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Editorial

Conhecimento

CIDADE LIMPA

A Câmara Municipal aprovou por unanimidade, na quarta-feira (11), projeto do vereador Rogério Timóteo (Republicanos) que obriga a EDP a realizar a retirada de fios de energia
inutilizados dos postes, em Jacareí. O projeto tramitava na
Casa desde janeiro deste ano. Em abril, chegou a ser levado
para discussão em plenário, porém foi retirado da pauta a
pedido do próprio autor.

MULTA

A medida aprovada prevê multa de R$ 803 para cada
notificação que a distribuidora de energia elétrica deixar
de realizar, e multa de R$5,6 mil caso a distribuidora e/ou
demais empresas não realizarem a manutenção de seus fios,
equipamentos e/ou postes dentro dos prazos estabelecidos
pela nova Lei. O texto segue para sanção ou veto do prefeito
Izaias Santana (PSDB).

O Tribunal Regional Eleitora (TRE) de cada UF deverá
divulgar, com antecedência, todas as seções eleitorais em que
haverá voto em trânsito. Vale lembrar que a modalidade só é
disponibilizada em municípios com mais de 100 mil habitantes,
além das capitais. Feita a inscrição, quem estiver na mesma
unidade da federação (UF) de seu domicílio eleitoral poderá
votar para os cargos de presidente, governador, senador e
deputados federal e estadual. Já quem estiver, no dia da
votação, fora da UF do seu domicílio eleitoral poderá votar
somente para presidente.

INSCRIÇÕES

As inscrições para votar em trânsito devem ser feitas
por meio da internet, na opção Título Net, que abrirá a opção
durante o período de inscrição.
É preciso, no entanto, estar seguro de se estará no dia
da votação. O eleitor informar que votará em trânsito em
determinada cidade e não comparecer deve justificar a ausência normalmente, mesmo que esteja em seu domicílio
eleitoral original.

NO EXTERIOR

A Justiça Eleitoral alerta que não é permitido votar
em trânsito em urnas instaladas fora do país. Contudo, quem
possuir seu domicílio eleitoral em alguma das zonas eleitorais
no exterior, mas estiver no Brasil no dia da votação, pode
pedir o voto em trânsito dentro do país.

A região do Vale do Paraíba
– convém repetir – perdeu a
grande chance de ser pioneira em
mudança política de base. Nas
eleições municipais de 2020 em
Caçapava, por exemplo, os eleitores mudaram todos os membros

da prefeitura e Câmara. Sonho.
Ao invés dos vitoriosos fortalecerem-se na tentativa de formar
um grupo exemplar – ao menos
em respeito a seus eleitores, o
que se vê são os mesmos problemas de gestões anteriores, com manobras para privilegiar concorrências públicas;
atos polêmicos que colocam
funcionários do Executivo
contra os do Legislativo em
questões salariais etc. e – claro – abandono do munícipe à
própria sorte.
Tudo isto, crescido do modismo nada recomendável de
um vereador ‘apalpar’ o rosto
da colega vereadora em plena
sessão ordinária para censurá-la de algo dito por ela da
tribuna, que ele não gostou.
Ah, houve sim uma inovação: ao
votarem a abertura ou não de
processo que pode cassar o mandato do abusador, a outra das
duas únicas vereadoras da casa,
votou contra. Vai entender?!
É a nossa opinião.

N

ão se pode narrar a
formação de Jacareí
como a conhecemos
hoje sem destacar o Filho
Brilhante Benedito Pedro
Cepinho. Impressiona a contribuição desse incansável
homem do Vale do Paraíba,
como dá a entender o escritor
Dil Pelóggia em ‘Início Meio e
Fim’, narrativa na qual exalta
‘um homem de bom coração
com um sonho a realizar’: o
de tornar grande a então ‘terra de verdes matas e estrada
de terra vemelhas’ então banhada pela cristalinas águas
do Rio Paraíba do Sul numa
grande cidade.
Em março deste ano, a
Fundação Pró-Lar, de Jacareí,
deu início à regularização do
bairro Cepinho, em sua homenagem, 90 anos depois de
sua fundação nos anos 30.
Fundação esta que começa
com a inauguração da ‘Casa

Cepinho, um pioneiro inesquecível
São Sebastião’ próximo
onde hoje está
a Barragem
do Jag uari,
que contribuiu
mui to p ara
minimizar os
efeitos das enchentes const an te s q u e
castigavam o
local. Músico
por vocação,
Cepinho transformou-se
em ‘comerciante’ por acaso,
quando recebeu a herança
de seu patrão que lhe deixou

uma pequena
casa comercial.
Mais tarde,
alugou uma
pequena casa,
próximo à barragem, onde
ao s p ou co s
, formou as
bases de uma
pequena venda
em que abastecia os moradores da localidade, favorecidos também
pela construção da barragem.
Seus maiores clientes eram
os japoneses das fazendas
DIVULGAÇÃO
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COMO PROCEDER

SEÇÃO ELEITORAL

experiência desagradável pela
qual sofremos nos últimos dois
anos com pandemia, reforço do
império da corrupção, guerra
e a eficiência de se resolver as
coisas no grito.

B Veloso

Para quem perdeu o prazo para transferir o título
de eleitor de cidade e ainda assim não quer abrir mão de
votar, a Justiça Eleitoral ainda oferece como opção o voto
em trânsito, que é um direito previsto no Código Eleitoral
(Lei nº 4.737/1965). Ainda assim, é preciso ter cuidado, pois
também há um prazo para solicitar o voto em trânsito, que
vai de 12 de julho a 18 de agosto.
Antes de tudo, é preciso saber se há alguma pendência em relação ao seu título de eleitor. A situação atual
do documento pode ser
conferida no portal da
Justiça Eleitoral. Apenas quem estiver com a
situação toda em ordem
poderá votar em trânsito, uma vez que o cadastro do eleitorado já foi
fechado, e assim não é
mais possível resolver
nenhuma pendência relativa ao título, como multas ou faltas não justificadas, por
exemplo. Caso esteja tudo certo, será necessário também
já indicar em qual cidade o eleitor estará no dia da votação.

D

epois de negociação tensa,
com toques de pirotecnia
que incluíram ‘invasão’ do
plenário da Câmara Municipal e
outras ações pouco vistas ultimamente, Caoa Cherry e trabalhadores chegaram a um acerto depois de muita gritaria: as
cerca de 500 demissões que
aconteceriam na fábrica de Jacareí pela mudança na linha
de produção dos automóveis,
anunciadas no início do mês,
foram suspensas até o final
do ano. Bateu-se o martelo na
quarta-feira (11) com acordo
que mantém empregos, salários e benefícios até janeiro
de 2023. Existe esperança de
a empresa produzir outros
modelos em Jacareí após
o prazo acordado, segundo
Paulinho dos Condutores (PL),
presidente da Câmara.
O comportamento dos envolvidos mostra-nos a respectiva
resistência emocional das partes
na realidade atual. Que – parece – não mudou muito diante da

B Veloso

VOTO EM TRÂNSITO

O império do grito

*Laís de Castro Carvalho

A

chamada ‘Síndrome
do Manguito Rotador’ pode ser definida
como um rol de doenças que
atingem a articulação do
ombro, sendo identificadas
como tendinites, bursites,
rupturas de tendão, ombro
congelado e síndrome do
impacto. Sabe-se que atinge
de 5% e 33% da população,
em sua maioria idosos.
No que se refere aos benefícios do INSS por incapacidade relacionados à esta
condição, foram concedidos
quase quarenta mil benefícios ligados a esse quadro
no último ano. Dentre as
complicações dessa doença que justificam o deferimento do pedido, temos a
dor no ombro, dor crônica,
fraqueza e a diminuição do
arco do movimento, dificultando atividades simples

Síndrome do Manguito Rotador
do dia a dia. Via de regra, a
atividade laboral (trabalho
exercido pelo segurado)
não é causa direta da ‘Síndrome do Manguito Rotador’, somente em casos de
acidentes de trabalho.
Entretanto, é possível falar na conhecida concausalidade. Esse fenômeno ocorre
quando o trabalho exercido
pelo indivíduo o expõe de
forma contínua e quando o
mesmo já possuía predisposição àquela doença. O
trabalho não gerou a doença sem si, mas adiantou ou
agravou o seu surgimento.
Sobre as doenças que

comprometem a capacidade laborativa do paciente
com ‘Síndrome do Manguito Rotador’, há certas possibilidades de benefícios.
Explica-se: se não existe
relação com o trabalho, devemos realizar o pedido de
auxílio-doença previdenciário, utilizado nos casos de
incapacidade temporária e
doença não relacionada ao
trabalho. Se existir relação
com o trabalho, o pedido deverá ser de auxílio-doença
acidentário. Salienta-se que
no caso da Síndrome, são
raros os casos de aposentadoria por invalidez.

da redondeza. Incansável, ganhou a confiança geral e logo
a Casa São Sebastião, nascia
aos 17 de abril de 1933.
Com o progresso construiu
várias casas residenciais,
frutos do sistema de vendas
apropriado para agricultores,
cujas rendas dependem de
coletas sazonais. Então ele
valia-se do sistema de crédito
em cadernetas cujos valores
eram liquidados segundo a
possibilidade dos clientes. Foi
um trabalho tido como ‘social’
que possibilitava alimentação
de quem dependia de épocas
específicas para fazer dinheiro.
Em 1959, com ajuda da
população, construiu a Capela de São Sebastião, uma
espécie de agradecimento à
vitória pioneira que com fé e
trabalho realizou.
Morreu em 1983, com a
tranquilidade e paz de quem se
sente com o dever cumprido.
É possível solicitar o auxílio-acidente nos casos em
que a sequela é permanente,
mas não impossibilita que
o segurado volte ao trabalho, causando somente
uma redução de sua capacidade. Também existe a
possibilidade de solicitar a
readaptação profissional.
Neste caso, o trabalhador
deixará de exercer aquelas
funções que estão causando
o agravamento da doença
e passará a realizar outras
atividades.
Durante esse processo
de readaptação, em que o
profissional será capacitado
para as novas funções, ele
receberá o valor do salário
de contribuição a título de
readaptação profissional.

*Laís de Castro Carvalho, advogada pós graduada em Direito
Previdenciário, membro da Paulo
de Tarso Advogados.
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Empresa aceita proposta e demissões
na Chery estão suspensas em Jacareí
A Redação

A demissão em massa
na montadora de veículos
Caoa Chery, localizada
em Jacareí, está suspensa até o fim de 2022. O
anúncio foi feito na última quarta-feira (11) pelo
Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos e Região.
A proposta de layoff
apresentada pelo Sindicato foi aceita pela empresa e aprovada em assembleia, nesse mesmo dia,
na subsede da entidade,
em Jacareí.
O programa de cinco
meses de layoff a partir
de 1º de junho e mais
três meses de estabilidade foi negociado na
terça-feira (10) pelo Sindicato, em reunião com a
empresa. Com o acordo,
cerca de 480 empregos

ROOSEVELT CÁSSIO/SMSJC

Anúncio foi feito na quarta-feira (11) pelo Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos e Região, que representa a categoria

Trabalhadores da Chery durante assembleia realizada na última quarta-feira (11), em Jacareí

estão garantidos até janeiro. Nesse período, os
trabalhadores receberão
seus salários na íntegra e

continuarão com planos
de saúde. Parte da remuneração é paga com recursos do FAT (Fundo de

Amparo ao Trabalhador).
PERMANÊNCIA
O Sindmetal considerou

o acordo ‘uma vitória dos
trabalhadores’. O Sindicato defende que os modelos Arrizo 6 e Arrizo
6 Pro continuem sendo
produzidos na planta de
Jacareí. Já a Caoa Chery
diz que pretende importar o modelo da China.
Ainda de acordo com
o Sindicato, a campanha
contra o fechamento da
linha de montagem da
fábrica inclui, principalmente, “pressionar
os governos federal, estadual e municipal para
que proíbam o fim das
atividades na cidade”,
afirma. Nesse sentido, o
Sindicato já protocolou
uma proposta de projeto
de lei na Câmara Municipal de Jacareí para proibir
o fechamento da montadora (leia nesta página).
Se o fechamento da
unidade se confirmar,

somente para o setor de
autopeças o impacto deve
ser de R$ 37 milhões.
Os dados são do Ilaese (Instituto Latino-americano de Est udos
Socioeconômicos).
“Agora vamos da r
um novo passo e exigir
a permanência da Caoa
Chery em Jacareí. Por
isso, estamos iniciando uma campanha nacional contra o fechamento da montadora.
Também defendemos
a estatização da fábrica”, afirma o presidente do Sindicato, Weller
Gonçalves.
OUTRO LADO
Procurada para comenta r o a ssu nto, a
Caoa Chery informou
apenas que continua
em negociação com o
sindicato da categoria.

A Redação
Vista
interna
da linha
de produção de
veículos
na Caoa
Chery

Sindicato propõe à Câmara projeto
para proibir fechamento da empresa
A Redação
O Sindicato dos Metalúrgicos de São
José dos Campos e Região protocolou
na Câmara Municipal de Jacareí uma
proposta de projeto de lei para proibir o
encerramento das atividades da Caoa
Chery na cidade. O documento deu
entrada na Casa Legislativa na última
segunda-feira (9) e ainda não tem data
para ser votado.
De acordo com a entidade, o projeto
também pede o reconhecimento da
montadora de origem chinesa como
sendo de interesse estratégico para o
desenvolvimento da região. "Cobra,
ainda, a exigência de contrapartida
aos benefícios tributários recebidos
pela montadora na sua fase de implantação, afirma o presidente do

Sindicato, Weller Gonçalves.
Além das 480 demissões previstas,
o fechamento da fábrica levará a perda
de R$ 53 milhões anuais em massa
salarial, segundo levantamento realizado pelo Instituto Latino-americano
de Estudos Socioeconômicos, o Ilaese.
JUSTIFICATIVA
O argumento da empresa para o
fechamento da fábrica é a retirada de
linha do modelo Tiggo 3X e a importação dos modelos Arrizo 6 e Arrizo
6 Pro, que antes eram fabricados em
Jacareí. A montadora argumenta ainda
que a unidade passará por uma modernização para a produção de carros elétricos, que começaria apenas em 2025.
O Sindicato defende que a produção do
Arrizo deve permanecer em Jacareí.

Prefeitura de
Jacareí e Sindicato dos Metalúrgicos de São
José dos Campos e Região
se reuniram no
último dia 6, no
Paço Municipal.
O encontro contou com a presença do prefeito
Izaias Santana
(PSDB), verea- O presidente do Sindmetal, Weller Gonçalves (à direita), fala
dores, membros durante encontro com o prefeito no Paço Municipal
da Secretaria de
Desenvolvimento Eco- pega de surpresa com o com representantes da
nômico e representan- anúncio da suspensão empresa e, também, do
tes do Sindicato dos da linha de produção da Governo do Estado, para
Metalúrgicos.
montadora. E garante auxiliar nas negociações
Em nota, a atual admi- que desde o momento e tentar reverter ou redunistração explica que foi em que foi informada so- zir os impactos negativos
conversado sobre possibi- bre a decisão, conversou desta decisão.
lidades de proteger o emprego dos trabalhadores "e
 SERVIÇO
encontrar o melhor camiRAIO X DA CHERY
nho, sem que eles sejam
ÁREA
prejudicados", enfatiza. A
A Chery, primeira indústria automotiva de Jacareí, foi construída
Prefeitura diz que já está
no distrito do Parque Meia-Lua (região norte), e ocupa uma área de
trabalhando na tentativa
1.000.000 m². Com uma construção de 400 mil metros quadrados,
divididos em áreas de montagem, soldagem e pintura, a montadora
de construir uma 'mesa de
também tem uma pista de testes.
negociação' entre empresa,
Sindicato e o Governo do
NÚMEROS
Estado, "para reduzir os
A Chery investiu US$ 400 milhões na construção da nova fábrica e
outros US$ 130 milhões em uma unidade de produção de motores. A
impactos negativos, caso
produção comercial dos veículos teve início em dezembro de 2015 e
a decisão seja irreversível".
chegou ao mercado no começo de 2016. No primeiro ano, a previsão
A Prefeitura informou
era produzir 50 mil unidades e depois, 150 mil.
ainda que também foi
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Prefeitura tenta construir 'mesa de
negociação' para reverter situação
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Município já pode licenciar atividades de
baixo impacto ambiental de âmbito local

Educação ganha
cadeira de rodas
por participação
em projeto
DIVULGAÇÃO/PMJ

Conselho de Meio Ambiente ativo
foi decisivo para habilitar município

Vista aérea de Jacareí, tendo ao fundo parte do Rio Paraíba

habilitação. Há a intenção de que, no futuro, o
município também possa
realizar o licenciamento
de atividades de médio e
alto impactos.
“É uma conquista para
Jacareí. A habilitação traz
agilidade aos processos,

atrai os interessados e
moradores para investimentos na cidade, e representa um estímulo à
retomada da economia
neste momento pós-pandemia”, explica Claude
Mary de Moura, secretária de Meio Ambiente

A habilitação de Jacareí para licenciar atividades de baixo impacto
ambiental foi alcançada
graças ao atendimento de
medidas administrativas,
como ter um Conselho
Municipal de Meio Ambiente ativo, além de ter
equipe técnica multidisciplinar formada por,
no mínimo, três profissionais qualificados e
legalmente habilitados.
Em Jacareí, este time é
composto por três engenheiros agrônomos,
uma engenheira ambiental e uma geóloga.

e Zeladoria Urbana.
Dent r e a s at iv id ades l ice nc iávei s pelo
município estão obras
de t ra n spor te, obra s

“Espera-se mais agilidade no andamento dos
processos, permitindo
à Prefeitura um controle mais próximo das
atividades industriais e
comerciais, orientando o
empreendedor na melhor
prática de desenvolvimento e sustentabilidade,
ainda que gere um ônus
ao pequeno empresário,
que era dispensado pelo
licenciamento estadual”,
comenta Ricardo de Souza Esper, representante
do CIESP Jacareí no
Conselho Municipal de
Meio Ambiente.

h id ráu l ica s de sa nea me nto e at iv id ades
industriais, conforme
Deliberação Normativa
Consema nº 01/2018.

A Secretaria Municipal de
Educação ganhou uma cadeira de rodas pela participação
e comprometimento na Mentoria de ‘Educação Inclusiva’,
promovida pelo Movimento
‘Juntos pela Inclusão’, do
projeto ‘Faz Educação e Tecnologia’, em parceria com a
União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação.
Jacareí recebeu também o
certificado de engajamento
pelo Movimento.

Jacareí é
indica para
Mapa do
Turismo
DIVULGAÇÃO/PMJ

Decisão do Conselho
Estadual do Meio Ambiente (Consema), em
vigor desde 30 de abril
deste ano, estabelece que
Jacareí está habilitada a
licenciar atividades de
baixo impacto ambiental
nos limites do município.
De acordo com a atual
administração, a oficialização do ato é decorrente do compromisso
da Prefeitura de Jacareí,
por meio da Secretaria
de Meio Ambiente e Zeladoria Urbana, com o
atendimento à legislação
pertinente e com a garantia do direito ao meio
ambiente ecologicamente
equilibrado.
Ao longo do último
ano, a equipe técnica da
pasta trabalhou ativamente em parceria com
a Procuradoria Geral do
Município para que Jacareí atendesse às exigências necessárias para sua

DIVULGAÇÃO/PMJ

A oficialização do ato é decorrente do compromisso da Prefeitura com o atendimento à legislação pertinente

DIVULGAÇÃO/PMJ

Prefeitura recebe novas viaturas e
amplia patrulhamento na zona rural
Equipes
são compostas
por oito
guardas civis

A Prefeitura de Jacareí,
por meio da Secretaria de
Segurança e Defesa do Cidadão, está ampliando a
capacidade de patrulhamento nas áreas rurais da
cidade. Duas novas viaturas foram enviadas pela
Secretaria de Agricultura
do Governo do Estado de
São Paulo, e estenderam
o alcance da segurança
da cidade, podendo percorrer, agora, cerca de
300 km por dia.
ESTRUTURA
De acordo com a atual
administração, as equipes
são compostas por oito
guardas civis, que percorrem os mais de 400 km de

estradas rurais de Jacareí,
com três veículos, atuando
no apoio ao policiamento preventivo. No último
ano, a Patrulha Ambiental foi responsável pela
p r i s ão de l a d rõe s de
equipamentos ag r ícolas, apoio em ocorrências de maus-t ratos a
animais e atendimento
primário a emergências
em diversas ocorrências
na região rural.
“Com a expansão destas equipes, triplicaremos
a capacidade de atendimento e patrulhamento
em áreas rurais. Nossas
viaturas patrulharão quase a totalidade de estradas
rurais, diariamente, o

José Luiz Bednarski

T

orcedores mal-educados existem em todos os
lugares, até nos mais evoluídos rincões do planeta, como é o caso da Argentina. Infelizmente,
manifestações de racismo contra brasileiros viraram
fato corriqueiro.
Graças a Deus, essa postura é totalmente inconstitucional no Brasil. Nossa Carta Augusta proclamou
objetivo fundamental da República a promoção do
bem de todos.
Isso deverá ser feito sem preconceito de origem, etnia, sexo (ou orientação), cor da pele, idade ou qualquer
outra manifestação discriminatória.
Como instrumento para proteção e concretização
dessa meta, logo na aurora da nova ordem constitucional, despontou a Lei nº 7716/89, que define os crimes
de racismo.
Não importa o meio empregado, essa figura delituosa é repugnante. Todavia, ganha maior dimensão

Racismo é crime
quando a infração é cometida em meio de comunicação
ou publicação.
Por conta disso, para promover o princípio da proporcionalidade na maior lesão ao bem jurídico, nessa hipótese
midiática, a pena é qualificada: varia de dois a cinco anos
de reclusão e multa (art. 20, §2º).
Dada a gravidade do teor, é permitida a apreensão
do material de divulgação racista mesmo durante a investigação, assim como a destruição após o trânsito em
julgado da sentença condenatória.
Funcionário estatal racista também não tem vez e pode
perder o cargo, em caso de condenação criminal dessa

que proporciona maior
proteção e sensação de
segurança a moradores
e produtores rurais em
nossa cidade”, afirmou
o titular da pasta, Rafael Júlio.
O secretário informou
ainda que, além disso,
os Guardas Civis Municipais, muitas vezes,
dão o primeiro socorro
a situações emergenciais
em regiões afastadas,
“que agora estão ainda
mais atendidas pelo Poder Público”, reforça.
Em caso de denúncias, moradores de Jac a re í pode m ac ion a r
a equipe da GCM pelo
telefone 153.

De acordo com a Prefeitura Municipal, Jacareí
foi indicada para integrar o
‘Mapa do Turismo Brasileiro
2022’ e é uma das duas cidades da ‘Região Turística Rios
do Vale’ que conquistou presença no sistema, junto com
São Luís do Paraitinga. Além
das duas, a região turística
é formada por outros seis
municípios: Taubaté, Caçapava, Paraibuna, Igaratá,
Jambeiro e Santa Branca.

estirpe (arts. 16 e 18). Afinal, os quadros do funcionalismo só admitem servidores públicos de corpo e alma.
O crime de racismo não é considerado hediondo e
nem equiparado (apenas tráfico, tortura e terrorismo o
são). Mas é inafiançável e imprescritível (Constituição,
art. 5º, XLII).
Um dos tipos penais previstos na Lei de Combate
ao Racismo é o de recusar inscrição ou ingresso
de aluno em estabelecimento de ensino público ou
privado. Todavia, como nunca é tarde para aprender,
a vítima não precisa necessariamente ser pupilo
menor de 18 anos.
Não se pode confundir os crimes de racismo da
lei citada com a injúria racista, que é crime contra a
honra, previsto no art. 140, §3º, do Código Penal, sujeitando o ofensor à reclusão de um a três anos e multa.
Argentinos imitadores de macaco incidem nesse
doesto racial.
José Luiz Bednarski é Promotor
de Justiça da Cidadania e do Consumidor.
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Cartórios atingem a maior porcentagem
de mães solos em São Paulo desde 2018
Dados estão disponíveis no novo módulo do Portal da Transparência do Registro Civil, denominado Pais Ausentes, lançado em março

MARCELLO CASAL JR/AGÊNCIA BRASIL

No mês da comemoração do
Dia das Mães (8 de maio), muitas mulheres paulistas têm motivo em dobro para comemorar:
são mãe e pai ao mesmo tempo.
Dados inéditos levantados pelos Cartórios de Registro Civil
de São Paulo apontam que nos
quatro primeiros meses deste

histórica desde 2018 e levando
em conta apenas os quatro primeiros meses, 2022 registrou a
maior porcentagem.

proporcional de 0,74% no número de mães solo, uma vez que
houve menos nascimentos.
Os dados estão disponíveis
no novo módulo do Portal da
QUEDA
Transparência do Registro CiOs dados ganham ainda mais vil, denominado Pais Ausentes,
relevância quando se observa lançado no mês de março, e que
que 2022 registrou o menor integra a plataforma nacional,
administrada pela
Associação Nacional dos Registradores de Pessoas
Naturais (Arpen-Brasil), que reúne
as infor maçõe s
referentes aos
nascimentos, casamentos e óbitos
reg ist rados nos
7.654 Cartórios de
Registro Civil do
Brasil, presentes
em todos os municípios e distritos
do país.
Em 2018, ano
do início da série
histórica, registrou 216.646 nascimentos, sendo
que 10.462 destes
foram registradas
somente com o
nome mater no,
Até agora, em 2022, mais de 10 mil crianças foram registradas somente em nome da mãe
o que represenano foram registradas 10.065 número de nascimentos para o ta 4,83%. Os anos seguintes,
crianças somente com o nome período. Comparado ao mesmo 2019, 2020, 2021 e 2022, foram
materno. Em comparação com período de 2018, quando nasce- registrando aumento de porceno total de nascimentos registra- ram 216.646 crianças e 10.462 tagem, 4,89%, 5,09%, 5,27% e
dos, 180.729, no mesmo período delas foram registradas somente 5,57, respectivamente.
de 2022, a porcentagem de mães com o nome materno, o número
Em 2019 foram registradas
solos foi de 5,57%.
de mães solos diminui 397 regis- 212.250 crianças e 10.372 delas
Comparando com a série tros, no entanto houve aumento foram registradas somente com

Quase 57 mil
recém-nascidos
foram registrados
sem o nome do pai
Os cartórios brasileiros
registraram, no início deste ano, o maior número de
recém-nascidos identificados somente com o nome
da mãe. De janeiro a abril,
foram registrados 56,9 mil
bebês por mães solo, o
maior número em comparação com o mesmo período
de anos anteriores.
De acordo com o levantamento, em 2018, foram registrados 51,1 mil recém-nascidos somente como o nome
materno. No ano seguinte,
foram 56,3 mil. Em 2020, o
número diminuiu e passou
para 52,1 mil. Em 2021, 53,9
mil crianças não tiveram o
pai reconhecido na certidão
o nome materno. Em 2020 foram 194.705 registros e 9.917
deles apenas nomes maternos
enquanto no ano passado os
números registrados foram
185.521 e 9.785.
“O crescimento do número
de mães que registram os filhos
apenas em seu nome mostra o

de nascimento.
O estudo também aponta diminuição do total de
nascimentos de recém-nascidos neste ano, totalizando 858 mil. Em 2018, foram
954,9 mil.
Os dados foram divulgados pela Associação Nacional dos Registradores de
Pessoas Naturais e obtidos
a partir do Portal da Transparência do Registro Civil.
Na plataforma, é possível
acessar o módulo Pais Ausentes, que mostra os registros realizados nos 7,6 mil
cartórios do Brasil.
De acordo com regras determinadas pelo Conselho
Nacional de Justiça (CNJ),
caso o pai não queira reconhecer o filho, a mãe pode
indicá-lo com genitor no
car tório, que deverá comunicar o fato aos órgãos
competentes para início do
processo de investigação
de paternidade.
quanto ainda é necessário um
trabalho de conscientização dos
pais, que são igualmente responsáveis pela criação de seus
filhos, tanto no que se refere ao
amor, como também às responsabilidades”, aponta Gustavo
Renato Fiscarelli, vice-presidente da Arpen-São Paulo.

Reconhecimento de Paternidade pode ser feito em qualquer cartório
Desde 2012, com a
publicação do Provimento nº. 16, do Conselho Nacional de Justiça
(CNJ), o procedimento
de reconhecimento de
paternidade pode ser
feito diretamente em
qualquer Cartório de
Registro Civil do país,
não sendo necessária
dec isão jud ic ia l nos
casos em que todas as
partes concordam com
a resolução. Nos casos
em que iniciativa seja do
próprio pai, basta que
ele compareça ao cartório com a cópia da certidão de nascimento do

filho, sendo necessária
a anuência da mãe ou
do próprio filho, caso
este seja maior de idade.
Em caso de filho menor, é necessário a anuência da mãe. Caso o pai
não queira reconhecer o
filho, a mãe pode fazer
a indicação do suposto
pai no próprio Cartório,
que comunicará aos órgãos competentes para
que seja iniciado o processo de investigação de
paternidade.
Também é possível,
desde 2017, realizar em
Cartório o reconhecimento de paternidade

 SERVIÇO
SOBRE A ARPEN/SP
Fundada em fevereiro de 1994, a Associação dos Registradores de Pessoas Naturais do Estado de São Paulo (Arpen/
SP) representa os 836 cartórios de registro civil, que atendem
a população em todos os 645 municípios do estado, além
de estarem presentes em outros 169 distritos e subdistritos,
realizando os principais atos da vida civil de uma pessoa: o
registro de nascimento, casamento e óbito.

soc ioa fe t iva, a q uele
onde os pais criam uma
criança mediante uma
relação de afeto, sem
nenhum vínculo biológico, desde que haja a
concordância da mãe e

do pai biológico.
Neste procedimento,
caberá ao registrador civil atestar a existência
do vínculo afetivo da
paternidade ou maternidade mediante apuração

objetiva por intermédio
da verif icação de elementos concretos: inscrição do pretenso f ilho em plano de saúde
ou em órgão de previdência; registro oficial

de que residem na mesma unidade domiciliar;
vínculo de conjugalidade -- casamento ou
união estável -- com o
ascendente biológico;
entre outros.
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Geral

Contran beneficiará motoristas que
não cometerem infração por 12 meses
SALA COMERCIAL
Subloco sala no Boulevard
Jacareí (Psicologia/Fono/T.O.).
R$ 650,00 2 dias inteiros.
Fone:
(12) 98245-2845

COMUNICADOS
ABANDONO DE EMPREGO
ASPAD – ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DO DOWN, inscrita no
CNPJ/MF nº 50.457.902/0001-20 estabelecida a Rua Rui Barbosa, nº.
523, Centro de Jacareí/SP, solicita o comparecimento do Sr. JOSÉ
ROBERTO DE SOUZA, CTPS nº. 00015539/00009-MG ao retorno
trabalho ou justifique suas faltas desde 11 de abril de 2022 no prazo de
72h sob pena de caracterização de Abandono de Emprego, ensejando
a justa causa ao contrato de trabalho.
ABANDONO DE EMPREGO
ASPAD – ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DO DOWN, inscrita no
CNPJ/MF nº 50.457.902/0001-20 estabelecida a Rua Rui Barbosa, nº.
523, Centro de Jacareí/SP, solicita o comparecimento da Sr.ª RONILDA
DE CAMPOS, portadora da CTPS nº. 00042012/00059-SP ao retorno
ao trabalho ou justifique suas faltas desde 11 de abril de 2022 no prazo
de 72h sob pena de caracterização de Abandono de Emprego, ensejando a justa causa ao contrato de trabalho.

EDITAIS

Pedro Peduzzi
Agência Brasil

O Conselho Nacional
de Trânsito publicou, no
Diário Oficial da União
desta segunda-feira (9),
uma deliberação que
prevê benefícios a condutores cadastrados no Registro Nacional Positivo
de Condutores (RNPC)
que não tenham cometido
infrações pelo prazo de
12 meses.
Previsto no Código de
Trânsito Brasileiro (CTB),
o RNPC tem, por finalidade, cadastrar condutores que não cometeram
infração de trânsito sujeita à pontuação durante o
período de 1 ano.
A Deliberação nº 257
prevê que, para ser cadastrado no RNPC, o condutor deverá conceder autorização prévia por meio

Condutor deverá conceder autorização prévia por meio de
aplicativo ou outro meio eletrônico

de aplicativo ou outro
meio eletrônico "regulamentado pelo órgão
máximo executivo de
trânsito da União", ou
seja, pelo Departamento Nacional de Trânsito
(Denatran).
Após conceder a autorização, o condutor será

cadastrado no RNPC,
independentemente de
comunicação pelo órgão
máximo executivo de
trânsito da União. A autorização prévia “implica em consentimento do
condutor para que os demais cidadãos visualizem
seu cadastro no RNPC”,

conforme disposto na
deliberação.
A consulta ao RNPC,
na qual é informado se o
pesquisado está ou não ali
cadastrado, é garantida
a todos os cidadãos, mediante fornecimento do
nome completo e CPF
do condutor.
A deliberação acrescenta que o RNPC “poderá ser utilizado para
a concessão de benefícios de qualquer natureza aos condutores cadastrados”, e que esses
benefícios poderão ser
“fiscais ou tarifários”,
na forma da legislação
específica de cada ente
da federação.
Por fim, o Contran
informa que o RNPC
será implementado pelo
órgão máximo executivo
de trânsito da União em
até 180 dias.

Embraer anuncia abertura de mil
novas vagas de emprego no Brasil
A Redação

A Embraer anunciou na
última quinta-feira (12) a
abertura de mil vagas de
emprego no Brasil com foco
na retomada da produção,
crescimento da área de Serviços e Suporte, desenvolvimento de produtos e geração de novos negócios. As
inscrições e detalhes sobre
as diversas oportunidades
de carreira nos setores de
operação, engenharia, administrativo, entre outros
estão disponíveis no site:
https://embraer.gupy.io/.
Pelas estimativas apresentadas ao mercado, o
volume de entrega de aeronaves para este ano deve
aumentar entre 15% e 25%
em comparação com o ano
anterior. O movimento de

WEL CALANDRIA/DIVULGAÇÃO

IMÓVEL

ARQUIVO/AGÊNCIA BRASIL

Medida publicada no DO da União vale para condutor cadastrado que conceder autorização prévia

No fim de 2021,
o Grupo Embraer
tinha cerca de 18 mil
colaboradores

crescimento para retomar
todo o potencial da companhia é esperado para
continuar ocorrendo pelos
próximos anos, em linha
com os estudos apresentados pela Associação Internacional do Transporte

Aéreo (IATA).
“Estas contratações materializam o plano estratégico que inclui a retomada
do crescimento da aviação
e todo o investimento em
tecnologia, inovação e novos negócios da Embraer.

Estamos muito entusiasmados com as perspectivas de mercado que
geram oportunidades
de carreira em diversas
áreas da companhia”,
disse Carlos A lber to
Griner, vice-presidente de Pessoas, ESG e
Comunicação.
Em nota, a empresa
informa ainda que para
se manter competitiva e
atravessar a grave crise
do setor foi elaborado e
executado um plano estratégico que permitiu
recuperar a Embraer e
retomar um novo ciclo
de crescimento, que inclui recontratações para
as operações.
No fim de 2021, o Grupo Embraer tinha cerca de
18 mil colaboradores.
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Com mais de 45 anos de história, o evento, realizado anualmente mantém a tradição musical das saudosas serestas de Jacareí

Seresta Darcy Reis retoma
apresentações em Jacareí
A apresentação será neste domingo (15), às 20h, Teatro Ariano Suassuna, com entrada gratuita
Dois anos após sem
apresentações devido à
pandemia de Covid-19,
a Fundação Cultural de
Jacarehy (FCJ) viabiliza
neste domingo (15), às
20h, o retorno das apresentações da tradicional
Seresta Darcy Reis, no
Teatro Municipal Ariano Suassuna. Com mais
de 45 anos de história, o
evento mantém a tradição musical das saudosas serestas de Jacareí.
“Nossa expectativa
do retorno após a pandemia é, além de voltar
a viver nossa paixão pela
música, homenagear os
amigos queridos que
perdemos nesses últimos
anos”, compartilha Sani
Pinheiro, cantora e produtora geral da Seresta.
Dentre essas perdas,
em especial, a edição homenageia a ‘Mestra Cultura Viva’, Telê Rodrigues, falecida em 2021.
Isamara de A lmeida

Rodrigues, filha de Telê,
reforça a simbologia dessa apresentação. “Além
de ser uma das fundadoras, a seresta Darcy Reis
era a vida dela da minha
mãe. Estamos fazendo
o possível para que essa
noite seja inesquecível
para os que forem prestigiar”, disse Isamara.
Telê Rodrigues foi premiada como ‘Mestra
Seresteira’ em 2016.

apresentação ficará com
o jornalista e escritor Benedito Veloso.
ACESSO
A apresentação será
grat uita e livre para
todos os públicos. É
necessário apenas, a

apresentação do comprovante de vacina contra a Covid-19. O Teatro
Ariano Suassuna está
localizado na Avenida
Davi Lino, nº 3.595, dentro do Complexo Paulo
Freire (antigo EducaMais Jacareí).

TALENTOS
DA TERRA
O evento reúne grandes nomes da música
em Jacareí, como os
cantores Beto Santos,
Cenir Marson, Cláudia Muniz, Julio César,
Márcia Melani, Margarida Reis, Rita Cássia,
Sand Costa, Tânia Reis
e Terezinha Penha. No
time dos músicos, estão
Denilson de Paula, Fred
Vilela, João Muniz, José
Anselmo Abrahão, Virgínia Vilanova e Wolney
Toledo. O comando da

São José recebe 1º Festival do Japão

P

VISITE: WWW.OMARCARDOSO.COM.BR

Período benéfico para cuidar da vida cotidiana e de seus bens pessoais. Desenvolvimento da nova situação financeira. Aumento da confiança em si mesmo, graças
à solução de alguns conflitos interiores.

TOURO
21/04 a 20/05
Você poderá iniciar um novo empreendimento ou, de alguma forma, melhorar a
qualidade e aumentar o prestígio do seu
trabalho. Per íodo harmonioso na vida
social e na relação com os amigos. Tenha
calma para não se complicar ainda mais.

GÊMEOS
21/05 a 20/06
Conte consigo mesmo em todas as empresas, por mais árduas que possam parecer.
Os outros irão notar sua tenacidade e persistência podendo lhe tributar o dobro
de crédito a partir deste dia. No amor, aja
com sinceridade. A saúde está favorecida.

CÂNCER
21/06 a 21/07
Momento em que deverá enfrentar alguns
obstáculos, em seu lar. Mas se usar de fato
a inteligência conseguirá superá-los com
sucesso. Boa fase para adquirir a casa própria
e para elevar-se no campo profissional. Evite
viajar, pode causar acidentes.

LEÃO
22/07 a 22/08
Pleno desenvolvimento dos assuntos profissionais. Os tratamentos de saúde poderão
levá-lo a uma melhoria orgânica com bastante facilidade. Uma revisão na maneira
de lidar com o cotidiano será importante
para melhorar seu relacionamento com a
pessoa amada.

ara quem leu ‘A Revolução dos Bichos’, de George
Orwell, assistir à adaptação televisiva lançada
em 1999 como longa-metragem é uma baita
decepção. A fita, disponível na íntegra no youtube,
transfere as páginas de maneira ansiosa e sem se
preocupar com alguns detalhes da obra literária que,
aliás, tem muitas semelhanças com ‘1984’, do mesmo
autor (tema deste espaço há duas semanas).
Dirigida por John Stephenson, que estreava no ramo
(era do setor de efeitos especiais), ‘A Revolução dos
Bichos’ na TV tem pelo menos um mérito: de conseguir
cristalizar os animais em suas falas, com as bocas mexendo de maneira quase ‘verdadeira’, devido, claro, aos
efeitos visuais organizados por Stephenson. A história
mostra a revolta dos animais da Fazenda Solar com o
dono, sr. Jones, beberrão que os maltrata diariamente.
Liderados pelos porcos Napoleão e Bola de Neve,
os quadrúpedes tomam o local e começam a cuidar da
fazenda. Aos poucos, porém, os vícios dos humanos
se manifestam em Napoleão, que se transforma num
impiedoso ditador e passa a morar no interior da fazenda, dormir numa cama e negociar com os humanos,
descumprindo os mandamentos, que, aos poucos, são
deturpados e reescritos.
Garganta, o porco fiel escudeiro, é o responsável
por espalhar lorotas aos habitantes, enganando aos
demais bichos com histórias mentirosas. A frase
‘todos os animais são iguais, mas alguns são mais
iguais que os outros’, exposta no desfecho da trama,
é a moral do livro.
Rodrigo Romero é jornalista e
escreve para este jornal semanalmente
www.recantodasletras.com.br/autores/rodrigoromero

Recomendamos...

Horóscopo
ÁRIES
21/03 a 20/04

Adaptação fraca

DIVULGAÇÃO
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LIBRA
23/09 a 22/10
Pequenas oscilações na vitalidade física e
mental. Não exija demais do seu organismo e
procure se adaptar às modificações intensas
que estão ocorrendo. Procure descobrir o
que está mudando em você.

ESCORPIÃO
23/10 a 21/11
Algumas dificuldades na vida social e familiar estão previstas para hoje. Cuide também
da saúde, da reputação e principalmente de
seu dinheiro, pois está predisposto a gastar
a esmo. Ótimo aos estudos.

VIRGEM
23/08 a 22/09

SAGITÁRIO
22/11 a 21/12

Muit as atividades prof issionais e êxito
nos negócios e novos empreendimentos
sociais e familiares, estão previstos para
você. Ótimo estado mental o que lhe dará
mais rapidez ao ter que tomar decisões
importantes.

Período decisivo para as mudanças relativas
à sua emotividade e para direcionar melhor
as suas ideias. Procure ver como o fato de
deixar de lado certas situações poderá abrir
as portas para novas realizações. Harmonia
na vida a dois.

CAPRICÓRNIO
22/12 a 21/01
Não assuma compromissos ou responsabilidade sem antes estudar suas reais
condições. Mais energia, otimismo e determinação lhe são recomendado. Uma
fonte de inspiração tomará conta de você
neste período.

AQUÁRIO
21/01 a 19/02
Momento feliz com muit as novidades e
atrações, principal mente nos assuntos
sentiment ais e pe ssoais . O seu traba lho trará bons resultados bem como os
negócios e novas amiz ades . A proveite
esse momento para organiz ar um pro grama diferente.

PEIXES
20/02 a 20/03
Dia em que sua mente estará bastante
alerta para obter novas e valiosas informações em relação aos amigos e parentes.
Um passeio poderá também marcar este
período. Bom fluxo astral e compra e venda
de produtos para lavoura e agropecuária.

ara comemorar o centenário da imigração japonesa em São José dos Campos, a cidade recebe
neste fim de semana (14 e 15) o 1º Festival do
Japão. São diversas opções gastronômicas, culturais
e bazaristas. O evento acontece no estacionamento
do CenterVale Shopping, a partir das 12h, com entrada gratuita.
Haverá também uma programação cultural para
todos os gostos, como apresentações de artes marciais
e danças japonesas para deixar o festival ainda mais
interessante em um programa completo para um fim
de semana agradável. Vale a pena conferir!
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Saúde

Alerta: Consumo exagerado
de doces pode causar tontura
É comum que ao consumir doces as pessoas
se preocuparem com o
ganho de peso. No entanto, para alguns, os
danos vão além destas
questões. Comer doces
em excesso pode causar,
entre outras coisas, zumbido, sensação de ouvido
tampado e a tontura, sintoma que atinge cerca de
30% da população global, segundo dados da
Organização Mundial
da Saúde (OMS).
O médico R icardo
Schaffeln Dorig ueto,
otoneurologista e otorrinolaringologista do Hospital Paulista, localizado
na cidade de São Paulo,
destaca os alimentos que
podem causar tontura, e
o que pode ser feito para
que ela seja evitada.
Dr. Dorigueto explica

DIVULGAÇÃO/AI

Problema é decorrente do pico de insulina que o organismo atinge apenas a ingestão de açúcar, afirma especialista

A melhor forma de
diagnosticar a tontura
é por meio de uma
avaliação médica
minuciosa

que, sentir tonturas ao
ingerir doces, não é uma
exclusividade do chocolate. Outros carboidratos

simples, principalmente
quando consumidos no
período de jejum, também podem desencadear

sintomas labirínticos.
“Eles fazem com que
a glicose seja rapidamente absorvida pelas

Rara, silenciosa, grave,
progressiva, incapacitante, difícil de diagnosticar
e que pode ter um prognóstico terminal. Essas
são as características
da Hipertensão Arterial
Pulmonar (HAP), doença
lembrada mundialmente
em maio (dia 5), data que
se inicia a campanha de
conscientização ‘A Vida
Merece Um Fôlego’. Seus
sintomas costumam ser:
falta de ar durante esforço físico (como subir
escadas), dores no peito,
fadiga, tontura, síncope
(desmaio), palpitações e
cianose (coloração azulada ou arroxeada na pele,
tendo a insuficiência cardíaca direita como uma
das causas de morte mais
frequentes).
Dados epidemiológicos
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Hipertensão Arterial Pulmonar
afeta cerca de 8 mil brasileiros

Doença é comumente diagnosticada em mulheres, que costumam ser afetadas duas vezes mais que os homens

estimam prevalência de,
aproximadamente, 8 mil
pessoas com HAP no Brasil, sendo 5 mil em tratamento pelo Sistema Único
de Saúde (SUS). Ela é comumente diagnosticada

em mulheres, que cost u ma m ser a fet ad a s
duas vezes mais que os
homens, e geralmente
entre30 e 60 anos.
A jornada do paciente até o diagnóstico e
tratamento costuma ser
longa. Como os sinais
iniciais costumam ser
leves ou confundidos
com outras condições
cardíacas e pulmonares, a HAP acaba sendo
de difícil diagnóstico e
pode ser descoberta em
um estágio relativamente avançado. Em média,
leva-se dois anos desde o
início dos sintomas até o
diagnóstico.
“Pelas semelhanças
com outras doenças e
descon hecimento da

patologia, muitas pessoas
podem não ter ciência de
ter a HAP. O diagnóstico pode ser confundido
inclusive com depressão
ou quadros psiquiátricos,
visto a dificuldade dos
pacientes às atividades
diárias. Por isso, é fundamental falar sobre a
doença, mostrando que
quanto antes identificada,
melhor o prognóstico e a
manutenção da qualidade
de vida”, explica a Dra.
Flávia Navarro, Chefe da
Cardiologia Pediátrica e
do Centro de Referência
em Hipertensão Pulmonar da Santa Casa de
São Paulo e membro do
Com itê Cient í f ico d a
A ssoc iaç ão Bra si le ira de Apoio À Fam íl ia Com H iper tensão
P u l mona r e Doença s
Correlatas (Abraf).
Se não for controlada,
a HAP pode progredir e
diminuir a capacidade do
paciente de fazer atividades físicas. Nos estágios
mais avançados, torna-se
difícil a realização de tarefas simples como tomar
banho, pentear o cabelo e
trocar de roupas. A doença diminui o calibre dos
vasos forçando o coração fazer mais força até
ele acabar não resistindo,
levando à insuficiência
cardíaca e morte.

células, resultando em
uma queda posterior na
glicose. Em geral, açúcares simples causam picos
de insulina no sangue,
resultando em sensação
de tontura ou fraqueza”,
ressalta.
“Não é somente o
chocolate que devemos
evitar, mas também os
alimentos com alto teor
de açúcar, como massas, pães, batatas, doces
e chocolates, além de
refrigerantes, bebidas
com cafeína e bebidas
alcoólicas. É necessário
ter o máximo de cautela
possível, consumindo
chocolates em pequenas quantidades e sem
açúcares, de preferência os que tenham mais
de 60% de cacau, pois
oferecem mais benefícios”, destaca.

O cacau é rico em
alguns minerais importantes para o organismo,
como cobre, ferro, zinco e
vitaminas. Mas os maiores benefícios para a saúde estão associados aos
flavonoides, compostos
com propriedades antioxidantes, anti-inf lamatórias e vasodilatadores,
protetoras do coração.
DIAGNÓSTICO E
TRATAMENTO
Como os sintomas
costumam ser bastante
comuns em pessoas que
sofrem de outras patologias, como diabetes, hipertensão e até esclerose
múltipla, é comum que
a tontura seja facilmente
confundida com outra
doença.
A melhor forma de
diagnosticar a tontura é
por meio de uma avaliação médica minuciosa. A
avaliação pode ser complementada com exames
sofisticados, como videonistagmografia, vHIT
(teste do impulso cefálico
com vídeo), VEMP e Posturografia, que recentemente o Hospital Paulista
passou a oferecer.

Grave e ainda sem cura, tratamento
ajuda a controlar avanço da doença
Apesar de ser uma
doença grave ainda
sem cura, existem tratamentos que ajudam a
controlar o seu avanço
e dar mais qualidade
de vida ao paciente. As
terapias podem ser com
medicamentos específicos ou associados a
outras condições, como
trombose in situ, hipoxemia, insuficiência cardíaca direita. Além disso,
existem as medidas não
medicamentosas que
envolvem a restrição de
sódio na dieta, a não gravidez, a oxigenoterapia
(oxigênio extra para elevar os níveis do paciente
a patamares saudáveis)
e, quando possível, a
realização de exercícios
físicos com acompanhamento especializado.
“O tratamento pode
atuar em 3 vias na fisiopatologia da hipertensão arterial pulmonar.
A vasodilatação das
arteríolas pulmonares
e diminuição de sua
remodelação atrasam a
progressão da doença.
O tratamento progrediu
nos últimos anos, principalmente com as terapias combinadas. Mas,
apesar dos avanços, os
Protocolos Clínicos e

Diretrizes Terapêuticas,
que auxiliam nas melhores condutas, medicamentos ou tratamentos
para o paciente no SUS,
não são atualizados desde 2014”, ressalta a Dra.
Flavia Navarro, Chefe da
Cardiologia Pediátrica e
do Centro de Referência
em Hipertensão Pulmonar da Santa Casa de São
Paulo.
Atualmente, o SUS
cobre o tratamento em
monoterapia. A Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias
(CONITEC), órgão que
ajuda o Ministério da
Saúde nas decisões de
incorporação de tratamentos e protocolos no
SUS, realizou em março uma consulta pública para o uso de terapia
combinada em pacientes
com HAP. E no segundo
semestre está previsto a
atualização do PCDT.
“Esta atualização é
fundamental para mudar
a realidade dos pacientes, já temos evidências
científicas robustas e suficientes que sustentam
o uso da terapia combinada. Os pacientes
brasileiros merecem um
tratamento digno", complementa a especialista.

