DA ADEGA
HÉLVIO SERRA LERINHO
JACIARA COSTA
JEAN ARAÚJO
JOÃO BARBA SIMÕES
MAGUILA CAMBUSANO
MARIA DO ROSÁRIO OTTOBONI
MARQUINHO DA CEPAC
MARQUINHOS SILVA
MAZINHO DA SAÚDE
ROBERTO ABREU
ROBERTO MURNO
SIDNEY SENHOR
SILMARA MARTINEZ
SONIA MAZINI
VALMIR DO PARQUE MEIA LUA
ALESSANDRA SIMOES
CORONEL PAULO HENRIQUE
DRA THELMA GAMA
GILSON DE JESUS
JOAO QUEIXADA
KAIO PIRES
LUCIMAR PONCIANO
MARCIO ROMANI
PATRICIA GUEDES DO PORTO VELHO
PROFESSOR CARLOS ALBERTO
SANDRA MARTINS
SOLANGE HAKA
TIAO DA INFRA
ANA GALHARDI
CABRAL ANTENAS
CESIRA PAPERA
CLAUDIA DIAZ
DRA JOSIANE ALVES
DR EVERTON FORMIGA
ELIANE BARBAROSSI
FELIPE GARCIA
FELIPE GORDÃO
IZAIAS JARDIM EMILIA
JULIANO BRISON
LINDSEY ROSA
LOURENÇO CANAVER
MARCOS TSUKAMOTO
MURILLO CESAR
NILBER NICK
PEDRO HENRIQUE RAMOS
PROFESSORA ELIANA
PROFESSOR TIO FILL
TENENTE HÉLIO
ADRIANA OLIVEIRA
BETINHO ZULU
BLOIS
ELMAN ESPINDOLA
FAFA
FARIA
FÊNIX
IVAN LUIS
MAIA
MAICOM GOMES
ORLEI VIANA
PAULA LAMIM
PROFº JAIR NUNES
RAQUEL INÊS
RODRIGO MAGRÃO
TALITA LEITE
ADRIANO DA ÓTICA
ALEXANDRE VILELA
CIDA DO JAÚ
CIDA MELLO ARQUITETA
DR. ADEL
DR. JUAN JARDÓN
EDSON - JEGUINHO DO QUEIJO
ENG. PASCOAL DEL MÔNACO
EVERALDO BISPO
FABRÍCIO MARQUES DA ENFERMAGEM
GARI
GUSTAVO BUENO
GUSTAVO PAIVA
ISABEL CASSAL DO LIAN GONG
ISABEL DA COMUNIDADE
ITAMAR ALVES
MARIA HELENA DO COLÔNIA
PLÍNIO TENÓRIO
PROFESSORA MARILZA
ZÉ ELCIO
ANGELA SANTANA
DANIEL MARIANO
DRA MÁRCIA SANTOS
DUDI
FÁTIMA CARVALHO
JULIANA DA FÊNIX
MARCEL GONZALES
MILENA PRADO
NELSINHO DO VILA GARCIA
NETHO ALVES

NÚMERO
70123
70070
70777
70174
70147
70774
70117
70789
70755
70444
70312
70722
70330
70007
70000
70700
70379
70889
70500
70137
25633
25600
25569
25500
25000
25777
25555
25800
25678
25100
25888
25333
25250
25200
25300
25380
25123
25058
25222
25630
15015
15190
15222
15300
15550
15333
15123
15150
15555
15777
15000
15678
15111
51555
51111
51200
51222
51688
51000
51234
51151
51888
51150
51051
51015
51500
51100
51300
51777
51481
51001
51123
51193
65444
65500
65000
65420
65300
65555
65200
65123
65432
65012
65777
65065
65022
65400
65700
65111
12888
12300
12612
12004
12200
12111
12112
12006
12100
12018
12363
12007
12123
12012
12310
12500
12122
12600
12222
12345
22123
22600
22022
22888
22200
22100
22500
22999
22580
22369

PARTIDO
AVANTE
AVANTE
AVANTE
AVANTE
AVANTE
AVANTE
AVANTE
AVANTE
AVANTE
AVANTE
AVANTE
AVANTE
AVANTE
AVANTE
AVANTE
AVANTE
AVANTE
AVANTE
AVANTE
AVANTE
DEM
DEM
DEM
DEM
DEM
DEM
DEM
DEM
DEM
DEM
DEM
DEM
DEM
DEM
DEM
DEM
DEM
DEM
DEM
DEM
MDB
MDB
MDB
MDB
MDB
MDB
MDB
MDB
MDB
MDB
MDB
MDB
MDB
PATRIOTA
PATRIOTA
PATRIOTA
PATRIOTA
PATRIOTA
PATRIOTA
PATRIOTA
PATRIOTA
PATRIOTA
PATRIOTA
PATRIOTA
PATRIOTA
PATRIOTA
PATRIOTA
PATRIOTA
PATRIOTA
PATRIOTA
PATRIOTA
PATRIOTA
PATRIOTA
PC DO B
PC DO B
PC DO B
PC DO B
PC DO B
PC DO B
PC DO B
PC DO B
PC DO B
PC DO B
PC DO B
PC DO B
PC DO B
PC DO B
PC DO B
PC DO B
PDT
PDT
PDT
PDT
PDT
PDT
PDT
PDT
PDT
PDT
PDT
PDT
PDT
PDT
PDT
PDT
PDT
PDT
PDT
PDT
PL
PL
PL
PL
PL
PL
PL
PL
PL
PL

NOME URNA
PAULINHO DOS CONDUTORES
PORTUGUÊS DO ESPETINHO
RAFAEL JÚLIO
RICARDO CAMINHONEIRO
RICARDO RASPA
SILVINHO TRUYTS
SIUFARNE DA ADEGA SALVADOR
SÔNIA PATAS DA AMIZADE
TIO DO TRANSPORTE ESCOLAR
YOUSSEF
ADEMILSON FERREIRA
ALEF MACHADO
CECI RH
EDINEI MALTA
LUCIANA GOTOLA
MARCILIO SANT ANNA
MURILO SANT ANNA
PC PAULO CESAR
PEDRO ROST
PROF DAIANE SANTOS
PROF JEANI LEONETTI
RODRIGO MARTINS
ADILSON GUSMÃO
ANDRESSA MARSON
BAIANINHO DA CAPOEIRA
CESAR BIAGIONI
DR ALEX MIRANDA
ERNANI TAXISTA DO SHIBATINHA
FATIMA
GILSON DO PITORESCO
JEFFERSON SANTOS
JOÃO PIPOQUEIRO
LUCIANA RIBEIRO
LUIZ EUFRAZIO
MARCOS DO PRIMAVERA
MARCOS JACOMASSI
MISSIONÁRIA VITORIA
NENE
PASTORA JERUSA
RICARDO PEZÃO
RONINHA
ROSE FLORES
ALICE FREIRE
ELISETE PRADO
FRANCISCO NUNES
HELOISA HELO
LUCIANO LIMA DO APLICATIVO
LUIS NETO
MARCOS FERREIRA CEARÁ
MAX DANIEL
MINEIRO QUEIJEIRO
PAOLA BARBIERI
PAULO MENDES
RICARDO ZELÃO
RITA CORDEIRO
SALLIME CHEHADE
SILVINHO SIQUEIRA
SILVIO DOS SANTOS
THIAGO ALEXSANDER
VILMAR BARROS
VINICIUS GONZALEZ
VIVIAN HARO
CÁRITA RYGAARD
DANIEL ANDRADE
DAYANE AGENTE DE SAÚDE
EDNO PRIMEIRO DE MAIO
ELAINE MATHIAS
FABIO LIMA
LINDOLPHO DIAS LÉO MOTOBOY
MARCOS IJAL
MARINA SANTOS
PEDRO CURI
RICARDINHO DA SAÚDE
ROGER MARTINS
VALDOMIRO PEREIRA
ACM TONHÃO
DARIO BUENO
DIRETOR MARCELO
ELIAS CAZARINO MOTORISTA
FRAN ALVARENGA
GERALDO REBELLO
GERUZA DA ENFERMAGEM
MARCÃO DA CONSTRUÇÃO
MARCIA DA FACILCRED
PITO
PROF. DOUGLAS ELIAS
PROFESSORA CLÁUDIA BARBOSA
RAFAEL JUVELE
SANDRÃO JD DO VALE
TELMA TAMIÃO
THIAGO DIAS
ANA LINO
BENEDITA
ENIO SILVESTRE
GIOVANNI BOMBEIRO
JOAQUIM LEITE
JOAQUIM SÃO SILVESTRE
JUAREZ ARAÚJO
LINGUINHA
LUCIANA VINHAS
MARCELO CARDOZO
MARIA CORREIA
MARQUINHOS UBER
PASTOR TIÃO
PAULINHO DO ESPORTE
PEDRO MOTTA JUNIOR
PETRÔNIO DUARTE
PROF AMARILDO
SANDRA JESUS
SILVANIA SANTOS
VINICIUS PEREIRA
ABNER
ADERBAL SODRE
ADIR ROSSI
BENE PEIXOTO
CABO JUEX
DR RODRIGO SALOMON
GERALDO COELHO
GORETTI

NÚMERO
22333
22153
22000
22310
22222
22345
22555
22232
22680
22111
35001
35999
35100
35111
35741
35678
35912
35123
35310
35367
35010
35175
19444
19109
19119
19191
19000
19500
19178
19400
19900
19789
19910
19300
19999
19700
19602
19030
19007
19777
19123
19559
11123
11333
11234
11777
11251
11000
11400
11210
11800
11025
11199
11190
11300
11113
11360
11222
11011
11200
11500
11226
28282
28300
28999
28500
28111
28888
28976
28321
28492
28456
28100
28777
28123
40666
40124
40123
40706
40646
40456
40001
40777
40400
40200
40333
40444
40555
40100
40127
40233
55500
55000
55233
55010
55400
55333
55555
55655
55755
55126
55345
55027
55123
55678
55600
55777
55222
55888
55800
55455
45500
45056
45610
45345
45101
45000
45800
45450

PARTIDO
PL
PL
PL
PL
PL
PL
PL
PL
PL
PL
PMB
PMB
PMB
PMB
PMB
PMB
PMB
PMB
PMB
PMB
PMB
PMB
PODE
PODE
PODE
PODE
PODE
PODE
PODE
PODE
PODE
PODE
PODE
PODE
PODE
PODE
PODE
PODE
PODE
PODE
PODE
PODE
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PRTB
PRTB
PRTB
PRTB
PRTB
PRTB
PRTB
PRTB
PRTB
PRTB
PRTB
PRTB
PRTB
PSB
PSB
PSB
PSB
PSB
PSB
PSB
PSB
PSB
PSB
PSB
PSB
PSB
PSB
PSB
PSB
PSD
PSD
PSD
PSD
PSD
PSD
PSD
PSD
PSD
PSD
PSD
PSD
PSD
PSD
PSD
PSD
PSD
PSD
PSD
PSD
PSDB
PSDB
PSDB
PSDB
PSDB
PSDB
PSDB
PSDB

NOME URNA
GUARDA SALOMÃO
LELO LIMA
LUCI UETI
MARIA AMELIA
NELSINHO
PASTOR PAULO
PASTOR RUBENS VIEIRA
PATRICIA BRISON SALVA VIDAS
PATRICIA JULIANI
PEDRÃO DO BICICROSS
PROF DONIZETE BOLAO
ZE MARIA
BETH GRÁFICA
ELZA SANTISTA
FÁTIMA DA ENFERMAGEM
FERNANDO SILVA
FLÁVIA SANTANA
HIRLO REIS
JOEL LEITE BOMBEIRO
JONATHAN DESTRO
KLEITON TOBIAS
LINO JACAREI
MAX MACHADO
MESTRE NARCISO CAPOEIRA
OBREIRO XICO BOMBA
POLICIAL CRISTIANE
PROF. EMANOEL LIMA
PROF MARCOS CIRIACO
RAFAEL COLÔNIA
TIA GUIMA
VOLNER UHUUUUUU
WASHINGTON EMILIANO
DAVI DOS QUÍMICOS
JULIANO FARIAS
SARA DA BANCADA PLURAL
CÉLIO DIAS
DANIEL TEIXEIRA
GABRIELLY ANDRADE
ADENILSON MARINS
ALEX SANDRO REIS
ALMIR BORALÁ
CARLOS AUGUSTO SASSÁ
DANIELE REBELO
DEUSDEDIT ARAÚJO
DR OLAIR
ELENITA MARTINS
JOSÉ FRANCISCO
LIÉDJA SILVA
LUIS FLAVIO (FLAVINHO)
MARIA CRISTINA - PSICÓLOGA
NEUSA CARDOSO
PASTOR ROSEMARIO
PROFESSORA PÂMELA ROQUE
ROSE GASPAR
RUBERCI
SELMINHA
VIVIAN PELODAN
ZELÃO
ASSIS
BIA ( BEATRIS TOLEDO)
DR. ANDERSON MARVIN
DR. AURÉLIO SANT ANNA
ÉMERSON DO COMÉRCIO
ENG. BRUNO LANCINI
ÉRICA LOVE
FABRÍCIO BARBA
JOELMA VALÉRIA
MIRNA DO PORTAL ALVORADA
NEI
NERI DO TAXI
PAULINHO DA VIGILÂNCIA
PROFESSORA MARIA HELENA ARICE
REINALDO DE MORAIS
REMOLUCHETTI
ROANA SOUZA
SILAS
SORRISO
THIAGO EM AÇÃO
ARI MORAES
BETINHO
CHIQUINHO DO PRIMAVERA
DONIZETE DO CEMITÉRIO
GLÁUCIO ALMEIDA
ISRAEL NEVES
JORGE JORNALEIRO
KORE ARAÚJO
LAZINHO DO CAMINHÃO
LEO DO PARQUE DOS PRÍNCIPES
LUCIANE LIMA
PASTORA VANESSA
PAULO DA HORTA
PROFESSORA ROSALINA
PROF RONALDO
RAFAELA CARVALHO
ROSY BARROS
SIDNEI MOREIRA
TATIANA VENTURELLI
WASHINGTON
ADRIANA SIVA
ALESSANDRA
ALEXANDRE ROSA
ANNE PAIVA
CASSIANO RICARDO
CRIS PEDRO
DIOBEL DA DIDOLS
GLEIDSON SANTOS
HERNANI BARRETO
JARDEL ALMEIDA
MARCONDES DO MEIA LUA
MIRO DA OTICA
PASTOR ELIAS DA CASA RENASCER
ROBERTA CRISTINA
ROGÉRIO TIMÓTEO
SOL CARVALHO
TIO ARMINDO
TIU FLAVIO ISSA
TORRALBO
VIVIAN DOS SANTOS

NÚMERO
45153
45555
45123
45333
45100
45745
45777
45678
45900
45444
45007
45321
17999
17650
17108
17800
17777
17333
17193
17700
17017
17500
17153
17321
17456
17190
17000
17161
17407
17289
17900
17038
50000
50123
50777
16123
16727
16016
13333
13933
13640
13456
13400
13414
13134
13151
13005
13300
13690
13123
13100
13200
13000
13613
13027
13137
13221
13500
14123
14800
14777
14321
14333
14577
14446
14023
14144
14222
14700
14500
14888
14400
14300
14404
14444
14567
14100
14000
43100
43013
43456
43690
43555
43321
43333
43023
43147
43200
43238
43123
43000
43888
43300
43043
43001
43777
43999
43769
10987
10200
10321
10017
10038
10333
10555
10775
10777
10010
10001
10770
10103
10007
10123
10181
10601
10456
10100
10800

PARTIDO
PSDB
PSDB
PSDB
PSDB
PSDB
PSDB
PSDB
PSDB
PSDB
PSDB
PSDB
PSDB
PSL
PSL
PSL
PSL
PSL
PSL
PSL
PSL
PSL
PSL
PSL
PSL
PSL
PSL
PSL
PSL
PSL
PSL
PSL
PSL
PSOL
PSOL
PSOL
PSTU
PSTU
PSTU
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PTB
PTB
PTB
PTB
PTB
PTB
PTB
PTB
PTB
PTB
PTB
PTB
PTB
PTB
PTB
PTB
PTB
PTB
PTB
PTB
PV
PV
PV
PV
PV
PV
PV
PV
PV
PV
PV
PV
PV
PV
PV
PV
PV
PV
PV
PV
REPUBLICANOS
REPUBLICANOS
REPUBLICANOS
REPUBLICANOS
REPUBLICANOS
REPUBLICANOS
REPUBLICANOS
REPUBLICANOS
REPUBLICANOS
REPUBLICANOS
REPUBLICANOS
REPUBLICANOS
REPUBLICANOS
REPUBLICANOS
REPUBLICANOS
REPUBLICANOS
REPUBLICANOS
REPUBLICANOS
REPUBLICANOS
REPUBLICANOS
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Geral

Munícipes que pagaram pelo asfaltamento
de 16 ruas no bairro Parque dos Príncipes,
em 2007, poderão ter o dinheiro de volta
A Redação
O Supremo Tribunal
Federal (STF) confirmou
a condenação solidária da
Prefeitura de Jacareí e da
empresa Soemeg Terraplanagem, Pavimentação
e Construção Ltda. (falida
em 2016) a indenizarem
integralmente munícipes
que pagaram pelo asfaltamento de 16 ruas no bairro Parque dos Príncipes,
no ano de 2007. A decisão
transitou em julgado em

agosto passado e não cabe
mais recurso.
De acordo com a sentença do STF, o laudo pericial produzido na ação
civil pública movida pela
Promotoria de Justiça do
Consumidor confirmou
diversas falhas na execução da obra e na qualidade do produto entregue.
O MP apurou que o asfalto não foi preparado
com a qualidade necessária, derretia em dias
de calor, deformando-se

Confira os dados mais recentes da
Covid-19 em Jacareí, de acordo com informações
divulgadas pela Prefeitura Municipal.

ARQUIVO/DJ

Município terá que indenizar moradores
por asfalto de má qualidade em Jacareí

O Promotor de Justiça José Luiz Bednarski, responsável pela
propositura e acompanhamento da ação

com a passagem de veículos, desprendendo-se facilmente do solo e

formando buracos.
A decisão desonerou
os pagantes de prestações

pendentes e determinou o
reembolso total das parcelas quitadas, com correção monetária e juros.
Na época, o valor inicial do contrato foi de R$
1,081 milhão com dois
aditamentos para a realização dos serviços que
atingiram mais R$ 200
mil. O PCMM - Plano
Comunitário Municipal
de Melhoramentos – determinava que 70% da
obra sejam pagos pelos
moradores e os outros
30% pela Prefeitura.
As vias asfaltadas foram: Príncipe do Japão
Naruhito, Princesa Ana
Beatriz, Príncipe da Noruega Harald V, Príncipe
Pedro III H. de Bragança, Rua Dom Luiz, Rua
Princesa Victória, Dom
Carlos, Dom Miguel,
Rua Dom Afonso de
Santa Maria, Rua Príncipe Michel, Princesa
Esperanza de Bourbon,

Princesa Dona Eleonora
de Lagne, Príncipe Napole Victorio Emanuel,
Rua Príncipe Saint Germaine James II, Príncipe Canterbury Henry e
Rua Príncipe Liechtens
Hans Adams.
RESSARCIMENTO
O Promotor de Justiça José Luiz Bednarski,
responsável pela propositura e acompanhamento da ação durante todo
o seu trâmite, explica
que os consumidores
atingidos que mantiveram os comprovantes de
pagamento consigo poderão exigir judicialmente o
cumprimento individual
da sentença, mediante
patrocínio por advogado.
Para obtenção dos documentos necessários do
processo, os interessados
deverão solicitar cópia digitalizada ao e-mail pjciveljacarei@mpsp.mp.br.

Educação municipal
divulga links para
rematrículas e
inscrições de 2021
A s remat r íc u las,
para alunos já matriculados na rede municipal
de Jacareí, e inscrições
(solicitações de vaga)
para as unidades escolares, para o ano letivo de
2021, já estão abertas. A
informação é da Prefeitura de Jacareí, através
da Secretaria Municipal
de Educação.
Este a no, dev ido
à pandem ia de Cov id-19, todo o pro cesso será online. Os
links ficarão disponíveis, até o dia 6 de novembro, no site www.
edujacarei.com.br.

CONFIRA OS
LINKS DIRETOS
Rematrícula
Link: https://www.edu
jacarei.com.br/
rematricula2021/
Inscrição
Solicitação de vaga
(fora da escola pública
- Pré-escola,
1º ao 5º ano e EJA)
Link: https://www.
edujacarei.com.br/
solicitavaga2021/
Inscrição de Creche
Link: https://www.edujacarei.com.br/creche2021/
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Variedades

Campanha do Arquivo Público de SP
valoriza acervos pessoais e familiares D
DIVULGAÇÃO

arquivos e memória, produção de arquivos, legislação de dados pessoais,
documentos digitais e
estimulará o público a
participar com perguntas, sugestões e contando suas experiências
com arquivos pessoais e
familiares.

Do outro lado, Andrés Escobar (1967-1994). Zagueiro
da seleção colombiana com apenas 9 anos de carreira,
despontou no Atlético Nacional, onde ficou de 1985 a
1989 e de 1990 a 1994, com curta passagem pelo clube
suíço Young Boys, entre 1989 e 1990. Na Copa do Mundo
de 1994, foi autor do gol-contra na partida com os EUA,
na 2ª rodada da 1ª fase, que terminou 2 a 1 ao Tio Sam.
Os colombianos eram apontados por muitos, dentre
eles Pelé, como os favoritos para conquistarem aquela
Copa, mas acabaram eliminados ainda na parte inicial uma vitória de 2 a 0 contra a Suíça na rodada final e 3 a 1 a
favor da Romênia na estreia. Antes, em 1993, encantaram o
mundo com campanha excepcional e futebol de grandeza
ímpar nas Eliminatórias, com o êxito de golearem fora de
casa a Argentina por acachapantes 5 a 0.
Os diretores e irmãos Jeff e Michael Zimbalist contaram
estas 2 histórias paralelamente no documentário ‘Os Dois
Escobares’ (2010), com coprodução da emissora esportiva
ESPN. A fita escancara com rara sobriedade os sujos bastidores da nação mergulhada no fiasco econômico e social
que quase a colapsou: a Colômbia das décadas de 80-90.
Os líderes do tráfico de drogas - Pablo era o número
1 -’patrocinavam’ os principais clubes de futebol do país,
a ponto de interferirem, sem precisar fazer muita força,
nos resultados do torneio nacional e da Libertadores de
1989, quando o Atlético de Andrés levantou o caneco de
campeão, com a lavagem de dinheiro correndo solta e
assassinatos de árbitros, idem, bem como os de políticos
‘inimigos’.
O filme retrata a origem humilde de ambos e os destinos pouco semelhantes da dupla. Muitos afirmam que se
Pablo estivesse vivo em 1994 Andrés jamais seria morto
numa suposta briga de bar. É de se pensar.
Duração: 104 minutos. Cotação: bom.

 SERVIÇO
CAMPANHA ‘ARQUIVO
NOSSO DE CADA DIA’

Todos os vídeos estão disponíveis no YouTube do APESP

Os Escobares

e um lado, Pablo Escobar (1949-1993). Traficante
bilionário, fugitivo perspicaz, idolatrado pelo Foro
de SP e demais esquerdistas da América Latina
que costumam apoiar bandidos que citam Maquiavel
enquanto constroem casas populares, ao mesmo tempo em que destroçam famílias viciando-os em drogas e
assassinando seus membros, em geral adolescentes ou
jovens de 18, 20 anos.

A campanha de modo virtual também propõe uma reflexão sobre o direito à memória
Para mostrar ao cidadão que seus arquivos
pessoais são importantes
e devem ser preservados,
o Arquivo Público do Estado de São Paulo iniciou
a campanha ‘Arquivo
Nosso de Cada Dia’. Em
vídeos curtos, especialistas convidados ensinam
como organizar, preservar, recuperar e até mesmo gerenciar documentos
do dia-a-dia. Esse material inclue fotografias
em papel e digital, CDs,
VHS, discos de vinil, cartas, antigos cadernos de
receita e de anotações, álbuns, livros e até mesmo
notas e boletos pagos. A
campanha também propõe uma reflexão sobre
o direito à memória.
A campanha ainda
abordará temas como
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Todos os vídeos estão disponíveis no YouTube do APESP.
Mais informações no site e
redes sociais: www.arquivoestado.sp.gov.br; wwwwwww.
facebook.com/arquivoestadosp; www.instagram.com/
arquivoestadosp/; twit ter.
com/arquivoestadosp youtube.com/arquivopublicosp;
#ArquivoNossoDeCadaDia
#ArquivosPessoais.

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

ILUSTRAÇÃO

Recomendamos...

Horóscopo

VISITE: WWW.OMARCARDOSO.COM.BR

ÁRIES
21/03 a 20/04
Dia propício, desejos concluídos e exaltação profissional e social estão previstos
para você agora. Muito boa influência
também aos assuntos pessoais e as artes
de um modo geral. Dia bom para jogos,
sorteios e loterias.

TOURO
21/04 a 20/05
Tendência à tristeza e ao pessimismo.
Deverá evitar tais coisas para que tudo
possa correr bem para você neste período. Cuide de sua saúde, evite acidentes
e só viaje se for de extrema necessidade.
Elevação mental.

GÊMEOS
21/05 a 20/06
O sol lhe promete um período dos mais
favoráveis. Você fará bons negócios, bons
planos com relação ao futuro. Também
bons contatos pessoais, ótimas relações
sociais, sentimental e amorosa. Aproveite.

CÂNCER
21/06 a 21/07
Dia dos mais afortunados para você, mas
desde que evite a indecisão. Deverá, também,
impor sua personalidade ao tratar com terceiros para que seu crédito e reputação aumentem. Dia bom para as questões amorosas.

LIBRA
23/09 a 22/10
Novos planos para sua elevação de cargo
e de conhecimentos profissionais deverá
ser estudados agora. De resto, a influência
será ótima para a vida amorosa e familiar e
para tratar com amigos e personalidades.

LEÃO
22/07 a 22/08

ESCORPIÃO
23/10 a 21/11

Período que lhe promete muito êxito material, social e profissional, devido ao bom
aspecto astral em seu horóscopo. Todavia,
para que tudo saia conforme suas pretensões
haja com otimismo.

Indícios favoráveis nos seus assuntos pessoais e profissionais. Obtenção de segredos
importantes. Continue tendo confiança em
si mesmo. A partir de agora, você estará
se encaminhando para um melhor período
profissional.

VIRGEM
23/08 a 22/09

SAGITÁRIO
22/11 a 21/12

Cuidado com a vida conjugal. Benéfica influência astral para tratar de questões sociais
pendentes, para lucrar em negócios iniciados
anteriormente e a sua prosperidade profissional. Boa disposição para o trabalho.

Fase em que se não precaver, facilmente
poderá envolver-se em escândalos e discussões. Procure cuidar de seus afazeres e não
se envolva em questões que não lhe digam
respeito. Êxito social e tranquilidade na vida
romântica. Tudo estará bem neste momento.

CAPRICÓRNIO
22/12 a 21/01
Muito bom momento para fazer novas experiências científicas ou psíquicas, assinatura de contratos, diversões e para a vida
sentimental. Pode iniciar longas viagens, o
fluxo favorece. Ótimo aos estudos.

AQUÁRIO
21/01 a 19/02
Talvez não consiga agora ou nestes próximos dias, a inteira liberdade que quer
e precisa. Mas é provável que se meditar
sobre a opinião dos outros, terá maior recompensa num futuro próximo. Sucesso
cultural e público.

PEIXES
20/02 a 20/03
Há boas e negativas influências. Mas para
que tudo saia a seu gosto você deverá usar
a inteligência e perícia principalmente no
tratar de negócios. Cuide também da saúde,
da reputação e principalmente de seu dinheiro, pois está predisposto a gastar a esmo.

ProAC Expresso LAB tem inscrições
abertas até o dia 3 de novembro

A

Secretaria de Cultura e Economia Criativa de São Paulo
destinou ao menos R$ 75 milhões para os 25 editais
do ProAC Expresso LAB, uma das frentes da Lei Aldir
Blanc criada para atender o segmento cultural após a crise instalada com a pandemia de Covid-19. As linhas estão
abertas para inscrições de projetos culturais até o dia 3 de
novembro e abrangem tanto pessoas físicas quanto jurídicas.
Estão disponíveis editais para todas as áreas da cultura,
como teatro, dança, audiovisual, artes visuais, patrimônio
material e imaterial, eventos, circo, museus, literatura, produção cultural online, música e espetáculos infanto-juvenis.
Mais informações, acesse: www.dadosculturais.sp.gov.br.
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www.diariodejacarei.com.br

Publicidade

31 de outubro a 06 de novembro de 2020

