Dr. Wagner Duccini fala na Coluna
Opinião sobre “O
uso das ferramentas tecnológicas
no trabalho e o
Burnout” na era de
tecnologia e informação que vivemos. Página 2

Foto: Divulgação

Imagem do projeto

Foto: Divulgação

Edição 1364 - 13 de Março de 2020 - Ano 26 - Distribuição gratuita - Venda proibida

O Residencial Dumont terá o
lançamento na terça-feira, dia
17 de Março. É um empreendimento da Souza Araújo,
empresa do ramo de Construção Civil com mais de uma
década de história que conta
proﬁssionais especializados
e diretoria extremamente
experiente. Página 3

Almir Sater volta a
Jacareí na sexta-feira
dia 20 às 21 horas na
sala Ariano Suassuna, e
sobe ao palco acompanhado por sua viola de
dez cordas e mostra ao
público alguns clássicos de sua carreira.
Página 3

Jacareí tem duas suspeitas do
Coronavirus e realiza ações de prevenção
Foto: Wilson Dias - Agência Brasil

Página 6

Viagem para Joinville com os Viajores
tem data alterada
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O contágio do coronavirus pelo mundo tomou proporções mundiais preocupantes. Até a tarde de
quarta-feira, dia 11, o Brasil havia registrado 52 casos conﬁrmados, 876 suspeitos e 1.042 casos
descartados. Jacareí registrou na quinta-feira, dia 12, duas suspeitas de infecção pelo Coronavirus.
Tratam-se de uma mulher de 47 anos e de um homem de 33 que retornaram de viagens ao exterior

Idosos serão os primeiros a receber
vacina contra gripe
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Epidemias: uma das maiores ameaças
para a próxima década
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Abertas inscrições para 19ª Olimpíada
Evangélica
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Bazar Bré-chique acontece neste
sábado dia 14
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Eduardo Martini apresenta “Papo
com o Diabo” dia 25
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Opinião
Epidemias: uma das maiores ameaças
para a próxima década

6 –1819 - Para o Ouvidor
desta Comarca [SP] D. Nuno
Eugênio de Locio.
Havendo-se Dignado El Rei
Nosso Senhor de reformar
os atuais Capitães Mores das
Ordenanças das Vilas de Jacareí e Taubaté Claudio José
Machado e Manoel Correia
Bitancurt, e tendo falecido o
de Lorena Manoel Domingues Salgueiro: Ordenamos à
V. S. que em observância do
disposto no Regimento das
Ordenanças passe às sobreditas Vilas e com as respectivas
Câmaras nos faça as propostas para os mencionados postos na forma da mesma lei; e
quando V.S. por ocupações
do Real Serviço não possa dar
execução AP que lhe determinamos, nos fará pronto aviso
para darmos mas providências
que em tal caso S. Majestade tem Determinado. Deus

Guarde a V.S. - S. Paulo, 6 de
março de 1819 – D. Matheus
Bispo – D. Nuno Eugênio de
Locio Scilbs – Miguel José de
Oliveira Pinto.
7 – 1868 - Sessão Extraordinária deste dia, sob a presidência de Paula Machado. “O Sr.
Presidente fez ver a Câmara,
que como ela tinha autorizado
para mandar fazer a obra do
Cemitério por jornal, e a vista de férias e como ela acha-se uma pessoa que quisesse
tomar a obra por empreitada
pela quantia de um conto de
réis 1:000$000 e achando ele
que era mais conveniente à
Câmara juntar (?) essa obra
com o Empresário João Leite
de Brito residente em Mogi
das Cruzes e que por isso fazia
essa indicação à Câmara para
que ela tomasse em consideração”. Depois de discutida a

matéria foi apoiada unanimemte com as condições que serão declaradas no termo”. Foi
assinado o termo pela Câmara
e o empresário que aceitou todas as condições no termo declarado.
8 - 1876 – Em 5de agosto o
presidente da Província autorizou esta Câmara a gastar
com os infectados de varíola
a quantia de 500$ que a vista
da conta será paga. A Câmara
ficou ciente.
9 - 1876 – O Cônego José
Bento de Andrade pediu por
aforamento 4m de terreno no
lugar denominado Prainha,
meeiro com seu terreno. Foi
ao fiscal para informar. (A
leitura do manuscrito impede
uma leitura precisa da metragem.
(idem, p. 17v)

O uso das ferramentas tecnológicas
no trabalho e o Burnout
Vivemos na era de tecnologia e da informação, sendo que a todo instante estamos conectados através de
nossos smartphones, tablets
e computadores. Essa tecnologia nos mantém atualizados a todo instante sobre
todos os aspectos sociais de
novas vidas, uma vez que
em qualquer lugar podemos
saber o que ocorre com nossos familiares e amigos, recebermos notícias e temos
acesso aos acontecimentos
no nosso trabalho.
Apesar de todo o lado positivo, existe uma crescente
preocupação quanto ao abuso do uso dessas tecnologias, principalmente no que
tange o seu uso para o trabalho.
A possibilidade dos empregados estarem, a todo
instante, conectados com
os assuntos relacionados ao
trabalho, vêm impossibilitando que estes usufruam
plenamente de seus horários
de descanso, mantendo-os
sempre em alerta, gerando um esgotamento físico
e mental que é denominado
de “ Síndrome de Burnout”
pela OMS – Organização
Mundial da Saúde.
O “Burnout” é uma doença da vida moderna que vem
gerando preocupação tanto
na área médica quanto na
área jurídica, que pode ser

evitada através uma melhor
regulamentação pelo empregador do uso das tecnologias pelos seus empregados.
No Brasil, um dos grandes meios de comunicação
entre empregadores (direção, gerência, supervisão) e
empregados, até mesmo de
forma interna, é o aplicativo
“WhatsApp”, que permite
uma comunicação rápida e
registrada por voz e texto, a
qualquer hora do dia.
São indiscutíveis as benesses do citado aplicativo,
mas seu uso pelos empregados da empresa deve ser
bem regulamentado e delimitado, visando coibir abusos que podem ocorrer tanto
no uso de linguajar e imagens impróprias (podendo
caracterizar assédio) quanto
no envio de mensagens fora
da jornada de trabalho do
empregado.
O uso de linguajar e imagens impróprias já vem sendo punido pelas empresas,
pois é mais fácil de ser detectado e regulamentado.
A questão tortuosa, no momento, é o envio de mensagens fora da jornada de trabalho, em especial, porque
essa prática pode impossibilitar que o empregado goze
corretamente de seu descanso, podendo desencadear,
até mesmo, a “Síndrome de
Burnout”.

A regulamentação das ferramentas tecnológicas pode,
e deve ser feita, pela empresa, mas não precisa ser
feita de maneira a impedir
seu uso, basta ser feita de
maneira a preservar os intervalos de descanso do empregado.
Por outro lado, essa situação não pode gerar pânico nas empresas e medos
exacerbados de ações e
condenações na Justiça do
Trabalho como se vem propagando por aí. É preciso ter
em mente, que a Justiça Trabalho, neste tema, vem penalizando as empresas que
cometem abusos, analisando
caso a caso, não punindo a
empresa por mero envio de
um “meme” no final de semana no grupo da empresa,
por exemplo.
Por esta razão, a empresa
com o auxílio de uma boa
assessoria jurídica precisa
criar um regulamento e estará livre de problemas, pois
poderá antecipar e coibir as
práticas abusivas, tendo o
uso dessas ferramentas devidamente regulamentado.
Dr. Wagner Duccini, OAB
n° 258.875 é sócio na Alves
Oliveira e Duccini Sociedade de Advogados, OAB n°
14.740. - wagner@alvesoliveira.adv.br

De 14 a 18 de março, acontece a 6ª edição da Semana Rotária, ação social promovida pelos
nove Clubes de Rotary de São
José dos Campos com o intuito
de prestar serviços de saúde gratuitos à comunidade e estimular
o comportamento preventivo.
De sábado a quarta-feira, a
população poderá aferir pressão, realizar testes de glicemia,
de tipagem sanguínea e de
bioimpedância. Na segunda e
terça-feira, excepcionalmente,
também estarão disponíveis
orientação nutricional e auriculoterapia, estimulação de pon-

Foto: Divulgação

Rotary Clubes realizam atendimentos de
saúde gratuitos no CenterVale Shopping

tos específicos da orelha para
aliviar dores e tratar problemas
físicos e psíquicos.
Os exames serão feitos com
resultados obtidos na hora. Os
atendimentos serão conduzidos
por uma equipe de enfermeiros

e técnicos em enfermagem das
empresas parceiras da ação.
A Semana Rotária é realizada no Center Vale Shopping,
para comemorar os 115 anos da
fundação do Rotary, maior Organização Não-Governamental
(ONG) Internacional. Em São
José dos Campos, a instituição
conta com 9 Clubes de Rotary
(voluntários a partir de 30 anos),
3 Rotaract (18 a 30 anos) e 3 Interact (12 a 18 anos), e a Casa da
Amizade.
Para saber mais sobre o
Rotary, acesse o site: www.
rotary.org.br.

Os sistemas de saúde estão sob
novas pressões em todo o mundo. As vulnerabilidades resultantes da mudança de padrões sociais, ambientais, demográficos e
tecnológicos ameaçam desfazer,
de forma dramática, os ganhos
de bem-estar e prosperidade que
os sistemas de saúde têm apoiado
no último século. Esta é uma das
ameaças listadas pela 15ª edição
do Relatório de Riscos Globais, apresentado
no Fórum Econômico deste ano, em Davos, na
Suíça. O documento chama atenção, explicitamente, para os impactos da crescente desigualdade, lacunas na governança de tecnologia e
sistemas de saúde sob pressão.
O relatório levou em consideração cinco categorias de classificação de riscos do próximo
decênio: Econômico, Ambiental, Geopolítico,
Social e Tecnológico. No contexto da categoria social, o risco de epidemias foi considerado
como uma das principais preocupações globais
para os próximos anos em termos de impacto, devido a diversos fatores que vão desde o
avanço da medicina, até questões geopolíticas.
As pandemias poderão se tornar um desafio
mundial a longo prazo. No entanto, as doenças não transmissíveis, como as de origem cardiovascular e mental, substituíram as doenças
infecciosas como a principal causa de morte,
o aumento da longevidade e os custos econômicos e sociais do gerenciamento de doenças
crônicas colocaram os sistemas de saúde sob
estresse em muitos países, limitando os recursos disponíveis para atender uma emergência
de saúde de escala global
O progresso contra pandemias também está
sendo prejudicado pela hesitação a vacinas e
resistência a medicamentos, tornando cada vez
mais difícil dar o golpe final contra alguns dos
maiores assassinos da humanidade. À medida
que os riscos à saúde existentes ressurgem e
surgem, ainda, novos riscos, os sucessos passados da humanidade em superar os desafios
à saúde não são garantia de resultados futuros.
O caso mais emblemático da atualidade é o
coronavírus. Apesar da evolução considerável
da ciência em controlar e mitigar doenças infectocontagiosas, como a H1N1 e a Ebola, a
medicina ainda encontra dificuldades com a
capacidade de mutação genética constante dos

vírus, bactérias e fungos.
A explosão dos casos de coronavírus, parte dessa categoria de
doenças, gerou um importante
alerta à saúde em todos os países.
Mais de 70 mil pessoas ao redor
do mundo foram impactadas até
o momento. No Brasil, são 11
casos suspeitos de infecção pelo
novo coronavírus, de acordo com
o Ministério da Saúde. Nesta avaliação, casos como esse fazem parte da previsão de um de risco também no futuro próximo.
A Organização Mundial de Saúde (OMS)
também declarou emergência de saúde pública
de interesse internacional - o que, oficialmente,
significa a ocorrência de um “evento” extraordinário que constitui um risco à saúde pública
para outros Estados, por meio da disseminação
internacional de doenças e, potencialmente,
exige uma resposta internacional coordenada.
Questões geopolíticas, culturais e migratórias se constituem como uma barreira para a
contenção de doenças. Desta forma, a capacidade de enfrentar riscos globais críticos e
compartilhados como as epidemias têm sido
desafiada por embates nacionais, falta de cooperação internacional e, até mesmo, grupos
sociais que resistem ao tratamento por meio de
vacinas.
Quando os sistemas de saúde falham em
mitigar vulnerabilidades e se adaptar aos contextos em mudança, a probabilidade de crises
econômicas, instabilidade política, rupturas sociais e conflitos entre estados aumenta bastante. Porém, os sistemas de saúde que funcionam
bem permitem que os países respondam e se
recuperem de rupturas naturais e provocadas
pelo homem mais facilmente.
Como as mudanças climáticas, os riscos
à saúde representam um desafio transnacional caro e em expansão. E, realmente, em
todo o mundo, os sistemas de saúde precisam
examinar criticamente a adequação de suas
abordagens e instituições atuais para manter
o progresso do século passado e enfrentar as
ameaças emergentes.

Carlos Cortés é Superintendente de Engenharia
de Riscos da Zurich

A coluna Opinião é aberta aos munícipes, é assinada por quem escreve
e não reflete a opinião do jornal

Feira do Livro Infantil acontece no
Colinas Shopping no mês de março
O Colinas Shopping recebe, até o dia 31 de março, a
feira de livros infantis Book
Lovers Kids, na praça de
eventos em frente à Companhia Athletica. A feira, que
visa incentivar o hábito da
leitura e criar desde cedo
a paixão pelos livros, tem
mais de 3.000 títulos infantis e infantojuvenis, com valores a partir de R$ 5.
“É impossível passar pela
feira e não ser absorvido
pelas cores e pela alegria
dos personagens. Na área
externa, temos painéis com
interações, como ‘caça aos
personagens’, muitas cores
e frases inspiradoras, reforçando a importância de ler
para os pequenos. Queremos
encantar adultos e crianças
e mostrar a importância de
formar grandes leitores a
partir do contato com o livro
infantil”, explica o empresá-

Foto: Divulgação

Março

rio Luiz Aragão.
O espaço funciona de segunda a sábado, das 10h às
22h, e aos domingos, das
12h às 20h, e é uma ótima
oportunidade para levar a
criançada para participar
das atividades e estimular o
contato com os livros.
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de Jacareí e Região

O jornal mais lido da cidade
Empresa Jornalística Semanário de Jacareí LTDA – ME
CNPJ: 20.128.966/0001-16 | Impressão: Gráfica Atlantica - Cotia/SP.
Diretoria geral: Inez Valezi e Gustavo Valezzi

Rua Frans de Castro Holzwarth, 103 - Sala 312
Edifício San Diego - Jacareí

www.semanario.com.br
semanariojacarei@hotmail.com | classificado@semanario.com.br

A feira acontece até o dia
31 de março, de segunda a
sábado, das 10h às 22h, e
aos domingos, das 12h às
20h, na praça de eventos do
Colinas Shopping (Avenida
São João, 2.200, Jardim das
Colinas, São José dos Campos - SP)

Tel (12) 3952-1888
10 mil exemplares

Conecte-se conosco!
semanario.com.br || facebook.com/semanariodejacarei
twitter.com/semanarioonline
Acesse a página Inez Valezi no Facebook:
www.facebook.com/InezValeziSociais
Distribuição gratuita e dirigida em todos os prédios comerciais e residenciais, condomínios fechados, centro comercial, órgãos públicos, indústrias, pontos de entrega estratégicos, bancas e bairros: Jardim Sta. Maria, Prolongamento do Sta. Maria, Pque. Brasil, Pque Nova América, V. Pinheiro, Jardim Mesquita, Avareí, Jardim Bela Vista,
Jardim Liberdade, Jardim Leonídea, Jardim América (Fogaça), Cidade Jardim, Clube de Campo, Jardim Flórida.

Tel.: 3952-1888
semanario.com.br || facebook.com/semanariodejacarei
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Souza Araújo lança o Residencial Dumont em Jacareí

Imagem Divulgação

“Epístola.40, uma carta
(des)armada aos atiradores”,
é uma tentativa de equacio-

nar o que nos chega de uma
realidade em franco desmoronamento, de um campo
social que trata
os pobres aos
chutes e bordoadas, território
que se ergue
sobre a negação ao direito
mais elementar
de viver com
alguma dignidade.
A fábula de
uma
família
que vaga em
constante processo de expulsão, e que mal

conseguindo acocorar numa
favela enfrenta mais uma vez
o murro da exclusão. Parece
uma metáfora adequada a um
país que se vê repetidamente
despejado.
Serão duas sessões, às 21h
no sábado e às 20h no domingo no Teatro da Rua Eliza. Em ambos os casos, os
ingressos estarão disponíveis
1h antes do início da peça, e
a entrada está sujeita a lotação (cerca de 45 lugares).
O valor dos ingressos são
R$ 20,00 inteira e R$ 10,00
meia entrada. O Teatro fica
na rua Eliza Costa Santos,
154 no Jardim São Dimas em
São José dos Campos.

Viagem para Joinville com os
Viajores tem data alterada
A diretoria da JAM informa os Viajores do Bem que
em função da gravidade da
situação do país com o Coronavirus (COVID-19), foi
necessária a alteração da
data da viagem para Joinville por medida de segurança dos passageiros, fi-

cando a saída para o dia 3
de setembro com retorno no
dia 7 de setembro.
Informa ainda que toda
a programação do passeio
já está acertada e garantida
e continua tudo como foi
anunciado.
O embarque será na quinta-

-feira dia 3 de setembro às 21
horas na sede da JAM rumo a
Joinville para um passeio de
4 dias. O retorno será na segunda-feira dia 7 de setembro
com chegada prevista para às
21 horas em Jacarei.
A JAM agradece a compreensão de todos.

O show acontece no sábado, dia 14 às 16h, na sala
Ariano Suassuna (Av. Engenheiro Davi Monteiro Lino,
3.595 no Pque dos Sinos).
Ingressos têm que ser retirados seu ingresso com uma
hora de antecedência.
Pato Fu traz o show ‘Música de Brinquedo 2’, com versões de clássicos da música
pop nacional e internacional,
interpretados com a ajuda de
novos brinquedos, instrumentos em miniatura, monstros
cantantes, além de saxofones
de plástico, kazoos, pianinho
de brinquedo e tecladinhos de
R$1,99 à solta.
Entre as cancões que ga-

Foto: Dudi Polonis

Neste sábado tem ‘Música de
Brinquedo 2’ com Pato Fu

nharam versões ‘de brinquedo’ estão o Severina
Xique-Xique, clássico de

Genival Lacerda, e ‘Kid
Cavaquinho’, conhecida na
voz de Maria Alcina.

Abertas inscrições para 19ª Olimpíada Evangélica
A Prefeitura de Jacareí está
com inscrições abertas para
a 19ª Olimpíada Evangélica.
As igrejas interessadas podem se inscrever até o dia 31
de março, das 8h às 16h, na
Secretaria de Esportes e Re-

creação, situada na Praça dos
Três Poderes, 8, Centro.
A olimpíada será disputada
nas modalidades: vôlei, futsal, tênis de mesa, natação,
basquete, damas misto e xadrez misto.

Os locais e as datas da realização do evento serão
definidos após o término
das inscrições. A Olimpíada
Evangélica foi instituída por
meio de projeto de lei, em
agosto de 2005.

uma oportunidade excepcional para você
morar perto de
tudo na cidade de Jacareí:
a 2 minutos da
Via Dutra e do
Centro. São belíssimos apartamentos
de
2 dormitórios
com 46,66m²
ou
46,60m²,
sala,
cozinha
americana, sala
de estar, sala de
jantar, varanda
área de serviço Imagem do projeto do Residencial Dumont
e banheiro. Para
você, que gosta de diversos quiosque com churrasqueira
ítens de lazer no condomí- e muito mais.
nio, o Residencial Dumont
O empreendimento Duoferece piscina para adultos mont, fica na Avenida Gee crianças, playground, ci- túlio Vargas, 1369 no Jarnema, espaço beleza, brin- dim Califórnia.
quedoteca, espaço fitness,
Informações pelo telefosalão de jogos e de festa, ne e whatsapp: 99793-8411

Almir Sater faz show em
Jacareí no dia 20
Almir Sater volta em Jacarei na sexta-feira dia 20 às 21
horas, e sobe ao palco, acompanhado por sua viola de
dez cordas, mais conhecida
como viola caipira, e mostra
ao público alguns clássicos
de sua carreira como “Tocando em Frente”, “Chalana”, “Trem do Pantanal” e
os projetos mais atuais AR
(Grammy Latino 2016) e +
AR (2018) em parcerias com
Renato Teixeira, “D De Destino”, “Bicho Feio”, “Assim
Os Dias Passarão”, “Venha
Me Ver” entre outras.
O músico possui um carisma inexplicável e sua personalidade simples faz com que

seja ovacionado pela platéia,
seja interagindo com o público, contando ‘causos’, ou
cantando grandes canções.
Isso tudo sem deixar de lado
a técnica ímpar e o magistral
toque de viola, indispensáveis
nas suas apresentações.
A interação com o público
flui tão natural que a impressão é de ter estado na sala de
visitas do artista, completamente à vontade num tom
mais intimista.
O evento acontece no dia
20 de março às 21h, na sala
Ariano Suassuna – Educamais
Jacareí. Valores: R$120,00
a inteira ou R$ 90,00 + 1 kg
de arroz ou feijão, R$ 60,00

Foto: Divvulgação

Peça teatral “Epístola 40”
acontece em São José dos Campos

Com mais de uma década
de história, a Sousa Araujo
é uma empresa do ramo de
Construção Civil que conta
profissionais especializados e diretoria extremamente experiente, com mais
de 20 anos no mercado. O
sucesso de todos esses anos
é obra de muito trabalho,
conhecimento, dedicação e
comprometimento.
A Sousa Araujo acredita
muito em Jacareí, uma das
cidades com maior poder de
crescimento do Vale do Paraíba. O que faz com que o investimento gere centenas de
empregos e ótimas oportunidades de realizar o sonho de
muitas famílias. Em atuação
na cidade de Jacareí desde
2015, já são mais de 5 empreendimentos na cidade, e
agora o Residencial Dumont.
O Residencial Dumont
terá o lançamento na terça-feira, dia 17 de março. É

a meia entrada (estudantes, idosos, aposentados e
funcionários públicos). A realização é de Unissonância entretenimento
Site de venda: www.megabilheteria.com - Informações: 12. 98242-7010

É nesta sexta-feira dia 13 o Baile da Ressaca
Nesta sexta-feira, dia 13
de março, acontece o primeiro Baile da Ressaca.
Com repertório eclético,
a animação do evento ficará por conta da banda
Reflexu’s. O baile também
terá a participação de free
dance’s (dançarinos a disposição do público presente).
Os convites são limitados
e o ingresso custa R$ 35,00
por pessoa e da direito um
lugar na mesa.
A realização da festa é
uma parceria da Só Shows e
da Magia Eventos, que trazem para Jacareí mais um
evento de total animação.
O baile será realizado na
Casa Branca Eventos . Informações e reservas pelos
telefones: (12) 98854-3930
e (11) 97357-6555
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campanha começa no
dia 23 de março em
todo o Brasil.
A priorização dos
idosos nessa primeira
etapa, mesmo diante da não eficácia da

vacina de Influenza
contra o coronavírus,
é uma forma de auxiliar os profissionais
de saúde a descartarem as influenzas na
triagem e acelerarem

o diagnóstico para a
Covid 19. Além disso, a pasta considera
os estudos e dados
que apontam que casos mais graves de
infecção por coronavírus têm sido registrados em pessoas
acima de 60 anos.
“Precisamos proteger os mais vulneráveis e os que estão
na linha de frente
no atendimento. É
importante garantir
que essas pessoas

tenham acesso à informação para evitar
filas nos postos de
saúde. Nosso desafio
é realizar a campanha com segurança e
evitar aglomerações.
O Programa Nacional de Imunizações
do Brasil (PNI) está
preparado”, explicou
o secretário em Vigilância e Saúde do
Ministério da Saúde,
Wanderson de Oliveira.
Do ponto de vista

Eduardo Martini
apresenta Papo com o
Diabo dia 25

O BPR- Batuíra Projeto Renascer está com
campanha intensa para
arrecadação de molho
de tomate tradicional
Fugini de 340g e leite
longa vida integral para
confeccionar as tradicionais super-lazanhas.
As doações podem
ser levadas para o BPR
de segunda à quinta-feira das 8h às 16h e
na sexta-feira, das 8h às
15h, ou na Fraternidade
Espírita Cristã Batuíra

Comemorando 40
anos de carreira, o
ator Eduardo Martini
apresenta na quarta-feira, dia 25 de março, o espetáculo Papo
com o Diabo no Teatro
Ariano Suassuna em
Jacarei. A peça marca
a primeira parceria de
Eduardo Martini com o
diretor Elias Andreato,
dois grandes talentos
das artes cênicas, após
anos tentando esse encontro. O espetáculo é
o primeiro texto do jornalista e crítico teatral
Bruno Cavalcanti, estreando nos palcos, em
um texto escrito especialmente para Martini.
A peça narra a histó-

Jardim Santa Maria. A
Fraternidade Espírita
Cristã Batuíra fica na
Avenida Guido Martins
Moreira, 146- Jardim
Santa Maria. Mais informações 3952-8277.

Neste sábado tem
Bazar Bré-Chique

IMÓVEIS
ALUGUEL DE SALAS

Planos à partir de $ 120 mensais.

Tel: 99713-5454

_________________

que, um bazar especial
que vende roupas e
acessórios seminovos,
de alta qualidade e por
bom preço uma edição
imperdível.
Peças como blusas,
shorts, vestidos, calças, lindo acessórios,
cintos, tudo em muito
bom estado.
O evento acontece
todo segundo sábado

do mês há 20 anos
em prol da assistência prestada pelo
projeto com mães
gestantes e em situação de carência.
O Bré-Chique fica
no BPR, na Avenida
Roberto Lopes Leal,
1370 – Jardim Santa
Maria.
Informações pelo telefone 3952-2542.

APAREÇA! ANUNCIE NO SEMANÁRIO.
WHATSAPP (12) 98125-9297

Neste sábado, dia
14, acontece das 9h às
13h no Batuíra Projeto
Renascer o Bré-Chi-

ria de um personagem
milenar e enigmático
da história da humanidade, o Diabo em pessoa, de carne e osso.
A comédia conta com
cenas hilárias, em que
o capeta se defende
das acusações que vem
recebendo ao longo de
milênios e, o mais importante, contestar sua
participação nas maze-

las do mundo, propondo questionamentos
acerca da natureza humana.
A ideia do texto surgiu depois do autor ver
uma série de espetáculos, livros e filmes
retratando Deus com
uma espécie de crise
existencial e imaginar
que o que o Diabo passa não é muito melhor,
então quis dar protagonismo a essa personagem tão rica quanto
marginalizada. O espetáculo acontece às 20 h
no EducaMais, na Av.
Davi Monteiro Lino,
3595. O valor do ingresso é R$ 60 e meia
entrada R$ 30.

18º Congresso de Espiritismo
ainda tem inscrições abertas
A União das Sociedades Espíritas do Estado
de São Paulo (USE),
convida espíritas ou
pessoas interessadas no
espiritismo para o 18º
Congresso Estadual de
Espiritismo, a ser realizado nos dias 26, 27 e
28 de junho de 2020 no
Tauá Hotel & Convention, em Atibaia, São
Paulo.
Com o tema “Evolução do ser: consciência
e livre arbítrio” o evento
terá atividades variadas
como palestras e rodas de conversas, com
a presença de Alberto
Almeida (PA), André
Luiz Peixinho (BA),

Foto: Divulgação

antes das atividades.
O Batuíra Projeto Renascer fica na
Rua Roberto Lopes
Leal, 1370 – Jardim
Santa Maria.
Para confeccionar as tradicionais
“Super Lasanhas”,
que serão entregues em
maio, o molho de tomate e leite são necessidades prioritárias.
O Batuíra Projeto Renascer fica na Rua Roberto Lopes Leal, 1370-

Foto: Fabio Bouzas / ABC

Ajude na campanha
para arrecadar Molho
Fugini e Leite

Sandra Della Pola

Artur Valadares (SP),
Eulália Bueno (SP), Haroldo Dutra Dias (MG),
Rossandro
Klinjey
(PB), Sandra Della Pola
(RS) e Simão Pedro de
Lima(MG).
As inscrições poderão
ser feitas através do site
congressousesp.org
Informações: con
gresso@usesp.org.

br. Na inscrição está
incluso, hospedagem de
26 a 28 de Junho com:
jantar no dia 26, café da
manhã, almoço e jantar
no dia 27 e café da manhã e almoço no dia 28.
O evento começa às
18h do dia 26, porém a
entrada no hotel acontece só a partir das 17h.
São 50 apartamentos
single (individuais) por
R$ 1.750 por pessoa. O
apartamento duplo fica
em R$ 2.100, sendo R$
1.050 para cada pessoa
e possibilidade de cada
uma pagar individualmente pelo cartão. O triplo fica em R$ 1.050 por
pessoa.

Gosta de viajar e fazer
compras? A dica é Serra Negra
Serra Negra, um local
muito agradável, também
e muito boa para compras. A viagem é muito
disputada, então reserva a
sua porque restam poucos
lugares.
Faça sua reserva e a
programação de pagamento como melhor se
adequar para você, desde
que seja até a data da viagem. A mantenedora ‘Jacareí Ampara Menores’

realiza a viagem nos dias
19, 20 e 21 de Junho de
2020, com saída às 7h da
sede da JAM.
A primeira parada
acontece em Pedreira
e está prevista para as
10h.
A chagada à Serra Negra será às 12h30, com
hospedagem no Hotel
Da Vinci, na Praça Central. Os viajantes serão
recepcionados com um
almoço de fogão a lenha
(incluso no pacote) com
refeição completa e buffet de sobremesa e bebidas não são inclusas.
No sábado, dia 20,
após o café da manhã os
viajantes seguem para
Monte Sião. Na tarde de
sábado é servido no Hotel, das 15h30 às 17h30,
delicioso chá de frutas da
serra com guloseimas típicas da região e no sábado a noite jantar animado
com música ao vivo.
No domingo, dia 21,

terá café da manhã completo e a partir das 12h
o almoço domingueiro
feito com leitão a pururuca. O fechamento das
despesas será realizado às
14h30. A chegada a Jacareí está prevista ás 18h do
domingo.
O pacote da viagem
completa inclui o transporte, dois cafés da manhã completos, cinco refeições no hotel, um chá
da Serra no sábado à tarde e taxa solidária JAM/
Casa Lar. O valor do
pacote é de R$ 870 (duplo) e R$980 (single) O
pagamento é a partir de
Janeiro/2020 até a data da
viagem.
As reservas podem
ser feitas pelo telefone
2127-1288 das 9h às 16h
ou com a Marcy no setor
de eventos no telefone
2127-1254. A JAM fica
localizada na Praça Independência n. 126, Bairro
do São João.

epidemiológico, as
crianças são consideradas multiplicadoras
de vírus respiratórios
e, por isso, o PNI distanciou um público
do outro. Serão duas
semanas de intervalo
entre uma fase e outra. Na segunda fase
da campanha, que começa dia 16 de abril,
entram os professores, profissionais das
forças de segurança e
salvamento, além dos
doentes crônicos.

A partir de 9 de
maio, Dia D de vacinação, serão vacinadas as crianças de
seis meses a menores
de seis anos (5 anos,
11 meses e 29 dias),
pessoas com mais de
55 anos, gestantes,
mães no pós-parto
(até 45 dias após o
parto),
população
indígena e portadores de condições especiais. A campanha
seguirá até o dia 23
de maio.

Primeira ‘Feira
dos Trilhos’ é
domingo dia 15
A ‘Feira dos Trilhos’
retoma sua agenda
mensal de realização
neste domingo (15), das
9h às 14h, no Pátio dos
Trilhos (região central).
A feira, que já se tornou
uma tradição na cidade,
contará com diversas
opções de lazer, cultura,
shows, artesanato, gastronomia, recreação infantil, doação de livros,
consultas jurídicas, entre outras atrações.
O evento é realizado pela Prefeitura de
Jacareí, por meio da
Secretaria de Desenvolvimento
Econômico, com o apoio da
Fundação Cultural de
Jacarehy. Nesta edição,
estarão
disponíveis
para toda a população
os serviços de outras
secretarias e autarquias
também, como: Saúde,
Meio Ambiente, Esporte, Assistência Social e
SAAE.
Confira atrações da
‘Feira dos Trilhos’:
- 9h: Abertura oficial.
- 9h às 14h: Intervenções artísticas com

expositores e visitantes.
- 9h às 11h: Música ao vivo com Banda
Aliança.
- 11h às 11h30: Apresentação de dança coreografada, do Time Urban Mix Jacareí.
- 12h às 14h: Música ao vivo com Eder
Manson.
Secretaria de Saúde - Orientações sobre
prevenção de câncer de
mama, câncer de colo
do útero (Equipe da
UMSF Igarapés), divulgação do APP Fast
Cidadão e atualização
de cadastro. Além da
exposição do artesanato produzido pelos
pacientes em oficinas
terapêuticas do Centro
de Atenção Psicossocial
Álcool e Droga, com
serviço de saúde para
tratamento de pessoas
que fazem uso de álcool
e outras drogas.
Meio Ambiente Adoção de animal e realização do RGA (R.G
Animal).
Assistência Social –
Banco do povo e PAT.
Foto: Divulgação

já que a vacina é uma
proteção aos quadros
de doenças respiratórias mais comuns,
que dependendo da
gravidade pode levar a óbito. Outra
preocupação é evitar
que as pessoas acima
de 60 anos, público
mais vulnerável ao
coronavírus, precise
fazer deslocamentos
no período esperado
de provável circulação do vírus, no país.
A primeira fase da

Judô de Jacareí
conquista ouro,
prata e bronze no
troféu Kimura

O judoca Victor Dorta venceu o 48º Troféu
Yokichi Kimura, na categoria sub-11 ‘Super
Pesado’, em disputa
realizada domingo (8),
no Ginásio de Esportes
Hugo Ramos, em Mogi
das Cruzes. O evento
teve a participação de
110 agremiações e mais
de 1700 atletas.
A equipe da Prefeitura de Jacareí, representada pela Secretaria de
Esporte e Recreação,

ainda garantiu mais três
medalhas. Gabriel Maia
conquistou a prata na
sub-11 ‘Super Pesado’,
e Antonio Macrina e
Weller Lucas, o bronze nas categorias sub-9
‘Meio Leve’ e sub-13
‘Super Pesado’, respectivamente.
O próximo compromisso da equipe é a
Copa São Paulo, que
acontece dias 14, 15, 21
e 22 de março, em São
Bernardo do Campo.
Foto: Divulgação

O Ministério da
Saúde inverteu a
ordem de público-alvo da Campanha
Nacional de Vacinação contra Influenza. Primeiro serão
vacinados os idosos
e os trabalhadores
de saúde que atuam
na linha de frente do
atendimento à população. A decisão
da pasta é mais uma
medida de proteção
a esses públicos, em
especial aos idosos,

Foto: Divulgação

Idosos serão os primeiros a receber vacina contra gripe
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Fotos: Inez/Semanário

Maria Alice Assad comemorou aniversário em grande estilo no Bar do Portuga. Compareceram familiares e amigos que foram abraçar a aniversariante. Muito feliz, Maria Alice era só
atenção e alegria e fez questão que todos saboreassem o delicioso bolo. Parabéns!

Foto: Divulgação

Em comemoração ao dia internacional da mulher, a OAB de Jacareí Comissão da Mulher, realizou na sexta-feira dia 6, um café especial para a mulher advogada na sede da OAB e
no sábado dia 7 e no próximo dia 14, no evento da CEAME no Parque da Cidade com atendimento jurídico e voluntário. Veja flashes:

Foto: Divulgação

O presidente do Rotary Club São José dos Campos Sul, Osny Telles Orselli e a presidente do Rotary Club São José dos
Campos Satélite, Leila Harumi Assato, receberam no dia 3 de março a visita do governador distrital 4571, João Trigo e a
coordenadora distrital das Casas da Amizade, Fátima Lage. Depois de um dia repleto de reuniões, terminou com jantar
festivo com muita demonstração de carinho, amizade e companheirismo

Semanário 1364 Jacareí (SP), 13 de Março de 2020

6

Diretoria de Vigilância à Saúde (DVS), realiza ações informativas

A Secretaria de Saúde também ressalta que, os hospitais,
UPAs e Unidades de Saúde já
estão orientados a acolherem
pacientes sintomáticos leves e
a realizarem os procedimentos necessários. Foi instituída
uma Comissão pela pasta para
tratar diariamente das questões
relacionadas ao Coronavírus,
objetivando a articulação das
ações que couberem, de acordo
com a realidade frente ao aparecimento de casos e controle da
doença.
A porta de entrada dos pa-

cientes com sintomas respiratórios graves deverá ser realizada
na UPA Dr. Thelmo de Almeida
e UPA Meia Lua, como qualquer situação de urgência. Até a
data desta quinta-feira (12), não
há orientação de cancelamento
de ações comunitárias, reuniões
ou outros eventos.
O vírus O Covid-19, também
chamado de Coronavírus, trata-se de uma família de vírus que
causa infecções respiratórias. O
novo agente, causador da doença coronavírus (COVID-19),
foi descoberto em dezembro

do último ano, após casos registrados na China. Atualmente, trata-se de uma pandemia,
segundo a OMS (Organização
Mundial da Saúde).
Em janeiro, a DVS elaborou
um Plano de Enfrentamento
do Novo Coronavírus. Em fevereiro, foram realizadas capacitações com as equipes da
Assistência Básica, Urgências
e Emergências, o desenvolvimento de um formulário de
notificação e a organização do
fluxo de amostras coletadas
para exames.
Além de orientação e informações para a população, na
terça-feira, dia 10, os profissionais da rede municipal de ensino de Jacareí estiveram presentes no auditório da Secretaria de
Saúde para ouvirem uma palestra sobre o assunto, ministrada
pelo Diretor da Vigilância à
Saúde, Ricardo Buchaul. “A essência do trabalho da Diretoria
de Vigilância é a sensibilização

Condições de isolamento e quarentena
para casos suspeitos de Coronavirus
O Ministério da Saúde regulamentou os critérios de
isolamento e quarentena que
deverão ser aplicados pelas
autoridades de saúde local
para pacientes com suspeita
ou confirmação de infecção
por coronavírus no Brasil. As
regras entraram em vigor a
partir de quinta-feira, dia 12,
com a publicação de portaria
no Diário Oficial da União
(DOU). A medida faz parte
das ações para enfrentamento da Emergência em Saúde
Pública de Importância Internacional (ESPII) decorrentes
do coronavírus. O objetivo
é evitar a dispersão do vírus
pelo país.
O documento traz as especificações para cada uma das
ações. Para o isolamento, as
medidas de precaução visam
conter e separar pessoas que
forem classificadas como
caso suspeito, confirmado,
provável (contato íntimo com
caso confirmado), portador
sem sintoma e contactante de
casos confirmados. Nesses
casos, o isolamento deverá
ser em ambiente domiciliar
podendo ser feito em hospitais públicos ou privados,

conforme recomendação médica, por um prazo de 14 dias,
podendo ser estendido por até
igual período dependendo do
resultado do exame laboratorial.
A medida de quarentena
tem como objetivo garantir a
manutenção dos serviços de
saúde em local certo e determinado. O procedimento de
quarentena será determinado
mediante ato administrativo formal estabelecido pelas
secretarias de saúde dos estados, municípios, do Distrito Federal ou ministro de
estado da saúde, ou superiores em cada nível de gestão
e publicado em diário oficial
e amplamente divulgado pelos meios de comunicação.
A medida de quarentena será
adotada pelo prazo de até 40
dias, podendo se estender
pelo tempo necessário.
O secretário de Vigilância
em Saúde do Ministério da
Saúde, Wanderson de Oliveira, esclareceu que o isolamento e a quarentena são
medidas de saúde pública
para o enfrentamento ao coronavírus no país. “O isolamento não é obrigatório, não

vai ter ninguém controlando as ações das pessoas, ele
é um ato de civilidade para
proteção das outras pessoas.
Já a quarentena é uma medida restritiva para o trânsito de
pessoas, que busca diminuir a
velocidade de transmissão do
coronavírus. Essas são medidas de saúde pública”, reforçou o secretário de Vigilância
em Saúde.
A medida de quarentena
não poderá ser determinada ou mantida após a encerramento da Declaração de
Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional
(ESPIN).
Atualização dos casos
Subiu para 60 o número de
casos confirmados de coronavírus no Brasil de acordo com
as informações repassadas pelos estados ao Ministério da
Saúde até 10h na quarta-feira
(11). Do total de casos confirmados, 9 (15%) são por transmissão local, quando é possível relacionar o doente a um
caso confirmado e 51 (85%)
casos são importados, ou seja,
de pessoas que viajaram ao exterior. Atualmente, são monito-

rados 930 casos suspeitos e outros 947 já foram descartados.
Os casos confirmados no
Brasil estão divididos em nove
estados: Alagoas (1), Bahia
(2), Minas Gerais (1), Espírito
Santo (1), Rio de Janeiro (13),
São Paulo (30), Rio Grande do
Sul (4), Paraná (6)e Distrito
Federal (2).
Para manter a população
informada a respeito do novo
coronavírus, o Ministério da
Saúde atualiza diariamente,
os dados na Plataforma IVIS,
com números de casos descartados e suspeitos, além das
definições desses casos e eventuais mudanças que ocorrerem
em relação a situação epidemiológica.

das ações preventivas. E o comportamento assertivo de cada
um é o maior aliado no controle
de uma epidemia”, pontuou ele.
Definição de casos - Ainda
de acordo com Ricardo Buchaul, é necessário que a população tenha conhecimento do
que realmente pode vir a ser um
caso suspeito de coronavírus,
“para que não seja criado alardes falsos e para que as notícias
falsas não sejam propagadas”.
Um caso suspeito se caracteriza pelo critério clínico somado ao critério epidemiológico.
E existem duas situações para
esse diagnóstico. A primeira é
o paciente apresentar febre e
problemas respiratórios (tosse
e dificuldade para respirar),
e ter realizado algum tipo de
viagem para as áreas com
transmissão local quatorze dias
antes dos sintomas históricos.
O outro caso são os sintomas
de febre ou problemas respira-

tórios, mais o contato próximo
com algum caso confirmado
ou suspeito da doença, também
quatorze dias antes da aparição
dos sintomas.
Prevenção - Com foco na
prevenção ao coronavírus, a
DVS de Jacareí reforça algumas orientações básicas
para serem realizadas no dia
a dia. São elas:
- evitar locais sem muita
circulação de ar e com aglomeração de pessoas,
- lavar as mãos frequentemente,
- desinfetar o celular frequentemente,
- fazer uso de lenço de papel ao espirrar ou tossir,
- evitar proximidade de
pessoas com sintomas de
gripe (tosse, espirros...) e
procurar, imediatamente, assistência médica em casos de
sintomas como febre, tosse e
dificuldades respiratórias

Saúde chama 5 mil
médicos contra o
coronavírus

Profissionais do programa Mais Médicos poderão atuar nas capitais e
nos grandes centros, além
dos municípios mais vulneráveis. Postos de saúde
também terão horário de
atendimento ampliado
O Ministério da Saúde
deverá lançar um chamamento para cerca de
5 mil profissionais pelo
programa Mais Médicos
para reforçar a capacida-

de de assistência em saúde durante a emergência
do coronavírus. Capitais
e grandes centros urbanos voltam a participar do
programa, que até então
vinha priorizando somente municípios de maior
vulnerabilidade. A medida
é tomada em razão de tais
localidades terem maior
concentração de pessoas,
o que ajuda a ampliar a
circulação do coronavírus.
Foto: Divulgação

O contágio do coronavirus
pelo mundo tomou proporções
mundiais preocupantes. Até a
tarde de quarta-feira, dia 11, o
Brasil havia registrado 52 casos
confirmados, 876 suspeitos e
1.042 casos descartados. Jacareí registrou na quinta-feira, dia
12, duas suspeitas de infecção
pelo Coronavirus. Tratam-se de
uma mulher de 47 anos e de um
homem de 33 que retornaram
de viagens ao exterior.
Segundo a Saúde, os procedimentos de acordo com o protocolo do Ministério da Saúde
estão sendo tomados.
Com o objetivo de conscientizar a população sobre a
prevenção ao coronavírus, a
Prefeitura de Jacareí, por meio
da Diretoria de Vigilância à
Saúde (DVS), realiza ações
informativas.
Casos leves de síndrome
gripal são atendidos e é recomendado apenas o isolamento
domiciliar.

Foto: Divulgação

Jacareí tem duas suspeitas do
Coronavirus e realiza ações de prevenção

Medidas de prevenção
Para evitar a proliferação
do vírus, o Ministério da Saúde recomenda medidas básicas de higiene, como lavar as
mãos com água e sabão, utilizar lenço descartável para
higiene nasal, cobrir o nariz e
a boca com um lenço de papel quando espirrar ou tossir
e jogá-lo no lixo. Evitar tocar
olhos, nariz e boca sem que
as mãos estejam limpas.

O mundo está vivenciando uma epidemia do novo
coronavírus, detectada em
dezembro passado na cidade de Wuhan, na China.
O impacto da doença tem
afetado a economia como
um todo e não poderia ser
diferente no turismo.
Passageiros e agências de
viagens têm se organizado
no sentido de minimizar prejuízos e atender a todos de
maneira clara, transparente e
responsável.
Mas, o que diz a legislação
que rege o setor caso o passageiro queira cancelar a passagem por conta da Covid-19?
De acordo com a regulamentação da ANAC o passageiro
pode desistir da compra, sem
qualquer ônus (reembolso integral), em até 24 horas após
o recebimento do comprovante da passagem aérea, e desde
que a compra ocorra com 7
dias ou mais de antecedência
à data do voo. Caso a compra
tenha sido feita por meios eletrônicos, o Código de Defesa

Foto: Fernando Frazão - Agência Brasil

Coronavírus e o direito de cancelar ou adiar passagens aéreas

do Consumidor prevê que o
passageiro tem até 7 dias para
solicitar o cancelamento.
De acordo com a lei, quando solicitado o reembolso,
as companhias aéreas têm
que efetuar o pagamento ao
passageiro em até 7 dias,
contados a partir da data da
solicitação e este reembolso será feito ao responsável
pela compra da passagem e
seguirá o mesmo meio de
pagamento utilizado no momento da compra, ou seja,
pagamentos feitos via cartão
de crédito, a empresa tem até
7 dias para enviar o crédito
para a operadora do cartão.

Agora, nos casos em que
o pedido de cancelamento
da passagem ocorrer após
7 dias da compra, mas com
antecedência hábil para que
a companhia aérea possa revender os bilhetes, firmou-se
o entendimento com base em
decisões do TJ/SP do STJ que
as companhias aéreas devem
reembolsar o bilhete, mesmo
se tratando de passagens promocionais, retendo valores de
5% a 20% a título de taxas administrativas, dependendo da
particularidade de cada caso.
Os casos de epidemia, como
a atual do coronavírus, também seguem a mesma lógica,

ainda que numa primeira vista seja considerado como um
evento de força maior, que
excluiria a responsabilidade
da companhia aérea pelos prejuízos.
Para ilustrar, na época da
epidemia do H1N1, o TJ/SP
(Apelação Cível 001708071.2010.8.26.0019)
julgou
um caso de cancelamento de
passagens e pacotes turísticos,
entendendo que não é razoável
exigir que a empresa aérea devolva a integralidade dos valores pagos pelos requerentes,
sendo cabível a retenção do
valor correspondente à multa
de 20% prevista contratualmente. Entretanto, a cobrança de penalidades adicionais
depende de prova do efetivo
pagamento pela empresa aos
fornecedores internacionais.
Apesar de que a companhia
aérea poderia alegar caso fortuito e/ou de força maior que
seriam excludentes de sua responsabilidade no caso destas
epidemias, a circunstância ensejadora das viagens não pode

ser atribuída a qualquer das
partes, muito menos ao consumidor.
Importante, também, avaliar, que a 3ª Turma do STJ
(REsp 1595731/RO, Quarta Turma, DJe 01/02/2018)
recentemente se posicionou
quanto a prejuízos do consumidor no cancelamento de
viagens e pacotes turísticos,
ilustrando que “não se mostra possível falar em perda
total dos valores antecipadamente pagos por pacote turístico, sob pena de se criar
uma situação que, além de
vantajosa para a empresa de
turismo (fornecedora de serviços), mostra-se excessivamente desvantajosa para o
consumidor”, razão pela qual
“deve-se, assim, reconhecer
a abusividade da cláusula
contratual em questão, seja
por subtrair do consumidor a
possibilidade de reembolso,
ao menos parcial, da quantia
antecipadamente paga, seja
por lhe estabelecer uma desvantagem exagerada”.

Por fim, o STJ declarou-se
que o cancelamento de pacote
turístico contratado constitui
risco do empreendimento desenvolvido por qualquer agência de turismo, não podendo
esta pretender a transferência
integral do ônus decorrente
de sua atividade empresarial a
eventuais consumidores.
Por fim, é sempre importante lembrar que existe
uma desigualdade evidente
na relação das cias aéreas
e os consumidores, que é
a parte vulnerável. Portanto, aqueles que se sentiram
prejudicados no momento
de cancelar ou adiar uma
viagem por conta do Coronavírus devem procurar os
órgãos especializados em
defesa do consumidor e se o
problema não for resolvido,
deve recorrer ao Judiciário
para reaver seus direitos.
Léo Rosenbaum, advogado
especializado em Direitos do
Passageiro Aéreo. Sócio do
Rosenbaum Advogados

