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Saúde de Jaguariúna realiza campanha de vacinação contra a poliomielite

A Secretaria de Saúde de Jaguariúna realiza, de 05 a 30 de outubro, a Campanha de Vacinação contra a 
Poliomielite, destinada a crianças de um ano a menores de 5 anos. No mesmo período, é realizada a Campanha 
Nacional de Multivacinação para atualização da caderneta de vacinação de crianças e adolescentes até 15 anos. 

O “Dia D” contra a pólio acontece no sábado, 17. Devem ser vacinadas todas as crianças de um ano a 
menores de 5 anos, que recebem uma dose oral (gotinha) da vacina contra a paralisia infantil. Crianças e 
adolescentes na faixa etária menor de um ano e menores de 15 anos devem comparecer às Unidades Básicas de 
Saúde (UBS’s) para atualização da caderneta de vacinação.

Demanda da Assistência Social de Jaguariúna 
aumenta e equipe se adapta ao ‘novo normal’

Advogados esclarecem, 
de forma didática, as 
principais responsabilidades 
e obrigações estabelecidas 
pela LGPD

Amparo tem a primeira Areninha 
do Estado de São Paulo 

A saúde animal em Jaguari-
úna agora conta com um gran-
de reforço sobre rodas. O Cas-
tramóvel, veículo equipado para 
atendimento clínico de animais, 
acaba de chegar à cidade. Ad-
quirida pela Prefeitura, por meio 
de emenda parlamentar apresen-
tada pelo deputado federal Ba-
leia Rossi, a nova unidade deve 
dobrar a capacidade de realiza-
ção de castrações no município, 
sendo uma ferramenta impor-
tante no controle reprodutivo de 
cães e gatos. Todos os serviços 
são gratuitos.

Página 3

DIVULGAÇÃO

Saúde animal de Jaguariúna ganha reforço 
do Castramóvel para atendimento clínico

O bem-estar 
animal é uma 
marca no 
município

Conheça os candidatos a prefeito das cidades de Amparo, 
Santo Antônio de Posse e Serra Negra

Desde o decreto de pandemia 
no País, a Secretaria de Assis-
tência Social de Jaguariúna en-
frentou expressivo aumento de 

sua demanda, tendo em vista que 
muitas pessoas ficaram sem ren-
da e sem condições de suprir suas 
necessidades básicas. Com isso, 

os cuidados foram redobrados e a 
equipe da Secretaria tem realiza-
do seu trabalho com muita garra, 
união e determinação.   Página 3

A Lei Geral de Proteção 
de Dados Pessoais (Lei nº 
13.709/2018) está em vigor no 
Brasil, onde sua efetiva vigência 
iniciou em 18/09/2020 e assim 
inaugurando o que se pode deno-
minar de “sistema protetivo de 
dados pessoais”. Para esclarecer 

algumas dúvidas, o advogado ja-
guariunense Carlos Eduardo Ro-
drigues da Silva, da Pirogini & 
Rodrigues Advogados, e a advo-
gada Ana Cristina da Costa Elias 
Olivari falam sobre o assunto em 
termos didáticos, por perguntas e 
respostas.                     Página 4
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O equipamento é único na Região Metropolitana de Campinas (RMC)

Queimadas causam 
interrupção de energia em 
30 cidades atendidas pela 
CPFL, inclusive Jaguariúna

Além de todos os danos am-
bientais que as queimadas vêm 
causando por todo o País, essa 
prática também tem trazido 
transtorno para o fornecimento 
de energia em diversos municí-
pios atendidos pela CPFL San-
ta Cruz. Um levantamento feito 

pelo Centro de Operações da 
distribuidora mostra que em 30 
cidades da sua área de atuação 
tiveram interrupções causadas 
por queimadas. Os registros che-
gam a 94 casos entre os meses 
de junho e agosto de 2020.

Página 9

O prefeito de Amparo, Luiz 
Oscar Vitale Jacob, entregou no 
sábado, 26, a primeira Areninha 
do Estado de São Paulo. Acom-

panhado do secretário de Estado 
de Esportes, Aildo Ferreira, a 
inauguração do espaço no Jar-
dim Figueira conta com campo 

de futebol society, quadra de 
basquete 3×3, arquibancadas e 
iluminação de LED.

Página 9
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Com a aproximação das elei-
ções, são levantados questiona-
mentos acerca da segurança do 
processo eleitoral. Uma pes-
quisa feita recentemente pela 
empresa de segurança digital 
Avast observou que 9 em cada 
10 brasileiros entrevistados te-
mem que o sistema eletrônico 
seja violado. 

A sociedade tem o direito 
de questionar um sistema que 
afeta diretamente nossas vi-
das. Mas, antes de acreditar 
em qualquer informação que 

possa desqualificar a segurança 
da urna eletrônica (e comparti-
lhar), é preciso entender como 
ela funciona realmente.

Será que podemos confiar 
nas urnas eletrônicas? Se um 
hacker consegue invadir com-
putadores da Nasa, a agência 
espacial norte-americana, por 
que não invadiria a urna? A res-
posta está no funcionamento da 
urna eletrônica para a gravação 
e a transmissão de dados. 

Segundo o Tribunal Superior 
Eleitoral (TSE), a urna foi pro-

jetada para ser um dispositivo 
isolado, ou seja, ela não está li-
gada à internet, a bluetooth ou a 
nenhum tipo de rede. O softwa-
re da urna é um sistema Linux 
desenvolvido pelo próprio TSE 
e que não possui mecanismos 
de conexão à rede.

Desta forma, se torna pra-
ticamente nula a possibilidade 
um ataque externo ao sistema 
da urna. É por isso que é mais 
crível um ataque aos compu-
tadores da Nasa do que à urna 
eletrônica.

EDITORIAL

Urna eletrônica 
pode ser hackeada? 
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Tomaz de Aquino Pires*

Assim que abriu o século XX, nesta vila, 
teve início imigração sírio-libanesa. Aqui 
chegaram Jorge Curi, Gabriel Sayad, em 
seguida os irmãos Pedro, Felipe e Miled 
Salomão Hossri. Mais tarde, Calil e Maria 
Abib Najjar. Outras famílias devem ter-se 
estabelecido aqui, temporariamente, po-
rém as citadas permaneceram.  A bonda-
de dos povos árabes, trazendo a sabedoria 
oriental dos contos de Malba Tahan, a von-
tade de trabalhar, vencer, construir família,  
livres de lutas fratricidas, rebeliões civis, 
chegam a uma terra onde também pudes-
sem exercer,na liberdade, na paz,  o instin-
to comercial herdado  dos antigos povos 
fenícios. Os irmãos  libaneses chegaram 
ao Brasil por volta de 1917. Pedro, Miled 
e Felipe Salomão Hossri vieram de ASRA, 
Líbano.  Presentes desde os alicerces do 
Distrito de Paz registraram sua história de 
luta nas construções que ergueram e que 

testemunham seu laborioso início de vida. 
Estes imigrantes iniciaram suas vidas no 
Brasil, caminhando e carregando pesadas 
malas, pelos campos, sítios e fazendas, 
mascateando. Suas malas continham teci-
dos e roupas feitas, toalhas, para o pessoal 
da lavoura.  Trabalhavam vendendo seus 
produtos, no sol ou na chuva, no frio e no 
verão. Dormiam debaixo de árvores. Mas-
cateando pelos bairros da região de Campi-
nas, Bairro Carlos Gomes e de lá chegaram 
à Vila de Jaguary.  Estes imigrantes não 
descansavam, não paravam de lutar como 
leões, enquanto não lhes fosse possível es-
tabelecerem-se. E, depois, continuavam na 
lida até à morte, multiplicando seus per-
tences e propriedades com planejamento, 
dignidade e muita economia. E assim os 
três vieram construir seu comércio no Dis-
trito de Paz de Jaguary.  Eles contribuíram 
com os alicerces da cidade, desenvolvendo 

seu comércio. Pedro Salomão Hossri (Pe-
dro Turco) construiu o casarão comercial e 
residencial após muita luta na esquina da 
Cândido Bueno com José Alves Guedes. 
Sua vida e família e construção constitu-
íram esta parcela da paisagem cultural de 
Jaguariúna. Símbolo da imigração libanesa 
aliada aos traços do estilo neoclássico com 
as linhas dos pedreiros da imigração italia-
na, esta rica construção de 1919, entregue 
nas mãos do construtor Augusto Braselli, 
segundo “A Comarca” é símbolo da ar-
quitetura que representa a nossa história.  
São memórias que ainda, felizmente, não 
foram destruídas de nossa história erguida 
em 1919.  Ali ele instalou sua residência e 
manteve seu próspero comércio ao lado da 
esposa síria Chames Namen Zarur. Neste 
local também nasceram seus filhos: as pro-
fessoras Sada e Francisca e o filho comer-
ciante,  Salomão Hossri. O suntuoso casa-

rão centenário  teve suas paredes internas 
pintadas com motivos florais da época, em 
cor azul e prata. Os netos Pedro e Simo-
ne preservam o corpo principal do edifício 
honrando a sua ascendência sírio-libanesa.  
A frente do casarão porque foi alugado a 
comércio fora da família, infelizmente, foi 
prejudicada em sua fachada frontal menor 
pelo “Boticário”, mas há nela a possibili-
dade de perfeito restauro.  O CONPHAAJ 
selecionou este patrimônio cultural mate-
rial para integrar o Cadastro do Patrimô-
nio Histórico de Jaguariúna para fins de 
inventário de preservação e tombamento. 
Memória da história de um povo e de Ja-
guariúna. Parabéns Pedrinho e Simone e 
família. 

Tomaz de Aquino Pires*
é coordenador da Casa da Memória
Padre Gomes

O casarão e o comércio de Pedro Salomão Hossri

Sandra R. Ribeiro*

O conceito de ego juntamente ao superego 
e id, compõe a tríade do modelo psíquico 
na visão psicanalítica e, é visto como um 
“defensor da personalidade,” pois é res-
ponsável por medir os conteúdos do in-
consciente impedindo que esses conteúdos 
passem para consciência. Além disso, pode 
ser visto como a reafirmação da identidade 
e dos sentimentos que nela se manifestam, 
como orgulho, culpa, e a maneira como o 
indivíduo se reconhece. O ego é uma ins-
tância psíquica que regula o contato do in-
divíduo com a realidade e funciona como 
um avaliador e orientador, que determina as 
vivências e atos do indivíduo. Porém, um 
ego muito exaltado pode contribuir para 
autoafirmação destrutiva. O indivíduo é to-
mado por um sentimento de superioridade, 
se considera o melhor, o mais importante 
diante de tudo e de todos, mesmo que não 
esteja bem, está sempre demonstrando que 
está tudo ótimo e perfeito com ele. A pessoa 
não se aceita como ela é e aos poucos sem 
se dar conta essa autoafirmação destrutiva 
vai interferindo na sua personalidade e isso 
pode ser muito perigoso se não houver um 
controle, pois o indivíduo com o seu ego in-
flado não aceita ser questionado, acha que 
ele está sempre certo.
A autoafirmação destrutiva, constitui a ne-
gação de conhecer a si mesmo, uma neces-
sidade grande de sempre se autoafirmar, 

mesmo que esteja passando por uma situ-
ação que nada tem a ver com o que está 
vivenciando, faz questão de deixar claro 
através de uma autoafirmação. Essas pes-
soas são rotuladas como narcisistas, mas na 
verdade, são mal interpretadas, prejudican-
do suas vidas em todos os sentidos. Expon-
do uma fraqueza extrema diante de situa-
ções simples ou difíceis, que não exigem 
autoafirmação. Vivemos em uma sociedade 
consumista que provoca no indivíduo uma 
necessidade de autoafirmação vendendo 
a ideia de que apenas os “brilhantes” po-
dem alcançar o sucesso e isso aumenta as 
doses do ego fazendo com que se ache, o 
mais deslumbrante, fascinante, magnifico e 
fenomenal entre as pessoas. Isso pode ser 
perigoso. Uma pessoa com o ego exagera-
do tem uma visão alienada do mundo, quer 
sempre agradar a si mesma e aos outros. O 
inconsciente do indivíduo utiliza desses re-
cursos para não perder espaço na vida pes-
soal e social desse indivíduo, e, nem sem-
pre a pessoa sabe que espaço é esse.
A autoafirmação é um fenômeno complexo; 
pode ser entendido como uma grande e va-
riada revisão do ego tanto cognitiva como 
emocional, seguida pelo julgamento feito 
pela pessoa sobre si mesma, (EU posso) 
e sobre sua adaptabilidade às expectativas 
externas (EU social). “A autoafirmação pa-
tológica anda por um caminho destrutivo, 

ou seja, aquele que não desenvolve as nos-
sas potencialidades, mas degenera a psique, 
podendo provocar distúrbios psicológicos 
na área emocional e interpessoal. Além, de 
se configurar como uma carência afetiva 
significativa, que algumas pessoas têm que 
estar em evidência para ter suas qualidades 
reforçadas a todo momento, escondendo a 
falta de amor-próprio.” A pessoa substitui o 
pensamento pela ação, dando lugar ao im-
pulso, dessa forma gera a incapacidade de 
raciocinar. Tudo que a pessoa deseja ao se 
auto afirmar destrutivamente é se destacar 
diante dos outros, para ser respeitado, acei-
to e engrandecido.
A autoafirmação destrutiva pode ser traba-
lhada na psicoterapia com o objetivo de re-
verter esse processo de autoafirmação des-
trutiva, buscando um equilíbrio intelectual, 
emocional para favorecer a autoestima e 
autoconfiança, que proporcionará à pessoa 
um ego saudável.
Segundo a teoria da personalidade desen-
volvida por Sigmund Freud em seus estu-
dos sobre a psicanálise: Ego, Superego, e 
o Id são instâncias que formam a psique 
humana.
Uma ilustração: 
Imagine que você esteja em um bar. Che-
gou às 19 horas e já é meia-noite. Amanhã 
você entra às 8 horas da manhã no trabalho, 
e já bebeu o suficiente para relaxar. 

Os amigos propõe mais uma, e você para 
e pensa. Nessa situação o ID diria: fica aí, 
só mais uma, ainda dá pra dormir bastan-
te e uma ressaca nunca matou ninguém. O 
SUPEREGO por sua vez, diria algo como, 
nem pensar! Você já bebeu mais do que o 
suficiente, não vai trabalhar bem amanhã e 
seu chefe vai perceber. Você sabe que ele já 
não gosta muito de você. E é segunda-feira.
O EGO, então precisa tomar uma decisão 
conciliadora. É claro que isso pode mudar 
de acordo com a força do seu SUPEREGO, 
mas em uma situação ideal ele diria: bom, 
porque você não pega uma garrafa de água 
e vai descansar? Pensando bem, você já 
está até com sono, e é bom não dar motivos 
para seu chefe nesses tempos de crise. Sabe 
como você fica estranho de ressaca.
É dessa forma que podemos perceber a pre-
sença dessas três instâncias psíquicas em 
nosso dia a dia. Quase sempre discordante, 
aconselhando nossas ações e tomadas de 
decisões.
Ego (consciência), Superego (nos polician-
do) e o Id (nossos impulsos). MAS, NÓS 
FAZEMOS AS ESCOLHAS!

Sandra R. Ribeiro*
Psicóloga Clínica / Psicoterapeuta/ Plantão 
Psicológico - CRP 06/128296
Contatos: (19) 3837-7414 / 98943-2884

Autoafirmação destrutiva
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Saúde animal de Jaguariúna ganha reforço do Castramóvel
O bem-estar animal é uma marca de Jaguariúna

DIVULGAÇÃO

O equipamento é único na Região Metropolitana de Campinas (RMC)

A saúde animal em Ja-
guariúna agora conta com 
um grande reforço sobre 
rodas. O Castramóvel, veí-
culo equipado para atendi-
mento clínico de animais, 
acaba de chegar à cidade. 
Adquirida pela Prefeitu-
ra, por meio de emenda 
parlamentar apresentada 
pelo deputado federal Ba-
leia Rossi, a nova unidade 
deve dobrar a capacidade 
de realização de castrações 
no município, sendo uma 
ferramenta importante no 
controle reprodutivo de 
cães e gatos. Todos os ser-
viços são gratuitos.

Segundo a secretária de 
Saúde de Jaguariúna, Ma-
ria do Carmo de Oliveira 
Pelisão, o equipamento 
é único na Região Me-
tropolitana de Campinas 
(RMC) e conta com salas 

pré-cirúrgica e pós-cirúr-
gica, sala de paramenta-
ção, ar-condicionado e 
banheiro, além de frigobar 
para acondicionar medica-
mentos, gaiolas para recu-
peração dos animais, apa-
relho inalatório e monitor. 
“A ideia do Castramóvel é 
que a gente possa levar a 
castração de animais para 
outros pontos da cidade. 
Em vez de a população ter 
que sair de seus bairros, 
nós vamos até as pessoas. 
É uma conquista muito 
importante para o municí-
pio”, diz a secretária.

Inicialmente, enquan-
to durar a quarentena do 
novo coronavírus, o Cas-
tramóvel permanece com 
atendimento ao lado do 
Posto Médico Veterinário 
Municipal – que também 
teve os serviços ampliados 

Jaguariúna em foco 

Educação de Jaguariúna abre matrículas 
da Educação Infantil para 2021

Demanda da Assistência Social de 
Jaguariúna aumenta e equipe se adapta 
ao ‘novo normal’

–, localizado na rua Mau-
rício Silva, s/ número, no 
bairro Roseira de Baixo. 
Depois, a unidade deve vi-
sitar os principais bairros 
da cidade, com atendimen-
to ambulante. 

Segundo o chefe do Pos-
to Veterinário de Jaguariú-
na, José Eduardo Chaib de 

Moraes, com o Castramó-
vel, o número de castrações 
vai passar de seis para 12 
por dia durante o período 
de quarentena do Covid-19, 
em que há restrições devido 
ao isolamento social. “Mas 
depois da pandemia vamos 
poder fazer 50 castrações 
por dia”, garante Moraes.

Cidade amiga dos animais

O bem-estar animal é uma marca de Jaguariúna. 
Em 2019, a cidade concorreu com mais de 100 mu-
nicípios da América Latina e 94 brasileiros que se 
inscreveram no concurso Cidade Amiga dos Animais, 
organizado pela World Animal Protection (WAP). Ja-
guariúna ficou em 15º lugar na classificação nacional.

A Prefeitura de Ja-
guariúna, por meio da 
Secretaria Municipal de 
Educação, abriu na quin-
ta-feira, dia 1º, as matrí-
culas para o ano letivo 
de 2021 das escolas mu-
nicipais de Educação In-
fantil (EMEIs). Devido à 
quarentena da Covid-19, 

os pais e responsáveis de-
vem agendar as matrícu-
las por telefone, na escola 
de atendimento do bairro 
que reside.

As matrículas seguem 
até o próximo dia 30 de 
outubro. O agendamento 
deve ser feito, sempre por 
telefone, das 8h às 11h e 

das 13h às 15h.
Para maior seguran-

ça sanitária, as escolas 
e funcionários estarão 
equipados com termô-
metros, máscaras, tapetes 
sanitizantes e borrifador 
de álcool para a higieni-
zação das mesas.

Desde o decreto de 
pandemia no País, a Se-
cretaria de Assistência 
Social de Jaguariúna en-
frentou expressivo au-
mento de sua demanda, 
tendo em vista que mui-
tas pessoas ficaram sem 
renda e sem condições de 
suprir suas necessidades 
básicas. Com isso, os cui-
dados foram redobrados 
e a equipe da Secretaria 
tem realizado seu tra-
balho com muita garra, 
união e determinação. 

De acordo com a se-
cretária da pasta, Andrea 
Dias Lizun, a primeira 
providência que foi to-
mada, com a orientação 
da DRADS Campinas, foi 
realizar os atendimentos 
via telefone e WhatsApp. 
“Anterior à pandemia, os 
atendimentos eram feitos 
por procura espontânea, 
convocação ou visitas do-
miciliares. Esta mudança 
visou evitar aglomerações 
e saídas de casa sem ne-
cessidade”, explica.

No atendimento por 
telefone e WhatsApp, a 
assistente social faz ava-
liação e muitas vezes 
já defere o beneficio e, 

quando necessário agen-
da (dia e hora) para o 
usuário apresentar os do-
cumentos necessários e 
previstos em lei. “Estes 
atendimentos respeitam 
todas as orientações de 
uso dos EPI’s e higieniza-
ção das salas pós atendi-
mento”, frisa a secretária.

Quando as famílias 
já são atendidas pelos 
Programas do CRAS e 
CREAS, a equipe já tem 
conhecimento da dinâmi-
ca familiar, facilitando o 
atendimento via telefone; 
procedimento este que 
resguarda o usuário e toda 
equipe da Secretaria de 
Assistência Social. 

Os grupos de fortale-
cimento de vínculos que 
acontecem nos CRAS fo-
ram suspensos, bem como 
o atendimento do Centro 
Dia do Idoso, por se tratar 
de públicos vulneráveis 
frente à pandemia. “Os 
idosos receberam uma 
atenção especial, princi-
palmente os que residem 
sozinhos. Através de uma 
pesquisa, no cartão cida-
dão, que nos possibilitou 
esta busca, disponibili-
zamos uma dupla psico 

social para fazer contato 
com estes idosos e acom-
panhar como estão enfren-
tando as mudanças impos-
tas pela Pandemia e quais 
são as suas necessidades”, 
explica Andrea.

Todas as mudanças 
que ocorreram no último 
ano, implicaram na ado-
ção de vários protocolos 
de segurança, o que mu-
dou a rotina de trabalho 
dos profissionais, equipe 
administrativa e apoio. 
“Pessoalmente, acredito 
ser difícil qualquer previ-
são sobre o futuro e quais 
seriam as consequências 
da alteração da dinâmica e 
protocolos criados, entre-
tanto, creio que esse com-
portamento mais preven-
tivo e seguro das pessoas 
devem permanecer por 
um longo tempo”, pontua. 
“Acredito também, que já 
estamos nos adaptando a 
este novo normal, impos-
to diariamente, através 
da utilização das mídias 
sociais, fazendo reuniões 
online e lives, como fize-
mos no dia 1º de outubro 
com a comemoração do 
Dia do Idoso”, finaliza a 
secretária.
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Advogados esclarecem, de forma didática, as principais 
responsabilidades e obrigações estabelecidas pela LGPD
A LGPD garante o direito à privacidade e proteção de seus dados pessoais

A Lei Geral de Prote-
ção de Dados Pessoais (Lei 
nº 13.709/2018) está em 
vigor no Brasil, onde sua 
efetiva vigência iniciou em 
18/09/2020 e assim inau-
gurando o que se pode de-
nominar de “sistema prote-
tivo de dados pessoais”. Ou 
seja, condensa as diversas 
proteções que vinham pre-
vistas no Código do Con-
sumidor, Marco Civil da 
Internet, na Constituição 
Federal, entre outros.

Desde o dia 26/08/2020 
aguardava-se a sanção 
presidencial que foi pu-
blicada em 17/09/2020 no 
Diário Oficial da União. 
Por sua vez, o Decreto nº 
10474/2020, publicado 
ainda em agosto/2020, de-
finiu os quadros funcionais 
e as atribuições da Autori-
dade Nacional de Proteção 
de Dados bem como toda a 
estrutura a ser criada para 
o órgão de controle, fisca-
lização e sanção.

Ainda que tudo isso não 
tenha saído do plano legis-
lativo, outros órgãos ad-
ministrativos são capazes 
de realizar a fiscalização e 
autuação com base na lei, 
por exemplo, o Procon e o 
Ministério Público.

Com o advento da in-
ternet, o desenvolvimento 
tecnológico dos denomi-
nados “Big Data”, os da-
dos passaram a ser consi-
derados a grande moeda 
ou o “novo petróleo” da 
sociedade informacional, 
pois, por meio deles são 
direcionados produtos e 
serviços customizados, 
como também, a partir da 
análise de redes sociais é 
possível, por algoritmos, 

definir tendências locais e 
manipulação de interesses. 
Vale ressaltar que, o res-
peito à privacidade já pos-
suía contornos constitucio-
nais e deve ser observada 
por qualquer um. 

Para esclarecer algumas 
dúvidas, o advogado jagua-
riunense Carlos Eduardo 
Rodrigues da Silva, da Pi-
rogini & Rodrigues Advo-
gados, e a advogada Ana 
Cristina da Costa Elias Oli-
vari falam sobre o assunto 
em termos didáticos, por 
perguntas e respostas.

Do que trata a lei 
13.709/2018?

A LGPD disciplina o 
tratamento de dados pesso-
ais por pessoas jurídicas ou 
físicas, sendo de relevância 
toda informação relaciona-
da à pessoa natural iden-
tificada ou identificável, 
o que significa dizer que 
qualquer dado que permita 
a identificação da pessoa, 
ainda que indiretamente é 
dado pessoal, como a geo-
localização, por exemplo. 
Assim, um único dado re-
lativo à pessoa, ainda que 
isoladamente não possa 
identificá-la, em conjunto 
com outros dados, torna-se 
um dado pessoal.

Com mais rigor a lei 
garante a privacidade de 
dados sensíveis, que são 
conceituados como aque-
les dados que se referem 
à origem racial ou étnica, 
religiosa, opinião pública, 
filiação a sindicato ou fi-
liação de caráter religioso, 
filosófico ou político, in-
formações sobre o estado 
de saúde ou à vida sexual, 
dado genérico ou biomé-

trico vinculado a uma pes-
soa natural.

Por princípio norteador, 
a lei garante a privacidade 
dos dados e a garantia de que 
seu titular possa conhecer e 
decidir sobre o que autoriza 
seja tratado pelos agentes de 
tratamento (aqueles reali-
zam qualquer operação com 
dados pessoais).

O que é considerado 
tratamento de dados?

Nos termos da lei, o 
tratamento de dados pode 
ser considerado como 
qualquer operação reali-
zada com dados pessoais, 
podendo apresentar-se em 
operações como a coleta, 
produção, arquivamento, 
armazenamento, recep-
ção, classificação, utiliza-
ção, acesso, reprodução, 
transmissão, distribuição, 
processamento, controle 
da informação, difusão e 
outras atividades.

Disciplina ainda o com-
partilhamento com entes e 
empresas estrangeiras e a 
circulação transfronteiriça 
dos dados, assegurando o 
princípio da adequação e 
garantindo-se que se leve 
a cabo a transmissão se e 
quando o outro país tenha 
um nível de adequação 
condizente com o pratica-
do no País.

Quem são os agentes 
de tratamento?

Os agentes de tratamen-
to são pessoas físicas ou 
jurídicas de direito público 
ou privado que realizam 
a manipulação de dados 
pessoais, denominados 
controlador e operador, 
que se diferem pelo fato de 

o controlador realizar as 
decisões referentes ao tra-
tamento enquanto o opera-
dor, realiza todas as ativi-
dades a mando e em nome 
do operador.

A título de exemplo, 
um escritório de contabi-
lidade é operador quando 
presta serviços a um clien-
te, o controlador. Ou um 
serviço de nuvem, é con-
siderado operador, quando 
contratado pela empresa e 
ao armazenar os respecti-
vos dados.

O titular deve consen-
tir com o tratamento de 
seus dados?

O consentimento ine-
quívoco do titular é apenas 
uma das bases legais para 
o tratamento de dados, 
havendo outras bases que 
conferem a legitimidade 
aos agentes de tratamento.

As empresas podem 
coletar e armazenar dados 
por dever legal, em decor-
rência ainda de contrato 
firmado com o funcioná-
rio, onde ajustam as partes 
a necessidade da coleta, 
utilização, classificação 
para preencher os formu-
lários legais cujo dever do 
empregador deriva da le-
gislação trabalhista.

Portanto, é necessária 
a análise profissional das 
atividades de cada empre-
sa, de modo a conhecer 
que tipo de finalidade é 
conferida à coleta dos da-
dos e assim legitimar o uso 
dos dados pessoais.

Quais são os princi-
pais direitos previstos na 
LGPD aos titulares dos 
dados?

O Procon Jaguariúna 
conta com o Sistema Na-
cional de Defesa do Con-
sumidor (Sindec). Este é 
um programa que integra, 
em rede, as ações e infor-
mações sobre a defesa do 
consumidor, em uma base 
de dados nacional e esta-
dual.

O Sindec moderniza o 
modo de operação e agili-

za o encaminhamento de 
reclamações dos consu-
midores, de modo que as 
empresas recebam emails 
diretos ao invés de cartas, 
como no antigo sistema. 
O programa dá a possibi-
lidade de atender a popu-
lação de forma mais efeti-
va, rápida e também gera 
economia ao município. 

De acordo com o di-

retor do Procon Jaguari-
úna, Edson Cardoso de 
Sá, os processos até então 
eram custeados pelo mu-
nicípio e com o sistema, 
uma grande economia é 
gerada. “Com isso, todos 
nós ganhamos. O con-
sumidor, o munícipe e a 
cidade. Agradeço e come-
moro a conquista que é de 
todos nós”.

Lei Geral de Proteção de Dados em vigor

Procon Jaguariúna opera com o Sindec 

Aos titulares dos dados 
é garantido o direito à in-
formação sobre tudo o que 
é armazenado sobre si bem 
como deve ter facilitado o 
acesso a tal informação. 
Vale dizer que aqui não se 
trata apenas de informa-
ções contidas em meios 
digitais, mas também, em 
fichas, cadernetas, arqui-
vos entre outros meios físi-
cos em que se permita reter 
dados.

Garante-se o direito à 
retificação, complementa-
ção, atualização e cancela-
mento de seus cadastros, o 
que se dá desde o acesso às 
suas informações.

Possui ainda o direito à 
oposição, à portabilidade, a 
conhecer a finalidade especí-
fica do tratamento, tempo de 
permanência em cadastros e 
como serão eliminados.

A minha empresa deve 
seguir esta legislação?

Todas as empresas de-
vem se adequar e tem em 
mente a organização de 
sua estrutura com vistas à 
segurança da informação. 
Em maior ou menor grau, 
todas as empresas coletam 
algum dado pessoal. Sendo 

certo que a LGPD já é uma 
realidade em nosso país e 
a partir de agora os titula-
res de dados já podem agir 
como fiscalizadores e exi-
gir que seus direitos sejam 
atendidos perante a lei.

Dentro de uma orga-
nização, a área de maior 
manipulação de dados é, 
de um modo geral, a de 
recursos humanos, seja na 
obtenção da mão-de-obra, 
pelo recebimento e guarda 
de currículos; no gerencia-
mento e manutenção de 
contratos de trabalho ati-
vos ou mesmo no descarte 
dos dados quando inativo o 
vínculo de emprego ou de 
trabalho, qualquer que seja 
a forma contratada.

A maior vantagem da 
empresa que se adequa à 
legislação é se diferenciar 
no mercado eis que rea-
liza práticas empresariais 
legítimas que colocam em 
prioridade o respeito aos 
clientes, usuários, tercei-
ros, agregando valor e con-
fiança ao seu negócio.

Há muito por fazer sen-
do certo que estamos dian-
te de uma nova postura em-
presarial, de transparência, 
governança e segurança.
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Conheça os candidatos a prefeito das cidades da região
Quatro candidatos disputam cargo de prefeito em Serra Negra

Três candidatos em Santo Antônio de Posse

Amparo tem sete candidatos a prefeito

Os nomes de Elmir Chedid, para prefeito, e de 
Antônio Luigi Ítalo Franchi, o Bimbo, vice, foram 
definidos pela coligação dos partidos DEM, PSC, 
PTB e PSDB.  

Junior Vitale é candidato a prefeito e Roberto Suman, 
para vice, pela coligação PSD, Solidariedade, 
Podemos e PDT.

A coligação Republicanos, PV, Avante, Progressistas, 
MDB e PROS indicou o empresário Marco Bueno 
e o vereador Leandro Gianotti como candidatos a 
prefeito e vice, respectivamente.  A candidatura conta 
com o apoio do empresário e presidente do partido 
verde Kiko Gianotti, dos deputados federais Ricardo 
Izar Junior e Alex Manente e dos deputados estaduais 
Barros Munhoz e Altair Moraes.

Eduardo Canhassi, para prefeito, e Márcio Marchi, 
vice, pelo partido Patriotas.

Democratas
João Leandro Lolli é o candidato a prefeito. O empresário tenta pela 
terceira vez chegar a prefeitura da cidade e dessa vez tem como pré-
candidata a vice-prefeita a técnica em enfermagem, Ana Brandão. A 
coligação “Chegou a vez da Posse” é formada pelos partidos DEM, PV, 
PTC e Podemos.

Décio Luís Fernandes da Silva
Décio Luís Fernandes da Silva 
é natural de Amparo, solteiro 
e tem 62 anos. De acordo com 
o registro do TSE possui curso 
superior em Engenharia. Foi 
suplente de vereador nos anos de 
2008, 2012, 2016. Total de bens 
declarados: R$214.512,29
Partido: Cidadania
Coligação: Não há 
Número: 23
Vice-prefeito: Aparecida Roseli 
Lopes da Silva
Aparecida é natural de Araras, 
divorciada e tem 51 anos. 
De acordo com o registro do 
TSE possui curso superior 
em Enfermeira. Total de bens 
declarados: R$101.898,69
Partido: Cidadania  

Tobias Expedito Gasparini 13
Tobias Expedito Gasparini tem 31 anos, solteiro e natural de 
Amparo e de acordo com o registro do TSE possui grau de 
instrução superior completo. É professor do ensino médio. 
Foi suplente de vereador em 2012. Total de bens declarados: 
R$2.243,44
Partido: PT. 
Coligação: Não há 
Número: 13
Vice-prefeito: Jomara Elisa Mineiro
Jomara é natural de Amparo, tem 28 anos, casada e de acordo 
com o registro do TSE possui grau de instrução superior completo 
em Pedagogia. Total de bens declarados: não declarado
Partido: PT

Vicente Mario Martini Auler
Vicente Mario Martini Auler é natural de Jaú, casado e tem 64 anos. De acordo com o 
registro do TSE possui grau de instrução ensino médio completo e é comerciante. Foi 
secretário de Administração Municipal da atual gestão e interventor da Santa Casa 
Anna Cintra. Total de bens declarados: R$192.984,21
Partido: Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB)
Coligação: Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB), Partido Liberal (PL), 
Progressistas, Partido Democrático Trabalhista(PDT), Partido Social Liberal (PSL), 
Partido Republicano da Ordem Social (PROS) e Partido Verde (PV). 
Número: 45 
Vice-prefeito: Antônio Carlos Fantini
Antônio é casado, natural de Amparo, tem 54 anos e, de acordo com o registro do TSE, 
possui grau de instrução superior completo. Total de bens declarados: R$123.649,05
Partido: Partido Liberal (PL)

Solidariedade
O candidato a prefeito para o município de Santo Antônio de Posse é 
Hiroshi Onoda, tendo como vice Silvana Assunção.

Carlos Alberto Martins 
Carlos Alberto Martins, de 40 anos, é natural de 
Amparo e casado. De acordo com o registro no 
Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o candidato 
possui curso superior completo em Direito. Atua 
como advogado nas áreas trabalhista, civil e 
previdenciária. Cursou pós-graduação nas áreas 
de Direito Constitucional (PUC-Campinas), 
Gestão Pública e Auditoria (Salesiano), Direito 
Previdenciário (Legale), Direito do Trabalho 
(ESA- Escola Superior da Advocacia) e Direito 
Processual Civil (PUC-Campinas).
Foi eleito vereador em 2008. Candidatou-se a 
prefeito em 2012 e 2016. Total de bens declarados: 
R$1.238.208,32
Partido: Movimento Democrático Brasileiro 
(MDB)
Coligação: Movimento Democrático Brasileiro 
(MDB), Democratas, Avante, Patriotas e Podemos  
Número: 15
Vice-prefeito: Gilberto Moreira Piassa Filho
Gilberto tem 37 anos, é solteiro e natural de 
Águas de Lindoia. De acordo com o registro do 
TSE possui curso superior em Biologia. Foi eleito 
vereador em 2016. Total de bens declarados: 
R$74.677,00
Partido: Movimento Democrático Brasileiro 
(MDB)

MDB
Ricardo Cortez é candidato a prefeito e Cristiano Vicençotti é seu vice. Na 
convenção, os partidos PSDB e PSD declararam apoio aos candidatos.

Edgar Jorge
Edgar Jorge é natural de Amparo, 
casado e tem 67 anos. De acordo com o 
registro do TSE possui curso superior em 
Administração de Empresas. É formado 
na PUC Campinas, Gestão de Projetos, 
na FEA-USP e pós-graduação em Gestão 
Estratégica do Conhecimento e da Inovação, 
no Centro Universitário Senac. Total de bens 
declarados: R$750.450,00
Partido: Partido Socialista Brasileiro (PSB)
Coligação: Não há 
Número: 40 
Vice-prefeito: Rafael Moreton Alves da 
Rocha
Rafael tem 25 anos, solteiro e de acordo 
com o registro do TSE possui curso superior 
sem identificá-lo. Total de bens declarados: 
R$123.517
Partido: Partido Socialista Brasileiro (PSB) 

José Eduardo Canina 
José Eduardo Canina, nascido em 
Amparo, tem 65 anos e é casado. Segundo 
o TSE possui grau de instrução, sem 
detalhar formação. Foi suplente de 
vereador nos anos de 2008, 2012, 2016. 
É presidente do Diretório Municipal do 
Partido Trabalhista Brasileiro (PTB) 
e empresário no ramo imobiliário 
desde 1988. Total de bens declarados: 
R$610.000,00 
Partido: Partido Trabalhista Brasileiro 
(PTB) 
Coligação: Partido Trabalhista Brasileiro 
(PTB) e Republicanos 
Número: 14
Vice-prefeito: Joelma Menoncello
Joelma é natural de Amparo, tem 46 anos, 
é casada e de acordo com o registro do 
Tribunal Superior Eleitoral possui curso 
superior completo em Licenciatura Plena 
de Pedagogia pela Universidade Paulista 
(Unip). Foi suplente de vereador em 2012. 
Total de bens declarados: R$8.890,00
Partido: Republicanos

Paulo José Rossi
Paulo José Rossi é natural de Amparo, tem 35 
anos, casado, especialista em finanças. De acordo 
com o registro do TSE, possui grau de instrução 
superior completo. É formado em Ciências 
Contábeis (Unifia), com MBA em Finanças 
Empresárias pela Fundação Getúlio Vargas, 
instituição que cursa o mestrado de Economia 
com ênfase em Finanças.
Em 2013, assumiu a secretaria de Finanças e 
Orçamento de Amparo. Total de bens declarados: 
R$66.839,50
Partido: Partido Social Democrático (PSD)
Coligação: Não há 
Número: 55
Vice-prefeito: Nádia Maria Marson
Nádia é natural de Amparo, tem 53 anos, e de 
acordo com o registro do Tribunal Superior 
Eleitoral possui grau de instrução superior 
completo. Total de bens declarados: R$306.131,75
Partido: Partido Social Democrático (PSD)

Com o fim das convenções partidárias o cenário para as eleições municipais em Serra Negra está definido, com quatro chapas oficialmente confirmadas na corrida pela pre-
feitura da cidade. O pleito na estância acontece no dia 15 de novembro em turno único.

A estância hidromineral de Amparo tem a maior população entre as nove cidades que fazem parte da região do Circuito das Águas Paulista. O último levantamento do Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística (BGE) estima uma população de 72.677 habitantes.  

Para as eleições 2020, o município tem o segundo maior número de candidatos a prefeito e vice-prefeito, atrás apenas de Pedreira. São sete no total.  Confira quem são eles 
por ordem alfabética.
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Cap. Aramil - Navio Fantasma

Na sexta-feira, 18, a CD Projekt 
Red abriu a transmissão do Night 
City Wire, programa destinado 
a trazer as novidades de Cyber-
punk 2077, com um trailer sobre 
Night City, cidade em que se pas-
sa o game, mostrando o quão den-
sa, complexa e grande ela é. 

O designer responsável pela cons-
trução do cenário de Night City revelou ter 
sido um trabalho difícil e muito audacioso, 
tendo em vista que a cidade é a estrela do 
jogo, sendo um dos personagens principais. 
A ideia foi construir uma cidade que fosse 
real, acreditável e, de certa forma, possível 
de existir um dia. E o trabalho da CD Pro-
jekt Red realmente ficou incrível. A cidade 
está demais e cheia de detalhes. O jogo pos-
suirá vários ambientes, e terá mais 
áreas industriais, num total de 6 
distritos, com características bem 
variadas de um para o outro. A 
Night City foi construída em ca-
madas, uma sobre a outra, o que 
faz a exploração do jogo ser ver-
tical. Além disso, o jogador irá se 
deparar com mini histórias ao longo do 
game, assim como acontece no mundo real. 
Quem nunca ouviu uma conversa de outra 
pessoa no ônibus ou no metrô? Serão esses 
detalhes que trarão naturalidade e poderão 
ajudar na imersão do jogo. 

Outro destaque da transmissão foram as 
gangues, que serão num total de 9, mas pode 
haver mais no jogo. As gangues instalam o 
caos na cidade e comandam Night City, pos-
suindo as melhores armas. Será possível ao 
jogador se afiliar a uma gangue através de um 
mercenário, mas, como eles pegam vários 
trabalhos, as gangues querem pessoas que 
serão leais e que irão lutar pelas suas causas, 
e não somente para conseguir itens, por mais 
que isso seja um benefício por se afiliar. 

Por fim, divulgaram os pré-requisitos para 
quem quiser jogar Cyberpunk no PC e po-
dem ser conferidos no próprio site do game. 

Lembrando que o jogo será lançado dia 
19 de novembro para XOne, XSX (S), PS4, 

PS5, Stadia e PC. 
Saindo de Cyberpunk, para 

algo surpreendente. A Microsoft 
anunciou a compra da ZeniMax 
Media, empresa-mãe da Bethes-
da e outras produtoras donas dos 

maiores títulos de games da atuali-
dade, por incríveis US$ 7,5 bilhões! 

Com essa compra, mais jogos podem ir 
para o catálogo da “Xbox Game Pass”, a 
exemplo de “Doom Eternal”, além do fato 
de futuros jogos também poderem sair no 
mesmo dia do lançamento no catálogo. A 
Microsoft irá manter os contratos de exclu-
sividade de jogos do Playstation 5, de modo 
que seus jogos permanecerão exclusivos. 
Além disso, ela não tem pressa para lan-
çar novos jogos e, assim, os futuros jogos 

da Bethesda, podem vir com menor 
quantidade de bugs (falhas no có-

digo fonte que geram comporta-
mentos estranhos no jogo). 

Sem anunciar nada, a Micro-
soft deixou aberta a possibilidade 

de os usuários do aplicativo Xbox 
Store (android e IOS) baixar e insta-

lar remotamente alguns jogos antes mes-
mo de comprá-los. A atitude foi descoberta 
pelos próprios usuários que logo espalha-
ram a notícia. Só que esse recurso é exclu-
sivo para jogadores que compraram mídia 
física e, assim, podem fazer um pré-down-
load de arquivos e de atu-
alizações, deixando os 
jogos prontos pra se-
rem jogados.  

E para encer-
rar, para quem tem 
Xbox e queria curtir o 
Quantum Error pode 
comemorar. O jogo aca-
ba de perder a exclusividade de PS4 e PS5 e 
agora será lançado para XSX e XSS. 

Siga meu canal “Navio Fantasma” 
no YouTube e na Twitch.

Retomada gradativa do mercado de flores e 
plantas tem sido a “Primavera” dos produtores

Recuperação no setor

Com as vendas em processo contínuo de recuperação, os produtores 
de Holambra comemoram, segundo o Ibraflor, o aumento de 10% nas 
vendas do mercado brasileiro, como um todo nos últimos meses

Mesmo diante das incerte-
zas do mercado nesse tempo 
de pandemia, quando qual-
quer diagnóstico é impreciso 
diante da imprevisibilidade 
dos acontecimentos nos pró-
ximos meses, o mercado flo-
ricultor brasileiro começa a 
criar um certo otimismo de 
recuperação. O motivo é a 
mudança do comportamento 
dos consumidores nos últi-
mos meses que, motivados 
pelas campanhas sobre os 
benefícios das flores e plantas 
ornamentais nos lares, come-
çaram a desfrutar do prazer 
de conviver com a natureza 
durante o confinamento so-
cial. Também teve forte con-
tribuição na retomada das 
vendas a maior dinâmica da 
comercialização implantada 
pelas cooperativas, associa-
ções de produtores, gardens e 
floriculturas.

“Essa maior importância 
para as flores e plantas den-
tro dos seus ambientes, das 
casas, dos jardins e das va-
randas estimularam as ven-
das dos produtos em vaso. 
No entanto, para as flores 
de corte a situação continua 
grave e dependerá muito de 
quando e em que condições 
voltarão os eventos, as festas 
e os casamentos”, lembra o 

diretor do Instituto Brasilei-
ro de Floricultura (Ibraflor),  
Renato Opitz, ao informar 
que o mercado de decoração 
representa cerca de 30% da 
floricultura nacional.

“O aumento das vendas, 
agora, infelizmente, não 
significa que os prejuízos 
nos meses anteriores foram 
recuperados. Nos primeiros 
meses de pandemia, os pro-
dutores tiveram que descar-
tar parte de sua produção, 
pois não havia mercado para 
estas flores, com especial 
destaque para as flores de 
corte, devido ao cancela-
mento dos casamentos, for-
maturas e festas em geral. 
Assim, teremos que esperar 
para conhecer quais serão as 
regras para que esses eventos 
voltem a acontecer. Como 
a maior parte foi remarcada 
para 2021, no ano que vem 
a expectativa é a de que tere-
mos uma demanda bastante 
grande. Nesse caso, o setor 
de flores de corte poderá se 
beneficiar dessa demanda 
que está reprimida e o produ-
tor precisa se preparar para 
isso”, analisa.

Os produtores, que tive-
ram que reduzir o plantio 
para tentar equilibrar a oferta 
e a baixa demanda no início 

da pandemia, começam a re-
tomar a produção. Em 2020, 
o setor vinha bem até o come-
ço de março e as expectativas 
eram de um crescimento da 
ordem de 10% a 12%. Com 
a pandemia, a avaliação des-
te primeiro semestre de 2020 
registra uma queda de 30% 
nas vendas, com relação ao 
mesmo período do ano pas-
sado. “Não está nada bom, 
mas mediante o cenário que 
estava em março, até que é 
razoável. Neste momento es-
timamos que o crescimento 
este ano, deve ser em torno de 
5% em relação a 2019”, esti-
ma Renato Opitz.

Vários produtores já 
apresentaram novidades em 
flores e plantas para esta Pri-
mavera, como as floríferas 
Dianthus dobradas, as deli-
cadas kalanchoes bicolores, 
a exótica flor de corte Eryn-
gium “Blue Lagon”, a cha-
mativa Crassula Capitella 
“Campfire”, as exuberantes 
Begônias Beleaf e Breviri-
mosa, as alegres margari-
das (crisântemos) Bless, as 
atraentes Peperomias Do-
labriformis, as pequeninas 
Zamios Zimba, os ornamen-
tais Amaryllis com bulbos 
aparentes e as fashions Phale 
Glitterz  e Echeveria Colors.

O último evento da CD Projekt Red trouxe mais detalhes 
sobre Cyberpunk 2077. Confira isso e outras novidades. 

Sola de sapato
Com o início das campa-

nhas, os candidatos a prefeito 
e vereador já estão autoriza-
dos a pedir votos e gastar sola 
de sapato fazendo as tradicio-
nais caminhadas pelos bairros 
das cidades. Em Jaguariúna, 
os candidatos a prefeito fize-
ram as primeiras visitas nes-
ta semana. O atual prefeito, 
Gustavo Reis (MDB), candi-
dato à reeleição, saiu às ruas 
pela primeira vez nesta sexta-
-feira. Ele começou visitando 
a região dos bairros Pinheiros 
e Capela de Santo Antônio. O 
vereador e candidato a prefei-
to Davi Neto (PTB) e o pro-
fessor Alberto Rizzoni (PSD) 
também foram vistos nas ruas 
de Jaguariúna em campanha. 
Outro candidato a prefeito de 
Jaguariúna é o vereador Fred 
Chiavegato (PSDB).

Castramóvel chegou
A saúde animal em Ja-

guariúna agora conta com 
o Castramóvel, um veículo 
equipado para atendimento 
clínico de animais, que acaba 
de chegar à cidade. O equipa-
mento foi adquirida pela Pre-
feitura, por meio de emenda 
parlamentar apresentada pelo 
deputado federal Baleia Ros-
si, que também contou com o 
apoio do presidente da Câma-
ra, Walter Tozzi, e do verea-
dor Cristiano Cecon. Segundo 

a Secretaria de Saúde, a nova 
unidade deverá dobrar a capa-
cidade de realização de cas-
trações no município, sendo 
uma ferramenta importante no 
controle reprodutivo de cães e 
gatos. Todos os serviços são 
gratuitos.

Retomada vem aí
Quais os caminhos para 

retomada no pós-pandemia? 
Esse foi um dos temas deba-
tidos na terça-feira, em fórum 
online promovido pela Secre-
taria de Desenvolvimento Eco-
nômico e Social de Jaguariúna. 
O fórum “Retomada Econômi-
ca no Pós-Pandemia” reuniu 
viretualmente, por videoconfe-
rência, representantes da Pre-
feitura, do Governo do Estado 
e da Associação Comercial e 
Industrial (ACI). 

Polos
“Dos 12 polos levantados 

pelo Estado para a retomada 
econômica, Jaguariúna faz 
parte de oito desses polos”, 
diz o secretário de Desenvol-
vimento Econômico e Social 
de Jaguariúna, Valdir de Oli-
veira. “O PIB per capita de 
Jaguariúna é o 10º colocado 
no Brasil, o terceiro do Estado 
e o segundo na RMC (Região 
Metropolitana de Campinas). 
Somos a 33ª economia no 
Estado, com PIB de R$ 11,3 
bilhões”, informou.

Homenagem
O presidente da Câmara 

de Jaguariúna, vereador Wal-
ter Tozzi (MDB), lembrou o 
Dia do Idoso em suas redes 
sociais. O parlamentar fez 
uma publicação no Facebook 
lembrando a data, comemo-
rada no dia 1º de outubro. 
“Celebrar a vida não tem ida-
de, mas o tempo passa e traz 
experiência. Feliz Dia do Ido-
so”, escreveu Tozzi.

Coalização contra fake news
O Tribunal Superior Elei-

toral (TSE) oficializou nesta 
semana uma parceria com 
nove agências de checagem 
para criação da “Coalizão para 
Checagem - Eleições 2020”. 
Participam do projeto: AFP, 
Agência Lupa, Aos Fatos, Bo-
atos.org, Comprova, E-Farsas, 
Estadão Verifica, Fato ou Fake 
e UOL Confere. A rede de 
checagem de fatos e de forne-
cimento de informações sobre 
o processo eleitoral integra o 
Programa de Enfrentamento 
à Desinformação com Foco 
nas eleições 2020. Por meio 
da parceria, as agências, o 
TSE e integrantes dos Tri-
bunais Regionais Eleitorais 
(TREs) estarão em contato 
permanente para identificar 
notícias falsas sobre as elei-
ções e encontrar, da forma 
mais ágil possível, respostas 
verdadeiras e precisas.

 Bastidores do poder
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Queimadas causam interrupção de 
energia em 30 cidades atendidas 
pela CPFL, inclusive Jaguariúna

Riscos e consequências

Levantamento mostra que incêndios geraram 94 quedas no fornecimento 
para clientes em 66% dos municípios atendidos pela distribuidora no período

Além de todos os danos 
ambientais que as queima-
das vêm causando por todo 
o País, essa prática também 
tem gerado transtorno para 
o fornecimento de energia 
em diversos municípios 
atendidos pela CPFL San-
ta Cruz. Um levantamento 
feito pelo Centro de Ope-
rações da distribuidora 
mostra que em 30 cidades 
da sua área de atuação ti-
veram interrupções causa-
das por queimadas. Os re-
gistros chegam a 94 casos 
entre os meses de junho e 
agosto de 2020.

“É importante a cons-
cientização da população 
e dos produtores agrícolas, 
pois os incêndios sob a rede 
de distribuição de energia 
são, muitas vezes, causados 
pelo uso do fogo como mé-
todo de poda de algumas 
plantações. O impacto das 
queimadas é maior ainda 
quando acontecem sob as 
linhas de transmissão, res-
ponsáveis pelo abasteci-
mento de regiões inteiras”, 
alerta o gerente de Opera-
ções de Campo da CPFL 
Santa Cruz, Ariley Dario 
da Cunha.

Das 45 cidades atendi-
das pela companhia, 30 de-
las, ou seja, 66% do total, 
tiveram clientes afetados 
pelos efeitos das queima-
das na rede de transmissão 
e distribuição de energia. 
No ranking de municípios 
com mais interrupções 
entre junho e agosto, Ita-
petininga é a campeã re-
gistrando 18 ocorrências. 
Santa Cruz do Rio Pardo 
ocupa o segundo lugar 
com 8 casos, enquanto Ou-
rinhos é o terceiro da lista 
com 7 registros. Confira o 
ranking completo abaixo:

DIVULGAÇÃO

Interrupções causadas por 
queimadas 

Amparo tem a primeira Areninha do Estado de São Paulo 
O prefeito de Amparo, 

Luiz Oscar Vitale Jacob, 
entregou no sábado, 26, a 
primeira Areninha do Es-
tado de São Paulo. Acom-
panhado do secretário de 
Estado de Esportes, Aildo 
Ferreira, a inauguração do 
espaço no Jardim Figueira 
conta com campo de fute-
bol society, quadra de bas-
quete 3×3, arquibancadas 
e iluminação de LED. 

Cada Areninha tem in-
vestimento de R$315 mil 
e em contrapartida, o mu-
nicípio precisa apresen-
tar o terreno pronto para 
a instalação das quadras. 
O secretário de Esportes 
do Estado, Aildo Ferrei-
ra, comenta que devido 
há carência de espaços 
esportivos em muitos 
locais, o novo projeto é 
fundamental. “As Are-

ninhas contemplam essa 
demanda de forma rápi-
da, barata e com fácil ma-
nutenção para os muni-
cípios. Nossa Secretaria, 
mesmo com a pandemia 
não parou de trabalhar e 
entregar equipamentos 
que realmente somam 
para o dia a dia das pes-
soas”, ressalta.

A primeira Areninha 
do Estado de São Paulo 

tem o nome de José Car-
nier. No sábado, a Prefei-
tura também apresentou 
os nomes do Campo de 
Futebol – Ademir Ferrei-
ra e do Ginásio Polies-
portivo que deve levar o 
nome de Francisco Mon-
teiro de Araújo – o Chico 
Bola, professor e um dos 
grandes formadores de 
talentos no basquetebol 
de Amparo.

Já vimos diversas modalida-
des de regras de transição e 
hoje quero falar sobre uma 
regra específica em função 
da idade. Note que temos 
a Aposentadoria por idade 
antes da Emenda Constitu-
cional 103/19, temos a regra 
de transição a qual veremos 
hoje e as novas exigências 
para aposentadoria por ida-
de. Anteriormente bastaria 
para o homem ter 65 anos 
de idade e para a mulher 
60 que já conquistavam o 
direito à aposentadoria por 
idade, sempre com um tem-
po mínimo de 15 anos de 
contribuição. Com a pro-
mulgação da Emenda Cons-
titucional 103/19, o legisla-
dor criou regras mais duras, 
mas deixou uma margem de 
transição para aqueles que 
estavam perto de se apo-
sentar.  Após a Reforma da 
Previdência, a mulher que 
se aposentava por idade aos 
60 anos e 15 anos de contri-
buição, teve sua idade am-
pliada para 62 anos, já para 
os homens, houve a manu-
tenção da idade de 65 anos, 
mas o tempo de contribui-
ção passou para 20 anos. 
Mas qual é então a Regra de 
Transição? Resumidamen-
te, a regra da Aposentadoria 
por Idade exige idade míni-
ma de 65 anos para homens 
e 15 anos de contribuição, 
ou seja, para eles nada mu-
dou. Já para elas, a mudan-

ça foi somente em relação 
a idade mínima, começou 
aos 60 anos em 2019 e terá 
uma progressão de 6 meses 
a cada ano até chegar aos 62 
anos em 2023.  Por exemplo, 
em 2019 a mulher poderia 
se aposentar com 60 anos, 
já em 2020 a idade mínima 
exigida é 60 anos e seis me-
ses e em 2021 a idade mí-
nima será de 61 anos. Veja 
como vai sendo acrescido 6 
meses ao ano no caso delas. 
Reforçamos que em ambos 
os casos é exigido tempo de 
contribuição mínimo de 15 
anos. O valor do benefício 
seguirá a regra geral de cál-
culo da nova previdência, 
ou seja, 60% da média de 
todas as contribuições mais 
dois pontos percentuais a 
cada ano de contribuição 
que exceder 15 anos para as 
mulheres e 20 anos para os 
homens. Mas aqui tem um 
detalhe importante. Veja 
que para o homem, no caso 
de aposentadoria pela regra 
de transição, embora baste 
ter apenas 15 anos de con-
tribuição para seaposentar, 
seus valores no cálculo da 
aposentadoria somente são 
alterados ao ultrapassar 
o mínimo de 20 anos de 
contribuição, diferente da 
mulher que em seu cálcu-
lo, na regra de transição e 
na definitiva, apenas bas-
ta ultrapassar 15 anos de 
contribuição. 

Por - Wagner Brito
Gestor Previdenciário

OAB/SP 256.159
E-mail: wfbrito1969@yahoo.com.br

Regra de transição da 
aposentadoria por idade  
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EDITAIS DE PROCLAMAS

Carlos Alberto Sass Silva, Oficial 
de Registro Civil das Pessoas 
Naturais do município e comarca de 
JAGUARIÚNA-SP, faz saber que 
exibiram os documentos exigidos por 
lei, a fim de se casarem:

ANTONIO RODRIGUEZ GARCIA JUNIOR 
e BRUNA ELOÍSA VICENTE. Ele, de nacio-
nalidade Brasileira, ferramenteiro, solteiro, nas-
cido em SANTOS, SP, no dia 13 de novembro 
de 1992, residente e domiciliado na Av. Pacífico 
Moneda, Nº 2035, Vargeão, JAGUARIÚNA, SP, 
filho de ANTONIO RODRIGUEZ GARCIA e 
de MARIA LUCIA RAMALHO GARCIA. Ela, 
de nacionalidade Brasileira, vendedora, solteira, 
nascida em CAMPINAS, SP, no dia 29 de fe-
vereiro de 1992, residente e domiciliada na Av. 
Pacífico Moneda, Nº 2035, Vargeão, JAGUARI-
ÚNA, SP, filha de SERGIO VICENTE e de SI-
MONE MARIA DA SILVA VICENTE. 

JOSÉ FILHO LOPES DO NASCIMENTO e 
MARLI GAMA DA SILVA. Ele, de nacionali-
dade Brasileira, técnico de telecomunicações, 
solteiro, nascido em PEDRA BRANCA, CE, no 
dia 11 de maio de 1991, residente e domiciliado 
na Estrada Judite dos Santos Pinto, Nº 421, Jar-
dim Cruzeiro do Sul, JAGUARIÚNA, SP, filho 
de JOSÉ HENRIQUE DO NASCIMENTO e de 
MARIA LOPES DO NASCIMENTO. Ela, de 
nacionalidade Brasileira, do lar, solteira, nasci-
da em URANDI, BA, no dia 03 de novembro de 
1979, residente e domiciliada na Estrada Judite 
dos Santos Pinto, Nº 421, Jardim Cruzeiro do Sul, 
JAGUARIÚNA, SP, filha de MILTON LARAN-
JEIRA DA SILVA e de MARIA DE LOURDES 
GAMA DA SILVA. 

ELIFAZ RIBEIRO DA CRUZ e FRANCISCA 
PAULA ROMÃO PAIVA. Ele, de nacionalida-
de Brasileira, motorista, solteiro, nascido em 
BAEPENDI, MG, no dia 18 de abril de 1993, 
residente e domiciliado na Gleba A 1-B, Nº s/n, 
Borda da Mata, JAGUARIÚNA, SP, filho de 
JOSÉ CARLOS RIBEIRO DA CRUZ FILHO e 
de SILVIA HELENA RIBEIRO DA CRUZ. Ela, 
de nacionalidade Brasileira, vendedora, solteira, 
nascida em CRUZÍLIA, MG, no dia 19 de julho 
de 1987, residente e domiciliada na Gleba A 1-B, 
Nº s/n, Borda da Mata, JAGUARIÚNA, SP, filha 
de CARLOS ANTÔNIO DE PAIVA e de MA-
RIA APARECIDA ROMÃO PAIVA. 

FELIPE SOARES BATISTA e INGRIA RAFAE-
LA DE SOUSA. Ele, de nacionalidade Brasileira, 
analista de custo, solteiro, nascido em BERILO, 
MG, no dia 21 de novembro de 1997, residente e 
domiciliado na Rua Mauro Aparecido Rosa, Nº 
35, Jardim Imperial, JAGUARIÚNA, SP, filho de 
AÉCIO GOMES BATISTA e de ANA CÂNDI-
DO SOARES BATISTA. Ela, de nacionalidade 
Brasileira, do lar, solteira, nascida em MINAS 
NOVAS, MG, no dia 14 de junho de 1997, re-
sidente e domiciliada na Rua Mauro Aparecido 
Rosa, Nº 35, Jardim Imperial, JAGUARIÚNA, 
SP, filha de ADAILSON GERALDO CORDEI-
RO DE SOUSA e de MARIA DE LOURDES 
MACEDO SOUSA. 

ANTONIO CARLOS SOARES ANTUNES e 
CRISTIANO APARECIDO DE SOUSA. Ele, de 
nacionalidade Brasileira, motorista, solteiro, nas-
cido em SÃO PAULO, SP, no dia 05 de novem-
bro de 1975, residente e domiciliado na Rua An-
tônio Carlos Chiavegato, Nº 161, Vila Primavera, 
JAGUARIÚNA, SP, filho de LAURO ANTUNES 
e de MARIA JOSÉ SOARES ANTUNES. Ele, 
de nacionalidade Brasileira, técnico de enferma-
gem, divorciada, nascido em SANTO ANDRÉ, 
SP, no dia 02 de fevereiro de 1978, residente e 
domiciliado na Rua Antônio Carlos Chiavegato, 
Nº 161, Vila Primavera, JAGUARIÚNA, SP, filho 
de PAULO CARDOSO DE SOUSA e de MA-
RIA APARECIDA DE SOUSA. 

LEANDRO APARECIDO DA SILVA DA-
MÁZIO e ANDRÉIA CRISTINA BALDIN. Ele, 
de nacionalidade Brasileira, açougueiro, solteiro, 
nascido em RONCADOR, PR, no dia 12 de outu-
bro de 1998, residente e domiciliado na Rua Se-
tim, Nº 27, Vila Miguel Martini, JAGUARIÚNA, 
SP, filho de WILSON DAMÁZIO e de SELMA 
FERREIRA DA SILVA. Ela, de nacionalidade 
Brasileira, balconista, divorciada, nascida em 
JAGUARIÚNA, SP, no dia 04 de dezembro de 
1986, residente e domiciliada na Rua Setim, Nº 
27, Vila Miguel Martini, JAGUARIÚNA, SP, 
filha de CLESIO APARECIDO BALDIN e de 
IRMA DE ALMEIDA BALDIN. 

SERGIO ROBERTO FERNANDES DA RO-
CHA e NAYARA MESSIAS BARBOSA LEITE. 
Ele, de nacionalidade Brasileira, motorista, sol-
teiro, nascido em PEDREIRA, SP, no dia 12 de 
outubro de 1995, residente e domiciliado na Rua 
Almeida, Nº 58, Chácaras Santo Antônio do Jar-
dim, JAGUARIÚNA, SP, filho de ANA PAULA 
FERNANDES DA ROCHA. Ela, de nacionalida-
de Brasileira, Recepcionista, solteira, nascida em 
SORRISO, MT, no dia 16 de dezembro de 1995, 
residente e domiciliada a Almeida, Nº 58, Chá-
caras Santo Antônio do Jardim, JAGUARIÚNA, 
SP, filha de MOISES BERNARDES BARBOSA 
LEITE e de VILMA DE JESUS MESSIAS. 

FRANCINELSON DE JESUS DA SILVA FRA-
ZÃO e EVA IRINEU DE MESQUITA RIBEI-
RO. Ele, de nacionalidade Brasileira, vigilante, 
solteiro, nascido em COROATÁ, MA, no dia 
14 de junho de 1988, residente e domiciliado na 
Rua Epitácio Pessoa, Nº 271, Vila 7 de Setem-
bro, JAGUARIÚNA, SP, filho de RAIMUNDO 
DA CONCEIÇÃO FRAZÃO e de MARIA 
FRANCINETE DA SILVA FRAZÃO. Ela, de 
nacionalidade Brasileira, técnica de enfermagem, 
solteira, nascida em PIRAPEMAS, MA, no dia 
04 de outubro de 1992, residente e domiciliada na 
Rua Epitácio Pessoa, Nº 271, Vila 7 de Setembro, 
JAGUARIÚNA, SP, filha de ANTONIO RIBEI-
RO e de RAIMUNDA IRINEU DE MESQUITA 
RIBEIRO. 

Se alguém souber de algum impedimento, deve 
acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

JAGUARIÚNA, 01 de outubro de 2020.

www.imobiliariapoltronieri.com.br
FONE: 19 3867.5492

Rua Alfredo Bueno, 1.121 (ao lado do Itaú)

AndréA Poltroniei
Engª Civil/Sanitarista - Crea: 5060449866

Antônio MArcos Poltronieri
CRECI - F 56.375

lotes
• LOTE JARDIM SÃO PEDRO 500M² .......................................................................................................R$ 230.000,00

• LOTE FLORIANOPOLIS COMERCIAL 367M², DOC OK ............................................................................R$ 150.000,00

• LOTE CONDOMINIO VILLA TOSCANA 230M² ......................................................................................R$  126.000,00

• LOTE JARDIM ZAMBON 414M², COM FRENTE PARA 2 RUAS ...............................................................R$ 200.000,00

• LOTE CONDOMINIO VILA GUEDES 300M² ............................................................................................R$ 160.000,00

• LOTE NOVA JAGUARIÚNA III 250M² ....................................................................................................R$ 135.000,00

cAsAs e APArtAMentos
• CASA NO CENTRO 3DORM(SUITE), B/S, SALA, SALA DE JANTAR, COZINHA, LAVANDERIA, GARRAGEM, 

OPORTUNIDADE ACEITA FINANCIAMENTO, 145,40M² DE CONSTRUÇÃO, 300M² TERRENO .....................R$ 485.000,00

• CASA SÃO JOSÉ REFORMADA 2DORM(SUITE), B/S, COZINHA, SALA ..................................................R$ 220.000,00

• CASA NOVA JAGUARIÚNA II 3 DORMITORIOS(SUITE), BANHEIRO SOCIAL, SALA DE JANTAR, SALA, 

LAVANDERIA, AREA GOURMET 160M² DE CONSTRUÇÃO .......................................................................R$ 720.000,00

• CASA NOVA JAGUARIÚNA II 3 DORMITORIOS(SUITE), BANHEIRO SOCIAL, SALA DE JANTAR, SALA, 

LAVANDERIA, ÁREA DE CHURRASQUEIRA 140M² ..................................................................................R$ 650.000,00

• CASA CONDOMINHO FECHADO 130M² DE CONSTRUÇÃO, 3 DORMITORIOS(SUITE), SALA, SALA DE  

JANTAR, DISPENSA, LAVANDERIA, COZINHA, DOC OK ...........................................................................R$ 540.000,00

• CASA DOM BOSCO 2 DORM,  B/S SALA, COPA,COZ, GARAGEM .......................................................... R$ 290.000,00

• CASA JD. FINOTELLI 3 DORM(SUITE), 2 BAN, 2 VAGA, DOC OK ..........................................................R$  410.000,00

• CASA ROSEIRA DE CIMA TERRENO 400M² C/ 3 DORM, 1 BANH + EDICULA E BARRACÃO ...................R$ 250.000,00

• CASA JD SYLVIO RINALDI 03DORM(SUITE), + ÁREA COM CHURRASQUEIRA .......................................R$ 450.000,00                                                                                           

• CASA JARDIM ZENI 3 DORM(SUITE),SALAS,COZ PLANEJADA, DOC OK................................................R$ 490.000,00

• APTO NOVA JAGUARIÚNA II, 2 DORM(SUITE), SALA, SALA DE JANTAR COZINHA,  

1 VAGA DE GARRAGEM, DOC OK PARA FINANCIAMENTO .......................................................................R$ 295.000,00

• APTO JARDIM YPE 2 DORMITORIOS, BANHEIRO SOCIAL, SACADA, SALA, GARRAGEM .........................R$ 260.000,00 

 

cHÁcArAs
• CHÁCARA ROSEIRA DE CIMA 1.980M² CONSTRUÇAO 300M2 2 DORM, B/S, 

PISCINA FUNDO DO RIO JAGUARI ........................................................................................................ .R$ 500.000,00

• CHÁCARA BOM JARDIM 630M² C/ CASA 02 DORM/1 SUITE, SALA, COZINHA, VARANDA,  

FOGÃO A LENHA, GARAGEM .................................................................................................................R$ 160.000,00

• CHÁCARA COLINA DO CASTELO 1.700M² COM VISTA PANORAMICA ...................................................R$ 270.000,00
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Eleições 2020 tem o maior número de 
candidatos militares dos últimos 16 anos

Democracia

Aumento é de 12,5% do total de postulantes a cargos eletivos no comparativo com 2016; PSL, partido 
pelo qual Bolsonaro foi eleito, apresenta o maior número de registros.

A eleição de 2020 já é 
a disputa municipal com 
o maior número de candi-
datos policiais e militares 
dos últimos 16 anos. Em 
números absolutos, são 
6,7 mil postulantes aos 
cargos de prefeito, vice-
-prefeito e vereador em 
todo País, superior ao to-
tal registrado em 2012. O 
aumento dessas candida-
turas também é de 12,5% 
em relação à eleição de 
2016. Esses números, no 
entanto, podem ser ainda 
maiores, segundo especia-
listas, porque há casos de 
policiais ou militares que 
se autodeclaram apenas 
servidores públicos.

No levantamento feito 
pelo G1 na base do Tri-
bunal Superior Eleitoral 
(TSE) foram considerados 
policiais militares, civis, 
bombeiros militares, inte-
grantes das Forças Arma-
das e militares reformados. 
Entre essas categorias, a 
que apresenta a maior va-
riação proporcional é a de 
integrantes das Forças Ar-
madas, com aumento de 
48% no comparativo com 
2016. Mas em números 
absolutos essa categoria 
soma apenas 182 militares. 
Policiais militares, por ou-
tro lado, mantêm o maior 
número de candidatos de 
toda a série, chegando ago-
ra a 3,5 mil postulantes a 

um cargo político.
O aumento das candi-

daturas de militares neste 
ano é levemente maior que 
o total das candidaturas, 
que teve um crescimen-
to de cerca de 10% quan-
do comparadas com as de 
2016. A maior parte dos 
militares candidatos dispu-
ta uma vaga para as Câma-
ras municipais (5,9 mil). 
Outros 387 são postulantes 
ao cargo de prefeito.

A distribuição dos can-
didatos militares por parti-
do mostra que o PSL, par-
tido pelo qual o presidente 
Jair Bolsonaro foi elei-
to em 2018, apresenta o 
maior número de registros. 
São 649 candidatos. Logo 
depois aparecem Republi-
canos (433), PSD (422) e 
MDB (402).

Na avaliação do profes-
sor de ciência política da 
Universidade Federal do 
Paraná (UFPR) Adriano 
Codato, o crescimento de 
candidaturas de militares 
costuma estar associada a 
crises na área da seguran-
ça, quando o tema ganha 
muita visibilidade e acaba 
estimulando a participação 
de agentes da segurança 
nas eleições. O aumento 
neste ano, no entanto, pode 
estar associado à eleição 
de Bolsonaro.

“Como a crise de segu-
rança pública já se tornou 

DIVULGAÇÃO

candidatos. Agora, se saí-
rem das carreiras, é legíti-
mo, é saudável que exista o 
interesse pela política. É do 
jogo democrático. O que 
não dá é querer o melhor 
dos dois mundos”, afirma 
Lima.

Segundo o diretor-pre-
sidente do Fórum de Se-
gurança, o interesse dos 
militares pela política vem 
crescendo antes mesmo 
de 2018, e parte disso se 
deve ao que ele chama de 
uma “convergência ideo-
lógica”, que uniu interes-
se pela pauta da ordem e 
dos costumes, e não um 
interesse pela política de 
segurança em si.

“Vejo o movimento de 
crescimento dos policiais 
na política como um pro-
cesso que teve início mui-
to antes do que 2018, que 
foi apenas o ápice de um 
processo de convergência 
ideológica entre pautas 
policiais e a pauta bolso-
narista. Os policiais são 
peças-chave para entender 
o bolsonarismo, que não é 
só um projeto da família 
Bolsonaro. É a tradução 
de uma retomada con-
servadora mais ampla no 
Brasil. O foco deles não é 
a segurança pública em si, 
mas o debate sobre ordem 
e costumes, onde a ideia de 
autoridade ganha relevo”, 
aponta Lima.

uma questão obrigatória 
da agenda política, como 
acesso à saúde, a questão 
da política de educação, 
e não houve um grande 
evento crítico, exceto as 
execuções aleatórias no 
Rio de Janeiro, a eleição 
de Bolsonaro em 2018, 
um candidato cuja car-
reira política esteve bas-
tante identificada com 
os agentes de segurança, 
funcionando como um 
‘super-sindicalista’ des-
sas categorias sociais de 
Estado, é razoável espe-
cular que sua presidência 
tenha trazido mais visibi-
lidade a esses atores polí-
ticos e, assim, aberto uma 
janela de oportunidade a 
mais”, diz Codato, que 
é também coordenador 
do Observatório de Eli-
tes Políticas e Sociais do 
Brasil na UFPR.

A participação de mais 
candidatos militares altera 
o tipo de campanha. Se-
gundo Codato, militares na 
política tendem a estimular 
discursos mais radicais de 
lei e ordem, mas ele des-
taca outro ponto relativo à 
atuação de políticos mili-
tares nas casas legislativas.

“A presença de forças 
repressivas do Estado nas 
campanhas eleitorais em 
geral traz mais radicali-
zação para o discurso po-
lítico, mas, também em 
termos gerais, é uma pre-
gação aos radicais já con-
vertidos ao radicalismo. 
O que um estudo recente 
aqui da UFPR mostra é 
que a atuação parlamentar 
dos policiais militares nas 
Assembleias Legislativas 
mostra baixa iniciativa e 
baixa capacidade de apro-
vação de temas ligados à 

segurança”, observa Co-
dato.

Diretor-presidente do 
Fórum Brasileiro de Se-
gurança Pública, Renato 
Sérgio de Lima, considera 
negativa a eventual eleição 
de candidatos militares 
porque se cria mais confu-
são entre os papeis que eles 
terão que desempenhar. 
Ele defende o afastamen-
to definitivo de servidores 
que desejam concorrer a 
cargos eletivos.

“Não há fronteiras níti-
das entre polícia e política 
e isso é ruim. O uso de tí-
tulos militares ou cargos 
como ‘delegados’ pelos 
candidatos estimula a con-
fusão e a ideia de voto pela 
‘ordem’. Isso é ruim e o 
Brasil precisa olhar com 
cuidado. Juízes e promo-
tores precisam sair das 
carreiras caso queiram ser 


