Alberto Almeida é um dos
palestrantes do 18º Congresso Estadual de Espiritismo, a ser realizado nos
dias 26, 27 e 28 de junho
de 2020 no Tauá Hotel &
Convention, em Atibaia,
realizado pela USE durante os dias 26, 27 e 28 de
Junho. Página 3

A JAM está com
as reservas abertas
um delicioso
passeio em Poços
de Caldas, que
será nos dias 4, 5
e 6 de dezembro
com hospedagem
no Palace Hotel.
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A Fraternidade Espírita
Cristã Batuíra irá exibir
no sábado dia 21, o
ﬁlme Além das Janelas
do grupo Amigos da
Luz em comemoração
a Semana do Batuíra. A
casa promoverá palestras abertas ao público.
Página 3

Chuvas provocam desalento em áreas
periféricas e deixam desabrigados
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A folia acabou e a hora de começar a
se Planejar é agora!

Página 2

A Escola de Samba Unidos do Álcool é a bicampeã do Carnaval jacareiense em 2020. Com 480
componentes em nove alas, três carros alegóricos, um elemento alegórico, representando as
comunidades do Jardim São José e Jardim Paraíba, a Escola conquistou 99,70 pontos, acumulando seu nono título nos 41 anos de história da agremiação e sendo premiada também com cinco
estandartes de ouro nos quesitos ‘harmonia, bateria, alegoria, evolução e fantasia’.

Coronavírus: Brasil monitora 132
casos suspeitos da doença

Página 4

Campanha de Vacinação contra a
gripe será antecipada
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Saúde lança painel informativo sobre
tratamento das hepatites B e C
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Sexta-feira dia 13 de Março tem
Baile da Ressaca
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Viagem a Poços de Caldas já tem
reservas

Página 5
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Opinião
A folia acabou e a hora de começar
a se Planejar é agora!

20 - 1979 – Em consequência de intensas chuvas o
transbordamento do Ribeirão
do Turi ocasiona enchentes
em bairros por onde passa.
21 - 1936 – A Humanitária
“Amor e Caridade” transferiu-se para a Rua Alfredo
Schurig, 50. A sede desta Associação acha-se aberta diariamente.
22 - 1859 – ATENÇÃO –
Fugiu a João da Costa Gomes Leitão, em 22 de janeiro
de 1859, o escravo de nome
Cassiano, crioulo do Norte,
idade 20 e tantos anos, cor
parda escura, altura regular,
rosto comprido e feições regulares, pouca barba e feita,
bem feito de corpo e tem sinais de castigo; levou roupa
de pano azul e de algodão,
entre ela um paletó de algodão riscado e uma calça de
dito mesclado, ponche, mala,
etc. foi montado numa mula

pangaré quatro olhos, grande e com sinais brancos de
Cincha na barriga, e corta-se
nos sovacos, arreios, selim
com coldres, e duas pistolas
de dois canos, etc. sabe ler e
escrever, é copeiro e alfaiate. Receberá 200$ de gratificação quem o entregar a seu
senhor, em Jacarehy, e 100$
sendo entregue nesta corte
a Timótheo e Assis, rua dos
Pescadores, n. 14.
23 – 1864 Sessão extraordinária presidida por Leitão.
Foi lida portaria do Exmo.
Presidente da Província, datada de 16 de fevereiro de
1864, pedindo informação
sobre os suplentes do Juízo
Municipal. A Câmara oficiou respondendo que só o
suplente Bento Joaquim de
Moraes prestou juramento.
24 - 1883 – 200$ de Gratificação – No dia 28 de janeiro
fugiu do Varadouro, municí-

pio de São José dos Campos,
o escravo Francisco, preto
fula, altura regular, cheio de
corpo, sem barba, de 28 anos
de idade mais ou menos, baixo, ar atrevido, dentes bons
e claros, pés pequenos, andar
curto, um pouco curvado,
saem ser corcunda; levou
roupas de algodão e camisa
de baeta vermelha, tudo com
a marca 45; diz ser baiano,
mas foi matriculado no Ceará e pertenceu ao Sr. José
da Silveira Peixoto. Quem o
aprender e entregar ao abaixo assinado ou o puser em
alguma cadeia será gratificado com a quantia acima.
Jacarehy, 31 de janeiro de
1883 – Dr. Joaquim Ribeiro
de Mendonça.
25 - 1914 – A Câmara
aprova em segunda e última
discussão o parecer que autoriza o prefeito a comprar
o terreno para construção da
Caixa d’Água.

Na sexta-feira, dia 13 de
março, acontece o primeiro Baile da Ressaca. Com
repertório eclético, a animação do evento ficará por
conta da banda Reflexu’s. O
baile também terá a participação de free dancers (dançarinos a disposição do público presente).
Os convites são limitados e
o ingresso custa R$ 35,00 por
pessoa e da direito um lugar
na mesa.
A realização da festa é uma
parceria da Só Shows e da
Magia Eventos, que trazem
para Jacareí mais um evento

Foto: Divulgação

Sexta-feira dia 13 de março
tem Baile da Ressaca

de total animação.
O baile será realizado na
Casa Branca Eventos . Infor-

mações e reservas pelos telefones: (12) 98854-3930 e (11)
97357-6555

Noel Rosa em Duas Dimensões será
exibido no teatro UNIVAP

Foto: Divulgação

Acontece no sábado, dia 7
de março, das 20 às 22h no
Teatro Univap, em São José
dos Campos. 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 importante artista da
música brasileira , grande
músico e poeta Noel Rosa.

No plano espiritual, na segunda dimensão há 82 anos,
Noel Rosa continua sua trajetória de compositor e cantor. Ditou 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-dimenso
es__739836
O Teatro Univap fica na na
Praça Rotary, 116, São José
dos Campos.

As férias acabaram, o Carnaval se foi e se o país seguir à
risca o velho ditado “é hora de
começar a trabalhar” mas também é o momento de se planejar
e colocar as finanças em ordem
após as comemorações de fim de
ano, a enxurrada de pagamento
de impostos, taxas, anuidades de
associações de classe e material/
matrícula de escola das crianças.
Passado tudo isso já temos como
um grande desafio preparar a
documentação necessária para a Declaração de
Ajuste Anual do Imposto de renda de 2020.
Para isso separamos algumas orientações importantes para que possa sair da ressaca financeira e se desintoxicar das dívidas para o ano “que
começa”:
- Faça um levantamento de todos os seus
Gastos Anuais:
Aproveite o começo do ano onde muitas contas
já foram pagas e estão em cima da mesa como
IPTU, IPVA, matrícula da escola das crianças,
anuidades de associação de classe além de outras
taxas e some tudo dividindo por 10 pois, são nada
mais que os meses que restam até o fim deste ano,
a partir de Março, para que acumule os recursos
necessários para o pagamento destas mesmas
contas em Janeiro e Fevereiro de 2021. Isso fará
com que em Dezembro, por exemplo, você já
tenha em mãos o dinheiro necessário para quitar
todas as despesas do início do ano que vem, que
são sempre as mesmas, aproveitando assim melhor o décimo-terceiro para poder investir, comprar presentes ou até viajar.
- Coloque o orçamento na ponta do lápis:
Construa um orçamento primeiro estimando
quanto você imagina que gasta com diversos
itens que compõem o mesmo que são gastos com
alimentação, moradia, saúde, lazer, transporte,
educação e, se possível, a recomendação é que
se crie subcategorias abaixo como, por exemplo,
dentro de alimentação há subcategorias como supermercado, padaria, açougue, entrega de comida em casa, etc. Uma lista detalhada pode chegar
a mais de 100 itens dependendo do tamanho da
família e de seus gastos e tudo isso pode ser realizado através de uma planilha de Excel ou até
mesmo fazendo uso de aplicativos que podem estar a palma de sua mão através de um smartphone
ficando tudo mais rápido e fácil de ser apurado.

- Realize o lançamento de
seus gastos:
É importante após construído
o orçamento que inicie imediatamente o lançamento dos gastos
diários ao longo do mês pois o
simples hábito de tomar nota das
despesas realizadas já diminui em
até 12% o nível de gasto de uma
pessoa ou de uma família sem
diminuir a sua qualidade de vida.
Com isso você estará mais ciente
para onde está indo o seu dinheiro
e de que forma você o gasta dando mais valor a
cada aquisição realizada.
- Faça os devidos ajustes:
Após o primeiro mês de lançamentos é hora de
comparar se os gastos estimados foram superestimados ou subestimados e fazer os devidos ajustes
criando metas alcançáveis para se adequar a receita mensal. Com isso poderá eliminar ralos, evitar
desperdícios e até realizar cortes necessários no
orçamento para se adequar a realidade financeira
da família revendo despesas como: TV por assinatura, telefone fixo, planos de telefonia celular,
serviços de streaming, comer fora todo fim de
semana chegando até a despesas mais estruturais
como aluguel, necessidade de um ou mais automóveis e escola dos filhos, por exemplo.
- Faça o levantamento de seu endividamento
atual:
Para isso levante o nome de cada credor seja esta
instituição financeira ou até pessoa física. Busque
saber o valor tomado, número de parcelas pagas,
parcelas restantes, taxas de juros efetiva (aquela
composta de impostos como IOF + encargos) e
saldo devedor. Com isso poderá ter uma ideia do
nível de endividamento atual e buscar formas de
renegociar as dívidas sendo que com a queda nas
taxas de juros é possível buscar alternativas mais
baratas trocando taxas de juros mais elevadas por
aquelas mais benéficas a seu bolso.
Rogério Nakata é Planejador Financeiro Certificado pelo Instituto Planejar – Associação Brasileira de
Planejadores Financeiros, Embaixador CFP® para o
Vale do Paraíba, Agente Autônomo de Investimentos
pela CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e Palestrante sobre os temas Educação Financeira e Planejamento Financeiro de grandes organizações (www.
economiacomportamental.com.br)

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

Quaresma é tempo de transformação
O Advento nos preparou para
a vinda do Senhor, para Sua encarnação. E agora a quaresma
irá nos preparar para a Páscoa,
para a ressurreição. Impressionante, a nossa carne ela irá
ressuscitar, essa é uma grande
verdade.
Jó disse que um dia veria
o Senhor com seus próprios
olhos. Porque a nossa carne
haverá de ressuscitar. Por esta
razão, na quaresma nós precisamos transformar a nossa vida,
a nossa casa, o nosso lugar de
trabalho, a nossa comunidade
onde nos reunimos, o nosso
grupo de oração, a pastoral.
Temos que transformar esses
ambientes em campo de batalha, onde devem ficar todos
os despojos. E Deus nos deu a
grande graça de um “técnico”
para isso: Dom Alberto Taveira
Corrêa, arcebispo de Belém PA, que anualmente prepara um
Retiro Popular Quaresmal.
Deus encarregou Dom Al-

berto de ser um técnico
nesse tempo para tirar
de nós todas as armas
do inimigo, porque provavelmente nós estamos carregando armas
do inimigo.
O seu orgulho, vaidade, preguiça, malícia, ressentimentos,
mágoas, nada disso é
seu, isso são armas do
inimigo. A sua sexualidade mal usada, essa malícia
dos seus olhos, da sua mente,
do coração, isso não é seu. Essa
sua raiva, rancores, esses palavrões, xingamentos, gritos, não
são seus, estão com você, mas
nada disso é seu. E o inimigo
sabe usar bem essas armas. E
Deus está mandando que todas
essas armas caiam no chão.
É preciso lutar contra a nossa
própria carne, porque ela vai
ressuscitar. E Deus quer que
esse corpo ressuscite para ir
para o Céu, e não para o inferno.
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O jornal mais lido da cidade
Empresa Jornalística Semanário de Jacareí LTDA – ME
CNPJ: 20.128.966/0001-16 | Impressão: Gráfica Atlantica - Cotia/SP.
Diretoria geral: Inez Valezi e Gustavo Valezzi

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

Monsenhor Jonas Abib: Fundador da Comunidade Canção
Nova, presidente da Fundação
João Paulo II, mantenedora do
Sistema Canção Nova de Comunicação, em Cachoeira Paulista
(SP) e reitor do Santuário do
Pai das Misericórdias. É um dos
religiosos que mais se destacou
utilizando os meios de comunicação na ação evangelizadora
da Igreja Católica, na América
Latina. Autor de 57 livros, CDs e
DVDs, além de várias palestras
em áudio e vídeo.

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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Semana de Batuíra vai exibir o filme “Além das Janelas”

de fato está acontecendo
com a Terra no período de
grandes mudanças que esta-

mos vivendo. “Esse planeta querido, que há séculos
vem servindo de palco para

o resgate de nossos débitos
da alma, está em transição
para uma nova era! Um período luminoso em que essa
pequenina esfera azul finalmente se fará grande na
orquestra dos astros. Mas
aqueles que não criarem
afinidade com a energia
mais sutil da Terra serão
levados a habitar outros orbes mais de acordo com seu
momento evolutivo.”
A Fraternidade Batuíra
fica na Av. Guido Martins
Moreira, nº 146, Jardim
Santa Maria.
Informações pelo telefone: 3952-8277.

Fotos: Divvulgação

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 Além das Janelas do
grupo Amigos da Luz..
O filme Além das Janelas
é uma fábula super divertida mas com um objetivo
importante: ilustrar o que

O BPR - Batuíra Projeto Renascer está com campanha intensa para arrecadação de molho de tomate tradicional Fugini
de 340g e leite longa vida integral, para confeccionar as tradicionais super-lazanhas.
As doações podem ser levadas para o BPR de segunda à
quinta-feira das 8h às 16h e na
sexta-feira, das 8h às 15h, ou na
Fraternidade Espírita Cristã Batuíra antes das atividades.
O Batuíra Projeto Renascer
ﬁca na Rua Roberto Lopes Leal,
1370 – Jardim Santa Maria.
Para confeccionar as tradicionais “Super Lasanhas”, que
serão entregues em maio, o molho de tomate e leite são necessidades prioritárias.
O Batuíra Projeto Re-

nascer 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 no
telefone 3952-8277.

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

Foto: Divvulgação

Serra Negra, além de ser um
local muito agradável, também
e muito bom para compras, o
Hotel Da Vinci é aconchegante
e tem uma comida deliciosa . A
viagem é muito disputada, então reserva a sua porque restam
poucos lugares. A Mantenedora
‘Jacareí Ampara Menores’ realiza a viagem nos dias 19, 20 e 21
de Junho de 2020, com saída às
7h da sede da JAM.
A primeira parada acontece
em Pedreira e está prevista para
as 10h00, e os viajantes terão até
às 11h30 para apreciar todas as
belezas produzidas em louças,
ferro, plástico, tecido, madeira,
couro, entre outros materiais.
A chagada à Serra Negra será
às 12h30, com hospedagem no
Hotel Da Vinci, na Praça Central. Os viajantes serão recepcionados com um almoço de fogão
a lenha (incluso no pacote) com
refeição completa e buﬀet de
sobremesa e bebidas não são
inclusas.
No sábado, dia 20, após o café
da manhã os viajantes seguem
para Monte Sião, o maior pólo
brasileiro de malharias, onde
também se encontram 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 jantar
animado com música ao vivo.

A União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo (USE) convida espíritas ou
pessoas interessadas no espiritismo para o 18º Congresso
Estadual de Espiritismo, a ser
realizado nos dias 26, 27 e
28 de Junho de 2020 no Tauá
Hotel & Convention, em Atibaia, São Paulo.
Com o tema “Evolução do
ser: consciência e livre arbítrio” o evento terá atividades variadas como palestras
e rodas de conversas, com a
presença de Alberto Almeida
(PA), André Luiz Peixinho
(BA), 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 con
gressousesp.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 18hs
do dia 26, porém a entrada no
hotel é só a partir das 17hs.
São 50 apartamentos singles

(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.

Foto: Divvulgação

Molho Fugini e Leite são prioridades USE convida para o O 18º Congresso
para fazer as Super Lazanhas
Estadual de Espiritismo

Alberto Almeida fará palestra no evento

COMUNICA

Estamos em NOVO ENDEREÇO:
Edifício San Diego
R. Frans de Castro Holzwarth, 103 - Sala 312
Centro - Jacareí (Rua do Real Park Hotel)
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tosse ou falta de ar
e tiveram passagem
pela Alemanha, Austrália, Emirados Árabes, Filipinas, França,
Irã, Itália, Malásia,
Japão, Singapura, Coreia do Sul, Coreia do
Norte, Tailândia, Vietnã e Camboja, além
da China, nos últimos
14 dias.
Questionado sobre
o aumento expressivo
do número de casos
suspeitos em apenas
um dia, o secretário-executivo do Ministério da Saúde, João
Gabbardo,
elencou
alguns fatores que
ocasionaram o avanço
do número de casos.
“Em primeiro lugar,
durante o carnaval,
as unidades de saúde,
em tese, não estavam
funcionando. Então
na segunda-feira um
número muito maior

de pessoas procurou
as unidades de saúde. Também houve a
ampliação do número
de países que entraram no nosso monitoramento por terem
transmissão ativa do
vírus e, em terceiro,
que talvez seja o mais
importante, todas as
pessoas que vieram
da Itália e que apresentaram sintomas,
ao saberem que já
tem um caso confirmado do coronavírus
que também veio da

Itália, gerou nas pessoas uma necessidade maior de buscar a
opinião e avaliação
de um profissional de
saúde. Todos esses fatores fizeram com que
essa demanda tenha
aumentado bastante”,
detalhou.
O secretário-executivo do Ministério
da Saúde, João Gabbardo, explicou que
o dado final referente
aos casos suspeitos
iria sofrer uma alteração. “O número de

Coronavírus e os
efeitos indesejados no Brasil

Os efeitos danosos do
surto do Coronavírus
que atingem a China e
chega agora à Itália vão
muito além da saúde.
No Brasil já há falta
de peças para a montagem de produtos, e
eventual queda nas exportações de commodities para a China é algo
que está em aberto no
cenário econômico.
Não há como negar
que a crise afetará o PIB
chinês com repercussões globais.
A resignação sul-americana e brasileira em
abrir mão da industrialização, de investimentos
em tecnologia e a fácil
concentração na exportação de soja, carne e

minérios demonstrou-se
equivocada, e o surto da
doença é só um sinal de
nossa vulnerabilidade.
Ainda que em termos
globais o Brasil exporte mais do que importe
para a China, a concentração de riqueza no
agronegócio produziu
um país manco socialmente e de perspectivas
sombrias para o resto da
população.
Hoje são 41% de trabalhadores informais
que não tem a menor
condição econômica e
educacional de planejar
aposentadoria ou estabelecer qualquer plano
de longo prazo. Assim
nossa previdência quebrará em pouco tempo.

Mas não é só. Há caos
nas relações sociais;
hoje, casamentos e projetos de vida são tão
efêmeros como um trabalho intermediado por
aplicativo.
Desemprego,
divórcios, crianças sem
pensão alimentícia e
aumento do exército de
criminosos são as consequências urbanas da
certeza de que não se
consegue vencer dentro das regras do jogo.
E se não se consegue
vencer dentro do Estado
Democrático de Direito
despreza-se este.
O Brasil está perdendo um tempo valioso
perdido em discussões
ideológicas vazias, des-

prezando o potencial
de sua juventude e dependente de um mercado global que dividiu o
mundo em quem tem
empregos, quem tem
patentes e royalties, os
que produzem alimentos e os que nada tem.
Esse quadro não interessa mais, como indicam Trump e o Brexit
quando se fecham para
garantir seus interesses.
Não podemos mais
ficar reféns desta perversa lógica econômica
global.
Cassio Faeddo: Advogado. Mestre em Direitos
Fundamentais. MBA em
Relações Internacionais
- FGV SP

Tecnologia de detecção do novo vírus
já está disponível no Brasil
CASA BONITA TROCO

Casa ótima localização com
pequeno barracão na parte
de baixo. Estudo proposta
pra troca. Aceito carro, moto
ou caminhão como parte do
pagamento. Particular.

Tel: 98865-1575

_________________
VENDE-SE PONTO COMERCIAL
NO PROMOVALE

Tel: 99250-7569

_________________

APAREÇA!
ANUNCIE NO SEMANÁRIO.

IMÓVEIS

Com o primeiro
caso positivo de coronavírus no Brasil
confirmado pelo Ministério da Saúde, o
embarque e desembarque de passageiros vindos de países
com altos índices de
casos do Covid-19
preocupa as autoridades de vigilância

sanitária e também a
população.
No esforço de controle do novo vírus,
uma tecnologia de
videomonitoramento
térmico está sendo
utilizada em hospitais e aeroportos na
China, Coréia e outros países da Ásia
para identificar indivíduos com febre,
um dos sintomas de
alerta da doença.
O sistema inteligente de medição de
temperatura já está
disponível no Brasil.

casos brasileiros hoje
está em 132, mas precisa de uma correção
porque ele não é definitivo, ele é muito
maior do que 132. A
equipe do Ministério
da Saúde trabalhou
até às 12h desta quinta-feira pegando as
informações dos estados, consolidou estas
informações e fechou
este número de 132
casos suspeitos, que
preenchem todos os
requisitos para serem
considerados
suspeitos. Só que restaram 213 notificações
feitas pelos estados
que ainda não foram
analisados pela nossa equipe. Essas 213
notificações poderão
ou não entrar como
casos suspeitos,” explicou o secretário-executivo.
Todas as notifica-

ções de casos suspeitos no país foram
recebidas, avaliadas
e discutidas com especialistas do Minis-

tério 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.

Governo estadual cria Centro de
Contingência do Coronavírus
A Secretaria de Estado da Saúde instituiu na
quarta-feira, dia 26, um
Centro de Contingência do Coronavírus. A
medida se deve à confirmação do primeiro
caso da doença registrado no país.
O Centro de Contingência do Coronavírus
contará com profissionais da Secretaria e
do Instituto Butantan,
além de médicos especialistas das redes
pública e privada, sob
a supervisão do Secretário de Estado da
Saúde, José Henrique
Germann. “Um trabalho conjunto a fim de
evitar uma epidemia”,
comentou.
O primeiro caso de
coronavírus foi diagnosticado na terça-feira, dia 25, num paciente
do Hospital Israelita Albert Einstein. Seguindo
o fluxo oficial definido

pelo Ministério da Saúde, o exame foi enviado para contraprova no
Instituto Adolfo Lutz,
laboratório de referência nacional para análise de amostras de casos
suspeitos.
“O primeiro caso da
doença no país foi confirmado em São Paulo;
o resultado foi positivo. O paciente estava
na Itália. Por isso, o
governo estadual, com
o apoio da Assembleia
Legislativa,
decidiu
criar este centro de contingência. As demais
medidas serão anunciadas nos próximos
dias”, complementou o
parlamentar.
Registros de Casos
Além da Itália, Edmir
Chedid explicou que
Alemanha, Austrália,
Camboja, China, Coreia do Norte, Coreia
do Sul, Emirados Ára-
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Subiu para 132 o
número de casos suspeitos de coronavírus
monitorados pelo Ministério da Saúde no
Brasil. Os dados foram repassados pelas
Secretarias Estaduais
de Saúde até quinta-feira, dia 27 e demonstram o aumento
da sensibilidade da
vigilância da rede
pública de saúde devido à inclusão de 15
países, além da China, que apresentam
transmissão ativa do
coronavírus. No total,
16 estados informaram ao Ministério da
Saúde sobre os casos
suspeitos.
Com esta mudança,
os critérios para a definição de caso suspeito enquadram agora as
pessoas que apresentarem febre e mais um
sintoma gripal, como

Foto: Pedro Paulo Souza-ASCOM MS

Coronavírus: Brasil monitora 132
casos suspeitos da doença

bes Unidos, Filipinas,
França, Irã, Japão, Malásia, Singapura, Tailândia e Vietnã estão
na lista de locais de origem ou de transição da
doença definida nesta
semana pelo Ministério
da Saúde.
A mudança levou
em conta o aumento de
casos registrados fora
do território chinês. As
orientações foram replicadas pelo governo
estadual às demais regiões administrativas.
“Por isso, ao apresentar os sintomas, a pes-

soa deve procurar um
serviço de saúde mais
próximo, como fez o
paciente que veio da
Itália”, disse.
As Secretarias de
Estado da Saúde e da
prefeitura de São Paulo estão monitorando
as pessoas que tiveram
contato com o paciente.
Todas as ações e medidas seguem protocolos
do Ministério da Saúde e da Organização
Mundial de Saúde. Para
mais informações, acesse o site www.saude.
gov.br/coronavirus.

Procon-SP orienta consumidores com
viagem marcada para países com
casos comprovados de coronavírus
Em razão de notícias
do avanço do coronavírus na Europa, principalmente na Itália, onde ao
menos, segundo a imprensa, 229 pessoas foram diagnosticadas até
o momento com o vírus,
o Procon-SP, vinculado
à Secretaria da Justiça e
Cidadania, orienta que

o consumidor não pode
ser prejudicado.
Os consumidores que
compraram passagem
aérea ou pacote turístico
com destino para Itália
ou outro país que tenha
casos comprovados de
pacientes
infectados
com o vírus, devem
procurar o Procon caso

decidam cancelar ou
postergar sua viagem
em razão da preocupação com o coronavírus.
Isso porque, nessa hipótese específica, que
não tem previsão legal,
faz-se necessário negociar com a empresa que
não pode se recusar a
oferecer alternativas ao

consumidor. Ainda de
acordo com o chefe de
gabinete do Procon-SP,
Guilherme Farid, “mesmo as empresas não tendo culpa, a lei reconhece
que a parte vulnerável
da relação é o consumidor, de modo que é ele
quem merece especial
proteção”.

Campanha de Vacinação contra a
gripe será antecipada
O Ministério da
Saúde vai antecipar a
Campanha Nacional
de Vacinação contra
a Influenza como estratégia para diminuir
a quantidade de pessoas com gripe nesse
inverno.
Primeiro,
devem ser vacinadas

gestantes,
crianças
até seis anos, mulheres até 45 dias após o
parto e idosos, historicamente mais vulnerável à doença, que
pode levar até a morte. O início da campanha está prevista para
começar no dia 23 de

março e não mais na
segunda quinzena de
abril.
De acordo com o
ministro da Saúde,
Luiz Henrique Mandetta, mesmo que a
vacina não apresente eficácia contra o
coronavírus, é uma

forma de auxiliar os
profissionais de saúde a descartarem as
influenzas na triagem e acelerarem
o diagnóstico para
o coronavírus. “A
campanha acontecerá
em âmbito nacional,
como as anteriores.
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Unidos do Álcool conquistou 99,70 pontos acumulando 9 títulos nos 41 anos de sua história

e muita força de todos os
membros de nossa diretoria
e membros de nossa comunidade. O Carnaval foi feito
todo dentro de nossa quadra, não trouxemos nada de
fora, então mostramos que é
possível fazer um Carnaval
com recursos dentro da nossa cidade.
Geison também comentou sobre o novo local do
desfile, dizendo que a nova
avenida ficou melhor do que
anteriormente. “Tem alguns
detalhes pra ser corrigido

mas o público mostrou que
o lugar é bom e bacana pra
se fazer este tipo de evento.
Pra nós das escolas ficou
muito bom. Acaba tendo a
dificuldade da locomoção e
outros detalhes que consegue ir corrigindo.
De acordo com o presidente da Fundação Cultural de Jacarehy ‘José Maria
de Abre’, Bruno Castro, ‘o
desfile das escolas superou
as expectativas tanto na presença do público cerca de 20
mil pessoas, quanto na qua-

lidade das apresentações’,
explica. Tivemos uma presença em massa de famílias,
isso é muito importante,
completa o presidente.
O vice-presidente da Unidos do Álcool, para concluir
ao Semanário, celebrou:
“fica aí nosso sentimento
de um bicampeonato bem
construído com muita determinação, garra e foco dentro do que a gente tinha que
apresentar dentro da avenida. Focamos somente no
nosso resultado”.

O presidente Geison, e sua mulher
Robiane, puxadora do samba
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beu o estandarte de ouro no
quesito “Mestre Sala e Porta
Bandeira”.
Para Geison Faustino,
Vice Presidente da Escola
de Samba Unidos do Álcool, foi uma conquista valiosa. “O sentimento de todos
os envolvidos é de extrema
felicidade por termos colocado um carnaval com
muita dificuldade neste ano
e conseguimos representar
tudo o que a gente imaginou
como sendo ideal dentro da
avenida, com muita garra

Foto: Mauro Junior

A Escola de Samba Unidos do Álcool é a bicampeã
do Carnaval jacareiense em
2020. Com 480 componentes em nove alas, três carros
alegóricos, um elemento
alegórico, representando as
comunidades do Jardim São
José e Jardim Paraíba, a Escola conquistou 99,70 pontos, acumulando seu nono
título nos 41 anos de história da agremiação e sendo
premiada também com cinco estandartes de ouro nos
quesitos ‘harmonia, bateria,
alegoria, evolução e fantasia’.
A Escola de Samba Estrela Cadente ficou em segundo lugar, com 99,30 pontos
e recebeu quatro estandartes
de ouro nos quesitos ‘comissão de frente, melodia,
enredo e samba enredo’. A
Escola de Samba Unidos
Jacarezão com 98,80 pontos ficou em terceiro lugar.
Em quarto Escola de Samba
Luz do Amanhã com 98,10
pontos. Em quinto lugar a
Escola de Samba Santa Helena com 98 pontos e rece-

Fotos: Glaucia Veloso

Unidos do Álcool é a bicampeã do Carnaval 2020

Viagem para Poços de Caldas da JAM já tem reservas
Se você gosta de Poços
de Caldas, chegou uma boa
oportunidade para você
aproveitar. A JAM está com
as reservas abertas para
essa deliciosa saída com os
Viajores.
O passeio será dias 4, 5 e
6 de dezembro com hospedagem no Palace Hotel, que
inclui 2 pernoites (sexta e sábado), 2 cafés da manhã (sábado e domingo) e 4 refeições: jantar de sexta, almoço
e jantar de sábado e almoço
de domingo.
O retorno será no domingo
(6/12/2020) após o almoço
com embarque às 14h30 do
Hotel com destino a Jacarei.
A cidade tem grande parte
de seu turismo relacionado

Piscina vulcânica em estilo romano do Palace Hotel

O hotel possui um lindo jardim

às águas sulfurosas, procuradas para banhos de imersão
e degustação, no entanto,
existem muitos outros pontos turísticos como o monu-

roteiro da JAM, os viajores
também poderão aproveitar
todas as atrações do Palace
Hotel, construído na década
de 40. O hotel cinco estre-

mento do Cristo Redentor
e diversas lojas exclusivas
para a compra de cristais e
sabonetes.
Além dos passeios que são

las encanta a todos com sua
estrutura composta por salão de jogos, quartos confortáveis, jardins, piscina
vulcânica em estilo romano

e atrações musicais todas as
noites.
As passagens já estão à
venda, sendo que o valor individual é R$ 997(novecentos e noventa e sete reais) em
apartamento duplo ou triplo
(crianças de 5 a 10 anos pagam menos). O plano de pagamento pode ser de acordo
com o que ficar melhor para
você desde que concluído
até novembro de 2020.
Mais informações: (12)
2127-1288 ou (12) 21271254, na JAM com Vânia,
Denise ou Marcy, dos eventos, e pelos e-mails eventos@jam.org.br ou jam@
jam.org.br. A JAM fica na
Praça Independência, 126 São João
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A chuva que caiu no início
da noite desta terça-feira, dia
25 em Jacareí, causou alagamentos em 58 bairros da cidade, com a interdição de 69
casas e 200 pessoas desalojadas (que foram para casas
de parentes). Não há vítimas.
Segundo dados da Defesa
Civil de Jacareí, a média de
chuva registrada foi de 121,5
mm, sendo que o acumulado
de três dias é de 302,5 mm,
o que coloca a cidade numa
situação de atenção.
O nível do Rio Paraíba subiu 1,16 metro. Segundo a
Defesa Civil, o alerta é dado
quando a elevação atinge
1,60 metro. No entanto, segundo a prefeitura as equipes já estão em alerta.
Para auxiliar a Defesa Civil na assistência à população atingida, a Prefeitura
conta com uma força-tarefa
que envolve as secretarias
municipais de Segurança e
Defesa do Cidadão, Assistência Social, Infraestrutura,
Meio Ambiente, Mobilidade
Urbana, Fundação Pró-Lar e
Saae (Serviço Autônomo de
Água e Esgoto).
Os danos materiais estão
sendo calculados, segundo o
prefeito Izaias Santana, que
ressaltou que a cidade precisa de grandes investimentos

Fotos: Lino / Divulgação

Jacareí tem força-tarefa para atender
ocorrências das chuvas

Rua Regina, no Jardim Esper, próximo ao Hospital Alvorada

em drenagem. “Nestes três
anos (2017 a 2019), a drenagem foi uma das áreas em
que mais investimos. Ainda
assim, temos pontos críticos, em especial o Vila Ita
II e o Veraneio Ijal. Hoje o
grande desafio é a drenagem
integral de toda a extensão
do Córrego do Tanquinho
para evitarmos de vez as
inundações na Vila Ita e,
também, na Diogo Fontes,
que recebem o volume de
águas desse córrego”.
Serviço - Em caso de rachaduras em paredes e muros, deslizamentos, alagamentos e quedas de árvores,
a população pode acionar a
Defesa Civil no plantão 199.

Rua em frente a Creche Municipal Profa. Cecilia

Previsão do Tempo para
Jacareí:
De acordo com a previsão
do tempo, a situação em Jacareí continua em alerta.
Na sexta-feira, as instabilidades diminuem, porém ainda há risco de ocorrências,
devido ao solo encharcado.
O sábado e domingo seguem
com tempo instável, com
chuva ao longo do dia.
Previsão para os próximos dias
28-02 - Tempo nublado
com chuva fraca (5mm)
29-02 - Pancadas de chuva
no final da tarde (10 mm)
01-03 - Chuva moderada a
qualquer hora do dia (40mm)

Bairros podem ter oscilação
no abastecimento
Devido às fortes chuvas
algumas redes de água da
cidade foram rompidas,
segundo informação do
SAAE (Serviço Autônomo
de Água e Esgoto)
Até que os reparos sejam
concluídos poderá ocorrer os-

cilação ou interrupção no abastecimento dos bairros: Terras
de São João, Terras de Santa
Helena, Jd. do Portal, Nova
Esperança, Veraneio Ijal, Chácaras Guararema, Jd. Pedramar, Parque dos Príncipes, Jd.
Paraíso e proximidades.

Guarita de condomínio no Jardim Nova Esperança foi engolido por buraco

Homem é arrastado pela enxurrado
no Veraneio Ijal

Ruas da Vila Ita alagadas

A normalização dos sistemas de abastecimento
está prevista para 18h desta
quarta-feira (26).
Em casos emergenciais, os
munícipes podem entrar em
contato com o SAAE por meio
do 0800 725 0330.

Na rua Santa Cecília a água invadiu várias casas

Creche do Jd. Emília sendo usada
como suporte para roupas e colchões
para famílias do Vila Ita

Qualquer pessoa pode
acompanhar informações sobre a oferta do tratamento
para hepatites virais B e C disponibilizado no Sistema Único de Saúde (SUS). O novo
painel informativo, lançado
pelo Ministério da Saúde, está
disponível na internet. Nele,
a população pode acessar o
quantitativo de medicamentos distribuídos aos estados,
além do número atualizado
de pessoas em tratamento. A
iniciativa faz parte das estratégias do Programa Nacional
para a Prevenção e Controle
das Hepatites Virais e confere
transparência às ações do Ministério da Saúde.
As informações do painel
de Hepatites Virais serão atualizadas trimestralmente e,
passarão por constantes aprimoramentos durante o ano de
2020. A ideia é inserir, gradativamente, o maior número de
informações possíveis.
As hepatites virais são causadas por vírus que levam à
inflamação do fígado e nem
sempre apresentam sintomas.
Entre as hepatites, o tipo C
da doença é a que apresenta
maior taxa de detecção e também a mais letal, com 26.167
casos notificados em 2018,
segundo Boletim Epidemiológico de Hepatites Virais 2019.
As hepatites B e C podem ser
transmitidas por sangue con-
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Saúde lança painel informativo sobre
tratamento das hepatites B e C

taminado, sexo desprotegido
e compartilhamento de objetos perfurocortantes.
A transparência nas informações relacionadas ao tratamento da doença é uma das
ações em que o Brasil demonstra seu comprometimento com a Estratégia Global
para Eliminação das Hepatites
Virais. A meta, liderada pela
Organização Mundial de Saúde (OMS), é eliminar a doença, como problema de saúde
pública, até 2030. Em 2016, o
Brasil passou a fazer parte da
Estratégia Global para a eliminação das Hepatites Virais.
Conheça o painel informativo
A ferramenta é um canal
de comunicação com a socie-

dade civil organizada e com
as demais esferas de gestão
do Sistema Único de Saúde.
Além de manter atualizadas
as informações sobre a distribuição dos medicamentos
para hepatites virais, confere
transparência às ações do Ministério da Saúde. No Painel é
possível acompanhar o número de tratamentos no Brasil.
Em 2019, por exemplo, 37 mil
pessoas estavam em tratamento contra a hepatite B e quase
36 mil foram tratadas para hepatite C.
Para se ter ideia da amplitude da oferta dos tratamentos
disponibilizados pelo Governo Federal, no ano passado
foram quase 13 milhões de
doses de medicamentos usados no tratamento da hepatite

B e mais de 12 milhões para
hepatite C. Entre eles estão:
alfapeginterferona, entecavir,
lamivudina, tenofovir, sofosbuvir, daclatasvir, ledipasvir/
sofosbuvir, velpatasvir/sofosbuvir, glevaprevir/pibrentasvir, ribavirina, entre outros.
Estratégias
Em 2017, o Plano Nacional para Eliminação da
Hepatite C foi pactuado no
âmbito da Comissão Intergestores Tripartite (CIT).
Em 2018, o Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas
de Hepatite C e Coinfecções
(PCDT) foi atualizado e
universalizou o tratamento
para todas as pessoas com
infecção pelo vírus da hepatite C, independentemente
da presença de cirrose.
Em 2019, foi efetivada
a oferta universal dos tratamentos para hepatite C a
partir do sucesso da reestruturação do modelo de aquisição de medicamentos. Em
2020, em parceria com o as
demais esferas de gestão do
SUS, o modelo de oferta dos
medicamentos para hepatites
virais será reformulado para
ampliar e facilitar o acesso
aos tratamentos. Além disso, o Ministério da Saúde intensificará as estratégias para
o diagnóstico da Hepatite C,
com foco em planos de mi-

croeliminação e na atenção
primária a saúde.
O PCDT de Hepatite B
e Coinfecções também se
encontra em fase de atualização. O objetivo é harmonizar as diretrizes e recomendações dos protocolos
nacionais objetivando a eliminação da infecção. Além
disso, a intensificação da
vacinação contra a hepatite B é uma prioridade do
Programa Nacional para a
Prevenção e Controle das
Hepatites Virais. Ainda que
a vacina de hepatite B esteja indicada para todas as
pessoas, a cobertura vacinal
acima de 20 anos de idade
está abaixo de 40%, ou seja,
a maior parte desta população está vulnerável à infecção pelo vírus B.
Dados de hepatites virais
no brasil
Na última década, houve
redução de 7% no número de
casos de notificados da doença no país. Em 2018, foram registrados 42.383 casos
de hepatites virais no Brasil.
Em 2008, o número foi de
45.410 casos. Os dados são
do Boletim Epidemiológico
de Hepatites Virais 2019, que
apontou, ainda, queda de 9%
no número de óbitos, saindo
de 2.362 em 2007 para 2.156
em 2017.

Entre as hepatites, o tipo C
da doença é a mais letal, com
26.167 casos notificados em
2018 no Brasil, com taxa de
detecção de 13 casos por 100
mil habitantes. A doença é
transmitida por sangue contaminado, sexo desprotegido
e compartilhamento de objetos cortantes. O tratamento
da doença é ofertado gratuitamente no SUS e cura mais
de 95% dos casos.
Já com relação à hepatite
B, foram registrados no ano
passado, 13.992 casos, o que
representa 7 casos por 100
mil habitantes. A hepatite
B pode ser transmitida pelo
contato com sangue contaminado, sexo desprotegido,
compartilhamento de objetos
cortantes e de uso pessoal e
de mãe para filho (transmissão vertical). O Ministério da
Saúde oferta a vacina contra
a hepatite B para todas as
faixas etárias. O tratamento
da doença evita complicações, como cirrose e câncer.
O Ministério da Saúde garante a prevenção por meio
de vacinas e diagnóstico,
com oferta de testes. Em
2019, o Ministério da Saúde distribuiu 19,5 milhões
de testes de hepatite B e C.
Para 2020, a expectativa é
que sejam enviados cerca de
22,4 milhões de testes para
esses tipos de hepatites.

