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Prefeitura oferece descontos de até 90%
em multa e juros de débitos municipais O
A iniciativa tem como objetivo auxiliar o contribuinte em meio à crise econômica e financeira gerada pelos efeitos da pandemia de Covid-19. PÁG.3

governador João Doria (PSDB) lançou o
Plano Estadual de Imunização contra o
coronavírus. A campanha vai começar
no dia 25 de janeiro, com a vacinação de profissionais da saúde e idosos. PÁG. 5
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Câmara aprova 10 dos 13 projetos
da pauta da última sessão de 2020

Alunos de psicologia de faculdade
atendem gratuitamente em Jacareí

EDP amplia período do feirão de
negociação para acordo de débitos

Especialista do Inca alerta para
sintomas de câncer do colo do útero
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ÚLTIMA SESSÃO

Editorial

Conhecimento

A Câmara Municipal realizou na quinta-feira (10) a última
sessão de 2020, aprovando dez dos 13 projetos que estavam
na Ordem do Dia, entre eles a proposta que alterou pontos
específicos da lei que trata sobre transporte de passageiros
em veículos de aluguel em Jacareí. Aproximadamente 20 taxistas estiveram presentes demonstrando apoio ao projeto.
DIVULGAÇÃO/CMJ

TRIBUNA LIVRE

O presidente do Sindicato dos
Taxistas Autônomos de São José
dos Campos, Sidney Pirozzi, utilizou a Tribuna Livre para pedir a
votação positiva ao documento e
o classificou como “uma melhoria
a toda categoria”.

ALTERAÇÕES

De autoria de Abner de Madureira e Patrícia Juliani
(ambos do PSDB), destacam-se no projeto a obrigatoriedade
de o veículo possuir quatro portas e ar-condicionado; a possiblidade de transferência de alvará para outro permissionário;
o pagamento com cartão; a alteração no dia e horário das
bandeiras e outras mudanças. De acordo com os autores, a
legislação foi promulgada há 42 anos, sendo necessária as
devidas atualizações. O projeto aguarda sanção ou veto do
prefeito Izaias (PSDB).

REJEITADOS

Por 11 votos contrários e um favorável, a proposta que
dispõe sobre instalação ou melhoria da iluminação pública
em paradas de ônibus, de autoria de Lucimar Ponciano (MDB),
foi rejeitada pela Casa. Os vereadores justificaram a negativa
afirmando seguirem o parecer jurídico da Câmara, que opinou
pelo arquivamento por “estipular uma obrigação ao Executivo
que já é de sua alçada, sem, contudo, apresentar elementos
de suplementação às regras vigentes que justifiquem a sua
promulgação”.

MAIS UM...

Lucimar (que não se reelegeu) ainda viu outro projeto
de sua autoria ser rejeitado pelo mesmo placar: a proposta que
que trata da instalação de botões de emergência nos estabelecimentos públicos de saúde, creches e escolas municipais
instaladas em Jacareí. Embora o parecer jurídico tenha sido
favorável, os demais membros da Câmara entenderam que o
projeto causaria despesas à Prefeitura, rejeitando o documento.
DIVULGAÇÃO/CMJ

CIDADÃ JACAREIENSE

Em sessão realizada na sexta-feira (11), a Câmara Municipal concedeu o título de Cidadã Jacareiense à
Dra. Renata Rivitti, que atua há nove
anos na Promotoria de Justiça de
Jacareí. A homenagem se deu por força de decreto de autoria da vereadora
Lucimar Ponciano.

C

ARREIRA

Dra. Renata é formada em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo – PUC/SP. Antes de ingressar
no Ministério Público de SP, em 1997, trabalhou no Ministério
Público de Minas Gerais. Em janeiro de 2011, passou a ser a
titular do cargo de 4ª Promotora de Justiça de Jacareí. Em
2012, assumiu as atribuições na defesa dos direitos humanos
da infância e da juventude, das pessoas com deficiência, dos
idosos e da inclusão social.

Que saiam de perto!

T

erminou sexta-feira (11) a
FLIJ-Feira Literária de Jacareí, consequência natural
da campanha anterior ‘Jacareí
Cidade Leitora’ – ambas de responsabilidade da Secretaria Municipal da Educação.
‘E – você pode perguntar – o
que tem isso a ver com minha
vida diária?!’ Tudo, se você entender ‘leitura e literatura’ no
sentido amplo dessas palavras.
O aprendizado da leitura é anterior ao de aprender-se a ler; e
o da literatura, óbvio, posterior.
Não cabem aqui detalhes
técnicos, mas é bom saber que
somos capazes de ‘ler’ o mundo logo depois de nascermos.
‘Um bebê que chora para mamar
ao notar a presença da mãe, já
aprendeu a ‘ler’ que esta é uma
forma de comunicar-se’, dizem
os especialistas.
Por isto é importante sabermos se estamos lendo correta
ou incorretamente os diversos

‘recados’ que recebemos todos
os dias durante nossa estada por
aqui. Exemplo: neste ano, tão diferente dos anteriores, vimos
políticos sem o menor escrúpulo a roubar dinheiro destinado à
saúde da população, como nos

Felizmente, grande
parte desses malfeitores
também são muito
ruins da ‘leitura’ a
qual nos referimos
escândalos dos hospitais de campanha. Outros utilizam situações
de fragilidade psicológica social
(leia-se a atual pandemia) para
intimidar ainda mais as pessoas e
obter vantagens a qualquer preço.
Há candidatos com nível muito

baixo de entendimento, a ponto
de postularem cargos eletivos
sem saber com clareza o mínimo exigido para o exercício
de tais cargos, e outras tantas
covardias incontestáveis que
afloraram em 2020.
Felizmente, grande parte
desses malfeitores também
são muito ruins da ‘leitura’
a qual nos referimos. Adeptos de uma ‘literatura’ ultrapassada não interpretaram o
quanto a população está farta
disso tudo.
Perderam feio nas eleições
recentes; Câmara, Senado, STF,
Presidência e órgãos derivados
‘puseram as barbas de molho’
logo depois de 15 de novembro. E olhe que o eleitor está
apenas na fase de aprender a
‘ler corretamente’; quando essa
massa sofrida aderir para valer
à ‘leitura e à literatura da vida
diária’, que saiam de perto!
É a nossa opinião.

*Cida Oliveira

S

audades dos tempos
normais né? Esse ano,
nada está sendo fácil.
Nunca percorri caminhos
tão óbvios com tantas dificuldades e incertezas. Eu,
sinceramente, ando com
uma nostalgia imensa.
Quando poderíamos prever um fim de ano que teríamos que substituir o Papai
Noel ‘físico’ pelo virtual? As
vendas online já estavam
chegando e todos nós já
estávamos nos preparando
para grandes mudanças no
varejo. Mas, e o Papai Noel?
Pensei muito, e como
essa época é de reflexão
e avaliação, decidi ter uma
conversa sincera com ele,
ter um papo reto mesmo,
olho no olho, assim como as
crianças fazem quando querem pedir seus presentes.

Papo reto com o Papai Noel
Abri meu coração. Quando decidi que teríamos o
Papai Noel ‘de verdade’ no
shopping, falei para ele de
todos os protocolos e dos
cuidados que precisamos
ter com todos. Minha intenção era escutar também um pouquinho a opinião dele, que é tão sensato
com todos.
Em nossa conversa, ele
entendeu e concordou, mas
em seguida ele me contou
que os empregos estavam
em baixa esse ano. Então,
com todo cuidado, lembrei
de conselhos tão antigos
que sugerem que nos colo-

quemos no lugar do outro,
que a gente decida com a
razão, mas que uma pitada
de emoção pode sim ser
fundamental. E lá está ele!
Muito bem protegido em
uma redoma de vidro! Feliz, conversando e alegrando
crianças e adultos.
Quando sentei para fazer meu pedido, ele fez um
breve agradecimento, dizendo que poucos amigos estão
trabalhando neste ano. Disfarcei a emoção.
Para finalizar, curiosa,
perguntei sobre os pedidos que ele tem recebido
e ele me contou: “Sabe, as

*Laís de Castro Carvalho

O

clássico crime de estelionato está previsto
no Artigo 171 do Código Penal, no qual é crime
obter para si ou para outrem,
vantagem ilícita em prejuízo
alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício ardil ou qualquer
outro meio fraudulento.
Reflexo do período contemporâneo que vivemos,
surge o denominado “Estelionato Sentimental”. Essa
vertente se caracteriza por
induzir pessoa à falsa ideia
de algo, com intento de beneficiar-se mediante atos
ilícitos dentro de um relacionamento amoroso. Temos
aqui a confiança afetiva
que é depositada no parceiro e em contrapartida,
o indivíduo que se vale dos
sentimentos do outro para
obtenção de vantagens.

Estelionato Sentimental
A essência do estelionato sentimental se dá na
concepção de que relacionamentos amorosos estão
diretamente ligados a sentimentos de confiança, veracidade e fidelidade. Logo,
quando temos a ruptura
destes elementos por meio
de condutas ardilosas de
uma das partes, há o estelionato sentimental. Observa-se que não há somente
prejuízo material envolvido,
mas também prejuízo moral
e psicológico, devendo ser
reparado em decorrência do
abuso de confiança dentro
da relação. Muitas vezes a
própria vítima disponibiliza

valores e objetos, ou seja, há
prestação patrimonial envolvida sendo caracterizada a
vantagem ilícita e o prejuízo
do outro, resultando também em fraude intelectual.
Essa perspectiva de
estelionato é passível de
indenização quando reconhecida sua materialidade.
De acordo com o Artigo
186 do Código Civil, a responsabilidade civil deve
ser verificada e caso seja
constatada, surgirá o dever
de indenizar daquele que a
incorreu. Portanto, o sujeito
que por ação ou omissão,
negligência ou imprudência,
violar direito e causar dano

crianças continuam pedindo mesmo os brinquedos, e
aguardando suas balinhas.
Mas todas as crianças falam
das saudades que sentem
dos colegas da escola”, ele
me disse.
“E os adultos?”, perguntei. A resposta foi: “Poucos
pedem algo material, mas
todos, todos mesmo, pedem
saúde e que mantenha sua
família mais próxima”.
Eu não pedi nada. Só
agradeci pela oportunidade que tenho em conseguir
proporcionar momentos
inesquecíveis para tantas
pessoas. Continuo com
saudades dos meus dias
normais, mas confesso
que aprendi muito com
tantos desafios.

*Cida Oliveira, diretora de
marketing do Grupo Tacla
Shopping.
- ainda que moral - comete
ato ilícito.
Analisando doutrinariamente o tema, observamos
que a “mente” do indivíduo
possui seu valor, o chamado “capital mental”. Assim,
está vinculada ao bem-estar da pessoa, influenciando diretamente no seu
comportamento. Aqui há a
relação direta do dinheiro
dentro do relacionamento.
A partir da ideia de que todo
relacionamento deve se estabelecer com base na boa-fé, sendo livre a sua forma,
é certo que quando uma das
partes age contrariamente a
isso, surge o estelionato no
relacionamento, emergindo
a obrigatoriedade de ressarcimento de prejuízos.

*Laís de Castro Carvalho, advogada pós graduada em Direito
Previdenciário, membro da Paulo
de Tarso Advogados.
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Prefeitura oferece descontos de até 90%
em multa e juros de débitos municipais
A iniciativa tem como objetivo auxiliar o contribuinte em meio à crise econômica e financeira gerada pelos efeitos da pandemia

DIVULGAÇÃO/PM

PM prende
membro
do PCC no
em Jacareí

A Polícia Militar prendeu, na segunda-feira
(7), um integrante da
facção criminosa PCC.
A ação ocorreu numa
área invadida denominada ‘Coração Valente’,
no bairro Bandeira Branca. O criminoso era procurado da Justiça pela
prática de homicídio em
Caraguatatuba, Litoral
Norte de São Paulo. A
PM informa que também foi localizado na
residência do indivíduo
um pé de maconha de
aproximadamente
70cm de altura.

DIVULGAÇÃO/ARQUIVO

Justiça do
Trabalho anula
demissões na
Latecoere

A Justiça do Trabalho
de Jacareí determinou a
anulação da demissão
de 104 trabalhadores
da Latecoere, fábrica
do setor aeronáutico
localizada no município.
A decisão (cabe recurso) atende a uma ação
movida pelo Sindicato
dos Metalúrgicos. A
empresa terá de reintegrar os funcionários e
pagar todos os salários
e direitos retroativos à
data das dispensas. Os
cortes foram feitos em
abril, em plena pandemia do coronavírus.

o Município reduzir o estoque de ações de execução fiscal.

DIVULGAÇÃO/PMJ

Programa de Recuperação Fiscal vai conceder

anistia parcial de multa
e juros de mora para diversos débitos tributários
e não tributários, entre
os dias 1º e 20 de janeiro de 2021, em Jacareí.
O projeto, de autoria do
executivo, foi aprovado
pela Câmara Municipal
no dia 02 de dezembro.
A iniciativa tem como
objetivo auxiliar o contribuinte em meio à crise
econômica e financeira
gerada pelos efeitos da
pandemia de Covid-19,
com descontos de até
90% dos valores, aos
contribuintes inscritos
em dívida ativa.
De acordo com a atual
administração, o Programa proporciona justiça
social, “facilitando o
pagamento de quem se
tornou inadimplente,
sem abrir mão do valor
principal corrigido e de
parte das multas e juros”, além de possibilitar

COMO PROCEDER
O contribuinte pode
checar seus débitos através do site da Prefeitura e gerar o boleto para
ader i r ao prog rama,
com descontos de 90%
dos valores de multa e
juros de mora, no caso
de pagamento à vista.
Os boletos poderão ser
expedidos virtualmente, evitando-se filas e
aglomeração.
O AtendeBem também está aberto entre
segunda e sexta-feira,
das 8h às 17h, mediante agendamento pelo
Vista externa
da Central do
ISSQN, na Praça
dos Três Poderes,
em Jacareí

telefone (12) 3955-9000,
opção 2. Não haverá
atendimento sem hora
marcada.
ESCOLHA
Outra novidade é a
possibilidade de escolher
qual débito o contribuinte quer quitar. “Cada um
sabe as próprias possibilidades financeiras e pode
solicitar a melhor opção.
Estamos aqui para auxiliar e, também, permitir
que o município arrecade”, esclarece Anita
Soares, diretora de Administração Tributária.
O Programa de Recuperação Fiscal contempla
todos os débitos inscritos
na dívida ativa do município, tributários e não
tributários, como por
exemplo IPTU, ISSQN,
taxas municipais, preços
de serviços prestados por
estabelecimentos públicos, entre outros.

CPI indica penalidades à Ambiental e
mais rigor na fiscalização de contrato
A Redação
A Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI)
– formada pelos vereadores Luís Flávio (PT/presidente), Patrícia Juliani
(PSDB/relatora) e Juarez
Araújo (PSD/membro),
apresentou na quinta-feira (10) a conclusão do
processo de apuração de
supostas irregularidades
em contrato firmado entre a empresa Concessão
Ambiental Jacareí e a Prefeitura Municipal.
No documento, a CPI
concluiu que há “expressivos indícios da prática de
infrações nas esferas trabalhista e administrativa” e
recomendou o envio de cópia integral de todo o apurado ao Ministério Público
do Trabalho (Procuradoria
do Trabalho da 15ª Região)
para análise e providências
em seu âmbito de atribuições, em especial no tocante à fiscalização do efetivo
cumprimento da legislação
trabalhista.
Os vereadores também
concluíram a necessidade
de renegociação, a fim de
fixar prazo para o funcionamento da usina de
biodigestão e a renegociação de fixação de cronograma para renovação e
adequação da frota, com

ARQUIVO/CMJ

A Redação

Vereadores de Jacareí durante reunião da CPI da Ambiental
a finalidade de propiciar
condições seguras de trabalho aos empregados,
aplicação e execução das
penalidades contratuais,
com ampla publicidade à
população.
AMBIENTAL X
PREFEITURA
Entre os muitos depoimentos colhidos pela

comissão em meses de
trabalho, Gerson Pedro
da Silveira Silva, Diretor
Geral da Ambiental, relatou que os pagamentos da
Prefeitura não estão em
dia e que a administração
atual deve cerca de R$ 10
milhões à empresa. “Por
essa razão, a denunciada
teve diversas dificuldades,
deixando de honrar com

Comunicamos aos nossos leitores,
clientes e colaboradores, que estaremos com nossas atividades suspensas entre os dias
21 de dezembro de 2020 a
10 de janeiro de 2021, razão
pela qual a edição impressa
do Diário de Jacareí não estará circulando nesse período.

A direção

as questões trabalhistas”,
comentou. Apontou ainda
que em dezembro de 2019
a empresa obteve um parcelamento junto à Caixa
para que pudesse pagar o
FGTS em atraso.
Sobre os pagamentos
do ISSQN e do FGTS, a
secretária municipal de
Meio Ambiente, Rossana
Vasques, afirmou em depoimento que o ISS está
regular, “sobretudo pelo
fato de que é a própria

Prefeitura a responsável
pelo recolhimento. Quanto
à verba fundiária, salientou que a União ofertou
medidas mais brandas de
regularização, as quais foram aderidas pela empresa,
“de modo que não há irregularidade tangível nesse
sentido”, completou.
Cópias do relatório também foram encaminhadas
a todos os vereadores (para
ciência), à Prefeitura de Jacareí e à Concessionária.
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Alunos de psicologia de faculdade
atendem gratuitamente em Jacareí
De acordo com a coordenação de curso da Faculdade Anhanguera, inscrições para o primeiro semestre de 2021 estão abertas
ARQUIVO/DJ

A Redação

De acordo com a coordenadora do curso
de Psicologia, Lucimar
Gouvêa Diléo Cotoschk
Vieira, as consultas são
previamente marcadas
para ocorrerem conforme
a disponibilidade do aluno estagiário e da pessoa
que será atendida. Ela
explica que os atendimentos são supervisionados por professores
de psicologia e qualquer
pessoa pode se inscrever. “A terapia auxilia
no autoconhecimento
e melhora a qualidade
de vida, porque trata da
saúde emocional dos indivíduos”, diz.

Alunos da unidade
Anhanguera de Jacareí
atendem gratuitamente os
interessados em fazer terapia na clínica da faculdade durante a semana,
com horários agendados.
As inscrições para o primeiro semestre de 2021 já
estão abertas e podem ser
feitas por meio de formulário preenchido de forma
eletrônica.

Suzano participa da Festa Literária
de Jacareí com lançamento de livro
A Redação
A Suzano participou da
Feira Literária de Jacareí
(FLIJ) com o lançamento
virtual do livro ‘Crônicas da Cidade’, do qual
é parceira não apenas
como empresa incentivadora do projeto, mas
como parte na história de

Jacareí e da publicação.
O tema do livro é a
cidade de Jacareí, com
apoio da empresa através
da Lei de Incentivo à Cultura (LIC). A relação com
o lugar, as histórias familiares, as curiosidades e
as lembranças guardadas
estão sendo contadas na
publicação.

No total, 36 textos foram organizados pelos escritores Benedito Veloso
e Waldir Capucci. Essas
histórias – crônicas contadas pelos autores abordam
temas com jovens, idosos,
homens, mulheres; alguns
deles retratados terão pela
primeira vez um trabalho
publicado. O convite para
fazer parte do livro foi
realizado por meio das
redes sociais.
‘Crônicas da Cidade’
tem o objetivo de resgatar a leitura em família,
de partilhar e eternizar
as histórias que passam
de pais para filhos. “Acreditamos que as histórias
instigarão a curiosidade
dos filhos e netos para que
seus avós ou pais confirmem se vivenciaram aquilo ou situações parecidas.

Há várias citações de casas comerciais, famílias
tradicionais e costumes
de épocas. Assuntos para
boas risadas e contação de
histórias”, destacou Waldir Capucci, proponente
do projeto e um dos organizadores do livro.
“O livro é como um
relicário sobre a Jacareí
antiga e atual, fonte de
consulta de muitos anos. E
a Suzano é parte deste projeto, não só como parceira
na produção, impressão,
divulgação, entre outras
coisas, mas está na história
da cidade, então, é como
um personagem da publicação. É um importante
legado que queremos
deixar para Jacareí”, destacou Adriano Martins,
consultor de Desenvolvimento Social da Suzano.

José Luiz Bednarski

N

ão bastasse a morte recente de Diego Armando
Maradona, esta semana o mundo do futebol disse
adeus ao craque Paolo Rossi, algoz da Seleção
Brasileira na tragédia do Sarriá.
Rossi disputou duas Copas do Mundo (1978 e 1982).
Na segunda, foi campeão, artilheiro e melhor jogador
do torneio. Aplicou um ‘hat trick’ no selecionado que
encantou o planeta, nos gramados da Espanha.
Assim como Diego Armando, Paolo não faleceu em
decorrência do vírus Corona, lembrou nessa toldada
ocasião o advogado e filósofo esportivo João Bosco
Lencioni.
Para o referido mestre, e muitos com ele concordam,
enquanto a vida é um sopro, a magra um dia fatalmente
a todos colhe, sejam atletas ou sedentários, em qualquer
idade e pelas mais diversas causas.
Como receita perfeita para viver eternamente ou
morrer a contento ainda não foi inventada, cabe-nos

Contaminados no
funeral de Maradona
simplesmente a humilde lição de encarar a existência fugaz com coragem e desfrutá-la da melhor forma possível.
Renunciamos a um ano de nossas vidas, por conta de um
risco remoto de morte, enquanto convivemos normalmente
com outros mais irresistíveis e frequentes. O homem é o
lobo de sua própria liberdade.
Lavar as mãos frequentemente e evitar aglomerações são medidas sanitárias atemporais, que valem
para qualquer tempo e sensibilizam pessoas com um
mínimo de prudência.

DIVULGAÇÃO

Vista externa
da Faculdade
Anhanguera,
bairro Vila Pinheiro,
em Jacareí

Segundo a coordenadora, após o preenchimento da ficha de inscrição é
feita uma triagem e, em
seguida, ocorre o contato
com a pessoa interessada
para juntos encontrarem o
melhor horário de atendimento. Neste ano, devido
às férias escolares, os atendimentos já estão suspensos, mas retomam a partir
de março/2021.
Os interessados devem
se inscrever por meio
do link https://cutt.ly/
dhWa769.
A Faculdade Anhanguera de Jacareí fica na
rua Santa Catarina, nº 75,
Vila Pinheiro.

Capa do
livro
‘Crônicas
da Cidade’,
de Benedito
Veloso e
Waldir
Capucci

LANÇAMENTO
O lançamento de ‘Crônicas da Cidade’ aconteceu na sexta-feira (11), às
8h, de maneira virt ual.
O download do Ebook
p o d e r á s e r fe it o e m
uma página na internet
que será div ulgada no
dia do evento.

Neste ano, por conta da
pandemia, a FLIJ foi realizada de forma virtual,
entre os dias 05 a 11 de
dezembro, com transmissões pelos canais da
Secretaria Municipal de
Educação e da Fundação Cultural de Jacarehy
no Youtube.

Já o uso compulsório da focinheira de pano ou papel e
a restrição feroz ao ganha-pão dos trabalhadores, sem
comprovação científica segura da eficácia, são providências que só cabem no autoritarismo das mentes estreitas.
A Argentina é o país da aglomeração. Um em cada quatro hermanos reside na Grande Buenos Aires. Mais: 80%
da população portenha reside em 1% de seu território.
Uma multidão compareceu em avalanche do funeral
de Maradona, sem máscara. Os tementes a micróbio
afirmaram que dali quinze dias a Covid-19 estouraria no
seio daquela Nação.
Uma quinzena se passou, deu tempo de o bichinho
incubar e nada disso aconteceu: pelo contrário, a estatística de contaminação caiu pela metade, no país vizinho.
Até dá para entender onde os causadores desse vírus
e seus entusiastas querem chegar. Incompreensível é a
submissão dos sensatos.

José Luiz Bednarski é Promotor
de Justiça da Cidadania e do Consumido
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CONTRA O CORONAVÍRUS

25 de janeiro a 28 de março
9 semanas de duração
18 milhões de doses
Duas aplicações por pessoa, com intervalo de
21 dias entre a primeira e a segunda dose

CRONOGRAMA DE VACINAÇÃO
25/01
08/02
15/02
22/02
01/03
15/02
01/03
08/03
15/03
22/03

DOSE 1
Profissionais da Saúde, indígenas e quilombolas
Pessoas com 75 anos ou mais
Pessoas com 70 a 74 anos
Pessoas com 65 a 69 anos
Pessoas com 60 a 64 anos
DOSE 2
Profissionais da Saúde, indígenas e quilombolas
Pessoas com 75 anos ou mais
Pessoas com 70 a 74 anos
Pessoas com 65 a 69 anos
Pessoas com 60 a 64 anos

Governo de SP irá propor
parcerias com municípios
para garantir a vacinação
O Governo do Estado
vai propor aos municípios
a adoção de normas especiais para vacinação em
farmácias, quartéis da
Polícia Militar, escolas,
terminais de ônibus e
postos volantes em sistema drive-thru. O objetivo
é garantir a segurança da
população e evitar aglomerações nos locais de
imunização.
A estimativa é que o
esquema de logística e
segurança pública para
o Plano Estadual de Imunização envolva cerca
de 79 mil profissionais,
com 54 mil trabalhadores do setor de saúde e
25 mil agentes de segurança, entre policiais
militares e guardas civis
municipais.
CRONOGRAMA
O cronograma estipula cinco etapas de vacinação a partir do início
da campanha (confira as
datas abaixo). Até o fim
de março, o Governo de
São Paulo estima que quase 20% dos 46 milhões de
habitantes do estado estejam imunizados com
duas doses da CoronaVac
e conta com a rápida aprovação da vacina do Butantan pela Anvisa (Agência
Nacional de Vigilância
Sanitária).
A VACINA
A CoronaVac é desenvolvida em parceria internacional entre o Instituto
Butantan e a biofarmacêutica Sinovac Biotech. O
resultado da fase 3 com o
índice de eficácia do imunizante deve ser divulgado
na próxima semana.
Estudos clínicos já demonstraram que 94,7%
dos voluntários não tiveram evento adverso. Dos
que apresentaram alguma

reação, 99,7% relataram
sintomas de baixa gravidade, como dor no local
da injeção e dor de cabeça
leve. Artigo publicado
na revista científica The
Lancet apontou que a
va c i n a d o But a nt a n
produziu resposta imune em 97% dos participantes dos estudos.

Governo de São Paulo inicia vacinação
contra coronavírus no dia 25 de janeiro
Primeira fase prioriza
profissionais de saúde
e pessoas com 60 anos
ou mais; 4 milhões de
doses serão reservadas
a outros estados
O governador João Doria
(PSDB) lançou na segunda-feira (7) o Plano Estadual de
Imunização contra o coronavírus. A campanha vai começar no dia 25 de janeiro, com
prioridade para profissionais
de saúde, pessoas com 60 anos
ou mais e grupos indígenas
e quilombolas na primeira
etapa. São Paulo também vai
disponibilizar 4 milhões de
doses da vacina do Instituto
Butantan para outros estados.
“A vacina será gratuita
para todos no sistema público de saúde do estado de São
Paulo”, afirmou o governador. “Não estamos virando as
costas para o Plano Nacional
de Imunizações, mas precisamos ser mais ágeis e, por
isso, estamos nos antecipando. Somos todos a favor da
vida e de todas as vacinas”,
acrescentou Doria.
A previsão é que 9 milhões

GOVERNO DE SP

 PLANO ESTADUAL DE IMUNIZAÇÃO
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A CoronaVac é
desenvolvida
em parceria entre o
Instituto Butantan
e a Sinovac Biotech

de pessoas sejam imunizadas na primeira etapa, com
a aplicação de 18 milhões de
doses. O público-alvo prioritário abrange trabalhadores na
linha de frente de combate à
COVID-19, indígenas e quilombolas e, também, a faixa
etária com maior índice de
letalidade pela doença - 77%
das mortes provocadas pelo
coronavírus até agora são de
pessoas com mais de 60 anos.
A campanha será coordenada pela Secretaria de Estado da Saúde e implementada
em parceria com as 645 prefeituras de São Paulo. O objetivo
é dobrar o total de postos de
vacinação dos atuais 5,2 mil
para até 10 mil locais.

Confira os dados mais recentes da Covid-19
em Jacareí, de acordo com informações
divulgadas pela Prefeitura Municipal
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EDP amplia período do feirão de
negociação para acordo de débitos
Até o dia 20 de dezembro, clientes da Concessionária de energia elétrica terão condições diferenciadas para a quitação de débitos
a isenção de juros por
atraso no pagamento, ou seja,
entre a data
do vencimento da
fat u ra e
a data
da efetivação do
acordo, e
a redução
significativa da entrada mínima
de até 10% do
valor da dívida.
Durante todo o feirão os clientes poderão
parcelar os débitos em
até 24 vezes.
No período de 09 a
20 de dezembro, as condições de negociação
ILUSTRAÇÃO

A EDP, distribuidora de energia elétrica de
Guarulhos, Alto Tietê,
Vale do Paraíba e Litoral
Norte de São Paulo, ampliou o período do Feirão
de Negociação EDP, até o
dia 20 de dezembro, oferecendo condições especiais
na negociação de débitos
aos consumidores com dificuldades para manter as
contas de energia em dia,
seja para quitação à vista,
ou parcelada.
Nos dois primeiros
dia do Feirão (07 e 08),
os clientes que possuem
débitos, mas que não contam com parcelamentos
já existentes com a Distribuidora, encontraram
melhores condições e
maior flexibilidade com

Acordos
realizados pelo
EDP Online, na
internet ou
aplicativo, terão
entrada reduzida
durante todo o feirão

também estarão flexibilizadas, com
redução da entrada mínima
de até 15%
d o v a lo r
da dívida.
Além disso, excepcionalmente durante todo
o período
do feirão,
os cl ie ntes
que já possuem
débitos e parcelamentos de negociações anteriores também
encontrarão facilidades
para o acerto e renegociação de suas contas.
Para reforçar a ação
via canais digitais, sem

a necessidade do cliente
dirigir-se a uma agência
de atendimento presencial, evitando possíveis
aglomerações de pessoas,
durante todo o Feirão haverá melhores condições

Durante todo
o feirão os
clientes poderão
parcelar os
débitos em
até 24 vezes
pelo portal EDP Online,
www.edponline.com.br
ou pelo aplicativo EDP
Online, com a entrada
mínima de até 10% do
valor da dívida.

SEM SAIR DE CASA
No portal EDP Online,
www.edponline.com.br,
ou pelo aplicativo EDP
Online, disponível para
todas as plataformas de
smartphone ou tablets,
ou por meio do 0800 721
0123 o cliente negociar
e optar pela forma mais
conveniente para quitar
os débitos em aberto. Basta ter em mãos o número
de instalação e o CPF do
titular da fatura.
Para facilitar ainda
mais o contato do cliente,
a empresa disponibiliza
um contato via Whatsapp, por meio do número (11) 93465-2888 para
a consulta de débitos e
solicitação de código de
barras para pagamento.

O Feirão Serasa Limpa Nome foi prorrogado
até o dia 21 de dezembro
nos canais digitais da
empresa. Até o momento, foram mais de quatro
milhões de dívidas negociadas com descontos de
até 99%, e ainda restam

Até o momento,
foram mais de
quatro milhões de
dívidas negociadas
com descontos
de até 99%
mais de 60 milhões de
débitos para serem quitados com as mais de 50
empresas parceiras.
Além de poder acessar o serviço no site e
app da Serasa, os consumidores contam pela

primeira vez com mais
dois canais de renegociação: o número de
WhatsApp (11) 995752096 e o 0800 591 1222.
Como o atendimento
presencial nas agências
da Serasa está suspenso
desde março, as mesmas
condições de desconto
estão disponíveis nas
mais de sete mil agências dos Correios em
todo o Brasil.
Para assegurar uma
jornada digital simples
e segura sem que os usuários caiam em golpes
que levam o nome da
empresa, a Serasa criou
um roteiro prático para
que os consumidores
possam aproveita r a
oportunidade:
1º PASSO
Acessar o site www.
serasa.com.br ou baixar

ARQUIVO/DIVULGAÇÃO

Feirão Serasa Limpa Nome está prorrogado até o dia 21
Restam mais de 60
milhões de débitos para
serem quitados com as mais
de 50 empresas parceiras

 SERVIÇO
AGENDA/FEIRÃO SERASA LIMPA NOME
Data: Até 21 de dezembro.
Endereço: Canais oficiais da Serasa.

Canais digitais de Atendimento

Site www.feiraolimpanome.com.br
App google play | app store
Whatsapp (11) 99575-2096
Ligação gratuita 0800 591 1222.

o aplicativo no celular;
digitar o CPF e preencher um breve cadastro.
Com isso, é possível usar
os serviços com a garantia de que só você tem
acesso aos seus dados.
O consumidor também
pode regularizar débitos
financeiros pelo WhatsApp, através do número: (11) 98870-7025.
2º PASSO
Ao entrar na plataforma, todas as informações financeiras do
consumidor já aparecerão na tela, devidamente explicadas, incluindo
as dívidas que tiver. Se
quiser conhecer as condições oferecidas para
pagamento, basta clicar
pa ra ser di recionado
até uma nova página,
onde serão apresentadas as mais var iadas

opções para renegociar
cada débito.
3º PASSO
Depois que você escolher uma das opções
de valor, é só escolher
se vai ser à vista ou em
parcelas, e a melhor data
de vencimento.
4º PASSO
A plataforma da Serasa gera um ou mais
boletos, de pendendo
da forma de pagamento
escolhida, já com a data
de vencimento escolhida. Com o boleto o consumidor pode optar em
pagar pelo aplicativo do
banco em que tiver conta, que consegue ler o
arquivo diretamente do
computador, ou então
imprimir a via e pagar
na agência ou nas casas
lotéricas.

EDITAL

COMUNICADO

www.diariodejacarei.com.br

12 a 18 de dezembro de 2020

Variedades

Autor carioca explica onde
e quando escrever um livro? A

Uma leitura que pode
ser equiparada a uma
boa conversa com amigos. Esta é a sensação
que causa ‘MM Thoughts’, novo livro do autor
carioca Márcio Musa, o
Musinha, pela Litteris
Editora. São conselhos,
ref lexões curtas e tiradas espirituosas sobre o
dia a dia que facilmente
poderiam ser debatidas
em uma mesa de bar.
Os insights de Musinha, que atua como
advogado, surgiram em
meio ao trabalho e suas
rotinas diárias e, por
quase duas décadas, foram sendo redigidos em
cadernos, bloco de notas no celular, e e-mails
para que não fossem
esquecidos.

DIVULGAÇÃO

Autor traz reflexões sobre a vida em forma de drops e tiradas bem-humoradas

Novo livro do autor carioca Márcio Musa, o Musinha

Em 2020, com vontade de compartilhar as
ideias com amigos, os

pensamentos dinâmicos
em forma de pílulas do
saber e com pitadas de

poesia viraram um livro
mais atual que nunca.
Leitura certeira para se
esquivar de momentos
de crise, como o que
vivemos, e tentar relaxar – nem que seja por
alguns minutos. ‘MM
T h o u g h t s’ t o r n a - s e
necessário.
Mist urando o port ug uês com pensatas
em inglês, o leitor literalmente ‘viaja’ sobre
obviedades diárias e
dilemas intensos. “A
vida sem sonhos é um
vazio sem fim”. Ref lita
esta curta de Musinha e
perceba como uma frase
com menos de dez palavras pode trazer inúmeros significados.
Link de venda: https://amzn.to/3lWvHJI.
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A hora da estrela

s minhas retinas ainda guardam, espantadas, a
imagem da entrevista de Clarice Lispector a um
programa da TV Cultura em 1977, poucos meses
antes de sua morte. Vi-a em 2004 numa dessas reprises
que a emissora felizmente exibe. Agora, neste dezembro
de 2020, quando a escritora ucraniana-brasileira chega
ao centenário, comento aqui sobre ‘A Hora da Estrela’
(1985), longa-metragem baseado no best seller de Clarice
e que revelou a atriz Marcélia Cartaxo ao mundo.
Dirigido por Suzana Amaral, que por sinal morreu em
junho deste 2020 infindável, a fita reproduz de modo fiel
o trágico destino de Macabéa, a nordestina de 19 anos,
semianalfabeta, órfã, que vai a São Paulo em busca de
emprego. Vai morar uma pensão bem pobre e é indiferente às emoções.
Ao conhecer o conterrâneo Olímpio, um metalúrgico,
começa a namorá-lo. Mas a relação dura pouco porque
Glória rouba o amado da protagonista, por recomendação
de uma cartomante. A amiga indica a adivinha a Macabéa,
que decide saber sobre o seu futuro. A ‘paranormal’ revela que a vida da moça mudará para melhor. ‘Você ganhará
uma grande fortuna e se casará com um gringo lindo’.
Porém, ao sair da consulta, é atropelada por uma
Mercedes e morre instantaneamente. No elenco, além
de Marcélia, estão José Dumont (Olímpio), Fernanda
Montenegro (cartomante) e Tamara Taxman (Glória).
É a segunda vez que escrevo sobre ‘A Hora da Estrela’
neste espaço - a primeira foi em 2013. Resolvi emprestar
o título do filme para homenagear Clarice, figura tão doce
e capaz de se doar ao máximo por uma obra.
Apontado pela Associação Brasileira de Críticos de
Cinema como um dos 100 melhores filmes nacionais do
século 20, a fita ganhou vários prêmios, como o Urso de
Prata e atriz no Festival de Berlim - recebeu também o
prêmio da crítica. Suzana levou o troféu de diretora no
Festival de Havana e conquistou 6 taças no Festival de
Brasília. O emblema da película é a fatal pergunta de
Macabéa a Olímpio em uma de suas discussões sobre a
vida. Ela o indaga: ‘Ser feliz serve para quê?’. Basta esta
questão para resumirmos muita coisa na nossa singela
existência. Duração: 96 minutos. Cotação: bom.

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
Momento que, se usar a inteligência, conseguirá solucionar os mais difíceis problemas. Vida romântica cheia de felicidade.
Tenha calma até os próximos dias, quando
os astros estarão melhores posicionados, quando devem ajudar com mais força
anunciando um período menos turbulento.

TOURO
21/04 a 20/05
Fase indicada para resolver questões
financeiras e profissionais e para as mudanças de residência ou trabalho, e para
elevar seu crédito ainda mais. Não perca
uma oportunidade que poderá surgir referente a uma viagem. Evite precipitações.

GÊMEOS
21/05 a 20/06
A partir de hoje, você entra em um período
muito positivo. Portanto, terá bastante
favorabilidade no trabalho e será bem
sucedido ao solicitar favores. Excelente
também na saúde e no amor. Em relação à
saúde, será preciso evitar alimentos muito
gordurosos e dar preferência a comidas
mais leves.

CÂNCER
21/06 a 21/07
Ótimo momento para tratar de questões financeiras, profissionais e associativas. Fluxo
benéfico para os exames, os concursos, os
testes vocacionais e os assuntos amorosos. Evite ambientes e pessoas com quem
você não se sinta bem, pois estará sensível
a muitas coisas.

LIBRA
23/09 a 22/10
Oposição de terceiros não afetará você
neste dia, pois tudo indica que terá muito
sucesso no trabalho, na vida social e elevará suas finanças através de negócios bem
entabulados. Boa saúde e êxito amoroso.

LEÃO
22/07 a 22/08

ESCORPIÃO
23/10 a 21/11

Seja otimista e aproveite as chances que surgirão agora. Pleno êxito financeiro, público e
particular. Bom para os sorteios e loterias.
Não deixe de praticar esportes sabendo,
contudo, respeitar as suas limitações físicas.

Fase propícia para ir a festividades, reuniões
sociais e para obter conselhos de pessoas
dotadas de grande conhecimento. Boas
chances no setor amoroso. Excelente intuição e disposição. Sucesso profissional.
Loteria favorecida.

VIRGEM
23/08 a 22/09

SAGITÁRIO
22/11 a 21/12

As primeiras horas do dia poderão trazer
conhecimentos que ajudarão você a superar
qualquer obstáculo que possa surgir. Estará
predisposto, alegre e otimista. Surpresas
agradáveis à tarde. Grande chance de ganho
em jogos e na loteria. Fase excelente.

Propicia influência para cultivar os dons
de seu intelecto, seu espírito filosófico e
otimista e seu desenvolvimento mental.
Fará ótimas relações sociais e propícias
amizades. Sua atuação profissional será
justamente reconhecida.

CAPRICÓRNIO
22/12 a 21/01
Dê importância às conveniências sem se
esquecer da utilidade prática das coisas.
A construção, sem estabilidade de qualquer assunto, pode trazer aborrecimentos
imediatos. Pense, haja e fale de modo mais
agressivo para conseguir o que pretende.

AQUÁRIO
21/01 a 19/02
Você terá vantajosas e reais oportunidades,
pois o período é pleno de chances e oportunidades. Favorável para compras e vendas
lucrativas. O período poderá ser aproveitado
em recreação. Excelente fluxo para o amor.
Dinheiro ganho inesperadamente.

PEIXES
20/02 a 20/03
Influência astral boa para você. Terá paz no
setor amoroso, a ajuda dos amigos, parentes
e religiosos para elevar seu estado de espírito e a inteligência. Ótimo aos negócios,
e aos jogos, sorteios e loterias.

Festival de Arte Vale do Paraíba
de 2021 será em formato on-line

A

In Totum Cultura Criativa anunciou a realização do
3º Festival de Arte Vale do Paraíba 2021 em formato
on-line. O festival reunirá mais de cem artistas para
uma grande homenagem a uma das duplas mais importantes
da história da música brasileira: Pena Branca e Xavantinho.
Serão horas de programação on-line disponibilizada
em formato de shows, oficinas, mini documentários e
entrevistas. A programação será transmitida a partir do
dia 06 de janeiro e as plataformas de transmissão serão
informadas no Facebook do festival (www.facebook.
com/intotumeventos), nas redes sociais dos artistas
participantes e, posteriormente, será distribuído em
canais de TVs educativas.
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Saúde

Especialista do Inca alerta para
sintomas de câncer do colo do útero
De acordo com o Instituto Nacional de Câncer (Inca), doença é a quarta causa de morte de mulheres por câncer no Brasil

O Instituto Nacional
de Câncer José de Alencar Gomes da Costa
(Inca) estima que sejam
registrados neste ano
16.590 novos casos de
câncer do colo do útero, também chamado de
câncer cervical. Esse tipo
de câncer é causado pela
infecção persistente por
alguns tipos do Papilomavírus Humano (HPV) e,
à exceção do câncer de
pele não melanoma, é o
terceiro mais frequente nas mulheres, depois
dos cânceres de mama e
colorretal.
O câncer do colo do
útero é a quarta causa de
morte de mulheres por
câncer no Brasil, depois
do de mama, do de pulmão e do colorretal. Em
2018, esse tipo de câncer
causou 6.526 mortes, segundo dados do Atlas de
Mortalidade por Câncer.

Em entrevista à Agência Brasil, o chefe do
Hospital do Câncer II,
unidade do Inca que trata de cânceres ginecológicos, Daniel Fernandes,
destacou que o câncer do
colo do útero não deve ser
confundido com o câncer do corpo do útero, ou
endométrio. “São patologias diferentes.” Para
este ano, a estimativa é
de 6.540 novos casos de
câncer do endométrio,
oitava causa de mortes
de mulheres no Brasil.
De acordo com Fernandes, os cânceres do
colo do útero e do corpo
do útero têm correlação
direta com o desenvolvimento do país. Em países menos desenvolvidos,
como Índia e Brasil, o
câncer de colo do útero é
mais incidente, enquanto
o câncer do útero (endométrio) é mais frequente
em nações mais desenvolvidas, como os Estados
Unidos e países da União

Europeia. A dificuldade
no rastreamento e nadetecção de lesões pré-malignas faz a diferença entre os dois tipos de câncer.
“Dentro do próprio Brasil, tem situações diferentes”, destacou o médico.

ARQUIVO/PMJ

Alana Gandra
Agência Brasil

FATORES DE RISCO
O principal fator de
risco do câncer do colo
do útero é infecção pelo
HPV, que pode ser contraída em relações sexuais
sem proteção. “Por isso,
a campanha de vacinação [contra o HPV] é tão
importante”, disse Fernandes, ao destacar que
Brasil já tem a vacina contra o HPV, embora ainda
não seja grande adesão
à vacina – o Ministério
da Saúde implementou
a tetravalente contra o
HPV para meninas de 9
a 13 anos no calendário
A vacina tetravalente
protege contra os tipos
6, 11, 16 e 18 do HPV

Diagnóstico precoce: Papanicolau é a
principal estratégia para detectar lesões
O exame preventivo
do câncer do colo do
útero, chamado Papanicolau, é a principal
estratégia para detectar lesões precursoras
e fazer o diagnóstico
precoce da doença. No
câncer do endométrio, é
por meio da histeroscopia com biópsia, procedimento cirúrgico feito
por dentro da vagina e
do canal do colo uterino, que permite visualizar a cavidade uterina
e identificar eventuais
doenças ali existentes.
O principal sintoma

do câncer do endométrio
na mulher que já parou
de menstruar é voltar a
ter sangramento. Nesse
caso, ela deve procurar
um ginecologista para
fazer o ultrassom transvaginal, que vai mostrar
o endométrio aumentado. Aí, ela parte para a
histeroscopia com biópsia, que vai dar o resultado, identificando se é
ou não câncer do corpo
do útero.
No câncer de colo
uterino, o Papanicolau
detec ta lesão preco ce. Daniel Fernandes

obser vou que, nesse
caso, o câncer pode ser
detectado também no
exame físico. Ele destacou casos de mulheres
que pensam que estão
menstruando há mais de
um mês, quando o que
acontece é que estão
com lesão macroscópica
que sangra.
O sangramento continuado é um dos sintomas do câncer do colo
de útero. “O ideal é detectar na fase precoce,
porque o tratamento é
menos agressivo”, disse o médico. Segundo

ele, nas fases iniciais,
esse tipo de câncer não
apresenta sintomas. O
médico alertou, porém,
que sangramentos ou
corrimentos podem ser
indício de tumor.
TRATAMENTO
O tratamento para os
dois tipos de câncer vai
depender da fase em que
o t umor se encontra.
Para o câncer do endométrio, o tratamento,
na maioria das vezes, é
cirúrgico.
No câncer do colo
uterino, vai depender da

vacinal em 2014.
A partir de 2017, o ministério estendeu a recomendação para meninas
de 9 a 14 anos e meninos
de 11 a 14 anos. A vacina
protege contra os tipos 6,
11, 16 e 18 do HPV. Os
dois primeiros tipos causam verrugas genitais e os
dois últimos são responsáveis por cerca de 70%
dos casos de câncer do
colo do útero.
O ideal é que as crianças comecem a ser vacinadas antes do início
da atividade sexual, ou
seja, antes do contato
com o HPV, que vão ter
ao longo da vida, afirmou
o especialista. Segundo
o médico do Inca, o homem pode ter infecção
por HPV sem apresentar
lesão no pênis, e isso pode
fazer com que ele transmita para sua parceira,
sem saber. Fernandes
alertou que o HPV é fator
de risco para o câncer de
pênis no homem.

 RECOMENDAÇÕES
Janeiro é considerado o mês de conscientização sobre o câncer
do colo de útero. Para evitar o câncer do endométrio, mulheres na
fase pós-menopausa façam exercícios para combater a obesidade.
Na fase bem inicial, em que o tratamento tem grande chance de
cura, o câncer do colo uterino é assintomático. Por isso, a mulher
precisa fazer o preventivo.
Pelas diretrizes brasileiras, mulheres jovens devem fazer esse
exame a cada dois anos. O Papanicolau pode ser feito em postos
ou unidades de saúde da rede pública que tenham profissionais
capacitados. Sua realização periódica permite reduzir a ocorrência
e a mortalidade pela doença.

lesão. Se estiver em fase
muito inicial, podem ser
feitas cirurgias conservadoras, que retiram
apenas par te do colo
do útero e conseguem
preservar a fertilidade
feminina, uma vez que
a doença acomete mais
mulheres jovens.
Em fase ainda precoce, mas mais avançada,

faz-se a retirada do tecido em volta do útero
e dos gânglios na pelve
e conseg ue-se tratar.
Fer na ndes lamentou
que, no Brasil, infelizmente, são detectados,
na maioria das vezes,
tumores mais avançados, cujo tratamento é
feito com radioterapia
e quimioterapia.

