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 Prefeitura reduz ocupação de comércios e

eventos em ambiente fechado em Jacareí
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A

primeira criança vacinada contra Covid-19 no Brasil é um garoto indígena de 8
anos. Davi Seremramiwe Xavante vem periodicamente a São Paulo para
um tratamento de saúde no Hospital das Clínicas da USP. O governador
João Doria (PSDB) acompanhou o início da campanha estadual para crianças
de 5 a 11 anos no início da tarde de sexta-feira (14).
Mais informações, acesse: www.diariodejacarei.com.br.
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para R$ 7.087

20º min
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Probabilidade de chuva 60%
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afirma especialista
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A

pouco mais de dez meses
do brasileiro escolher novos representantes para a
Presidência da República, Senado
e legislativos federais e estaduais, uma importante novidade
ameniza vícios do sistema;
‘despiora’, como ironizam os
críticos: o TSE (Tribunal Superior Eleitoral) determinou
que a ajuda em dinheiro a ser
entregue a negros e mulheres candidatos, oriunda do
Fundo Eleitoral, a títulos de
cotas racial e de gênero, seja
entregue a cada um dos beneficiários até 13 setembro,
19 dias antes das eleições
marcadas para 2 de outubro.
Prazo curto, mas se lembrarmos que na eleição municipal de 2020 esse tipo
de ajuda foi entregue sem
critério rígido (e apenas a 15% dos
pretos e pardos) 15 dias antes do
pleito, além de muitos não a terem recebido, podemos dizer que
o prazo atual sinaliza um avanço.
Ou uma esperança. Represen-

tantes dessa categoria advogam
que tais valores sejam entregues
bem antes, para dar tempo de desenvolver uma campanha mais
eficiente e à altura dos demais
concorrentes.

B Veloso

DIVULGAÇÃO/CMJ

O documentário sobre a rebelião ocorrida na cadeia
de Jacareí (atual primeiro distrito) na Avenida Siqueira
Campos, em 14 de fevereiro de 1981, que terminou
com a morte de sete pessoas, já tem definida a data
de estreia: 11 de fevereiro, em sessão especial a ser
realizada na Sala Mário Lago.

Uma ‘despiora’ maior

P

RODUÇÃO

T

ESTEMUNHAS

Ex-funcionários da delegacia também foram ouvidos,
como o ex-chefe dos escrivães José Benedito Aparecido,
hoje com 81 anos. O ex-vereador Pedro Faria, que quatro
décadas atrás era investigador de polícia, revelou que
muita gente que acompanhava a rebelião da rua estava
armada. “Eram civis que se dirigiram à Avenida Siqueira
Campos com revólveres nos bolsos. Na hora do tiroteio
todo mundo atirou. Felizmente, não fui atingido, apesar de
várias balas terem passado bem perto de mim.”, comentou.

INEDITISMO

A produção do documentário encontrou uma entrevista
de Mário Ottoboni (1931-2019), que em 1981 fazia parte da
Associação de Proteção e Assistência aos Condenados
(APAC), que permanece inédita até este momento. A gravação, de 2013, foi na casa dele. Mário, nesta entrevista,
conversa com o cineasta Dannyel Leite, que há nove anos
pensou em fazer um documentário sobre o fato, mas depois desistiu e cedeu a filmagem à emissora legislativa
de Jacareí.

FAMILIARES

Na cidade de Barra do Piraí (RJ), terra natal de Holzwarth, a TV Câmara falou com os irmãos e os amigos
do advogado. Eles lembraram passagens da infância e
comentaram sobre o legado de benevolência e misericórdia deixados por ele. Em 18 de maio, se estivesse vivo, ele
completaria 80 anos.

M

EMÓRIA

Para Márcio Martinele, Diretor de Comunicação da
Câmara Municipal, o documentário é necessário para que a
memória dos acontecimentos da cidade não se perca. Após
finalizado, o documentário ficará disponível no canal do
Youtube da TV Câmara Jacareí, além de ser transmitido na
grade programação mídias sociais da emissora.

Essas ajudas buscam uma
disputa ‘mais igualitária’, porém
a realidade mostra distorções,
como o surgimento de candidatos ‘laranjas’, que entregam o
dinheiro a espertalhões de boa

F

ala-se de uma adequação das salas exibidoras de cinema, com novo
formato, que deve acontecer
no ‘pós-pandêmico’. Traz-nos
à memória que há exatos cem
anos – a partir da segunda
década do século passado –
Jacareí iniciava a convivência
com exibições cinematográficas. Ainda rudimentar, claro.
Era o começo. Havia dezenas
de salas de filmes em vários
pontos da cidade.
Eram ‘telas improvisadas
em recintos precários, com
acomodações inadequadas
e restritas’, registra João
Batista Denis Neto, o ‘Jobanito’, neste Diário de Jacareí.
Segundo ele, em 1911 havia
três cinemas: ‘Ideal’, com
sessões corridas, ‘Popular’
e ‘Biju’, ambos com duas sessões diárias. Lotavam. Não
raras vezes, parte do público
assistia aos filmes de pé por

O Máximo do pioneirismo
cinematográfico
falta de lugares
nas cadeiras.
Tais salas
não se enquadravam no mínimo exigido.
Como os filmes
eram mudos,
necessitavam
de orquestra
e um aparato
produtor de
sons, porém o
que havia mesmo era uma improvisação
de ruídos: um pessoal atrás
das telas batia latas, rufava

tambor, bimbalhava
sinos... e ia levando.
Até 1914, quando
o empresário pioneiro Albano Máximo construiu a primeira sala apropriada para projeções, o
‘Cine Rio Branco’, no
Largo do Bom Sucesso (hoje ‘Conde
Frontin’). Ainda cinema mudo, o local
abrigava orquestra
para fundo sonoro, com piano e violino destacados nas
cenas românticas; rufar de
DIVULGAÇÃO

A equipe da TV Câmara Jacareí, responsável pela realização do filme, entrevistou nos últimos meses quase
20 pessoas, desde jornalistas que cobriram o caso, como
Carlos Nascimento (foto), então na TV Globo, e André
Freire, no extinto jornal Valeparaibano, até os irmãos do
advogado Franz de Castro Holzwarth, um dos que perderam a vida por conta do tiroteio que aconteceu no motim
dos presos.

parte dos partidos. O noticiário
da última eleição apontou para
quota das mulheres ‘candidatas
de araque’ às câmaras municipais
e prefeituras. Houve candidatas
com votações ridículas, e outras
que ‘nem sabiam’ das ajudas
financeiras. Entraram no sistema para cumprir percentual mínimo de mulheres
por partido exigido pela lei;
houve quem disputou ‘apenas para atender a pedido’ da
chefia de siglas partidárias.
Para seriedade do sistema, impõe-se fiscalização
forte das movimentações
dos fundos partidário e eleitoral – que este ano podem
ultrapassar R$ 5 bilhões (O
Partido Novo tenta na Justiça reduzir para pouco mais
de R$ 2 bilhões) – para dificultar ao máximo ações de aproveitadores. E para que a recente
determinação do TSE seja uma
‘despiora’ bem maior dos vícios
partidários.
É a nossa opinião.

B Veloso

DOCUMENTÁRIO

Editorial

Conhecimento

*Laís de Castro Carvalho

O

Tribunal de Justiça de
São Paulo negou no
dia 15 de dezembro de
2021, mandado de segurança
impetrado por advogado que
desejava acessar os prédios
do Tribunal sem apresentar
o comprovante de vacinação
da COVID-19. Para este advogado, essa exigência traria
um constrangimento ilegal
à atividade da advocacia.
Neste caso, o advogado - que
não se vacinou - argumentava que a obrigatoriedade do
comprovante de vacinação
o impedia de consultar processos físicos e realizar seu
trabalho com livre circulação
nos prédios do Tribunal.
O relator do caso levantado observou que nossa
Constituição Federal prevê
aos cidadãos os chamados
“direitos sociais”, tais como o
direito à saúde. Destarte, os

Obrigatoriedade de
comprovação de vacina
indivíduos possuem também
suas responsabilidades sociais. Em outras palavras, “se
nenhum homem é uma ilha
e, por isso convive, tendo
optado por uma sociedade
democrática e republicana,
não cabe impor sua vontade aos demais, ainda a pretexto de exercício de direitos
individuais”.
Ainda foi destacado na
referida decisão, que o advogado tem a “liberdade de
se convencer sobre os riscos
da vacinação, ainda que revistas científicas e agentes
reguladores de todo o mundo

provem que as vacinas são
seguras”. Entretanto, não
pode impor sua presença
perante pessoas que decidiram se vacinar.
Importante apontar que
em termos gerais, não se
exige que o empregado,
por exemplo, seja obrigado
a se vacinar, pois estaríamos
enfrentando questões que
poderiam ferir seu direito
individual. Todavia, caso o
empregado escolha por não
se vacinar, deverá apresentar teste negativo de contaminação. Nesse mesmo
diapasão, o Diário Oficial da

caixas para cavalos em disparada nos ‘faroestes’ e efeitos
de bumbos e caixas nos tiros
e explosões.
Esse pioneirismo propiciou a revelação de músicos
como os maestros Reinaldo
Andrade e Agenor Guarany,
além de vários instrumentistas dos quais se destacaram
Terêncio Costa, Uberto Marino, Verano Câmara, Vicente
Scherma, Benedito Gervásio, e as pianistas Mariquita
Martins e Betty Nathas.
O filme ‘Sempre no Meu
Coração’, inaugurou, em
1943, outra sala construída
especialmente para cineteatro e filmes sonoros de
grande porte, em tela ‘cinemascope’, o ‘Cine Rosário’,
que perdurou até a década
de 1990, também sob a influência de Albano, o Máximo
do pioneirismo cinematográfico em Jacareí.
União disponibilizou em novembro, portaria que aborda a
proibição de obrigatoriedade
de certificado de vacinação
nos processos seletivos de
admissão ou a demissão por
justa causa em caso de não
apresentação.
Temos a seguinte discussão: “ainda que não se vá
constranger de modo absoluto o indivíduo, forçando-o
à vacinação, nem por isso se
deve protegê-lo por sua ilegal obstinação”. Vale lembrar
que a portaria do TJSP que
previu a obrigatoriedade do
passaporte da vacina não é
inconstitucional e tem como
primordial fundamento, a Lei
nº 6.259, ao prever vacinação
obrigatória no seu artigo 3º e
parágrafo único.

*Laís de Castro Carvalho, advogada pós graduada em Direito
Previdenciário, membro da Paulo
de Tarso Advogados.
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Entenda as novas orientações sobre
quarentena de quem está com Covid
Pelas novas recomendações do ministério, foram previstos três intervalos diferentes para o isolamento dos infectados

Prefeitura reduz ocupação
de comércios e eventos em
ambiente fechado em Jacareí
A partir de segunda-feira (17) passam a
valer em Jacareí as novas regras de funcionamento nos estabelecimentos comerciais e
de serviços, que terão
a sua capacidade máxima reduzida, para
70%. Todos os detal hes est ão d ispon íveis no Decreto Nº
365, publicado nest a s e x t a - fe i r a (14)
no site da Prefeitura
Municipal (w w w.jacarei.sp.gov.br).
Eventos esportivos,
culturais e religiosos
realizados em ambiente fechado também
precisarão se adequar
ao novo limite de ocupação, além de exigir
o uso de máscara a
todos os funcionários,

colaboradores e usuários, assim como os demais estabelecimentos
do município.
A medida leva em
conta a recomendação
feita pelo comitê científico do Governo do
Estado de São Paulo,
considerando o avanço dos casos de Covid-19, principalmente
da nova variante Ômicron, e visa reduzir as
aglomerações.
De acordo com a atual administração, o não
cumprimento das normas estabelecidas sujeitará às medidas legais
e penalidades cabíveis,
previstas na legislação
sanitária, conforme diretrizes estabelecidas
pela Diretoria de Vigilância em Saúde.

persistirem no sétimo dia,
o indivíduo deve seguir
outras orientações. Caso
a pessoa teste negativo no
sétimo dia, pode sair do
isolamento, desde que o
exame seja de PCR ou antígeno e desde que aguarde 24 horas sem sintomas
respiratórios ou febre e
sem uso de antitérmico.

Mínimo de isolamento é de cinco dias para pacientes sem sintomas

ISOLAMENTO
DE 7 DIAS
Ao f i m de 7 d ia s, é
p o s s í ve l s a i r d o i s o l a me nto s e m te s te s e

o paciente:
- Não estiver com sintomas respiratórios nem
febre por pelo menos 24
horas;

- Não tiver tomado antitérmico há pelo menos
24 horas;
Se os sintomas respi ratór ios ou febre

ISOLAMENTO
DE 10 DIAS
Se o teste der positivo
no sétimo dia, a pessoa
deve manter o isolamento até o décimo dia. Para
sair da quarentena no
décimo dia é necessário:
- Estar sem sintomas
respiratórios e sem febre
por pelo menos 24 horas;
- Não ter utilizado antitérmico por pelo menos
24 horas.

Aulas serão mantidas em São Paulo;
estado já tem cadastro de vacinação
Elaine Patricia Cruz
Agência Brasil
O governo de São Paulo
informou esta semana que
o início das aulas no estado
será mantido para o dia 2 de
fevereiro, apesar do avanço
de casos da variante Ômicron do novo coronavírus.
“As aulas serão reiniciadas
no dia 2 de fevereiro, conforme previsto, independentemente de qualquer circunstância”, disse o governador
João Doria.
“Vamos continuar a
pressionar o Ministério
da Saúde para que possa fornecer mais vacinas
[para as crianças]. Temos

ARQUIVO/GOVERNO DE SP

Os pacientes com caso
leve ou moderado de Covid-19 seguirão agora
novos protocolos de isolamento, adotados esta semana pelo Ministério da
Saúde. Manter a pessoa
infectada fora do convívio
da sociedade é uma medida adotada desde o início
da pandemia que segue
pesquisas sobre o tempo
que o paciente pode transmitir a doença.
Pelas novas recomendações do ministério, foram previstos três intervalos diferentes para o isolamento dos infectados. Os
tempos passam a contar
do início dos sintomas, e
não da obtenção do resultado do exame positivo.

ISOLAMENTO
DE 5 DIAS
A pessoa só poderá sair
do isolamento nesse prazo
se no fim do quinto dia:
- Não estiver com sintomas respiratórios nem
febre há pelo menos 24
horas;
- Não tiver utilizado
antitérmicos há pelo menos 24 horas;
- Te s t a r ne g a t i vo
com exames de PCR ou
antígeno;
Mesmo se a pessoa
testar negativo, é indicado continuar adotando medidas adicionais,
como trabalhar de casa
se puder, usar máscara
em locais com pessoas.
Se o indivíduo testar
positivo, é necessário
manter o isolamento até
o décimo dia.

ROVENA ROSA/AGÊNCIA BRASIL

Jonas Valente
Agência Brasil

As aulas no estado serão reiniciadas em 2 de fevereiro
20 milhões de crianças na
faixa de 5 a 10 anos no Brasil”, complementou.
Durante evento, o governador afirmou, ainda,

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

que o prazo de retomada
da jornada escolar presencial será mantido tanto na
rede pública quanto na
privada.

VACINAÇÃO INFANTIL
A faixa etária entre 5
e 11 anos é estimada em
4,3 milhões de pessoas no
estado, sendo que 850 mil
delas apresentam alguma
comorbidade ou são indígenas ou quilombolas e terão
prioridade na vacinação,
iniciada em São Paulo na
sexta-feira (14).
Para agilizar a vacinação
em São Paulo, o governo estadual solicita que os pais
façam o cadastro dos filhos
no site Vacina Já. O pré-cadastro é opcional e não é um
agendamento, mas agiliza o
atendimento nos locais de
imunização, evitando filas
e aglomerações.

15 a 21 de janeiro de 2022
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A Redação

A Prefeitura de Jacareí
anunciou a desapropriação do imóvel antes ocupado pela antiga escola
Maria Augusta Ribeiro
Daher (Rua Santa Rosa,
168), que passará a abrigar uma nova escola
municipal. O decreto
foi assinado no dia 23
de dezembro passado
p elo p r e fe ito I za i a s
Santana ( PSDB), declarando o espaço como
utilidade pública.
O local passará por
uma reforma geral e
atenderá os 500 alunos da
EMEF Santa Rosa, que
hoje funciona na Escola
Thereza Porto Marques.
“Depois que organizarmos tudo, e o nosso setor

DIVULGAÇÃO/PMJ

O decreto foi assinado no dia 23 de dezembro pelo prefeito, declarando o espaço como utilidade pública

Vista externa do prédio antes ocupado pela antiga escola Maria Augusta, na região central

de planejamento criar o
projeto, o memorial descritivo e a licitação, aí

Jacareí segue com
inscrições para o
Probem abertas até
o dia 24 de janeiro
Seguem abertas as
inscrições para o Probem (Programa de Bolsa
de Estudo Municipal)
da Prefeitura de Jacareí,

por meio da Secretaria
Municipal de Educação.
Podem participar os estudantes de cursos de
qualificação de auxiliar

entregaremos nossa mais
nova escola: a EMEF Maria Augusta”, explicou a

secretária de Educação,
Maria Thereza Ferreira
Cyrino.

técnico e habilitação
profissional de técnico
de nível médio, que demonstrarem insuficiência de recursos, quando
houver falta de vagas
e cursos regulares da
rede pública.
As inscrições ocorrerão somente pela internet, pelo endereço eletrônico: www.educajacarei.
com.br > Programas >
Probem > Inscrição. O
prazo final para todos os
interessados, que devem
residir em Jacareí, é até
o próximo dia 24.
No ato da inscrição,
os candidatos devem
anexar documentos e
preencher as informações necessárias, como:
prova de renda familiar,
número de pessoas da família que residem com
o candidato, declaração de rendimentos (de
todos que residem com

o candidato) e comprovante de matrícula em
curso de qualificação
profissional de auxiliar
técnico ou curso de habilitação profissional de
técnico em nível médio.
Também é necessário comprovante de residência no município,

No ato da inscrição,
os candidatos devem
anexar documentos
e preencher
as informações
necessárias
contrato de locação e recibo de aluguel pago pelo
candidato ou sua família, recibo de prestação
de plano habitacional
pago pelo candidato ou
sua família, RG (frente

José Luiz Bednarski

O

tempo é senhor da razão. Ele é capaz de esclarecer
mal-entendidos, desfazer equívocos e desarraigar
pela reflexão antigas certezas que precisavam ser
reformuladas.
Nesse sentido, não tomar providências bruscas no calor
dos fatos e adiar a necessidade de decisão para momento
oportuno podem ser uma boa estratégia para se fazer
justiça verdadeiramente.
Contudo, é preciso temperar prudência com o dinamismo que a vida exige para satisfação das necessidades
humanas. A prestação jurisdicional do Estado não pode
ser adiada ‘ad eternum’.
A vida humana na esfera terrena não chega a durar
um século e não pode tanto aguardar. À espera do justo
sopesamento, a deusa Têmis não deve segurar a balança
décadas a fio, sob pena de cansar o braço.
É como escreveu há 102 anos Rui Barbosa, o Águia
de Haia, um dos maiores pensadores e homens públicos

Duração razoável do processo
brasileiros de todos os tempos: ‘a justiça atrasada não é
justiça, senão injustiça qualificada e manifesta’.
Por isso, a Constituição Federal arrola entre os direitos
e garantias fundamentais (art. 5º, LXXVIII) a razoável duração do processo, o que vale para todos, seja em processos
judiciais ou administrativos.
É difícil dimensionar em termos práticos o que seria esse
adjetivo razoável, mas os principais parâmetros seriam a natureza da demanda, a complexidade do litígio e o movimento
jurídico da localidade.
O mesmo mandamento constitucional determina que

O valor de avaliação
do imóvel é de quase R$
8 milhões. O espaço conta
com dependências anexas
e terreno, em uma área
total de 4.964 metros quadrados. “Hoje, uma das
principais demandas de
vagas em escolas públicas
está na região central, devido à necessidade da proximidade da escola com
o ambiente de trabalho
dos pais. Neste sentido,
a unidade da Rua Santa
Rosa cumpre com êxito
esta demanda”, destacou o secretário de Governo e Planejamento,
Celso Florêncio.
A P r e fe it u r a n ã o
i n for mou prazo para
refor m a do préd io e
início das aulas da nova
EMEF de Jacareí.
e verso) e CPF.
Caso o candidato tenha em sua família um
membro maior de 18
anos, que esteja desempregado, deverá anexar
declaração, devidamente
assinada pelo declarante,
e duas testemunhas, sem
vínculo familiar, junto
com a carteira de trabalho do declarante.
Se o candidato ou algum membro de sua família exercer atividade
remunerada informal,
deverá apresentar uma
declaração constando a
renda mensal recebida,
devidamente acompanhada da assinatura de
duas testemunhas, sem
vínculo familiar.
O edital completo
foi publicado no Boletim Oficial do dia 10 de
dezembro de 2021, que
pode ser consultado no
site da Prefeitura.

PAT de Jacareí
encerrou 2021
com recorde
nos números
ARQUIVO/PMJ

Prefeitura desapropria Maria Augusta e
ocupa espaço para nova escola municipal

A Prefeitura informou que o PAT de Jacareí encerrou o último
ano com aumento nos
índices registrados.
Mesmo com a continuação da pandemia
e períodos de grandes
restrições em 2021, a
unidade bateu recorde.
No último ano, houve
aumento no número
de pessoas contratadas, vagas captadas e
também em empresas
atendidas, em comparação com o mesmo
período de 2020.

Vencedores
de concurso
de fachadas
e vitrines
DIVULGAÇÃO/PMJ
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A Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Jacareí divulgou os vencedores da
quarta edição do Concurso de fachadas e vitrines natalinas. Os premiados foram avaliados
e escolhidos após uma
análise de uma comissão julgadora, que foi
feita entre 15 e 20 de
dezembro de 2021. O
Concurso integrou a
programação oficial
do Natal 2021 e foi organizado com apoio de
entidades do comércio.

serão assegurados os meios que garantam a celeridade da
tramitação dos procedimentos, o que remete à legislação
infraconstitucional.
O art. 4º do Código de Processo Civil prevê que esse
prazo razoável contempla tanto o sentenciamento da causa quanto o cumprimento das medidas satisfativas a ele
relacionadas.
Em breve, a citação nos processos cíveis será realizada
preferencialmente por e-mail. As partes e advogados deverão manter seus cadastros públicos atualizados.
O Estatuto do Idoso (art. 71) concede prioridade aos
processos envolvendo maiores de 60 anos. Faca de dois
gumes, como no caso do inquilino ancião inadimplente, que
pode sofrer ligeiro despejo.
Cabe ao interessado invocar à presidência dos autos seu
direito ao processo veloz. Ao persistir a morosidade injustificada, os órgãos corregedores podem ser cientificados.

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

Jacareí tem nova unidade para
sintomas de gripe e Covid-19
A Redação

A Prefeitura de Jacareí, por meio da Secretaria de Saúde, inaugurou
no último dia 7 deste
mês, uma nova unidade de atendimento para
pessoas com sintomas
de gripe e Covid-19 na
cidade. O local fica ao
lado do MAV (Museu
de Antropologia do Vale
do Paraíba), na Rua XV
de Novembro, nº 143, na
região central.
De acordo com a pasta, a unidade é uma nova

DIVULGAÇÃO/PMJ

Posto de atendimento é uma nova opção, visando diminuir o fluxo de pessoas na Unidade de Apoio Covid-19
opção para a população
de Jacareí, visando diminuir o f luxo de pessoas
na Unidade de Apoio
Covid-19, que teve um
aumento expressivo no
número de pacientes com
sintomas de gripe, procurando por atendimento
nas últimas semanas.
“A partir da segunda
semana de dezembro a
O local fica ao lado do
Museu de Antropologia,
na Rua XV de Novembro,
nº 143, na região central

A Redação
A Prefeitura de Jacareí anunciou dias antes
do Natal de 2021 que
conseguiu abater juros
e multas e parcelar dívidas da Santa Casa de
Misericórdia na consolidação de um novo
Refis junto ao governo
federal. A instituição
está sob intervenção do
Município desde 2003.
Em nota, a atual administração explica que
a Santa Casa aderiu ao
Programa de Retomada Fiscal (Ref is), do

DIVULGAÇÃO PMJ

Jacareí abate juros e multas de dívidas da
Santa Casa em Refis com governo federal

A Santa Casa está sob intervenção desde 2003

e multas. No total, foi
parcelado o montante
de quase R$ 49,6 milhões. Com a adesão ao
programa, o valor a ser
pago caiu para cerca de
R$ 26,7 milhões (diminuição de aproximadamente R$ 23 milhões).
O valor das dívidas
ativas não previdenciárias (que era de quase
R$ 14,3 milhões e caiu
para cerca de R$ 9,3 milhões) foi refinanciado
em 120 meses. Já o valor
das dívidas ativas previdenciárias (que era
pouco mais de R$ 35,2
milhões e reduziu para
cerca de R $ 17,4 milhões) foi parcelado em
60 meses. As parcelas
já começam a ser pagas

governo federal, e irá refinanciar dívidas ativas
previdenciárias e não
previdenciárias junto à
União. A medida reduz
as dívidas do hospital,
que tiveram início no
período pré-intervenção
e, atualmente, segundo
a Prefeitura, estão em
torno de R$ 80 milhões.
O Ref is per m ite a
regularização da situação fiscal da Santa Casa
perante a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, com bom prazo
de parcelamento, além
do abatimento de juros
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procura aumentou muito na Unidade de Apoio
Covid-19, localizada ao
lado da Santa Casa. De
uma média de 90 atendimentos por dia, passamos rapidamente para
600. Esse novo local, ao
lado do MAV, foi criado
para dar mais comodidade, agilidade e segurança
para a população de Jacareí, diminuindo as filas e
evitando aglomerações”,
explica Rosana Gravena,
secretária de Saúde do
município.
A nova unidade é destinada para pessoas com
sintomas leves de síndrome gripal. Após uma triagem realizada por enfermeiros, o paciente recebe
as orientações pertinentes
e, se necessário, realiza o
teste para detecção de Covid-19 e encaminhamento
ao médico. O espaço fica
aberto todos os dias da
semana, das 8h às 17h.

em dezembro deste ano.
A Santa Casa está sob
intervenção da Prefeitura desde junho de 2003.
Até então, o hospital
era administrado pela
irmandade do hospital
JUSTIÇA
A Prefeitura de Jacareí também confirmou
hoje (23) que uma parte
da dívida ativa da Santa
Casa, referente ao INSS
Patronal, no valor de
cerca de R$ 28 milhões,
não faz parte do refinanciamento, porque
será discutida na Justiça. O hospital contesta
a cobrança deste tributo
que, por lei, não deve
ser recolhido de entidades filantrópicas.

Governo Izaias celebra melhoria no atendimento e finanças em dia
com a Santa Casa era recuperar a credibilidade com a
população, oferecendo um
serviço de qualidade, além
da questão das dívidas. Focamos na humanização do
atendimento, e já é possível ver o retorno positivo
dos pacientes atendidos”,
destaca a vice-prefeita e secretária de Saúde de Jacareí,
Rosana Gravena.
Além disso, ainda de
acordo com o atual governo, foi tomada uma série

de medidas para enxugar
os gastos administrativos
do hospital e para colocar
as finanças em dia, como
a revisão de contratos e
maior controle dos gastos,
possibilitando a economia
em despesas operacionais.
APOIOS
A Prefeitura de Jacareí
enviou à Câmara Municipal
o PLE 016/2021, em setembro de 2021. O projeto, que
dispõe sobre a concessão de

Câmara reduz atividade administrativa
interna da Casa após casos de Covid-19
A Câmara Municipal
de Jacareí reduziu atividades administrativas internas da Casa após casos de
Covid-19. A Mesa Diretora da Casa, presidida por
Paulinho dos Condutores
(PL), assinou Ato da Mesa

na manhã de terça-feira
(11) determinando a redução das atividades por
quatro dias.
A decisão da Mesa surgiu após aumento de casos
internos de Covid-19. Desde a última sexta-feira (7),

sete novos casos foram
confirmados no prédio,
incluindo o diagnóstico positivo do vereador
Ro n i n h a ( Po d e mos),
enquanto outros servidores aguardavam resultados de exame.

subvenção à Santa Casa de
Misericórdia de Jacareí, no
valor de R$ 19.649.226, foi
aprovado pelo Legislativo.
A quantia foi destinada a
cobrir o déficit das despesas de funcionamento da
Santa Casa.
Além disso, a Câmara
fez uma devolução de
verba à Prefeitura referente às economias do
orçamento anual da Casa
no exercício de 2021. E o
valor de R$ 2.391.067,12

está sendo utilizado em prol
da Santa Casa.
COMITÊ GESTOR
O Comitê Gestor da
Santa Casa faz parte da intervenção administrativa
que o Município de Jacareí
realiza na instituição há 18
anos, e é responsável pela
fiscalização dos serviços,
auditoria de contratos, finanças e assuntos jurídicos
que garantam, consequentemente, um atendimento
DIVULGAÇÃOCMJ

A Santa Casa de Jacareí
passou por grandes transformações nos últimos anos.
Mesmo com as históricas
dificuldades financeiras,
o hospital tem se empenhado para melhorar com
uma série de mudanças administrativas que resultaram, diretamente, em mais
qualidade no atendimento e
conforto aos pacientes.
“Quando assumimos a
Secretaria de Saúde, há cinco anos, nosso maior desafio

GABINETES
Os gabinetes continuam abertos ao público
seguindo as recomendações sanitárias vigentes
e promovendo o necessário para que o atendimento seja realizado com
O vereador Roninha, do Podemos, fala na tribuna da Câmara, antes de contrair Covid-19

de qualidade à população.
“Todas as medidas que
são tomadas em relação
à Santa Casa são previamente discutidas pelo
Comitê. Tanto a subvenção feita pela Prefeitura,
quanto o refinanciamento das dívidas, foram
discutidos e aprovados
pelos i nteg ra ntes do
Comitê”, explica Claudio Tosetto, secretário
de Finanças de Jacareí e
membro do Comitê.
seg urança, como, no
máximo, o recebimento de dois munícipes
por vez no interior dos
gabinetes.
O retorno do funcionamento completo do
prédio deve ocorrer na
próxima segunda-feira
(17). As sessões ordinárias de 2022 terão início
na primeira quarta-feira
de fevereiro, dia 2.

6|

15 a 21 de janeiro de 2022

www.diariodejacarei.com.br
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Teto da aposentadoria do INSS sobe para R$ 7.087
O reajuste segue a variação do INPC de janeiro a dezembro de 2021, divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística

Os aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social
(INSS) que recebem mais
de um salário-mínimo terão aumento de 10,16%
em 2022. O reajuste segue a variação do Índice
Nacional de Preços ao
Consumidor (INPC) de
janeiro a dezembro de
2021, divulgado nesta terça-feira (11) pelo Instituto
Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE).
Com o reajuste, o
teto do INSS sobe de
R$ 6.443,57 para R$
7.087,22. O aumento de
10,16% vale para os demais benefícios da Previdência Social acima do
salário-mínimo, como o

auxílio-doença, e valerá
a partir de 1º de fevereiro,
quando será paga a folha
de janeiro.
A correção também
incide sobre as contribuições recolhidas à Previdência Social, tanto as
descontadas automaticamente dos trabalhadores
com carteira assinada
como as que são pagas
por profissionais autônomos. No caso dos microempreendedores individuais (MEI), que têm
tabela própria, a contribuição mensal subiu para
R$ 60,60, acrescida de R$
1 para quem trabalha com
comércio e indústria e de
R$ 5 para quem atua no
setor de serviços.
SALÁRIO-MÍNIMO
Quanto aos beneficiários

pouco mais que o INPC,
os segurados não terão
ganho real (acima da
inf lação). Isso porque
aproximadamente R$ 2
do valor reajustado foram concedidos como
compensação pelo reajuste abaixo da inf lação
em 2021.

MARCELLO CASAL JR/AGÊNCIA BRASIL

Wellton Máximo
Agência Brasil

Com o reajuste, o teto do INSS sobe para R$ 7.087,22

do INSS que recebem um
salário-mínimo, a correção
ficou em 10,18%, um pouco
acima do INPC de 2021. O
índice foi definido no fim
do ano passado, quando o

presidente Jair Bolsonaro
editou a medida provisória
que fixou em R$ 1.212 o
mínimo para 2022.
Apesar de o salário-mínimo ter aumentado um

PROPORCIONALIDADE
O reajuste de 10,16%
vale apenas para quem
est ava recebe ndo os
pagamentos em 1º de
janeiro do ano passado. Os segurados que
começaram a receber
benefícios do INSS em
fevereiro terão percentual menor de reajuste
porque não receberam
12 me s e s c he ios d e
pagamentos.
Os percent uais de

Entenda o que muda nas
aposentadorias em 2022
Wellton Máximo
Agência Brasil

EDITAL
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
Pelo presente EDITAL, o Presidente do SINDICATO DOS TRABALHADORES
NAS INDÚSTRIAS DA CONSTRUÇÃO E DO MOBILIÁRIO DE JACAREÍ,
SANTA BRANCA E IGARATÁ, CNPJ Nº 50.477.371/0001-37, CONVOCA todos
os trabalhadores integrantes da(s) categoria(s) da(s) INDÚSTRIA DE ARTEFATOS DE PRODUTOS DE CIMENTO E AFINS, da base territorial deste
Sindicato, associados ou não, todos com direito à voto para participarem da ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, a realizar-se no
dia 25/01/2022, às 16 horas, em nossa sede social na Rua João Américo da Silva, n.º 462, Centro, nesta cidade, afim de discutirem e deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: 1º ) Leitura, disc us são
e provaç ão da at a de as sembleia anter ior ; 2 º ) Apresentação e
aprovação das reivindicações dos trabalhadores, a ser apresentada à
entidade patronal; 3º) Deliberar sobre a concessão de poderes à Diretoria do Sindicato para que juntamente com a diretoria da Federação
(Feticom), dar início à negociação para renovação das cláusulas coletivas vigentes até 28/02/2022, em conjunto e/ou separadamente com os
demais Sindicatos Profissionais representativos da categoria, de forma
direta ou não com o Sindicato Patronal e/ou através de mediação ou solução arbitral; 4º) Decidir sobre o calendário da negociação, bem como,
seus rumos, inclusive sobre a deflagração estado de greve; 5º) Autorizar e conceder poderes a Diretoria do Sindicato, para agir na esfera,
administrativa e judicial, a fim de firmar acordo ou convenção coletiva
de trabalho, suscitar, havendo necessidade o competente Dissídio Coletivo Econômico perante o Tribunal do Trabalho, bem como, instaurar o
Dissídio de Greve; 6º) Deliberar a mantença da Assembleia em caráter
permanente até o final do processo negocial, para as deliberações que
se fizerem necessárias e 7º) Fixar o percentual a ser descontado a título
de taxa de Custeio/Negocial/Contribuição dos associados e não associados para a receita orçamentária da entidade e exercício do direito de
oposição nos termos da lei. Se na hora aprazada não houver “quórum”,
a Assembleia realizar-se-á em segunda convocação, 2 horas após (18
horas), com os presentes, cujas deliberações terão plena validade, relativamente aos assuntos em pauta, para toda a categoria.
Jacareí/SP, 15 de janeiro de 2022
ALDEIR MARCELINO DOS SANTOS
Presidente

Quem está prestes a
se aposentar precisa estar atento. A reforma da
Previdência estabeleceu
regras automáticas de
transição, que mudam a
concessão de benefícios
a cada ano.
A pontuação para a
aposentadoria por tempo de contribuição e por
idade sofreu alterações.
Confira a seguir as mudanças que começam a
vigorar neste ano.
APOSENTADORIA
POR IDADE
A regra de transição
estabelece o acréscimo
de seis meses a cada
ano para as mulheres,
até chegar a 62 anos em
2023. Na promulgação
da reforma da Previdência, em novembro

de 2019, a idade mínima estava em 60 anos,
passando para 60 anos
e meio em janeiro de
2020. Em janeiro de
2021, a idade mínima
para aposentadoria das
mu l he res au me ntou
para 61 anos. Agora,
está em 61 anos e meio
em 2022.
Para homens, a idade
mínima está fixada em
65 anos desde 2019. Para
ambos os sexos, o tempo
mínimo de contribuição
exigido está em 15 anos.
APOSENTADORIA
POR TEMPO DE
CONTRIBUIÇÃO
A reforma da Previdência estabeleceu quatro regras de transição,
das quais duas previram
modificações na virada
de 2021 para 2022. Na
primeira regra, que estabelece um cronograma

de transição para a regra 86/96, a pontuação
composta pela soma
da idade e dos anos de
contribuição subiu em
janeiro: para 89 pontos
(mulheres) e 99 pontos
(homens).
Na seg unda regra,
que prevê idade mínima mais baixa para
quem tem longo tempo
de contribuição, a idade
mínima para requerer o
benefício passou para 57
anos e meio (mulheres)
e 62 anos e meio (homens). A reforma da
Previdência acrescenta seis meses às idades
mínimas a cada ano
até atingirem 62 anos
(mulheres) e 65 anos
(homens) em 2031. Nos
dois casos, o tempo mínimo de contribuição
exigido é de 30 anos
para as mulheres e 35
anos para homens.

reajuste proporcionais
serão regulamentados
nos próximos dias pelo
Ministério do Trabalho e
Previdência e pelo INSS.
OUTROS
PAGAMENTOS
Outros pagamentos
do governo federal foram
corrigidos pelo INPC,
como o seguro-desemprego. Gastos como o abono salarial e o teto para
os atrasados judiciais
(inclusive precatórios)
seguiram a variação do
salário-mínimo.
As requisições de até
60 salários-mínimos, que
estão livres do parcelamento determinado pela
emenda constitucional
dos precatórios, passaram de R$ 66 mil para
R$ 72.720.

PENSÃO
POR MORTE
Depois de mudar em
2021, o tempo de recebimento do benefício ficará inalterado em 2022.
Segundo a Lei 13.135, de
2015, a cada três anos,
um ano é acrescido nas
faixas etárias estabelecidas por portaria do governo federal editada em
2015. Como a última alteração ocorreu em 2021,
as idades mínimas dos
pensionistas só voltarão
a aumentar em 2024.
Atualmente, o pensionista com menos de 22
anos de idade receberá a
pensão por até três anos.
O intervalo sobe para
seis anos para pensionistas de 22 a 27 anos, 10
anos para pensionistas
de 28 a 30 anos, 15 anos
para pensionistas de 31
a 41 anos e 20 anos para
pensionistas de 42 a 44
anos. Somente a partir de
45 anos, a pensão passa
a ser vitalícia.
A medida vale para os
novos pensionistas. Beneficiários antigos estão
com direito adquirido.
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Variedades

Crítica social sobre a
pandemia vira livro
As reflexões sobre as
mudanças impostas pelo
‘novo normal’ foram um
estímulo para a criatividade do escritor, médico
e músico mineiro Alexandre F. Azevedo ao lançar
a coletânea ‘Conversando
com paredes’, pela editora
Labrador.
São 47 crônicas que
evidenciam situações
vivenciadas pelo autor

A ligação com a
música também fica
evidente nos textos,
pois quase todos
citam alguma
canção ou artista
durante a quarentena,
com sátiras bem-humoradas sobre: as lives e videoconferências, outras
doenças da pandemia, posicionamentos políticos,
insights sobre vacinas,

entre outros assuntos pesados, mas tratados de
forma descontraída pelo
escritor.
Alexandre sempre gostou de escrever, mas usava o dom para o mundo
da música. Compôs para
a banda Estéreo Aurora,
com a qual participou de
diversos festivais e tem
um CD lançado. Apesar
das crônicas estarem todas inseridas dentro do
contexto de pandemia,
a ligação com a música
também fica evidente nos
textos, pois quase todos
citam alguma canção ou
artista.
Mineiro de Belo Horizonte (MG), Alexandre
concilia a vida de músico
e, agora, escritor, com a
de médico otorrinolaringologista e professor da
Faculdade de Ciências
Médicas.

O filme que Bergman rejeitou

N

FOTOS: DIVULGAÇÃO

‘Conversando com paredes’ reflete
sobre confinamento, redes sociais e
as consequências do ‘novo normal’
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São 47 crônicas que evidenciam situações vivenciadas pelo
autor, Alexandre F. Azevedo (no detalhe), durante a quarentena

SERVIÇO
Onde encontrar:
https://bit.ly/conversandocomparedes.

ão era segredo que o diretor Ingmar Bergman odiava
ter feito ‘Isso Não Aconteceria Aqui’ (1950), filme
sobre um espião nazista. Encarou a trama apenas
por dinheiro e minutos após dizer seu último ‘corta’ estava arrependido. A empreitada, anticomunista, não é
ruim em seu todo.
O começo, de tendência noir, mostra a chegada de Atkä
Natas (Ulf Palme) à Suécia. Ele é agente secreto do regime opressivo de Liquidatzia, país fictício da Europa que
faz referência às nações bálticas que sofriam nas mãos
dos soviéticos quanto nas dos suecos, finlandeses. Atkä
visita a esposa Vera (Signe Hasso), química que é do grupo
rebelde comprometido a retirar ilegalmente pessoas da
ditadura de Liquidatzia.
O processo de criação do medo, sugestões políticas,
conversas sobre revoluções vitoriosas e derrotadas e
provocações entre capitalismo e socialismo abundam. A
fita ganha com intrigas, mas perde com a forma confusa
com que o grupo antirrevolucionário é exposto e qual é a
intenção de cada lado da moeda. Para completar, entra em
cena Almkvist (Alf Kjellin), policial honesto, antigo amante
de Vera. Ele se reaproxima dela durante uma investigação.
O problema da pátria receptora, atitudes xenofóbicas de
alguns e enfrentamentos de refugiados com a polícia são
elementos que, embrulhados em ideologias, resistem ao
tempo e assombram o mundo contemporâneo, incluindo
a Suécia. Em dado ponto, boas sequências dão lugar a
confusas redes de agentes secretos perguntando coisas,
torturando Atkä e nos distraindo, destoando da temática
principal, retomada no fim, com ótima exploração do espaço aberto pelo fotógrafo Gunnar Fischer e boa criação
da atmosfera de suspense por Bergman.
É compreensível que o diretor não tenha gostado da
fita, pois não era o que o cineasta estava acostumado a
fazer. Apesar das muitas trapalhadas, ‘Isto Não Aconteceria Aqui’ tem conotação estelar. Há muitos elementos
históricos, sociais e ideológicos que, se contextualizados
de maneira fidalga, podem gerar os debates, ainda mais
nesta época em que vivemos numa outra ditadura, bem
pior, a do politicamente correto, dos mimimis, essa chaga
e praga que nos assola há anos por meio de uma patrulha
tosca, sem-noção e sem talento para nada.
Duração: 84 minutos. Cotação: regular.

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

ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO

Recomendamos...

Horóscopo
VISITE: WWW.OMARCARDOSO.COM.BR
ÁRIES
21/03 a 20/04
Melhoria da situação financeira, trazendo-lhe
tranquilidade e favorecendo boas aquisições.
Pequenas mudanças no seu cotidiano. Necessidade de momentos de descanso na
privacidade do lar. Não se empolgue demais,
permitindo que a emoção domine a razão.

TOURO
21/04 a 20/05
Dia neutro no qual será favorável só nos
assuntos da profissão. Não será bem sucedido em outra empresa que já não tenha
sido iniciada. No campo conjugal e, mesmo
sentimental, procure ser cauteloso. Evite
preocupações desnecessárias.

GÊMEOS
21/05 a 20/06
Pessoas conhecidas estão dispostas a colaborar com seus projetos. Receberá informações
úteis e promissoras. Dia feliz para a vida amorosa. A posição da lua indica um dia prático
para tudo o que deseje realizar.

CÂNCER
21/06 a 21/07
A vida profissional, os negócios, as associações,
estarão bastante favorecidos hoje. No amor, você
causará uma forte impressão na pessoa amada,
uma vez que a sua disposição, está favorável,
para deixar claro as suas verdadeiras intenções.

LEÃO
22/07 a 22/08
Contenha os seus impulsos de querer fazer tudo
de uma vez. Um aspecto restritivo do planeta
mercúrio dentro do seu mapa astral revela que
você deve precaver-se para não perder o controle emocional.

LIBRA
23/09 a 22/10
Você conseguirá obter os mais propícios resultados, no trabalho, no setor financeiro, social
e amoroso. Aproveite. Paz íntima. A lua estará
revitalizando as suas energias e envolvendo
você em muitas situações interessantes.

ESCORPIÃO
23/10 a 21/11
Dia em que deverá enfrentar alguns obstáculos,
em seu lar. Mas se usar de fato a inteligência
conseguirá superá-los com sucesso. Grande
necessidade de sair em busca de segurança
material para atingir o que deseja.

VIRGEM
23/08 a 22/09

SAGITÁRIO
22/11 a 21/12

Muita atividade profissional e êxito nos negócios
e novos empreendimentos sociais e familiares,
estão previstos para você hoje. Ótimo estado
mental, o que lhe dará mais rapidez ao ter que
tomar decisões importantes.

Ótima oportunidade no setor comercial, com
probabilidade de lucros. Bom também, para
assuntos familiares e sentimentais. Sua saúde
será bastante boa, o que deverá dar-lhe maior
disposição ao trabalho. O seu potencial criativo continua forte.

CAPRICÓRNIO
22/12 a 21/01
Dia um tanto quanto agitado para você. Mas,
para que tudo saia a contento, deverá tomar
uma atitude otimista e inteligente e evitar
o nervosismo que de nada adianta. Sucesso
junto ao sexo oposto.

AQUÁRIO
21/01 a 19/02
Enormes probabilidades de realizar suas mais
antigas esperanças. Terá também, aumentos
de lucros e muito progresso profissional. Ótimo às novas amizades e ao amor. Você estará
buscando descobrir o seu verdadeiro papel
na sociedade.

PEIXES
20/02 a 20/03
Novos planos para sua elevação de cargo e
de conhecimentos profissionais deverão ser
estudados agora. De resto, a influência será
ótima para a vida amorosa e familiar e para
tratar com amigos e personalidades públicas.

L

Campos do Jordão realiza
1º Festival de Verão

ocal de um dos mais tradicionais festivais de inverno
do país, Campos do Jordão, na Serra da Mantiqueira,
anunciou a realização do primeiro festival de verão na
cidade. O evento, com duração de três semanas, de 22 de
janeiro a 13 de fevereiro, terá 54 apresentações musicais
divididas em dois eixos, música popular e música erudita.
Estão previstas apresentações de Paula Lima, João
Bosco, Mestrinho, Quarteto Carlos Gomes, Dori Caymmi
& Trio, entre outros.
A programação completa do festival pode ser encontrada no site do evento. As transmissões poderão ser
vistas no Youtube.
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Saúde

Dor de cabeça pode ser alerta para
hérnia de disco, afirma especialista
Mais da metade da
população mundial sente dor de cabeça, pelo
menos, uma vez ao ano,
segundo informações da
Organização Mundial
de Saúde (OMS). Embora seja comum, o sintoma não deve ser ignorado, pois, muitas vezes,
pode indicar a presença
de outro problema de
saúde. Um desses exemplos é a hérnia de disco.
A coluna é for mada por vér tebras que
possuem um canal por
onde passa a medula

espinhal. “Entre as vértebras estão os discos
intervertebrais, estruturas em forma de anel,
constituídas por tecido
cartilaginoso e elástico
cuja função é evitar o
atrito entre uma vértebra e outra e amortecer
o impacto”, informa o
Ministério da Saúde.
O desga ste desses
d i s c o s p o d e a lt e r a r
suas posições e, assim,
provocar a compressão
d as raízes ner vosas,
causando a hérnia de
disco. O problema é

mais comum nas áreas
lombar e cervical.
O médico especialista em coluna, Luciano
Pellegrino, explica que
além de fatores hereditários e genéticos, outras
circunstâncias podem
contribuir para o surgimento do problema.
“Hábitos de vida, como
o sedentarismo e a má
postura crônica, principalmente, nessa época
de home off ice; exercícios físicos mal conduzidos e exagerados,
podem causar hérnia de
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Saiba quais são os sintomas, os fatores de risco e o tratamento da doença que atinge mais de cinco milhões de brasileiros

A doença pode aparecer de forma silenciosa e evoluir para dores localizadas na coluna

disco, especialmente, se
a musculatura core (abdominal) e paravertebral
(das costas) não estiver
bem fortalecida e estabilizada”, alerta.
Ainda de acordo com
o especialista, o sobrepeso, a obesidade e o tabagismo são fatores de risco
adicionais para o desencadeamento da doença.
SINTOMAS E
DIAGNÓSTICO
A hér nia de disco
pode aparecer de forma

silenciosa e evoluir para
dores localizadas na região da coluna, podendo
irradiar para outras áreas
do corpo. Quando o problema atinge a cervical,
é possível sentir dores de
cabeça, na nuca e nos
ombros.
Se a região torácica
é acometida, o paciente
pode sentir dores nas
costas. Se o quadro for
na região lombar, é comum a irradiação para
os membros inferiores.
A intensidade das dores

varia, podendo ser leve,
moderada ou, até mesmo, incapacitante.
Por isso, a orientação das autoridades de
saúde é não ignorar a
presença dos sintomas
e buscar a ajuda de um
prof issional. O diagnóstico é feito a partir
de exames de imagem
como raio-x, ressonância magnética e tomografia computadorizada.
O protocolo de investigação é preconizado pelo
Ministério da Saúde.

Cerca de 5,4 milhões de pessoas
convivem com a hérnia de disco
Cerca de 5,4 milhões
de brasileiros convivem
com a hérnia de disco,
segundo números do
Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística
(IBGE). Para garantir a
qualidade de vida, é necessária a realização do
tratamento adequado.
O médico especialista em coluna, Luciano Pellegrino, explica que, com a ajuda

profissional, é possível
obter uma melhora do
quadro. “O tratamento
inicial é clínico e tem
bom resultado em cerca de 90% dos casos.
Medidas analgésicas
iniciais, reabi litação
motora com f isioterapia e R PG e a retom a d a g ra du a l d e
atividades físicas de
fo r talecimento para
evitar novos episódios

podem ser indicadas.”
Buscar auxílio médico no estágio inicial da
hérnia de disco facilita
o tratamento e evita a
evolução para um quadro mais complicado.
Também é importante
prevenir-se. Para isso, é
aconselhável a realização de atividades físicas, o controle do peso
e a atenção à postura
no dia a dia.

