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SP prorroga fase de transição
GOVERNO DE SP

Segundo João Doria, municípios com mais de 90% de taxa de
ocupação de leitos de UTI podem adotar medidas mais restritivas

O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), durante coletiva à imprensa
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Editorial

Conhecimento

O

RÇAMENTO

A Comissão Permanente de Finanças e Orçamento (CFO)
da Câmara Municipal realizou na noite de quinta-feira (10)
audiência pública para apresentação do projeto de lei que
estabelece as diretrizes para elaboração e execução da lei
orçamentária para o exercício de 2022 em Jacareí. De autoria
do prefeito Izaias Santana, a LDO prevê receita da ordem de
R$ 1,23 bilhão para ações em programas das administrações
direta e indireta.
A Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo aprovou
na quarta-feira (9), durante sessão virtual, o projeto de lei que
suspende, durante a pandemia de Covid-19, o cumprimento de
mandados de reintegração de posse, despejos
e remoções judiciais ou
extrajudiciais em todas
as cidades paulistas. O
projeto, de autoria de
Leci Brandão (PCdoB),
Maurici e Dr. Jorge do
Carmo (ambos do PT),
diz que a medida vale por até três meses depois que terminar
as medidas de prevenção ao contágio e de enfrentamento da
propagação decorrente do novo coronavírus.

SANÇÃO

O texto segue agora para sanção ou veto, total ou parcial,
do governador João Doria (PSDB). O prazo é de 15 dias úteis
para a decisão. Proposta semelhante já foi aprovada pela
Câmara dos Deputados, em Brasília.
Integrantes do Plano Locomotiva São Paulo, marcaram
presença, na quinta-feira (10), em Campos do Jordão, Pindamonhangaba e Taubaté. O plano, que ajuda na implantação de
projetos de combate à pandemia, já visitou diversas cidades
no estado e conta com a presença de parlamentares do MBL
Pensando em
como salvar a Economia sem deixar
de lado a Saúde,
Kim Kataguiri (deputado federal),
Arthur do Val (estadual, ao centro)
e Rubinho Nunes
(vereador) se juntaram para criar o Plano Locomotiva SP,
um conjunto de projetos de leis que busca ajudar comércios,
auxiliar na vacinação e garantir a austeridade fiscal.

AÇÕES

Entre as ações propostas pelo grupo, estão projetos de
combate à pandemia, tais como a suspensão da cobrança do
IPTU, ISSQN, ITBI e de toda a dívida ativa do município dos
contribuintes que ficaram impedidos de prestar serviços e
desenvolver suas atividades durante a pandemia e o impedimento de novas despesas durante o período de enfrentamento
da pandemia, entre outros.

C

OTIDIANO

O Locomotiva SP ainda propõe o funcionamento dos estabelecimentos comerciais no âmbito municipal por pelo menos 10 horas diárias durante o enfrentamento do coronavírus
e dispõe sobre a manutenção mínima da frota de ônibus e
transporte público para atender as orientações sanitárias de
distanciamento social. Prefeitos e vereadores de municípios por
onde o Locomotiva passa estão sendo estimulados a aplicar
essas medidas em todas as regiões do estado.

acontecendo no Brasil. Portanto,
não há exagero em prever que
nossas crianças, há mais de um
ano sem aulas presenciais e sem
a importante sociabilização que
a vida escolar proporciona, terão
ainda de esperar outro tanto para

estudarem frente a frente com
os professores. Os responsáveis
pela Educação desdizem-se uns
aos outros e já se percebe um
clima de incertezas sobre como
a situação será resolvida.
Vários governadores des-

Fi l h a B r i l h a n t e
Suéllen Raquel da
Silva, que tenho a satisfação de destacar neste
final de outono de 2021, já é
conhecida e admirada pelos
leitores deste Diário por
suas crônicas mensais no
suplemento ‘Estação Jacareí’. A boa escrita sempre
foi uma característica sua
desde os tempos acadêmicos, porém no ano de
2018 ela passou a dedicar-se com mais frequência à
produção literária após um
adoecimento associado a
estresse, quando encontrou na palavra escrita um
refúgio terapêutico.
Suéllen começou, a partir
de então, participar de coletâneas. Publicou seus textos em mais de uma dezena
delas. Também fez sucesso
nos dois concursos literários em que participou: foi
2ª colocada em ambos, e
num destes empatou com o

viaram dinheiro destinado à
salvar vidas; muitas empresas mantiveram empregados
trabalhando em casa para pagar-lhes menos, em prejuízo
deles e de outros que vivem
do transporte tradicional; trabalhadores em restaurantes e
assemelhados perderam definitivamente a fonte de renda,
e outros estão com futuro
imprevisível; a CPI do Senado
foca na demora da vacinação,
enquanto os números mostram que milhares de pessoas
não retornaram para a segunda dose das vacinas, o que está
sendo rotineiro Brasil a fora.
A Câmara de Jacareí aprovou na quarta-feira (9) a
criação da ‘Semana da Volta
à Inocência’; seria a intenção da proposta voltarmos
a crer inocentemente que
somos o ‘País do Futuro’?!
É a nossa opinião.

Suéllen, nossa
cronista do cotidiano
escritor jacareiense Waldir
Capucci.
Inspirada em
Rubem Braga
e Lima Barreto, atualmente
iniciando-se
em Oc tavia
Butler e Margaret Atwood,
firmou-se na
produção de
crônicas e
contos, o que
a levou a escrever o livro
‘Heróis Reais de um Brasil
Inventado (ou vice-versa)’
em fase de publicação.
DIVULGAÇÃO

L

OPLANO

O

estranhamento brasileiro
aos novos tempos marcou a realização da fase
final do 19º Concurso Brasileiro
de Canto Maria Callas, quarta-feira (9) na Sala Mário Lago,
em Jacareí. Os finalistas apresentaram-se num palco em que
só foi permitida a presença do
cantor e do pianista (este com
máscara). Nada de aplausos ou
qualquer manifestação por parte da plateia, esta permitida só
para 30% da capacidade da sala.
Apesar do esforço da organização, cantores e músicos em
darem o melhor de si, ‘lia-se’
em cada fisionomia que esse
novo modelo de espetáculos
ainda não foi assimilado pela
maioria. O clima esteve longe
do que se viu desde 1993 a cada
edição do Maria Callas.
Constatações assim, mostram o clima de insatisfação que
vivemos sobre tudo que vem

A

OCOMOTIVA SP

DIVULGAÇÃO

DANIELE OLIVEIRA

ALESP

Volta à inocência

De imagi nário bem
estimul ado,
Suéllen escreve sobre
o cotidiano
com muita facilidade e faz
disto a principal razão de
seu sucesso.
O impressionante em
sua produção
artística é a
capacidade rara de criar
uma história ou ‘intuí-la’
nos fatos mais simples do
dia-a-dia. É casada com o

*Laís de Castro Carvalho

A

prisão civil é medida
gravosa aplicável
em caso de inadimplemento no pagamento
de pensão aliment ícia
e a escolha deste rito
constitui uma opção exclusiva do alimentando,
conforme dispõe o § 8º
art. 528 do CPC.
Em tempos de pandemia,
o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo entendeu que diante do cenário
de transmissão do coronavírus, é possível a prisão do
devedor de alimentos em
regime domiciliar. Assim,
em alguns casos, devedores de pensão alimentícia
poderão cumprir o tempo
de prisão civil em regime
domiciliar enquanto durar
a pandemia. Essa medida
pode ser adotada tendo em
vista o caráter emergencial de não proliferação do

Prisão domiciliar e
Dívidas de alimentos
vírus no sistema prisional
e enquanto boa parte da
população ainda não está
vacinada.
Conforme o Artigo 528,
parágrafo 7º do Código de
Processo Civil e Súmula
309 do STJ, o débito alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante é o
que compreende até as 03
prestações anteriores ao
ajuizamento da execução e
as que se vencerem no curso do processo. Ademais,
a prisão civil em razão do
inadimplemento voluntário de obrigação alimentícia,
encontra-se disciplinada no

inciso LXVII do art. 5º da
Constituição Federal. Cabe
ressaltar que o valor fixado a título de alimentos
resulta da ponderação do
binômio necessidade-possibilidade e decidido pelo
magistrado.
Muito embora esteja previsto que a prisão civil por
dívida alimentícia deva ser
cumprida exclusivamente
sob a modalidade domiciliar até o dia 30 de outubro de 2020, foi editada a
Recomendação 78/2020
que prorrogou a vigência
das medidas previstas na
recomendação pelo prazo

desenhista Emerson Martínez que ilustra seus textos no perfil ‘Ela escreve,
ele rabisca’, no Facebook.
Nascida em Jacareí, em
de fevereiro de 1990, Suéllen formou-se em psicologia pela Universidade Federal de São Carlos (SP), o
que lhe proporcionou ser
psicóloga da Prefeitura de
Jacareí – atua na Unidade
Municipal de Saúde da Família do bairro Bandeira
Branca. Fez primeiras letras em escola do Jardim
Paulistano, depois estudou
nas estaduais João Victor
Lamanna e ETEC Cônego
José Bento.
Também acredita que
a literatura é uma importante ferramenta de transformação social, por este
motivo promove, incentiva
e participa de espaços coletivos de discussões literárias. É a nossa cronista
do cotidiano.
de 360 dias. Desta forma,
tal recomendação continua
valendo até os dias atuais,
embora não haja usualmente norma que regule expressamente o modo pelo
qual deverão ser cumpridas
as prisões civis de devedores de alimentos.
Tal medida segue sendo
criticada, pois a alteração
temporária da modalidade
da prisão civil de devedor
poderá incentivar ao inadimplemento da prestação
alimentar devida, aumentando assim a vulnerabilidade de muitas famílias e
em especial dos menores
de idade que dependem da
referida pensão. A recomendação é que o Judiciário
faça a análise caso a caso.

*Laís de Castro Carvalho,
advogada p ó s g r a d u a d a
em Direito Previdenciário,
membro da Paulo de Tarso
Advogados.
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SP prorroga fase de transição até 30 de junho
A Redação
O governador João
Doria (PSDB) anunciou
a prorrogação da fase
de transição do Plano
São Paulo para todo o
Estado até o dia 30 de
junho. As regras atuais
permanecem as mesmas:
funcionamento das atividades econômicas até
as 21h e permissão de
40% de ocupação nos
estabelecimentos.
Estabelecimentos
comerciais, galerias e
shoppings podem funcionar das 6h às 21h.
O mesmo expediente
é seguido por serviços
como restaurantes e similares, salões de beleza,

GOVERNO DE SP

Segundo João Doria, municípios com mais de 90% de taxa de ocupação de leitos de UTI podem adotar medidas mais restritivas

O governador João Doria (PSDB) durante coletiva à imprensa

barbearias, academias,
clubes e espaços culturais como cinemas,

teatros e museus. Para
evitar aglomerações, a
capacidade máxima de

ocupação nos estabelecimentos liberados continua limitada em 40%.
Permanecem liberadas
as celebrações individuais e coletivas em igrejas,
templos e espaços religiosos, desde que seguidos
rigorosamente todos os
protocolos de higiene e
distanciamento social.
O toque de recolher
continua nas 645 cidades do Estado, das 21h às
5h, assim como a recomendação de teletrabalho para atividades administrativas não essenciais e escalonamento de
horários para entrada e
saída de trabalhadores
do comércio, serviços e
indústrias.

No entanto, o Cent ro de Cont i ngência
recomenda que os municípios com taxa de
ocupação de leitos de
UTI (Unidade de Terapia Intensiva) acima de
90% estão autorizados
a avaliar a necessidade de adotar medidas
mais restritivas do que
as regras estabelecidas
na fase de transição do
Plano São Paulo.
“O Centro de Contingência vê com preocupação o momento da
pandemia, com uma elevação ainda que numa
velocidade pequena do
número de internações
hospitalares e de UTI,
e por isso recomendou

avaliação de cada município com mais de 90%
de ocupação dos leitos
de UTI”, reforçou o Coordenador Executivo do
Centro de Contingência da Covid-19, João
Gabbardo.
OCUPAÇÃO
DE LEITOS
Nesta quarta-feira,
a taxa de ocupação de
UTIs por pacientes graves com Covid-19 está
em 82,1% no Estado e
em 79,4% na Grande São
Paulo. O total de internados em UTIs era de
11.189 em todo o Estado, com outros 13.358
pacientes em vagas de
enfermaria.

calendário do PEI (Plano
Estadual de Imunização)
também marca o início da
imunização de um milhão
de pessoas com deficiência permanente que não
recebem o auxílio BPC
(Benefício de Prestação
Continuada) e de 400 mil
grávidas e puérperas sem
comorbidades. Em ambos os grupos, a idade
mínima para imunização
é de 18 anos.
Com o cronograma antecipado, a nova meta do
Governo de São Paulo é
vacinar toda a população

A Redação
O governador João Doria (PSDB) anunciou que
o calendário de vacinação
contra o coronavírus em
São Paulo será antecipado
em 15 dias para todos os
públicos fora dos grupos
prioritários. Com a medida, a campanha para
a população em geral
começa já no próximo
dia 16, para um grupo
estimado de 1,2 milhão
de pessoas com idade entre 55 e 59 anos.
O adiantamento do

do estado com 18 anos ou
mais até o dia 18 de outubro. A projeção se baseia
na estimativa de entregas
de vacinas do Ministério
da Saúde e considera o início do esquema vacinal,
que é composto por duas
doses dos imunizantes disponíveis no Brasil.
FAIXAS
ETÁRIAS
A logística do PEI vai
manter o calendário faseado por faixas etárias,
dos grupos mais velhos
aos mais jovens, para

A fiscalização em estabelecimentos comerciais e em feiras livres
foi intensa no feriado
de Corpus Christi, em
Jacareí. A Prefeitura
Municipal, por meio
da Diretoria de Vigilância em Saúde, realizou ações de fiscalização nos dias 3, 4 e 5 de
junho. As ações foram
realizadas em horários
alternados, para maior
efetividade.
De acordo com a Prefeitura, as equipes de
fiscalização contaram
com a participação de
três fiscais sanitários e
seis agentes de combate
a endemias.
Foram, ao todo,
76 estabelecimentos
orientados (que estavam
cumprindo o decreto).

DIVULGAÇÃO/PMJ

Prefeitura divulga ações da fiscalização
durante feriado prolongado, em Jacareí

Região central de Jacareí durante o feriado de Corpus Christi

Quatro estabelecimentos
foram autuados (ou seja,
não estavam cumprindo
o decreto, mas passaram
a obedecer). E há, ainda,
dois estabelecimentos

que foram interditados
(ou seja, não estavam
cumprindo o decreto e se
recusaram a cumpri-lo).
Os dois locais interditados foram um bar no

distribuição e aplicação
das doses nos 645 municípios de São Paulo. Em
julho, a vacinação será estendida à população em
geral com idades entre 50
e 54 anos.
Em agosto, a campanha
se amplia para as pessoas a
partir de 49 anos de idade,
beneficiando progressivamente até as de 35 anos. Já
em setembro, a imunização passa a atender a população com idade a partir
de 34 anos, estendendo-se
até o dia 18 de outubro até
a faixa etária de 18 anos.

distrito Parque Meia-Lua (região norte) –
interdição de 20 dias
por ser reincidente –, e
uma adega no Parque
Imperial (região leste) –
interdição de três dias,
por se tratar de primeira interdição.
LOCAIS
Os bairros que receberam as equipes de fiscalização da Prefeitura
de Jacareí no feriado e
fim de semana foram:
Centro, Parque Meia-Lua, Parque Imperial,
Jardim Esperança,
Nova Jacareí, Parque
Santo Antônio, Jardim
Luiza, Villa Branca,
Jardim Califórnia, Cidade Salvador, Jardim
Santa Maria, Jardim
Santa Marina, Jardim Paraíso, Parque
dos Sinos, Parque dos
Príncipes, Jardim Florida, Jardim Emília e
Jardim Paraíba.

GOVERNO DE SP

SP antecipa previsão de vacina para
todos os paulistas contra a Covid-19
Calendário de vacinação em São Paulo será antecipado em
15 dias para todos os públicos fora dos grupos prioritários

Confira os dados mais recentes da Covid-19
em Jacareí, de acordo com informações
divulgadas pela Prefeitura Municipal
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Vacinação em massa faz despencar mortes
e casos de Covid-19 na cidade de Serrana
No dia 31 de maio,
aconteceu a divulgação
de resultados do ‘Projeto S’, coordenado pelo
Instituto Butantan para
vacinar a população
adulta do município de
Serrana, no interior do
estado, contra o coronavírus. Com 95% dos habitantes acima de 18 anos
protegidos pela Coronavac, a pesquisa científica
inédita mostrou quedas
significativas de 95% em
mortes, 86% de internações e 80% em casos sintomáticos de Covid-19
na cidade da região de
Ribeirão Preto.
“O estudo indica também que, com 75% da
população-alvo imunizada com as duas doses
da vacina Coronavac, a
pandemia foi controlada
em Serrana e isso pode
se reproduzir em todo
o Brasil”, afirmou o governador. “Os resultados
demonstram de forma
categór ica o que poderia estar acontecendo no Brasi l i ntei ro,
não fosse o atraso na

GOVERNO DE SP

Coronavac foi aplicada em 27 mil moradores adultos do município e criou ‘cinturão imunológico’ coletivo contra o coronavírus

O governador de São Paulo João Doria durante início do ‘Projeto S’ na cidade de Serrana, em 17 de fevereiro

vacinação”, acrescentou.
O estudo clínico de
efetividade teve início em
fevereiro e se estendeu
até abril. A redução dos
indicadores da pandemia foi constatada com

a comparação dos dados
registrados antes e depois
que cerca de 27 mil moradores com mais de 18
anos completaram o ciclo de imunização com
duas doses da vacina do

rígidos critérios éticos
e sanitários e foi efetuado em parceria com a

Faculdade de Medicina da USP de Ribeirão
Preto e da Prefeitura de
Serrana.
O método usado no
ensaio clínico é chamado de implementação
escalonada por conglomerados (stepped-wedge
trial, na denominação
em inglês). A cidade foi
dividida em 25 sub-áreas, formando quatro
grandes grupos populacionais que receberam
o imunizante em semanas sucessivas. A vacina
foi oferecida a todos os
maiores de 18 anos elegíveis para o estudo em
quatro etapas e datas
distintas.
O est udo também
concluiu que moradores
dos dois últimos grupos
foram beneficiados com
redução na transmissão
do vír us gerada pela
imunização das pessoas
vacinadas nas primeiras
regiões. O diretor médico de pesquisa clínica
do Instituto Butantan,
Ricardo Palacios, disse
que o escalonamento sequencial permitiu avaliar e comparar as quatro

Butantan, com intervalo
de 28 dias entre a primeira e a segunda aplicação.
A pesquisa mostrou
que a vacinação protege
tanto os adultos imunizados quanto crianças e

adolescentes que não receberam a vacina. A população total de Serrana
é estimada em torno de
45 mil pessoas. A imunização gerou uma espécie
de cinturão imunológico,

reduzindo drasticamente
a transmissão do coronavírus no município.
A incidência da Covid-19 em Serrana tamb é m d e s p e nc o u e m
comparação às cidades
vizinhas. Enquanto a região apresenta alta nos
casos, Serrana manteve
taxas baixas de contágio
graças à vacinação. Mesmo com cerca de 10 mil
moradores que transitam
por outras cidades diariamente, Serrana alcançou
um cenário de controle
da pandemia.
“A vacina do Butantan
é segura, eficaz, eficiente,
de altíssima qualidade e
contribui para prevenir
o desenvolvimento da
doença, complicações e
óbitos entre os infectados. Agora também sabemos que ela provoca
efeito benéfico em uma
população inteira, protegendo tanto os vacinados
quanto os não vacinados
e reduzindo a circulação
viral de forma expressiva”, afirmou Dimas Covas, diretor do Butantan.

Metodologia da pesquisa seguiu critérios éticos e sanitários
A pesquisa liderada
pelo Instituto Butantan é aprovada, seguiu

 SERVIÇO
VACINAÇÃO EM MASSA EM SERRANA-SP
Intervalos de confiança dos
índices de redução da pandemia
Casos sintomáticos
Queda de 80% (IC95 76,9% - 82,7%)
Internações
Queda de 86% (IC95 74,1% - 92,3%)
Mortes
Queda de 95% (IC95 62,7% - 99,3%).

áreas vacinadas.
“Percebemos que os
fenômenos observados
não acontecem aleatoriamente, mas se repetem nos quatro grupos
em momentos diferentes”, explicou. “O resultado mais importante foi
entender que podemos
controlar a pandemia
mesmo sem vacinar toda
a população. Quando
atingida a cobertura de
70% a 75%, a queda na
incidência foi percebida
até no grupo que ainda
não tinha completado o
esquema vacinal.”
Segundo Palacios, a
pesquisa confirmou também o efeito indireto da

vacinação, já que foi
possível comprovar a
proteção de populações
não imunizadas, como
crianças e adolescentes.
“A redução de casos em
pessoas que não receberam a vacina indica a
queda da circulação do
vírus. Isso reforça a vacinação como uma medida
de saúde pública, e não
somente individual.”
ESCOLHA
A cidade de Serrana
foi escolhida porque
apresentava alto índice
de prevalência de infecções por Covid-19, além
de estar perto de um
centro universitário e ter

um hospital regional. O
objetivo do Butantan foi
estudar o impacto epidemiológico da vacinação
no conjunto da população adulta, sob o ponto
de vista de contenção da
pandemia.
As importantes conclusões do estudo poderão embasar as estratégias de imunização no
Brasil e no mundo, e
oferecem uma esperança
do controle da pandemia
com vacinas como Coronavac, que foi desenvolvida numa parceria entre
a farmacêutica chinesa
Sinovac e o Butantan”,
afirmou Dimas Covas.
Para o Diretor do Butantan, o estudo de fase
4 comprovou a eficiência
da vacina como estratégia de saúde coletiva. Os
ensaios clínicos de fase
3, feitos entre julho e dezembro de 2020, já haviam assegurado a eficácia do imunizante, com
índices que variaram
de 50,7% a 62,3% para
casos sintomáticos e de
83,7% a 100% para ocorrências com exigência de
assistência médica.

www.diariodejacarei.com.br

12 a 18 de junho de 2021

Cidade

Alunos da rede pública de Jacareí são
capacitados em educação financeira
A Tindin, uma edfintech cuja missão é usar a
educação financeira infantil para transformar
o mundo, e a Secretaria
Municipal de Educação
de Jacareí, iniciaram
em maio uma formação para professores do
Ensino Fundamental.
Trata-se de um projeto
de Educação Financeira em que os alunos terão acesso à plataforma
educacional gamificada
para participar de atividades que simulam
ações corriqueiras que
terão na vida adulta.
Em evento organizado pela XPEED no final de 2020, durante a
7ª Semana Nacional de
Educação Financeira,
a Tindin foi a vencedora do prêmio de R$25
mil oferecido pela XP
Investimentos. Na ocasião, o fundador e CEO
Eduardo Schroeder comemorou e adiantou o

DIVULGAÇÃO

Alunos de 9 a 10 anos terão acesso a conteúdo por meio de e-books, vídeos e atividades digitais

O projeto irá propiciar aos alunos de 9 e 10 anos aprendizado de Educação Financeira

destino do prêmio, e a
sua utilização no projeto
em Jacareí.

ENSINO
REMOTO
Desde 2019 a Secretaria

de Educação de Jacareí
vem desenvolvendo atividades de Educação

Financeira com o apoio
de Andressa Costa, hoje
d i r e tora p ed a góg ic a
da Tindin. Agora um
projeto ainda maior começa a sair do papel,
promovendo um maior
engajamento no ensino
remoto.
“Este é um projeto
pioneiro tanto para a
Ti nd i n como pa ra a
nossa cidade. Gamificação é uma metodolog i a e x t r e m a me nte
atrativa no contexto da
aprendizagem, principalmente escolar. Vamos
ampliar o repertório dos
alunos proporcionando
acesso à Educação Financeira, através de estratégias cotidianas da
vida e explorando o uso
consciente do valor monetário”, explica Maria
Thereza Ferreira Cyrino,
secretária municipal de
Educação.
O projeto irá propiciar aos alunos de 9 e
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10 anos aprendizado de
Educação Financeira
a par tir de quatro pilares: di n he i ro, consumo, empreendedo rismo e investimento.
D u ra nte o a no, cad a
aluno terá no jogo seu
‘avata r’ que será t rabalhado no desenvolv i me nto f inanceiro e
pessoal de cada um.
Em um cenár io de
uma ‘ilha’, as crianças
terão diversas possibilidades de interação:
irão no parque de diversões, no mercadinho
para consumir, poderão alugar ou comprar
uma casa para morar,
con st r ui r comércios,
ent re out ros. São, de
ma nei ra gera l, si mul a ç õ e s d o c o t id i a no
que ajudarão a praticar o planejamento e
cont role de gastos na
vida adulta.
O acesso a conteúdos é feito por meio de
e-books e vídeos com
histórias criadas na plataforma desenvolvida
pela Tindin. Todos os
materiais contam com
aplicações práticas dos
conceitos de Educação
Financeira, além do empoderamento da leitura
como uma ferramenta
para o aprendizado.

Professores são beneficiados com
ajuda de ferramentas tecnológicas
Para os professores, as
vantagens também são
muitas. Além da otimização do ensino, as ferramentas tecnológicas
ajudarão a aprimorar as
aulas e torná-las mais
atrativas para as crianças.
“O programa ‘Conect@
ndo Jacareí’ promove a
formação dos professores e esta parceria com a
Tindin permitirá que eles
trabalhem novas metodologias com os alunos, a
partir da plataforma gamificada”, reforça Maria

 SERVIÇO
SOBRE A TINDIN
Fundada em 2018, a Tindin é uma Edfintech (intersecção entre educação, finanças e tecnologia) brasileira que nasceu com
o propósito de usar o poder da educação financeira infantil para
transformar o mundo. Sua proposta inovadora uniu educação e
serviços financeiros em uma plataforma educacional gamificada,
que auxilia pais e professores no processo de desenvolvimento das
capacidades infanto-juvenis de planejamento, negociação, poupança,
investimento, consumo consciente e empreendedorismo.

Thereza Ferreira Cyrino, secretária de Educação de Jacareí.
A ex pec t at iva d a

Tindin é, em breve, expandir o projeto para
escolas do Brasil inteiro. Uma das formas de

multiplicar esta oportunidade seria contar com
o apoio de parceiros. “Ter
o patrocínio de empresas
privadas é um dos caminhos que enxergamos
para alcançar um número cada vez maior de
crianças e adolescentes
que buscam por oportunidades para desenvolver
suas capacidades e conquistar, na vida adulta,
um lugar de destaque no
mercado de trabalho”,
acredita Eduardo Schroeder, CEO da Tindin.

José Luiz Bednarski

S

emanas atrás, esta coluna analisou um crime
previsto na Lei nº 13.869, de 5 de setembro de
2019, mais conhecida como Lei de Abuso de
Autoridade.
O delito em questão foi o de constrangimento de
testemunha a depor sobre fatos de que deva guardar
sigilo (médico, advogado ou ministro religioso). Está
previsto no art. 15 do referido diploma legal.
Entretanto, a previsão do tipo penal não se limita
à proteção do dever de segredo profissional. Estende-se também aos suspeitos criminais, protegidos
pelas garantias fundamentais do art. 5º da Constituição (CF).
É por conta desse rol de direitos consagrados em
países civilizados que ninguém é obrigado a produzir
prova contra si mesmo ou a se autoincriminar.
Como o direito ao silêncio é garantido, desde a
suspeita até formal acusação criminal (CF, art. 5º,

O silêncio obstaculizante
LXIII), incide no crime de abuso de autoridade ‘quem
prossegue com o interrogatório’, se a pessoa interrogada ‘tenha decidido permanecer em silêncio’.
Da regra se depreende que o ato deva ser imediatamente interrompido, a título de cautela e preservação
da boa-fé da autoridade.
Interessante notar que os termos acima nem sequer
exigem que o interrogado manifeste expressa intenção
de permanecer silente. Basta que não fale, e impedida
estará a continuidade dos trabalhos.
Essa postura é exageradamente garantista, pois a
circunstância poderia denotar tão somente uma preli-

minar hesitação inercial, quando a pessoa ainda cogita
ser ou não caso de resposta à pergunta formulada.
Nos termos em que redigido o mencionado tipo
penal, exposta estará a autoridade pública à subjetividade do intérprete da norma dúbia, pois deveras
indefinível é o momento que alguém decide se calar.
Ademais, a previsão legal é de má técnica jurídica,
visto que do registro escrito ou audiovisual do evento
deveria constar as perguntas que o acusado ou suspeito se negou a responder.
Assim, o mais correto seria o crime disciplinar a
punição do agente público que ‘obrigar o réu, suspeito
ou acusado a responder pergunta à qual tenha manifestado interesse em permanecer calado’.
Até porque, imprevisivelmente em um primeiro
momento, poderia haver alguma questão que ele
desejasse responder, no prosseguimento do interrogatório.

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

Concessionária de energia abre vagas para
profissionais de Tecnologia da Informação
A Redação

APARTAMENTO – JD. FLÓRIDA
Vendo ou troco, apartamento no Edifício
Parque Das Flores, no Jardim Flórida, com
dois dormitórios, banheiro, sala, cozinha,
garagem portão. R$ 178 mil
(aceita carro ou moto).
Fone (12) 98810-8750
(WhatsApp).

VENDE-SE SOBRADO NOVO
Sobrado Novíssimo de 92m²,
dois dormitórios, sendo duas suítes, sala,
cozinha, lavanderia e quintal. Condomínio
Fechado (R$ 90,00). Jardim Didinha.
Valor R$ 300 mil.
Tel.: (12) 99178-1873. CRECI: 196195

SUÍTE COMERCIAL
NO SLEEP INN JACAREÍ
Vendo Suíte Comercial no Hotel Sleep
Inn em Jacareí de 23m². Comodidades:
Fitness Center, Gerador de energia em
todas as áreas e Loja de conveniência.
Valor R$ 310 mil
Tel.: (12) 99178-1873. CRECI: 196195

VENDE-SE CASA NOVA
Programa Casa Verde e Amarela, no
Jardim do Portal, 5 minutos da Rodovia
Presidente Dutra. Sala de estar, cozinha
americana, dois dormitórios, um
banheiro, área de serviço coberta, quintal
amplo, duas vagas de garagem. Ótimo
acabamento em piso porcelanato.
Valor R$ 215 mil.
Tel.: (12) 99178-1873. CRECI: 196195

CASA DE 3 QUARTOS – Jardim Califórnia
Casa de 100m², três dormitórios, uma
suíte, duas vagas de garagem, portão
automático, excelente localização,
próximo ao Sunset Garden e
Vila Branca. Valor R$ 315 mil.
Tel.: (12) 99178-1873.
CRECI: 196195

KITNET NOVA 28m²
Vendo Kitnet, 5 minutos
do centro, um dormitório,
cozinha, lavanderia, uma vaga de
garagem, acabamento em piso
porcelanato. Valor R$ 129 mil.
Tel.: (12) 99178-1873.
CRECI: 196195

VENDE-SE APARTAMENTO
Parque Industrial, São José Dos Campos,
com dois dormitórios, um banheiro,
cozinha, sala, área de
serviço e uma vaga de garagem.
Valor R$ 160 mil.
Tel.: (12) 99178-1873.
CRECI: 196195

SOBRADO EM
CONDOMÍNIO FECHADO
Vendo Sobrado de 89m², dois
dormitórios, sendo duas suítes, sala,
cozinha, lavabo, lavandeira, quintal, duas
vagas de garagem. Jardim Califórnia.
Valor R$ 265 mil.
Tel.: (12) 99178-1873.
CRECI: 196195

VENDE-SE CASA
EM CARAGUATATUBA
Terreno de 400m², com
dormitórios, um banheiro,
sala, cozinha, amplo terreno.
Valor R$ 380 mil.
Tel.: (12) 99178-1873.
CRECI: 196195

VENDE-SE

Apartamento em frente ao Parque da Cidade, novo, com dois dormitórios,
uma suíte, dois banheiros, sala de jantar, sala de estar, cozinha,
lavanderia e varanda espaçosa.
Valor – R$ 327 mil.
Tel.: (12) 99178-1873. CRECI: 196195

VENDE-SE

Apartamento Splendor, torre única, de 108m², três dormitórios,
sendo três suítes, terraço com churrasqueira e Armários Planejados.
Itens de Lazer: Playground, Salão de festas, Salão de jogos, Piscina Aquecida,
Quadra Poliesportiva, Sauna com SPA e Espaço Mulher.
Valor – R$ 695 mil. Tel.: (12) 99178-1873. CRECI: 196195

VENDE-SE

Apartamento de 87m², Edifício Maria Ruston, três dormitórios bem decorados, com
armários planejados, sendo uma suíte. Banheiros com box Blindex, gabinetes
planejados e torneiras com água aquecida. Sala em piso porcelanato e
quartos em madeira. Valor – R$ 435 mil.
Tel.: (12) 99178-1873. CRECI: 196195

VENDE-SE

Apartamento Novo BARÃO PALACE 101,78m², três dormitórios, sendo uma suíte master,
Sala Integrada ao Living e Varanda Gourmet, Cozinha e Lavanderia.
Lazer: Piscina Infantil e Adulto, Espaço Gourmet, Salão de Festas, Quadra para Basquete, Mini
Quadra, Playground, Pet Space, Bike Station, Skate Lane. Espaço Fitness e Salão de Jogos.
Entrega em Setembro de 2023.
Valor: a partir de R$ 480 mil. Tel.: (12) 99178-1873. CRECI: 196195

VENDE-SE

APARTAMENTO DE ALTO PADRÃO UBATUBA - ITAGUÁ.
Apartamento de 152m², três dormitórios, duas suítes, duas vagas de garagem,
Varanda Gourmet, a 150 metros da praia de Itaguá.
EXCLUSIVIDADE: apenas 10 apartamentos com muito espaço para lazer,
salão de festas, sauna, espaço gourmet e academia.
Valor: R$ 1.278.000,00. Tel.: (12) 99178-1873. CRECI: 196195

A EDP, Concessionária de energia elétrica da
região, está com 16 vagas
abertas para profissionais
da área de Tecnologia da
Informação. Os interessados podem se inscrever
até o dia 15 de junho na
página de vagas da EDP
no Linkedin (www.linkedin.com/jobs/edp-vagas/)
ou no site https://jobs.kenoby.com/edp.
Como forma de adaptação à nova realidade
imposta pela pandemia, a
companhia oferece a possibilidade de empregar candidatos mesmo que residam fora das geografias da
área de concessão ou de escritórios centrais. São oferecidas oportunidades para
as funções de: Analista de

A empresa oferece salário compatível com o mercado, vales
refeição e alimentação, entre outros

Requisitos de Negócio (Relacionamento); Arquiteto
de Dados; Especialista de
Segurança da Informação;
Especialista em Engenharia de Dados; Especialista em Sistemas (Block

Manager de Projetos); Especialista de Soluções de
Negócios de TI e Projetos
(Relacionamento).
BENEFÍCIOS
A empresa oferece

salário compatível com o
mercado, vales refeição e
alimentação, assistência
médica, odontológica e
seguro de vida, auxílio-creche, licença-maternidade de seis meses e
licença-paternidade de
30 dias, home off ice,
dayoff no aniversário,
parcerias em instituições pa ra descontos
em cursos, academias,
restaurantes, farmácias,
entre outros, 13º salário, programa de participação nos lucros e
resultados (PLR) e previdência privada.
Além disso, os funcionários da EDP têm
acesso a Universidade
Corporativa, Plano de
Desenvolvimento Individual e Programa de Mobilidade Internacional.

Pequeno empresário ainda pode
aderir à linha de crédito emergencial
A Redação
Após mais de dois
meses do lançamento
da nova linha de crédito
emergencial, a procura
dos micros e pequenos
empreendedores pelo
Banco do Povo de Jacareí vem aumentando nas
últimas semanas. Somente no mês de maio
foram emprestados cerca de R$ 146 mil, para 16
empresários.
O diferencial dessa
linha, que foi lançada
pelo Governo do Estado
de São Paulo em um pacote de R$ 50 milhões em
microcrédito, é a não exigência da Certidão Negativa de Débito (CND).
O limite é de até R$ 10
mil, com taxa de juros
de 0% a 0,35% ao mês,
carência de seis meses e

empreendedores formais
(com CNPJ) e também informais (pessoas físicas),
desde que se enquadrem
nos requisitos determinados pelo Banco do Povo.
A lista completa com
os valores, documentos
necessários e exigências
para cada categoria está
no site do Banco do Povo.
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IMÓVEIS

ILUSTRAÇÃO

Empregados podem residir fora da área de concessão ou de escritórios centrais

O Banco do Povo segue com atendimento remoto, com funcionário de plantão de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h30

prazo para pagamento de
até 36 meses.
Os empreendedores
que necessitam de um valor maior, também podem
optar pela linha normal,
com crédito de até R$ 21
mil, prazo de financiamento de até 36 vezes e
carência de até 90 dias.

EDITAL

Além das duas acima,
o Banco do Povo oferece
ainda a linha ‘Empreenda
Mulher’, que conta com
uma carência maior,
de até 150 dias e prazo
de f i nanciamento de
até 48 vezes. Durante
a atual fase do Plano
São Paulo, essas duas
linhas também não estão
exigindo a CND.
Os empréstimos estão disponíveis para os

ATENDIMENTO
Durante a fase atual do
Plano São Paulo, o Banco
do Povo segue com atendimento remoto, com
funcionário de plantão
de segunda a sexta-feira,
das 8h às 16h30.
Os interessados podem ser solicitados diretamente pelo telefone
(12) 3953-1782 e Whatsapp (12) 99231-1525.
Somente no último mês
foram realizados 647
atendimentos, seja por
telefone, mensagem ou
presencial (no caso de
assinatura de contrato).
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Variedades

Filha registra em livro vivências
ao lado da mãe com Alzheimer

H

FOTOS: DIVULGAÇÃO

quando aos poucos dona
Anninha deixou de falar
– fase na qual se encontra
atualmente.
O principal objetivo da
autora com o lançamento
de ‘Viver sem Saber’ vai
além de compartilhar vivências e lançar um novo
olhar sobre a Doença de
Alzheimer. Formada em
Relações Públicas, Mariela quer tornar o livro uma
contribuição para a causa.
Por isso, os valores referentes aos direitos autorais com a venda do livro
serão revertidos a ações e
instituições dedicadas a
cuidar e tratar dos enfermos. O acompanhamento
dessa ação pode ser feito
pelo site https://www.viversemsaber.com.br/.

A escritora
Mariela e
sua mãe
dona Anninha.
No detalhe, a
capa do livro

5O anos sem os Trapo

á exato meio século, em 3 de julho de 1971, ia ao ar
o último episódio do programa de humor ‘Família
Trapo’, na TV Record. A atração, que estreou em
25 de março de 1967, fez milhares de fãs que até hoje
sentem muita saudade das histórias cômicas, recheadas
de confusão, protagonizadas pelo personagem Carlo
Bronco Dinossauro, interpretado pelo magistral Ronald
Golias, que colocava toda a família em maus lençóis.
Estes eram Peppino (Otelo Zeloni), o marido de Helena (Renata Fronzi) - ambos pais de Verinha (Cidinha
Campos) e Sócrates (Ricardo Corte Real). Bronco era
irmão de Helena.
A casa tinha o mordomo Górdon (Jô Soares) a atendê-los. Carlos Alberto de Nóbrega e Jô eram os redatores.
A direção tinha Nilton Travesso e Manoel Carlos, que
anos depois virou autor de novelas famosas da TV
Globo. Com este time, não tinha como dar errado. Os
episódios giravam em torno de Bronco, que implicava
com os parentes. O alvo predileto era Peppino, seu
cunhado. As apresentações eram ao vivo, assim todos
os improvisos iam ao ar, deixando o programa mais
engraçado. A plateia era animada e enchia as dependências do Teatro Record.
Após um incêndio o programa passou a ser feito
nos estúdios da emissora. ‘Família Trapo’ foi líder de
audiência no horário, durante os 4 anos de exibição.
Um dos improvisos mais engraçados de Golias ocorreu
quando Jô, fingindo ser ET, disse ao colega: ‘Vim para
levá-lo ao caminho da verdade’. Golias respondeu: ‘Não!
Deixa-me aqui no caminho das mentirinhas que está
bom.’ O nome do programa se baseou na família Von
Trapp, do filme ‘A Noviça Rebelde’ (1965). Outra curiosidade é que Golias gostava de trabalhar com textos
de Nóbrega, sabendo quando era dele pelo tipo de letra
da máquina de escrever.
Jô e Carlos quase sempre trocavam de máquinas e
Golias nem ficava sabendo quando era um ou outro. A
participação de Pelé num dos programas foi um dos
momentos ímpares da TV brasileira, com Bronco não
o reconhecendo e ensinando-o a bater pênalti com a
‘paradinha’, a qual o Rei era expert. Está no youtube se
você quiser dar boas risadas.

Escritora compartilha aprendizados ao lado da mãe diagnosticada com a doença
Escrever foi uma das
formas encontradas por
Mariela Oppitz Sorgetz
para aliviar a surpreendente e desafiadora caminhada ao lado da mãe
diagnosticada com Alzheimer. Com sensibilidade, empatia e bom humor,
a escritora compartilha
no livro ‘Viver
Sem Saber’ relatos pessoais
de sit uações
que vivenciou e
continua vivenciando com dona
Anninha.
Narrada em primeira pessoa, a obra
publicada pela Luz
da Serra Editora reúne anotações escritas
por Mariela durante
oito anos de luta contra a
doença. Quase como um
diário e inicialmente sem
a ideia de transformar o
conteúdo em um livro, a
autora descreveu seu novo
cotidiano e os sentimentos
com o avançar do tempo.
Dividida em três partes, a obra segue a ordem
cronológica do processo
evolutivo do Alzheimer.
Na primeira, o leitor
acompanha a etapa leve,
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SERVIÇO
Link de venda: Luz da
Serra Editora.
os primeiros sinais de que
algo estava acontecendo.
A fase moderada apresenta outros sintomas que vão
além do esquecimento,
como a “super sinceridade” da mãe. Na terceira e
última parte, a autora narra a severidade da doença,

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

ARQUIVO/PMJ

Recomendamos...

Horóscopo

VISITE: WWW.OMARCARDOSO.COM.BR

ÁRIES
21/03 a 20/04
Dia em que terá muito sucesso ao tratar com
autoridades civis e na solução de seus problemas profissionais, financeiros e pessoais. Fará
poucas amizades, mas será bem sucedido.
Êxito religioso.

TOURO
21/04 a 20/05
Gastos excessivos de dinheiro o perturbarão
nos próximos dias. Saiba, pois, que devido à
influência de Vênus você estará predisposto
para isso. Ótimo para tratar de seu casamento
e do trabalho.

GÊMEOS
21/05 a 20/06
Vida tranquila e feliz ao lado dos familiares
e da pessoa amada você terá hoje. O trabalho
lhe trará satisfação e os negócios tendem a
render bons lucros. Estímulo positivo para
a vida social e para o relacionamento com
os amigos.

CÂNCER
21/06 a 21/07
Faça de tudo hoje, para melhorar suas condições
sociais, amorosas, profissionais e financeiras.
Mas tudo dentro de um sentido honesto e inteligente. Boas Notícias na área amorosa. Com
toda esta simpatia estará irresistível.

LIBRA
23/09 a 22/10
Tire da sua mente as más intenções, o pessimismo e o desânimo. Coloque no lugar, uma
boa dose de otimismo e força de vontade que
tudo deverá melhorar para você. Evite o contato
com pessoas suspeitas e o desgaste da saúde
com excessos.

LEÃO
22/07 a 22/08

ESCORPIÃO
23/10 a 21/11

Pessoas amigas estão propensas a colaborar
com seus projetos e aprimorar suas ideias.
Embora tenha espírito criador, nem sempre é
um realizador. Receberá informações úteis e
promissoras. Período feliz para a vida amorosa.

Procure levar seus planos por um caminho
seguro e tranquilo, pois a fase que se inicia muito o favorecerá neste sentido. Êxito amoroso,
em jogos e sorteios. Neste período alguém de
muita confiança ou uma pessoa amiga, poderá
lhe confiar um segredo.

VIRGEM
23/08 a 22/09

SAGITÁRIO
22/11 a 21/12

Influência de terceiros o ajudará a questionar
suas atitudes. Um mal entendido provocado
pelo posicionamento dos astros, poderá fazer
com que você se afaste de uma pessoa amiga
ou se desentenda com alguém de sua família.

Prenúncios de melhoria geral. Felicidade amorosa, alegrias proporcionadas por crianças e
lucros através de negócios imobiliários. Tudo
que fizer refletirá sobre sua família. Imagine coisas boas, otimistas e que lhe tragam benefícios.

CAPRICÓRNIO
22/12 a 21/01
Será improdutivo preocupar-se com o que os
outros possam fazer ou dizer a seu respeito.
Ninguém é perfeito. Mais vale uma orientação
do que uma crítica amarga. Tudo mudará para
melhor, depois de passada esta fase.

AQUÁRIO
21/01 a 19/02
Plena vitalidade física e confiança em si
mesmo. Período favorável para desenvolver
atividades que digam respeito as suas motivações mais profundas. Cotidiano dinâmico e
agradável. Tudo mudará para melhor se você
conseguir ser mais racional.

PEIXES
20/02 a 20/03
Vênus vai lhe dar excelentes chances de conseguir realizar o que pretende, principalmente
as que vem planejando. A cobrança da pessoa
amada fará com que haja um grande crescimento interior em você

Instituto Federal oferece vagas para
cursos técnicos gratuitos em Jacareí

O

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia
de São Paulo (IFSP) está com inscrições abertas
para cursos técnicos gratuitos em Jacareí. São 80
vagas, sendo 40 para o curso de Administração e 40
para Design de Interiores. As inscrições seguem até o
dia 29 de junho.
A seleção dos candidatos será feita por meio de
análise de histórico escolar. Não há limite de idade para
estudar no IFSP.
Saiba mais sobre o Instituto Federal de Educação,
Ciência e Tecnologia de São Paulo em www.ifsp.edu.br.
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Cirurgia de estrabismo em
adultos melhora função ocular
A cirurgia de estrabismo em adultos promove o
alinhamento dos olhos e
melhora a função ocular.
Portanto, o procedimento
não é estético como muitas pessoas imaginam. A
cirurgia é realizada com
o objetivo de promover o
aprimoramento da visão
nesses pacientes.
Um estudo revelou que
a cirurgia de estrabismo
em adultos é efetiva para
alinhamento dos olhos
em 80% dos casos. Outra
constatação importante
da pesquisa é que a maioria dos adultos que passa
pela correção do desvio
dos olhos experimenta
melhorias na função binocular, responsável pela
visão de profundidade e
de objetos em 3D.
Nos últimos anos, as
pesquisas sobre o estrabismo em adultos se intensificaram para avaliar
quais os benefícios funcionais da cirurgia, além
dos psicossociais, que já

eram bem conhecidos.
Segundo Dra. Marcela
Barreira, oftalmopediatra, especialista em Estrabismo e Chefe do Serviço
do Neurof ta l molog ia
do Banco de Olhos de
Sorocaba, a ci r u rg ia
também contribui para
reduzir o constrangimento social que o estrabismo pode causar.
“Portanto, o procedimento para alinhar os
olhos vai muito além da
estética, como vários
estudos mostraram ao
longo dos anos”.
VISÃO 3D
“A visão binocular é
aquela responsável pela
sensação espacial das
imagens e pela profundidade. É a visão que usamos para ver em 3D. Ela
se forma a partir da captação da imagem de forma
individual pelos olhos,
que depois é fundida em
uma só pelo cérebro. O
estrabismo, quando não

ILUSTRAÇÃO

Um estudo revelou que a cirurgia em adultos é efetiva para alinhamento dos olhos em 80% dos casos

A indicação
da cirurgia de
estrabismo deve
ser individualizada+

tratado, pode resultar na
perda dessa capacidade”,
explica Dra. Marcela.

A visão
binocular é aquela
responsável pela
sensação espacial
das imagens e pela
profundidade

ESTRABISMO
E DIPLOPIA
Embora menos prevalente, é possível que
o estrabismo se desenvolva depois da maturidade visual, ou seja, em

jovens e adultos.
“Como nessa fase da
vida não existe mais a
capacidade de supressão
de uma das imagens captadas pelos olhos, a pessoa enxerga as imagens
dobradas, a chamada
diplopia. É uma condição que impacta muito
na qualidade de vida e

impede muitas atividades, como dirigir, trabalhar, estudar”, explica
Dra. Marcela.
Há outras causas para
a visão dupla. Por isso,
sempre que um adulto
apresenta esse sintoma,
é necessário descartar
outras doenças, inclusive doenças neurológicas que podem levar
à diplopia.
O estrabismo em adultos está ligado a visão dupla binocular, que desaparece ao tampar um dos
olhos. Ou seja, quando
a pessoa fecha um dos
olhos, ela enxerga apenas uma imagem.
A QUALQUER
MOMENTO
A indicação da cirurgia de estrabismo deve
se r i nd iv idu a l i zad a.
Além disso, o chamado
estrabismo acomodativo
causado pela hipermetropia não pode ser operado. Ele é corrigido com
o uso de óculos.
“Em adultos, o estrabismo pode ser corrigido a qualquer momento,
desde que não haja contraindicações nos exames
pré-operatórios ou outras
condições de saúde que
impeçam a cirurgia”, finaliza Dra. Marcela.

A Redação
A Prefeitura de Jacareí, por meio da Secretaria de Saúde, iniciou
a terceira e última etapa
da Campanha de Vacinação contra a Influenza
no município. Até o dia
8 de junho, a cidade aplicou 35.366 doses da vacina, o que corresponde
a aproximadamente 47%

do público-alvo.
Esta etapa da campanha, que vai até o dia 9
de julho, é destinada às
pessoas com comorbidades e com deficiência
(física, auditiva, visual,
intelectual e mental ou
múltipla); caminhoneiros, trabalhadores portuários e de transporte
coletivo; profissionais
das forças armadas, de

segurança e salvamento,
e funcionários do sistema prisional; população
privada de liberdade e jovens e adolescentes sob
medidas socioeducativas.
Munícipes que deveriam ter se vacinado nas
primeiras etapas e, por
algum motivo, perderam
a data, ainda podem se
vacinar.
As vacinas serão aplicadas em todas as Unidades Básicas de Saúde
e Unidades Municipais
de Saúde da Família, de
segunda a sexta-feira, das
8h às 16h.
DOCUMENTAÇÃO
É preciso levar um documento de identificação
com foto e carteirinha de
vacinação. No caso das
pessoas com comorbidades ou deficiência física
(PCD), é necessário a
apresentação de um documento que comprove
a condição de risco (exame médico, receitas médicas, relatório médico
ou prescrição médica).
Já no caso de camin honei ros, t raba l hadores portuários e de
transporte coletivo, de
profissionais das forças
armadas, de segurança

DIVULGAÇÃO/PMJ

Jacareí inicia 3ª etapa de vacinação contra a gripe

 SERVIÇO
CAMPANHA NACIONAL DE
VACINAÇÃO CONTRA A INFLUENZA
A Campanha Nacional de Vacinação contra a Influenza é realizada
em três etapas, destinadas a grupos prioritários considerados mais
vulneráveis aos vírus que causam a gripe (Influenza A-H1N1, Influenza
A-H3N2 e Influenza B).
A primeira etapa da campanha, que começou no dia 12 de abril,
foi destinada aos trabalhadores da Saúde, indígenas, gestantes,
puérperas (mulheres com até 45 dias após o parto) e crianças
com idade a partir de 6 meses até cinco anos completos. A
segunda etapa da campanha, destinada aos idosos e professores, teve início em 11 de maio.

e salvamento, e f uncionários do sistema
prisional, é necessário

apresentar documento
que comprove vínculo
empregatício.

Até o momento, a cidade
aplicou 35.366 doses da
vacina, o que corresponde
a aproximadamente
47% do público-alvo

COVID-19
É fundamental que
quem foi ou for vacinado contra a Covid-19
priorize este imunizante, e respeite o intervalo
mínimo de 14 dias para
depois se vacinar contra
o vírus Inf luenza, causador da gripe (Influenza A-H1N1, Inf luenza
A-H3N2 e Influenza B).

