Paulo e Leya fazem
a produção da peça
“Noel Rosa em duas
dimensões”, que
acontece no dia 7 de
Março das 20 às 22h
no Teatro Univap, em
São José dos Campos.
Toda a renda vai para
a AME. Página 3
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Padre Marcelo Rossi
participa do Acampamento “Vem Louvar”,
que começa nesta sexta-feira, dia 21, na Canção
Nova em Cachoeira
Paulista. O acampamento é uma opção com
animada programação
cristã. Página 2

A Fraternidade Espírita
Cristã Batuíra exibe no
sábado dia 21, ﬁlme do
grupo Amigos da Luz,
na comemoração da
Semana do Batuíra que
vai de 16 a 21 de Março.
As palestras são abertas
ao público a partir das
19h30. Página 3

Carnaval 2020 pede cuidado,
responsabilidade e atenção à saúde
Foto: Foto Líder
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Congresso Estadual de Espiritismo
traz palestrantes renomados
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Peça ‘A Mais Forte’ realça disputa
entre esposa e amante

Página 3

BPR pede molho Fugini para produzir
as super lazanhas

Página 2

No domingo, dia 23, acontece o tradicional Desﬁle das Escolas de Samba no ﬁnal da avenida Davi
Lino. Para chegar no evento, a população pode utilizar as linhas 01 (Villa Branca), 03 (Parque Meia
Lua - exceto via Bica do Boi/Parque dos Sinos e Via Faria Lima/Prefeitura), 22 (Balneário Paraíba/
Pagador Andrade) e 23 (Jardim Luiza/Nova Jacareí).

Biblioteca abre inscrições para curso
de Contação de Histórias
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Mais de 20 mil meninas com menos de
15 anos engravidam todos os anos
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Brasil monitora um caso suspeito do
novo coronavírus
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Opinião
As origens do carnaval e sua cristianização

Fevereiro
12 - 1873 - 12/fevereiro –
Nasce em Jacareí Francisco
Malta Cardoso, filho do Dr.
Virgílio de Siqueira Cardoso e Carlota Josephina Malta. Foi advogado, delegado
de polícia, vereador e intendente municipal, na cidade
de Santos.

A origem da palavra “carnaval” está na expressão
latina: “carne vale”, que
significa: “adeus, carne” ou
“despedida da carne”. Nessa festa, o consumo de carne
era considerado lícito pela
última vez, antes dos dias de
jejum quaresmal.

Carnaval 1934

14 - 1907– Estreia na cidade, a artista lírica, dramática e tragicômica, Onelia
Menzari.
15 - 1917 – É lido no
expediente da sessão um
requerimento de Joaquim
Barbancho Y Gerbera, solicitando permissão para fazer instalar no rio Paraíba,
de preferência em baixo da
ponte metálica que liga a
cidade ao bairro São João,
um moinho flutuante e pede
para isso isenção de imposto por dez anos. Foi a 1ª,3ª
e 5ª comissões.
16 - 1928 – Tem lugar no
Fórum o julgamento de José
Neves Bicudo e do Secretário da Câmara Municipal,
em razão de briga ocorrida
à noite após a missa de nascimento de Cristo.
19 - 1928 – Os abaixo
assinados avisam aos seus

Sentado dentro do carro Manoel Guardia; os garotos com chapéu
de palha irmãos Scaraboto; no volante o irmãos mais velho da
família Scaraboto.
Outros: filha do Dr. Alberto; Amim Ale; Dito Santana...
(Foto que ganhei de José Guardia Filho)

amigos e fregueses que, à
partir de 1º de março p. futuro os preços de seus trabalhos profissionais obedecerão a seguinte tabela.
Cabelo 1$000; barba $500
e cabelo de senhoras 1$500.
Jacarehy 19 de fevereiro de
1928 – assinam Carmo de
Lima Prado, José Amaro de
Oliveira e Amadeu Bueno.

21/fevereiro 1936– Uma
nota no Correio Paulistano,
enviada por correspondente
de Jacareí: Estando em vésperas de eleições volta-se a
falar no serviços de águas e
esgotos e outras promessas
mais, como sejam: escolas
agrícolas, empregos, etc. Mas
cremos que o eleitorado, desta vez, não se iludirá. (idem)

BPR pede molho Fugini e
Leite Integral para produzir
as super lazanhas
Lopes Leal, 1370 – Jardim
Santa Maria.
Para confeccionar as
tradicionais “Super Lasanhas”, que serão entregues
em maio, molho de tomate e leite são necessidades
prioritárias.
O Batuíra Projeto Renascer fica na Rua Roberto
Lopes Leal, 1370 - Jardim
Santa Maria. A Fraternidade
Espírita Cristã Batuíra fica
na Avenida Guido Martins
Moreira, 146 - Jardim Santa Maria. Mais informações
3952-8277.

As mais antigas notícias do que hoje chamamos de “carnaval” datam, como se crê,
do século VI antes de Cristo, na Grécia. Há
pinturas gregas em vasos, com figuras mascaradas, desfilando em procissão ao som de
músicas, com fantasias e alegorias certamente anteriores à era cristã.
Outras festividades semelhantes aconteciam na entrada do novo ano civil (mês de
janeiro) ou pela aproximação da primavera,
na despedida do inverno. Eram festas religiosas dentro da concepção pagã e da mitologia, cuja intenção era de, com esses ritos,
expiar as faltas cometidas no inverno ou no
ano anterior, e pedir aos deuses a fecundidade da terra e a prosperidade para a primavera e o novo ano.
Para exprimir o cancelamento das culpas
passadas, por exemplo, encenava-se a morte
de um boneco, o qual, depois de haver feito

relas que ao mínimo vento
vibram como abelhas.
Um velho e corroído provérbio diz que a beleza está
nos olhos de quem vê. A
beleza e o medo porque se
a chuva fez brotar a haste
da orquídea, também faz
desmoronar encostas e leva
gente embora. Que um rio
transborde, que uma pedra
role, que pessoas percam
suas casas. Mas fico imaginando a dor de ser arrastado para fora de um lar que
se construiu tijolo a tijolo,
bloco a bloco, telha a telha.
A dor e a revolta.
Às vezes (ou a maior parte das vezes?) a vida é injusta. Em muitos lugares
do Brasil; muitos prédios
desabam, muitas vidas são
cortadas, crianças choram
em abrigos, pais choram
porque suas crianças se dei-

tam em colchões finos sem
lençol, longe do lar, da escola, dos parentes, vizinhos
e amigos; para onde uma
esperança brote como uma
orquídea amarela, tremulando como uma pequena
abelha.
Muitos se acham superiores aos outros seres, criaturas de Deus também, esquecidos de que somos todos
iguais. Até e inclusive na
Constituição Federal.
As criaturas são frágeis?
Não... vão muito além
disso, são frágeis como a
haste de uma orquídea.

Começa nesta sexta-feira,
dia 21 na Canção Nova em
Cachoeira Paulista (SP), o
Acampamento “Vem Louvar”, uma opção com animada programação cristã nos
dias de feriado prolongado
do carnaval. A expectativa
é que 11 mil peregrinos venham à Canção Nova nestes
cinco dias.

Por fim, as autoridades da Igreja definem
para o calendário gregoriano que a celebração oficial do carnaval aconteça aos três
dias que precedem a Quarta-feira de Cinzas. Portanto, a Igreja não instituiu essa festa; ela teve, porém, de reconhecê-la como
fenômeno existente, para isso, procurou
subordiná-la aos princípios do Evangelho.
A Igreja procurou também incentivar os
retiros espirituais e a adoração das “Quarenta Horas” nos dias anteriores à Quarta-feira
de Cinzas; e assim, fortaleceu a Quaresma.
Professor Felipe Aquino é apresentador dos
programas “Escola da Fé” e “Pergunte”, e
Autor de 102 livros de formação católica pelas
editoras Cléofas, Loyola e Canção Nova.

No total serão dez shows
de bandas e cantores católicos em ritmos variados, como
Banda São Francisco, de Pernambuco; Cosme, do Rio de
Janeiro; Forronaré, formada
por missionários da comunidade Canção Nova; Jake
Trevisan, cantando no ritmo
de axé; DJ Galvão, que toca
músicas eletrônicas, além de
luau com o missionário
Brais Oss, nas madrugadas de domingo (23) e
segunda (24).
As missas do Acampamento
acontecerão
diariamente às 16h, com
exceção apenas da missa
de abertura, na sexta-feira, que será às 20h. No
domingo, padre Marcelo
Rossi preside a missa no
Centro de Evangelização.
Haverá pregações com
os missionários Márcio
Mendes, diácono Nelsinho Corrêa, Antonieta Sales e convidados,
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Aos poucos, as festas pagãs foram sendo
substituídas por solenidades do Cristianismo (Natal, Epifania do Senhor ou a Purificação de Maria, dita “festa da Candelária”,
em vez dos mitos pagãos celebrados a 25 de
dezembro, 6 de janeiro ou 2 de fevereiro).

Padre Marcelo Rossi participa
do Acampamento “Vem Louvar”
para católicos

Como se fossem a haste de uma orquídea
Depois de uns dias nublados, o sol nasce outra
vez “sobre justos e injustos”; fim de férias, no fim
de semana é bom ficar preguiçando, lendo, ouvindo
música, sentindo o mundo.
Com o reaparecimento do
sol, percebo, tudo fica mais
vivo, mais intenso. Mas,
por conta das chuvas, as
plantas brotaram no jardim
de inverno, cresceram tanto
que mal cabem ali.
Uma orquídea chuva-de-ouro apontou pela primeira vez uma haste delicada e
anunciou que vai fazer nascer dezenas de florezinhas
amarelas. Assim tudo é: há
tempo para todas as coisas,
para muitos renascimentos
e ressurreições, o que guardado estava esperando a
hora de ressuscitar, eis que
vem com suas flores ama-

Quando o Cristianismo
surgiu, já encontrou esses
costumes pagãos. Como o Evangelho não é
contra as demonstrações de alegria, desde
que não se tornem pecaminosas, os missionários, em vez de se oporem formalmente
ao carnaval, procuraram cristianizá-lo, no
sentido de depurá-lo das práticas supersticiosas e do mitológico.

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

Foto: Wesley Almeida-CN

O BPR - Batuíra Projeto
Renascer já iniciou a campanha de 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 antes
das atividades.
O Batuíra Projeto Renascer fica na Rua Roberto

O Papa São Gregório Magno (590-604) teria dado ao
último domingo, antes da
Quaresma, o título de dominica ad carnes levandas, o que teria gerado “carneval” ou “carnaval”. Há também
etimologistas que identificam as origens
pagãs dessa festividade. Entre os gregos e
romanos, costumava-se fazer um cortejo
com uma nave, dedicado ao deus Dionísio
ou Baco, festa que chamavam em latim de
currus navalis, que, em português, significa
nave carruagem, de onde teria vindo a forma carnavale.

seu testamento e um transporte fúnebre, era queimado
ou destruído. Em alguns lugares, havia a confissão pública dos vícios. A denúncia
das culpas, muitas vezes,
tornava-se algo teatral, como
o cômico personagem Arlequim, que, antes de ser entregue à morte, confessava os
seus pecados e os alheios.

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

como padre Francisco Amaral, da arquidiocese de Cuiabá
(MT); padre Fábio de Melo
Gonçalves, da paróquia Santa
Teresinha de Seropédica (RJ);
e com o cantor católico, Antonio Alves de Goiânia (GO).
Toda a programação é gratuita
e aberta ao público.
O peregrino pode optar por
ficar acampado na Canção
Nova, que dispõe de uma área
de 8 mil m² de camping (masculino, feminino e familiar),
com capacidade para 6 mil
barracas e 10 mil pessoas. O
valor da pulseira de acesso
ao camping é R$ 10,00 (dez
reais), por pessoa. O acampamento será de 21 a 25 de fevereiro , na
Av. João Paulo II, s/nº, Alto
da Bela Vista, Cachoeira Paulista (SP), com entrada e estacionamento gratuitos.
Programação completa:
eventos.cancaonova.com/
edicao/acampamento-vem-louvar/

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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Congresso Estadual de Espiritismo
traz palestrantes renomados

Foto: Divvulgação

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

Rossandro Klinjey, um dos palestrantes
do Congresso

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),
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 congressou
sesp.org
Informações:
congresso@
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 é só
a partir das 17hs. São apenas 50
apartamentos individuais por R$
1.750,00 por pessoa. O apartamento duplo ﬁca em R$ 2.100,
sendo R$ 1.050,00 para cada
pessoa e possibilidade de cada
uma pagar individualmente pelo
cartão. O triplo ﬁca em R$ 1.050
por pessoa. O pagamento pode
ser feito em 5 vezes sem juros no
cartão, para reservas feitas até o
dia 29 de Fevereiro.

Baseada na obra do dramaturgo sueco August Strindberg, a peça “A Mais Forte”
será apresentada no dia 8 de
março às 19h, abordando o
embate entre duas mulheres por um mesmo homem
– uma delas é a esposa e a
outra, a amante.
O jogo de poder entre essas
duas mulheres – cuja relação
é antagônica e ambígua – permanece no primeiro plano da
obra, e é permeado de nuances
que apontam diversas possibilidades de entendimento.
A releitura optou por esmiuçar o embate, revelando outros meandros da obra a partir
de reﬂexões como: “o quanto
nós, mulheres, ajudamos a
perpetuar essas situações? ”;
“quantas vezes nós, mulheres,
nos colocamos em situação de
disputa, ao invés de unirmos
forças contra essa dependência do outro? ”; e “que con-

Foto: Divvulgação

Peça ‘A Mais Forte’ realça disputa entre esposa e amante

ceitos e regras cotidianas nos
condicionam a agir a partir
dos desejos masculinos em
detrimento aos nossos próprios anseios?”.
Na história original, a disputa entre a esposa e a amante é realçada pelo título, sugerindo que uma das duas é
“a mais forte”. Mas os diálogos e nuances provocam
reviravoltas que deixam para
o espectador diversas questões que tornam a obra ainda

mais contundente, revelando
teias familiares e relações
conﬂituosas entre mulheres,
mostrando que quem realmente ganha essa batalha é
o machismo e a estrutura do
patriarcado.
A peça acontece no domingo dia 8 de março às 19hs, na
Sala Mario Lago com classiﬁcação indicativa para 16
anos. Retire seu ingresso gratuitamente 30 minutos antes
de iniciar.

A Praça Central em Serra Negra, onde ﬁca o Hotel Da Vinci

A chagada à Serra Negra
será às 12h30 na Praça Central, onde também ﬁca o Hotel
DaVinci. Os viajantes serão
recepcionados com um almoço de fogão a lenha (incluso
no pacote) com refeição com-

pleta e buﬀet de sobremesa e
bebidas não são inclusas.
No sábado, dia 20, após o
café da manhã os viajantes
seguem para Monte Sião, o
maior pólo brasileiro de malharias, onde também se en-

A fachada do Hotel Da Vinci

contram as famosas porcelanas de 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 haverá jantar animado
com música ao vivo.
No domingo, dia 21, será
servido café da manhã completo e, a partir das 12h o almoço domingueiro feito com
leitão à pururuca. O fecha-

mento 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 deve
ser feito de janeiro/2020 até
a data da viagem.
As reservas podem ser feitas
pelo telefone 2127-1288 das
9h às 16h ou com Marcy no
setor de eventos, pelo telefone
2127-1254. A JAM ﬁca localizada na Praça Independência
n. 126, Bairro do São João.

Paulo e Leya atuam Filme do grupo Amigos da Luz será
em “Noel Rosa em exibido na Semana de Batuíra
Duas Dimensões”

Foto: Divvulgação

Acontece no sábado, dia 7
de março, das 20 às 22h no
Teatro Univap, em São José
dos Campos, a apresentação
do espetáculo “Noel Rosa em
Duas Dimensões”, com Paulo e Leya. Toda a renda do
evento será para AME- Associação Maternal Espírita.
O musical Noel Rosa duas
Dimensões traz a fantástica
trajetória de um dos maiores
e mais importantes artistas
da música brasileira, grande

músico e poeta Noel Rosa.
Segundo os espíritas, no
plano espiritual há 82 anos,
Noel Rosa continua sua trajetória de compositor e cantor, ditando inúmeras músicas para um grande número
de pessoas com percepções
sensoriais, muitas sem noção
de música, com o objetivo de
provar que a morte não existe e a vida continua.
A direção e produção é de
Leya e Paulo, locução de José
Augusto Pinheiro e
os atores são Leya,
Paulo, Max Vieira e Marcos. Valor
único de R$ 40,00.
Ingressos pelo https://www.sympla.
com.br/teatro-musical-noel-rosa-duas-dimensoes__739836
O Teatro Univap
ﬁca na na Praça Rotary, 116, São José
dos Campos.

De 16 a 21 de março será
comemorada na Fraternidade Espírita Cristã Batuíra a
Semana do Batuíra, e a casa
promoverá palestras especiais e abertas ao público a
partir das 19h30.
Na segunda-feira, dia 16,
o expositor será João Luiz.
Já na quarta-feira, dia 18 de
março, o expositor será Carlos Abranches e no sábado
dia 21 será exibido o ﬁlme

Amigos da Luz.
Antonio Gonçalves da Silva, conhecido como Batuíra, nasceu em 19 de março
de 1839, em Águas Santas,
Portugal. Tornou-se uma importante personalidade para
o espiritismo brasileiro após
a morte de seu ﬁlho, quando
buscou ao lado da esposa o
consolo na Doutrina dos Espírita. Batuíra ajudava doentes, praticou a caridade e le-

vou a palavra do espiritismo
aos seus amigos.
A Fraternidade Batuíra ﬁca
na Av. Guido Martins Moreira, nº 146, Jardim Santa Maria. Informações: 3952-8277.

COMUNICA

Estamos em NOVO ENDEREÇO:
Edifício San Diego
R. Frans de Castro Holzwarth, 103 - Sala 312
Centro - Jacareí (Rua do Real Park Hotel)

Foto: Divvulgação

A disputada viagem para
Serra Negra, organizada pela
mantenedora JAM, ainda tem
passagens à venda – restam
poucos lugares! Além de ser
um local muito agradável,
Serra Negra também é uma
ótima região para compras.
Além disso, o Hotel Da Vinci, que receberá os “viajores”
de 19 a 21 de junho é super
aconchegante e tem uma comida deliciosa.
A saída está programada
para as 7h do dia 19. A primeira parada acontece em Pedreira e está prevista para as 10h, e
os viajantes terão até às 11h30
para apreciar todas as belezas
produzidas em louças, ferro,
plástico, tecido, madeira, couro, entre outros materiais.

Fotos: Divvulgação

Ainda há vagas para viajores embarcarem rumo à Serra Negra
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até do comportamento que normalmente a
gente tem com o vírus
Influenza aqui no Brasil, em que existe dois
extremos de maior letalidade: as crianças e os
idosos e, entre eles, as
pessoas que têm alguma
comorbidade, como doenças respiratórias. No
caso do novo coronavírus, a mortalidade está
concentrada nas pessoas que estão acima dos
60 anos. Este controle é
importante para nós nos
prepararmos para caso
haja a circulação do
vírus no Brasil”, informou o secretário, concluindo que as ações
do Brasil devem ser
primeiramente focadas
nos idosos.
Brasil
apresenta
ações para enfrentamento do novo coronavírus
Os dados são do último balanço divulgado
pela pasta na quinta-feira, dia 20, com base

nas informações repassadas pelas Secretarias
Estaduais e Municipais
de Saúde. Todas as notificações de casos suspeitos no país foram
recebidas, avaliadas e
discutidas com especialistas do Ministério
da Saúde, caso a caso,
junto com as autoridades de saúde dos estados e municípios. Esses
descartes aconteceram
principalmente por causa do resultado positivo
para outros vírus respiratórios.
Questionado sobre
a queda no número de
casos suspeitos sendo
monitorados pelo Ministério da Saúde, o

secretário de Vigilância
em Saúde, Wanderson
de Oliveira, explicou
que ainda não estamos
no período de sazonalidade da doença, o que
indica que esse número
ainda pode aumentar.
Mas destacou que o
diagnóstico dos casos
tem sido feito de forma
mais rápida, o que acelera a saída dos casos
como suspeitos para
descartados. “Nós estamos preparados para
identificar um caso do
novo coronavírus, aumentamos a nossa capacidade laboratorial
para descartar os casos
suspeitos e os profissionais estão cada vez

mais atentos para o
quadro clínico da doença. Então não é que não
estão entrando novos
casos, nós que estamos
sendo mais rápidos na
solução, por isso eles
são descartados de uma
forma mais rápida”,
concluiu o secretário.
O Ministério da Saúde ressalta que, mesmo
com a diminuição dos
casos suspeitos para o
novo coronavírus, a vigilância continua ativa
em todos os estados,
que notificam o Ministério da Saúde havendo
qualquer alteração no
panorama local.
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.

Situação da dengue
Os países do Mercosul também relataram preocupação
com a situação da
dengue na região.
Espera-se que em
2020 ainda haja alta
incidência de casos.
Dos mais de 150 mil
casos nas Américas
até o início de fevereiro, mais de 100
mil
correspondem
ao cone sul. As autoridades paraguaias
apontaram que notificaram mais casos de
dengue nas primeiras
quatro semanas de
2020 do que no mesmo período de 2019.
O ministro da Saúde, Luiz Henrique
Mandetta, destacou a
importância de investimento em pesquisas
para doenças como a
dengue, comuns em
países com clima
tropical, como os do
Mercosul. “O Brasil tem um trabalho

Foto: Divulgação

Caiu para um o número de casos suspeitos
de infecção pelo novo
coronavírus monitorado pelo Ministério
da Saúde no Brasil. O
caso, que era considerado suspeito no Rio
Grande do Sul, foi descartado e apenas o de
São Paulo continua em
investigação. Ao todo,
até o momento, 50 casos suspeitos foram
descartados após exames laboratoriais apresentarem
resultados
negativos para o novo
coronavírus. O Brasil
permanece sem registro
da circulação do novo
coronavírus.
O secretário-executivo do Ministério da
Saúde, João Gabbardo,
destacou o perfil da
mortalidade causada
pelo novo coronavírus
China. “Os casos graves e mortes na China
estão concentrados em
pessoas acima de 60
anos de idade. A mortalidade em crianças é
muito baixa, diferente

Foto: Erasmo Salomão / ASCOM-MS

Brasil monitora um caso
suspeito do novo coronavírus
muito grande de pesquisa na área da vacina da dengue com
o Instituto Butantan.
Estamos chegando
muito próximo de ter
essa vacina, que deve
ser concluída nos
próximos anos e será
muito importante no
enfrentamento
da
doença”, informou o
ministro que também
lembrou de outra tecnologia utilizada no
Brasil. “Também investimos recursos no
Método Wolbachia,
que é uma bactéria
colocada no mosquito Aedes aegyp-

ti que impede que o
mosquito transmita
a dengue. É um controle biológico e extremamente promissor”, disse.
As autoridades se
comprometeram em
reforçar as medidas
para eliminar os locais de criação de
mosquitos, uma ação
fundamental para reduzir a transmissão
da doença. Os países
vão fortalecer a vigilância bem como estabelecer estratégias
de gestão conjuntas
para o enfrentamento
à doença.

Tratar e realizar análises de efluentes significa preservar o Rio
Paraíba do Sul, os córregos do município e o
meio ambiente como
um todo, garante a
qualidade da água para

consumo e, o mais importante, preserva a
saúde e a qualidade de
vida da população.
Com os laboratórios
próprios do SAAE
em operação, é prevista a economia de

R$ 285.452,44 por
ano com a realização
dos ensaios semanais
de monitoramento do
processo da ETE Central, que eram realizados por laboratório
terceirizado.

nas variadas modalidades, como fantoches, objetos, sombras, imagens, além
de aproximar a leitura e a palavra escrita
da comunidade. Essa
atividade faz parte

ras. O curso será realizado na primeira
e terceira segundas-feiras de cada mês,
no horário das 13h30
Março – São 20 às 16h30. As aulas
vagas para uma car- começam no dia 2 de
ga horária de 24 ho- março.
do Programa Jacareí
Cidade Leitora, da
Secretaria Municipal
de Educação.

Foto: Divulgação

A Biblioteca Municipal ‘Macedo Soares’ estará com inscrições abertas para
o curso de Contação
de Histórias a partir
desta quarta-feira,
dia 19, até o dia 28,
das 9h às 12h e das
13h às 16h30.
Para se inscrever,
os interessados devem ter idade acima
de 14 anos e comparecer à Biblioteca
Municipal (Av. Nove
de Julho, 215, Centro), com documento
de identidade e comprovante de endereço recente (que pode
ser de outros municípios).
O curso tem como
objetivo motivar a
contação de histórias

Mais de 20 mil meninas com menos de 15
anos engravidam todos os anos
Quando uma gravidez acontece na fase
inicial da adolescência pode trazer consequências emocionais,
sociais e econômicas
para a saúde da mãe,
do pai e do recém-nascido. Esta é uma
realidade muito próxima tendo em vista
que praticamente três
em cada dez meninos
e meninas iniciam a
vida sexual entre 13

e 15 anos (PeNSE
2015). O resultado
pode ser desde o risco de contrair uma
infecção sexualmente
transmissível até uma
gravidez
precoce.
No Brasil, em 2018,
21.154 bebês nasceram de mães com
menos de 15 anos de
idade.
Apesar do número estar caindo, essa
redução só começou

a ocorrer a partir de
2015, quando foram
registrados
26.701
nascimentos. De lá
para cá, a queda é de
27%, enquanto que na
faixa etária de mães
entre 15 e 19 anos a
queda ocorre desde o
ano 2000, chegando a
uma redução de 40%
(passando de 721,6
mil para 434,6 mil).
“Alguém tem que
falar que tem consequências e procurar uma maneira de
minimizar o problema. Estamos falando
de comportamento.
Alguém tem que levantar esse assunto,
pois o nosso número
é muito alto”, alerta
o ministro da Saúde,
Luiz Henrique Mandetta. “Este é um
tema transversal e
exige esforços de todos, com abordagens

Foto: Divulgação

Na terça-feira, dia
18 o SAAE (Serviço
Autônomo de Água e
Esgoto) inaugurou três
laboratórios de análises de efluentes na
Estação de Tratamento de Esgoto Central,
em Jacareí. A obra foi
planejada em 2017, o
projeto foi elaborado
em 2018 e a execução
teve início em 2019.
Com a conclusão
da obra, o SAAE terá
o domínio da situação
do processo de tratamento das ETEs em
tempo real, visando
uma melhor tomada
de decisão para obter
sempre o melhor rendimento e a eficiência
no processo de tratamento de esgoto.

Foto: Divulgação

Biblioteca abre inscrições para
SAAE inaugura 3
laboratórios para análises curso de Contação de Histórias

para diferentes fases
da
adolescência”,
completou Mandetta.
Para incentivar o
debate sobre a gravidez precoce e os
riscos e consequências, o Ministério da Saúde lançou
a campanha “Tudo
tem seu tempo: Adolescência primeiro,
gravidez depois” na
última segunda-feira
(03). Promovida em

conjunto com o Ministério da Mulher,
Família e Direitos
Humanos, a proposta
é despertar a reflexão
e promover o diálogo entre os jovens e
as suas famílias em
relação ao desenvolvimento afetivo, autonomia e responsabilidade. A iniciativa
faz parte da Semana
Nacional de Prevenção da Gravidez na

Adolescência,
que
acontece até sexta-feira (7/2).
“A política é ampla. Nós precisamos
olhar os números e
saber as consequências. E para esse público (menor de 15
anos) é por meio da
família e da escola,
principalmente, que
o diálogo deve existir”, enfatiza o ministro da Saúde.
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das-feiras. Para este curso as
inscrições são às quartas-feiras
e quintas-feiras na recepção do
grupo Espírita Casa da Prece.
E a Mocidade Espírita “Chico Xavier” realiza Grupo para
Orientação , com início no dia
2 de Março, às segundas-feiras, das 19h30 às 21h para a
faixa etária a partir de 13 anos.
O objetivo do curso é criar
condições apropriadas para
o desenvolvimento intelecto-moral e espiritual do jovem. A
Casa da Prece fica na Rua Regina, 189 – Jardim Esper.
Informações pelo telefone:
98711.1368.

Mariângela e Kátia, da Moda Má,
comemoraram aniversário juntas
na terça-feira, dia 18. Receberam
as amigas e clientes com petiscos
deliciosos, bolo e apresentaram os
novos modelitos. Parabéns!!

Foto: Inez/Semanário

Visita surpresa na redação quarta-feira, dia 19,
de Juliana Dualibi, sempre
à frente da Associação
Fenix. Ela veio pessoalmente trazer um mimo
carinhoso para o Semanário; um quadro com
o texto: “A Associação
Fenix agradece o apoio
e parceria no ano 2019
ao jornal Semanário. É
com parceiros assim que
conseguimos desenvolver
nosso trabalho e contribuir com a criação de um
mundo melhor”.
Obrigada pelo carinho
Juliana! É com imensa dedicação e desprendimento
que fazemos a nossa parte, ajudando as entidades.
Conte conosco sempre!

Fotos: Inez/Semanário

O Rotary Club de Jacarei Avarehy e o Rotary Clube de Jacarei Flórida 3 de abril, realizaram na segunda-feira dia 17, às 20h, na Casa da Amizade de Jacarei, uma reunião festiva
conjunta de visita Oficial do Governador 2019/2020 do Distrito 4571, João Weslley Trigo Lage e da Coordenadora Distrital das ASR. Fátima Lage. Os presidentes dos Clubes Roberto
Redondo Peres e Valéria Soares Muniz da Silva receberam o governador e sua comitiva, assim como os convidados com um delicioso jantar. Na mesma festiva foram homenageados
os profissionais do ano de 2019 Jorge Donizete da Silva pelo Avarehy e Willian Campos de Oliveira pelo Flórida 3 de abril. E também a posse da nova associada Larissa do Prado
Moraes Mariano. O presidente Roberto homenageou a companheira Paula (in memorian) e colocou um boton especial nos pais Rubem e Ida Truyts. Compareceram presidentes de
outros clubes de Jacarei e da região. O rotariano e vice-prefeito Edgard Sasaki, representou o prefeito Izaias Santana. Foi uma noite muito aproveitável e de muito companheirismo.

O Rotary Club de Jacarei Oeste Distrito 4571 realizou na terça-feira, dia 18, às 20h, na Casa da Amizade de Jacarei, uma reunião festiva de visita Oficial do Governador 2019/2020 do
Distrito 4571, João Weslley Trigo Lage e da Coordenadora Distrital das ASR Fátima Lage. O presidente do Clube, Nelson Raimundo de Souza recebeu o governador e sua comitiva,
os rotarianos e convidados com requintado jantar e finalizou com uma sobremesa dos deuses. O rotariano e vice-prefeito Edgard Sasaki representou o prefeito Izaias Santana. O
governador empossou dois novos membros apadrinhados por Sasaki. Compareceram presidentes de outros clubes de Jacarei e da região. Foi uma noite muito alegre e agradável.
Fotos: Inez/Semanário

Foto: Divulgação

Quem estiver interessado em
aprofundar no estudo da doutrina espírita a Casa da Prece
realiza o Curso de Espiritismo com Orientação Mediúnica que terá início no dia 2 de
Março e segue todas às segun-

Foto: Inez/Semanário

Curso de Espiritismo com
orientação mediúnica na
Casa da Prece
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Domingo tem desfile de carnaval em Jacareí
desfile, foram realizadas mudanças no trajeto. Confira as
sugestões:
Veículos vindo da Av. Getulio Vargas, sentido centro:
• O acesso a Av. Engº Davi
M. Lino , ao lado da Igreja
PIB estará fechado;
• O acesso deverá ser realizado pela Av. Costa Rica, no
Jardim Marcondes;
Veículos vindo do Centro
da cidade sentido Dutra:
• Seguindo pela Av. Engº
Davi M. Lino acessar a Rua
Mato Grosso;
• Em seguida acessar a Av.
Costa Rica;
• Saindo na rotatória, seguir
pela alça de acesso ao retorno/Dutra;

Mudanças no trânsito –
Devido aos preparativos do

• Seguir pela Av. Getúlio
Vargas.
Novo local - O local do
desfile passa a ser o final da
avenida, o que foi decidido
em discussão com os presidentes das cinco escolas de
samba, alegando uma melhor logística e segurança do
evento.
O espaço tem uma área
de concentração maior para
acomodar os 21 carros alegóricos que irão desfilar e
também uma área de dispersão do desfile mais adequada.
Além disso, haverá um impacto menor na mobilidade.
Por fim, haverá toda estrutura necessária para os foliões, com banheiros químicos
e uma praça de alimentação.

Fotos: Foto Líder

No domingo, dia 23, acontece o tradicional Desfile das
Escolas de Samba no final da
avenida Davi Lino.
Transporte público – Para
chegar no evento, a população pode utilizar as linhas 01
(Villa Branca), 03 (Parque
Meia Lua - exceto via Bica
do Boi/Parque dos Sinos e
Via Faria Lima/Prefeitura),
22 (Balneário Paraíba/Pagador Andrade) e 23 (Jardim
Luiza/Nova Jacareí).
Na saída do evento, haverá
a linha 23 para atendimento
dos foliões. O ônibus partirá
às 2h da manhã da segunda-feira.

O Carnaval é um período
aguardado por muitos brasileiros, seja para cair na folia,
para curtir um lugar calmo ou
até mesmo dar uma escapada
para fora do País. No entanto,
esse momento exige planejamento e é preciso estar preparado para evitar situações
complicadas em um dos momentos mais agradáveis do
ano. Veja alguns itens importantes para sua viagem:
Check-up do carro
• Quando se planeja uma
viagem, é muito importante
fazer uma revisão no carro
com antecedência, pois você
pode precisar de tempo para
trocar itens e peças fundamentais para uma direção segura e tranquila.
• Verificar as condições dos
pneus e dos estepes também é
essencial, conferindo se eles
estão cheios, se a banda de
rodagem não está desgastada e se está tudo certo com a
pressão.
• Durante a viagem, o mo-

Imagem: Freepik.com

Como passar o Carnaval despreocupado

tor pode ficar sobrecarregado, por isso é preciso uma revisão no nível dos óleos e na
validade de todos os fluidos e
seus respectivos filtros.
• Confira o sistema elétrico do carro, verificando
se lanternas, faróis e piscas
estão funcionando corretamente. Garanta a segurança
da sua casa

• Deixar a residência sozinha por muito tempo é preocupante, por isso antes
de sair é importante
verificar se todas as
portas e janelas encontram-se fechadas,
pois isso pode evitar
roubos e furtos.
• Avisar uma pessoa de confiança
sobre o período que
não vai estar presente em casa pode
ser outra maneira de
conseguir aproveitar
suas férias com mais
tranquilidade.
• Prevenir-se de desastres
naturais, como furacão, ciclone, tornado e granizo, ou
provocados pelo homem,
como incêndio, explosão e
queda de aeronave, também é
possível com um seguro residencial.
Saúde é fator importante
• Esteja em dia com sua
saúde por meio de um acom-

panhamento médico periódico e não se esqueça de levar
remédios de uso constante na
mala.
• A saúde dos dentes também é importante, pois nada é
pior do que sofrer com dores
durante uma viagem. Visite
periodicamente um dentista
para realizar uma avaliação
da saúde bucal e realizar tratamentos que sejam necessários.
• É necessário tomar cuidado com a alimentação, evitando comidas muito condimentadas, gordurosas ou de
cozinha que você desconhece, pois, uma intoxicação alimentar pode acabar com suas
férias, e se for para o exterior
faça um seguro viagem para
garantir atendimento em caso
de problemas de saúde.
• Garanta a contratação de
reembolso por voos atrasados
ou cancelados, indenização
por bagagem extraviada e
auxílio em caso de perda ou
roubo de documentos.

Não é assédio, é importunação sexual
Nesse carnaval, assim como
nos últimos anos, tornou-se comum encontrar mulheres com
camisetas, tatuagens e cartazes
com os dizeres “não é não”. A
campanha é uma das inúmeras,
deflagradas por movimentos da
sociedade civil, em busca da
mudança de comportamento,
especialmente dos homens, em
relação à abordagem sem consentimento. Popularmente conhecida pelo nome de assédio,
a prática na verdade é enquadrada pelo Direito Penal como
“importunação sexual”.
“A importunação sexual é
qualquer ato libidinoso sem a
anuência da outra pessoa na
tentativa de satisfazer o desejo
sexual. Ela se difere do estupro
porque não apresenta violência
física, e do assédio porque não

há relação hierárquica ou de
subordinação”, explica o criminalista Leonardo Pantaleão,
mestre em Direito das Relações
Sociais pela PUC-SP.
Pantaleão ainda lembra que,
desde o ano passado, a importunação sexual deixou de ser
infração e passou a ser crime.
“O nosso legislador, atendendo
a uma demanda social, transformou a importunação sexual
em crime, cuja pena inclusive
é maior do que o assédio, podendo a chegar a cinco anos de
reclusão”.
Com a proximidade do carnaval, embora os ânimos estejam mais exaltados e um clima
de aparente liberdade se instaure nos blocos, nos bailes e nas
festas, é preciso tomar cuidado.
“Práticas que antes eram aceitas

ou não denunciadas hoje passaram a ser crime. E embora seja
carnaval, a legislação não muda
nessa época do ano”, alerta.
Qualquer pessoa que presenciar ou for vítima de importunação sexual pode denunciar pelo 180 - Central
de Atendimento à Mulher em
Situação de Violência.
Importunação
sexual:
Qualquer ato libidinoso sem o
consentimento da vítima (como
passar a mão em partes íntimas,
esfregar o órgão sexual na outra
pessoa, roubar um beijo). Não
exige relação de hierarquia, por
exemplo. Enquadrado como
crime pela Lei n°13.718/2018
-- pena pode variar entre 1 e
5 anos, sendo aumentada em
caso de agravantes.
Assédio sexual: Ato libidi-

noso sem o consentimento da
vítima, dentro de uma relação
de hierarquia, muito comum
no ambiente de trabalho. Pode
ou não ter contato físico. Enquadrado como crime pelo
artigo 216 do Código Penal
-- pena pode variar entre 1 e 2
anos e prisão.
Estupro: Constranger alguém, mediante violência
ou grave ameaça, para obter
conjunção carnal. Enquadrado como crime hediondo pelo
artigo 213 do Código Penal -pena pode variar de 6 a 10 anos
de reclusão para o criminoso,
aumentando para 8 a 12 anos
se há lesão corporal da vítima
ou se a vítima possui entre 14
a 18 anos de idade, e para 12
a 30 anos, se a conduta resulta
em morte.

Leonardo Pantaleão: Advogado, professor e escritor, com Mestrado em Direito das Relações Sociais pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC), Doutorado na Universidad Del Museo Social Argentino, em Buenos Aires e Pós-graduado em Direito Penal Econômico Internacional pelo Instituto de Direito Penal Econômico e Europeu (IDPEE) da Universidade
de Coimbra, em Portugal, professor da Universidade Paulista. Autor de obras jurídicas e de inúmeros artigos publicados na
imprensa, além de palestrante e participante de mesas e painéis de debates nas mídias de rádio e TV. Tem vasta experiência
como palestrante, com ênfase em Direito Penal e Direito Processual.

Documentos no Carnaval, Poupatempo
alerta sobre os cuidados
O Poupatempo alerta os foliões para os cuidados que devem ser tomados com os documentos durante o Carnaval.
Nessa época do ano, cresce o
índice de casos de perda, furto
ou roubo de documentos.
Na euforia da festa, muitas pessoas relaxam nos
cuidados e depois precisam
correr atrás de segundas
vias de documentos.
Durante todo o ano de
2019, o total de segundas

vias de RG nos 76 postos
Poupatempo foi de 3,6 milhões. Já a segunda via da
Carteira Nacional de Habilitação (CNH) ultrapassou os
500 mil pedidos no ano.
Como agendar
Para marcar dia e horário para o atendimento presencial, além de consultar
informações, endereços e
horários de funcionamento
dos postos, o Poupatempo
disponibiliza os seguintes

canais de atendimento:
Portal na internet: www.
poupatempo.sp.gov.br;
Atendimento
eletrônico:
Agendamento e informações
sobre serviços agendados, 24
horas por dia, sete dias por
semana: de telefone fixo: (11)
4135-9700 - Capital e Grande
São Paulo / 0300 847 1998 demais municípios do estado
de SP, de celular: (11) 41359700 - todos os municípios do
estado de SP.

Outras dicas para tornar o Carnaval
saudável e sustentável

• Leve sua própria garrafa:
Para quem gosta de drinks ou
doses de bebida durante folia,
a dica é levar a própria garrafa
e caneca reutilizáveis.. Mesmo
que tenha que carregar durante
os bloquinhos ou trio, a sugestão é a melhor opção para evitar o descarte irresponsável de
embalagens vazias de água ou
bebidas.
• Cuidado com o corpo em
primeiro lugar:
Os dias de carnaval geralmente são bem quentes, por isso é
sempre bom lembrar de cuidar
do próprio corpo. Não deixe de
se alimentar bem: faça refeições
balanceadas e leves. Evite comer em lugares que não tenham
referências positivas. Consuma
bastante água, principalmente se
estiver calor. Água também deve
acompanhar as bebidas alcoólicas, intercalando o consumo entre uma e outra.
• Algodão colorido + glitter
biodegradável = amor:

No lugar das roupas de paetê, roupas de algodão colorido
oferecem menos impacto ao
meio ambiente e mantêm o look
carnavalesco. Além disso, opções de glitter biodegradáveis
arrasam na make e não poluem
o meio ambiente. Outra dica é
usar roupas leves e confortáveis,
além de sapatos fechados - assim
os pés ficam protegidos de possíveis cacos de vidro ou pedras.
• Confete sustentável
Para um confete “do bem”,
a dica é reaproveitar jornais,
revistas, papel de presente ou
até mesmo folhas secas. A opção é mais fácil, divertida e
ecologicamente correta - mas
ao fim da festa, é importante
recolher os resíduos e descartar corretamente.
• Divirta - se:
Por último, mas não menos
importante, a dica é aproveitar
o evento com os amigos, muita alegria e animação. Bom
carnaval!

Uso de camisinha evita doenças
sexualmente transmissíveis
A preocupação do HIV entre jovens, o aumento da sífilis
e a contínua transmissão das
hepatites retratam um cenário
brasileiro em que o avanço das
infecções sexualmente transmissíveis não tem sido contido
com sucesso. Uma das formas
de evitar o contágio é evitar o
comportamento de risco. Para
incentivar o uso da camisinha
e informar principalmente os
jovens sobre os riscos e consequências de contrair uma Infecção Sexualmente Transmissível
(IST), o Ministério da Saúde
lançou a campanha “usar camisinha é uma responsa de todos”.
A campanha de prevenção às
Infecções Sexualmente Transmissíveis é permanente. Diferente de outros anos em que o
foco foi a prevenção do HIV/
Aids, neste ano, o conceito é
voltado para a prevenção de
todas as infecções transmitidas
por contato sexual. O objetivo
é propor uma mudança de comportamento entre jovens de 15 a
29 anos quanto ao uso do preser-

vativo para evitar doenças como
sífilis, herpes genital, gonorreia
e HPV.
A ideia é ampliar o acesso às
informações sobre este tema, inclusive sobre as consequências
trazidas pelas ISTs, para que os
jovens possam tomar decisões
mais assertivas na condução da
prática sexual, ou seja, protegida contra doenças. Abrir mão do
uso do preservativo nas relações
sexuais pode expor a pessoa,
bem como com quem ela se relaciona, a infecções sexualmente transmissíveis.
A camisinha, distribuída gratuitamente nas unidades de saúde do Sistema Único de Saúde
(SUS), é a forma mais simples
e eficaz de se proteger não só
do HIV/Aids, mas também da
sífilis, da gonorreia, de hepatites
virais e até do zika vírus, além
de evitar uma gravidez não planejada. Para o Carnaval, todo
o país estará abastecido com
128,5 milhões de preservativos,
garantindo a proteção dos foliões contra as ISTs.

Correios oferece serviço Achados e Perdidos

Durante feriados prolongados
e festas populares, quando há o
aumento no trânsito de pessoas
e aglomerações, a perda de documentos pessoais é bastante
comum. Para ajudar o cidadão
a localizá-los, os Correios oferecem o serviço Achados e Perdidos: documentos encontrados
podem ser entregues em qualquer agência dos Correios; a
retirada é feita em uma agência
centralizadora do Estado ou na
unidade indicada pelo interessado após contato com o serviço.
O documento perdido é
entregue somente ao próprio

interessado ou representante
legal devidamente reconhecido, mediante uma taxa de R$
5,95 por retirada. A taxa se refere ao custo de recebimento,
registro, guarda e procedimentos de entrega do documento.
O documento de menores de
18 anos, apenas pelos pais ou
responsáveis, mediante a apresentação de um documento. Os
documentos ficam à disposição
nos Correios pelo prazo de 60
dias corridos, contados a partir
da data de recebimento na unidade. Após o término do prazo,
os documentos são devolvidos

aos órgãos emissores. Nesse
serviço, são cadastrados apenas
documentos. Para saber se o
documento perdido foi encontrado e está em uma agência
de Correios, é preciso acessar o
endereço http://www2.correios.
com.br/servicos/achados_perdidos/default.cfm ou entrar
em contato com a Central de
Atendimento Correios – CAC
nos telefones: 0800 725 7282
(Demais localidades); 0800
725 0898 (exclusivo para portadores de deficiência auditiva)
ou no Balcão do Cidadão da
sua cidade.

