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Celebrado internacionalmente no dia 8 de março,
o Dia das Mulheres foi
oﬁcializado em 1975 pela
ONU. A data comemora
as conquistas políticas e
socais adquiridas pelo sexo
feminino ao decorrer da
história. Essa semana o
assunto é foco da Página 5

O professor Gustavo Montoia relata na
Coluna Opinião sobre
como a precariedade de
infraestrutura, negligência política e falta de
educação ambiental causam danos irreparáveis,
materiais e emocionais.
Página 2

A Semana de Batuíra
começa na segundafeira dia 16 com João
Luiz. Na terça-feira dia
17, será com Carlos
Abranches e no dia 18,
Francisco Anselmo. As
palestras são abertas ao
publico gratuitamente
as 19h30. Página 3

Nova lei municipal afeta previdência
de servidores municipais em Jacareí
Foto: Divulgação

Página 6

Neste sábado dia 7 tem Noel Rosa em
Duas Dimensões no teatro UNIVAP

Página 3

Qualquer peça por R$ 2,00 no Mega
Bazar da Casa Lar e JAM

Página 3

Espetáculo ‘Birita Procura-se’ é
atração de segunda-feira dia 9

Na Sessão do dia 4, os vereadores de Jacareí aprovaram projeto de lei de autoria do prefeito Izaias
Santana que alterou o Plano de Custeio do Regime de Previdência Social dos Servidores Públicos
do município. A medida altera o parágrafo 2º do artigo 7º e o Anexo I, da Lei nº 5.307, de 3 de dezembro de 2008, que Institui o Plano de Custeio do Regime de Previdência Social dos Servidores
Públicos do Município de Jacareí. Página 6

Sarampo: crianças e jovens têm até
13 de março para se vacinarem

Página 4

Brasil possui quatro casos confirmados
de coronavírus

Página 4

64% dos brasileiros adultos não está
com a caderneta de vacinação em dia

Página 4

Página 6
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Opinião
Maria e as enchentes

1º – 1866 - Em sessão ordinária, a Câmara reuniu-se
sob a presidência de Paula
Machado. A Comissão encarregada pela Câmara em 6 de
dezembro de 1865 para felicitar S.M. Imperial pelo feliz
regresso e pela dedicação a
Sagrada causa da Pátria, participou que fez presente a S.M.
os sinceros votos desta Câmara pelo já referido e S.M. Imperial dignou-se a agradecer e
a Comissão agradeceu a esta
Câmara por ter encarregado a
eles de tão honrosa missão.
2 - 1777 - O Capitão-general Martim Lopes Lobo Saldanha, Governador da Capitania de São Paulo, oficia ao
Capitão-mor de Jacareí, Lourenço Bicudo de Brito, sobre
o procedimento escandaloso
do padre Francisco José Inocêncio.
3 - 1850 - Pela Irmandade
da Santa Casa é aprovada a
planta para a construção do
Hospital, de autoria do médico Dr. Joaquim Moutinho
dos Santo.
Obs: Lançado no ano

Maria é uma mulher viúva
que reside em um bairro da periferia da cidade. Localizado em
um morro, em sua rua íngreme,
é necessário descer as escadas
para entrar em sua casa. Ao passar pela porta da cozinha você
precisa levantar as pernas para
passar pela barreira que ela colocou junto à porta, para evitar que
as águas entrem em sua casa.
Ainda assim, ao chover, baldes
ficam estrategicamente em locais de goteira naquela casa sem
laje e telhado esburacado.

passado em Portugal e recentemente
em Jacareí, o livro
“o Trisavô Brasileiro”, dos autores Ana
Luiza do Patrocínio
e do português Mário Fonseca, revela a
vida do médico Joaquim Moutinho dos
Santos, o idealizador
e projetista do prédio da Santa Casa
de Misericórdia. Um
ótimo livro para se
ler e conhecer o valor de homens que
ajudaram na construção da nossa cidade. De parabéns
os autores.
4 - 1928 – Chegam hoje
a esta cidade os quadros do
Caruzo que vêm disputar
duas taças oferecidas pela
Tabacaria Caruso, como homenagem dos cigarros democráticos. Dado o valor
do clube visitante que traz
importantes elementos como
Pepe, Rodrigues e Petro, despertará esse encontro grande
interesse no meio esportivo.

5 - 1836 - Pela lei provincial no. 41, desta data, são
dadas providências para a
conclusão da ponte sobre
o rio Paraíba, na estrada
de Jacareí para Paraibuna e
São Sebastião.
O BRASIL SÓ SERÁ
GRANDE, QUANDO SEU
POVO FOR CULTO

crição 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 17h. São 50 apartamentos single (individuais) por R$1.750 por pessoa. O apartamento duplo
fica R$ 2.100, sendo R$
1.050 para cada pessoa e
possibilidade de cada uma
pagar individualmente pelo
cartão. O triplo custa R$
1.050 por pessoa. O pagamento pode ser feito em 5
vezes sem juros no cartão,
para reservas feitas até o
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dro 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 ins-

Em Jacareí, quase 70 imóveis
foram afetados estes dias. Apesar
de noticiários culparem a chuva,
na realidade, isso é fruto de um
pensamento permanente de que
a cidade deve ser sempre asfalto, poucas árvores, rios inibidos
e desrespeito ao espaço público.

Ela precisa acordar às 5 horas da manhã para
ir ao trabalho. Talvez, levar outro par de sapato
para usar depois de passar pela rua barrenta e pegar o ônibus. A noite retorna para descansar – se
não encontrar sua casa e seus móveis embaixo de
água.

18º Congresso Estadual de
Espiritismo abre com Haroldo Dutra
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 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), Rossan-

aumentará no século XXI em
muitas áreas do planeta”, segundo o relatório.

Essa história é muito comum nas cidades brasileiras. As enchentes afetam o mais pobre, onde a
precariedade de infraestrutura somada aos vários
anos de negligência política, com rios canalizados, ruas impermeabilizadas, ausência de áreas
verdes e falta de educação ambiental causam danos irreparáveis, materiais e emocionais.
É verdade que algumas vezes afetam populações de alta renda, como aconteceu em Petrópolis
– RJ alguns anos atrás. Mas, os danos maiores
são para aqueles que não pagam seguro de residência, que adquirem suas casas e seus móveis
com muitas parcelas e que habitam na cidade
invisível, pouco atendida, por não estar inserida
na especulação imobiliária que cega para inibir o
discurso de solidariedade social.
A ONU em 2014 já apontou sobre a vulnerabilidade que este tipo de situação causa e que
entidades, órgãos públicos e administradores políticos devem perceber, pois, “a percentagem de
precipitação total proveniente de chuvas fortes

Em semanas anteriores, Belo
Horizonte – MG passou por situação semelhante.
A cidade possui mais de 70 rios canalizados em
uma ideia de modernidade da década de 1950 de
que cidade planejada é asfalto e rio escondido.
Realidade não muito diferente de São Paulo ou
de outra cidade qualquer feita para o carro e não
para o cidadão.
Segundo o geólogo Álvaro Rodrigues dos Santos, autor do livro “Enchentes e Deslizamentos:
Causas e Soluções”, 80% do volume de uma
chuva pesada escoa superficialmente, isto é, não
penetra no solo, vai para os bueiros e os locais
mais baixos na cidade, onde se acumula e forma
as enchentes.
Essas enchentes continuam afetando a vida da
Maria. Esse quadro pode mudar, quantos todos
nós, Marias e Josés, exigirmos do Poder Público
mais ações sobre o espaço físico da cidade – a
cidade que deve ser de todos – ainda negada pelas
enchentes e tantos outros problemas que afetam a
todos nós direta ou indiretamente.
Gustavo Montoia é geógrafo e doutor em
Planejamento Urbano e Regional pela UNIVAP. É docente dos Colégios Univap e da EE
Francisco Feliciano F. da Silva (Verdinho) e
pesquisador-colaborador do Laboratório de
Estudos das Cidades da Universidade do Vale
do Paraíba.

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

Bazar Bré-Chique acontece
no sábado dia 14

No sábado, dia 14, acontece
das 9h às 13h no Batuíra Projeto Renascer o Bré-Chique,
um bazar especial que vende
roupas e acessórios seminovos, de alta qualidade e por
bom preço – uma edição imperdível.
Peças como blusas, shorts,
vestidos, calças, lindo acessórios, cintos, tudo em muito
bom estado.

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

Os donos do meu coração
Há coisas das quais gosto
até o espanto: um livro novo,
por exemplo.
Abro as páginas, cheiro
a tinta, acaricio as folhas.
Quando era pequena, adorava pensar coisas loucas: por
que folha de árvore e folha
de livro? Mais tarde, aprendi
as chamadas catacreses, mas
nunca deixei de pensar sobre
a lindeza (eu ia escrever “beleza”, mas quem disse que é a
palavra exata?) das palavras.
Um livro novo é um universo inexplorado, sobretudo
quando alguém diz: “Já leu o
livro tal? Já viu o livro Y?”
Fico absolutamente instigada.
Cada livro meu tem minha
marca: leio a primeira vez,
apenas olhos e cérebro; na segunda, leio com lápis, caneta
marca texto.
Um livro não pode ser intocado; aberto, há que trazer uma mensagem: “estive
aqui”. Estive aqui, naquele
livro, um apontamento, uma
data, um ressalto, um traço.
Adoro comprar livros em

sebo por isso: encontrar pistas
do que é humano, passagem
de ônibus, pequenos folders,
lista de compras, mensagens
de qualquer religião, qualquer
coisa que signifique “estive
aqui”.
Jamais me esquecerei da experiência de quando era muito pequena e ganhei a coleção
de mestre Monteiro Lobato.
Sabendo que eu aprendera a
ler sozinha, meu pai me falara coisas como “ser livre”.
Fui entender muitos anos depois, quando minha estante
de livros já estava cheia e eu
podia escolher entre poemas
e contos, romances. O suave
toque da mãe dele nos meus
ombros e as palavras assustadoras: “Fique em silêncio
com o livro aberto à sua frente; a cada vez que você mudar
uma página, não se esqueça,
milhões de pessoas falam,
sussurram, gritam, brigam,
amam aí dentro. Em um livro, mora toda a humanidade,
seus erros e seus acertos, suas
expectativas...”

Por isso é que procuro essa
humanidade nas páginas escritas. Porque sei que lá as
personagens somos nós, os
humanos e sei também que
cada palavra “guarda uma
cilada” como quis Torquato
Neto, compositor que um dia
não aguentou mais viver.
Hoje, sei, misturo coisas
alegres e tristes.
Há dias o céu está nublado;
Lobato fará aniversário no dia
18 de abril, ele, o que um dia
quis vender livros em postos
de gasolina e farmácias. Emília me olha da estante, fofoqueira de uma figa! Emília é
dona do meu coração há muitos e tantos anos. Desde o dia
em que comecei a ler, desde
sempre.
E é isso.

Pato Fu traz o show ‘Música de Brinquedo 2’, com versões de clássicos da música
pop nacional e internacional,
interpretados com a ajuda de
novos brinquedos, instrumentos em miniatura, monstros
cantantes, além de saxofones
de plástico, kazoos, pianinho
de brinquedo e tecladinhos de
R$1,99 à solta.
Entre as cancões que ganharam versões ‘de brinquedo’ estão o Severina
Xique-Xique, clássico de
Genival Lacerda, e ‘Kid
Cavaquinho’, conhecida na
voz de Maria Alcina.

O repertório adulto somado
à sonoridade em miniatura resulta mais uma vez em diversão garantida para mamães e
filhos. Sem exclusões, todo
mundo no mesmo quadrado,
já que a música tem muitas
camadas pra todas idades,
cada turminha com sua história. Da mesma forma, cada
autor das canções ganha com
essas versões uma espécie de
homenagem, uma apresentação em embalagem de luxo
para as novas gerações.
O show acontece no sábado, dia 14 às 16h, na sala
Ariano Suassuna (Av. En-
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de Jacareí e Região

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

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

Esther Rosado é professora
de Literatura e Redação e autora de material didático para cursinho e Ensino Médio. E-mail:
estherosado@uol.com.br

www.semanario.com.br
semanariojacarei@hotmail.com | classificado@semanario.com.br
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Show ‘Música de Brinquedo 2’ com Pato Fu

genheiro Davi Monteiro
Lino, 3.595 no Pque dos Sinos). Ingressos têm que ser
retirados seu ingresso com
uma hora de antecedência.

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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João Luíz fará palestra dia 16

Carlos Abranches no dia 17

E Francisco Anselmo no dia 18

para Campinas (São Paulo),
onde trabalhou por alguns
anos na lavoura.
Mais tarde, ﬁxou residência
na Capital bandeirante, dedicando-se à venda de jornais.
Naquela época, São Paulo era
uma cidade de 30 mil habitan-

tes. Ele entregava os jornais
de casa em casa, conquistando nessa proﬁssão a simpatia
e a amizade dos seus fregueses. Muito ativo, ganhou o
apelido de “O BATUÍRA”
(nome que o povo dava à narceja, ave muito ligeira de vôo

rápido que freqüenta os charcos à volta dos lagos).
Despertado pela Doutrina Espírita, exempliﬁcou no
mais alto grau dos ensinamentos cristãos: praticava a
caridade, consolava os aﬂitos, tratava os doentes com

Acontece no sábado, dia 7
de março, das 20 às 22h no
Teatro Univap, em São José
dos Campos a apresentação
“Noel Rosa em Duas Dimensões”. Toda a renda do evento
será destinada para a AME Associação Maternal Espírita.
O musical Noel Rosa em
duas Dimensões traz a fantástica trajetória de um dos maiores e mais importante artista
da música brasileira, o grande
músico e poeta Noel Rosa.
Falecido há 82 anos, segundo alguns espíritas Noel Rosa

Foto: Divvulgação

Neste sábado, dia 7, tem
Noel Rosa em Duas Dimensões
no teatro UNIVAP

continua sua trajetória de
compositor e cantor. Ele teria
ditado 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.

Continua a campanha para
arrecadar Molho Fugini e Leite
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 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 no telefone 3952-8277.

Baile da Ressaca tem repertório eclético
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,
o ingresso custa R$ 35 por

a Homeopatia e difundia os
princípios espíritas. Fundou
o jornal “Verdade e Luz”,
em 25 de maio de 1890, que
chegou a ter uma tiragem de
cinco mil exemplares. Abriu
mão dos seus bens em favor
dos necessitados.
Batuíra criou grupos espíritas em São Paulo, Minas Gerais, e Estado do Rio, proferiu conferências espíritas por
toda parte, criou a Livraria e
Editora Espírita, onde se fez
impressor e tipógrafo.
Referindo-se a sua morte,
Afonso Schmidt escreveu:
“Batuíra faleceu a 22 de Janeiro de 1909. São Paulo inteiro comove-se com o seu
desaparecimento. Que idade
tinha? Nem ele mesmo sabia.
Mas o seu nome ﬁcou por aí,
como um clarão de bondade,

Antônio Gonçalves Da Silva “Batuíra”

de doçura, de delicadeza ao
céu, dessas pessoas que se
vão, fazendo cada vez mais
raras num mundo velho, sem
porteira…”
A Fraternidade Batuíra ﬁca
na Av. Guido Martins Moreira, nº 146, Jardim Santa Maria. Informações: 3952-8277.

Jacareí recebe cinema itinerante
gratuito na região central
A partir de quarta-feira,
dia 11, Jacareí recebe o cinema itinerante gratuito do
projeto Cine em Cena Brasil. A programação segue até
sexta-feira, dia 13, incluindo ﬁlmes nacionais e internacionais para o público de
todas as idades.
A sala itinerante ﬁcará
montada no Parque da Cidade, localizado na Avenida
Engenheiro Davi Monteiro
Lino, 489, região central de
Jacareí.
Similar a um cinema convencional, a sala possui 225
lugares, cadeiras com encosto e assentos com almofadas, ar condicionado, tela
de 26m2, sistema de som 5.1
e projeção digital 2D e 3D.
Além disso, algumas sessões contarão com recursos

Foto: Divvulgação

Na semana de 16 a 21 de
março será comemorada na
Fraternidade Espírita Cristã
Batuíra a Semana de Batuíra,
e a casa traz palestras especiais e abertas ao público a
partir das 19h30.
Na segunda-feira, dia 16,
o expositor será João Luiz.
Já na terça-feira, dia 17,
será a vez de Carlos Abranches, na quarta-feira dia 18,
Francisco Anselmo e no sábado dia 21 será exibido o
ﬁlme Além das Janelas do
grupo Amigos da Luz.
Antônio Gonçalves Da
Silva, o “Batuíra”, nasceu
na Freguesia das Águas Santas (Portugal), em 19 de março de 1839. Aos onze anos,
imigrou para o Brasil, vivendo três anos no Rio de Janeiro, transferindo-se depois

Fotos: Divvulgação

João Luiz, Carlos Abranches, Francisco Anselmo
estão na semana de Batuíra

de acessibilidade como tradução simultânea em libras,
legenda descritiva e audiodescrição.
Durante os três dias, serão
exibidas 12 sessões gratuitas dos ﬁlmes: ToyStory 4
(3D), Eu Sou Brasileiro,
Viva, Vida é Uma Festa,
Turma da Monica: Laços,
Tito e os Pássaros, O Rei
Leão e Bacurau.

As sessões são totalmente
gratuitas e não é necessária
a apresentação de ticket de
acesso. “O cinema tem capacidade para 225 lugares, portanto é importante ﬁcar atento ao horário das sessões,
pois o acesso é por ordem
de chegada”, ressalta Edson
Souza, um dos sócios da Ibirajá Produções, empresa que
coordena o projeto.

Qualquer peça por R$ 2 no
Mega Bazar da Casa Lar e JAM
A Casa Lar e a JAM realizam
neste sábado dia 7, das 9h às
13h um super Mega Bazar com
qualquer peça a R$ 2 com uma
grande variedade. É só neste sábado, portanto imperdível!
A Casa Lar atende pessoas
com deﬁciência mental com
mais de 30 anos de idade que
participam das atividades do
‘Centro Dia’ - um local que proporciona atividades básicas do
cotidiano, além de socialização
aos assistidos. É uma casa de
acolhimento e amor.
A Casa Lar ﬁca na Ladeira
Rodolfo Siqueira, 70, no centro. Informações pelo telefone:
3952-1849

pessoa e da direito um lugar
na mesa.
A realização da festa é
uma parceria da Só Shows e
da Magia Eventos, que trazem para Jacareí mais um
evento de total animação.
O baile será realizado na
Casa Branca Eventos . Informações e reservas pelos
telefones: (12) 98854-3930
e (11) 97357-6555

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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O Ministério da
Saúde confirmou o
quarto caso de contaminação do COVID-19, o novo coronavírus, em uma
adolescente de 13
anos assintomática.
Quatro
elementos
levaram a definição
do caso como confirmado: resultado
do exame de contraprova realizado pelo
Instituto Adolf Lutz
(IAL); local provável de infecção (Itá-

lia);
possibilidade
do uso de medicação
para tratar uma lesão
que pode ter mascarado os sintomas
e, ainda, a possibilidade de a paciente
apresentar sintomas
provocados pelo coronavírus nos próximos dias. A decisão
foi tomada por um
grupo de especialistas que estiveram
reunidos nesta quinta-feira (5), em Brasília, a convite do
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Brasil possui quatro casos confirmados de coronavírus

Ministério da Saúde.
Agora, o Brasil
registra quatro casos confirmados de
coronavírus. Todos

são de transmissão
importada, de pessoas que estiveram
em áreas endêmicas onde o vírus já

circula. Outros 531
suspeitos são monitorados pelo Ministério da Saúde e 315
casos já foram descartados por exame
laboratorial.
Com a confirmação da presença do
vírus no organismo,
a paciente pode desenvolver os sintomas nos próximos
dias, que são febre
associada a outros
sintomas respiratórios como tosse e

já que a jovem não
apresentou os sintomas, que incluiria febre associado
a mais um sintoma
respiratório, de acordo com os critérios
definidos pela Organização Mundial de
Saúde (OMS). No
entanto, após debate
em conjunto com a
Secretaria Estadual
de São Paulo, o caso
entra na lista de confirmados como coronavírus.

dificuldade para respirar. O período de
incubação do coronavírus é, em média,
de 14 dias. A jovem
permanece em casa
e é monitorada pela
Secretaria Estadual de Saúde de São
Paulo, bem como as
pessoas que tiveram
contato próximo.

passou por exame
do Hospital Beneficência Portuguesa
no dia 3. A amostra
coletada foi encaminhada ao Laboratório
Fleury, com a contraprova realizada pelo
Instituto Adolf Lutz
(IAL) na quarta-feira, dia 4. O resultado
do exame foi positivo para coronavírus e
Histórico do caso o caso não entrou na
A adolescente re- lista de confirmados,
tornou da Itália no inicialmente, por ser
domingo dia 1º e considerado atípico,

VENDE-SE PONTO COMERCIAL
NO PROMOVALE

Tel: 99250-7569

_________________

indireta quem não
pode tomar vacina,
seja por utilizar algum medicamento
ou por conta de alguma doença.
A cada ano as vacinas contra a gripe
contém uma composição
diferente
que varia de acordo
com os vírus mais
frequentes. Mesmo
com o empenho do
governo em realizar campanhas de
conscientização, em
2019, 796 pessoas
morreram e 3.430
foram infectados so-

mente com o H1N1.
A campanha de vacinação contra a gripe costuma ser em
abril, porém, esse
ano, com o objetivo de evitar que os
serviços de saúde
fiquem sobrecarregados, a campanha
acontece em março
com o objetivo de
evitar o avanço do
coronavírus.
Outra vacina importante é a contra a
pneumonia, conhecida como conanti-pneumocócica.
Além de ser a quarta doença que mais
mata no Brasil, são
registrados 900 mil
casos no país por
ano, segundo a Organização Mundial
da Saúde. Tosse, febre alta, náuseas e
vômitos são alguns
dos sintomas da doença. Em casos mais
leves, a pneumonia
pode ser tratada em
casa, já em casos
mais graves, é necessário que o paciente
seja internado.
A vacina é indicada para crianças,
jovens com doenças
crônicas e principalmente para idosos,
portanto é importante a vacinação para
proteger o organismo desta patologia.

Ao longo das últimas semanas, o
Ministério da Saúde
vem orientando os
estados para a consolidação das notificações dos casos
suspeitos do coronavírus. Com a finalização do processo

junto às secretarias
de saúde estaduais,
a partir do dia 2 de
março, segunda-feira, foi iniciado um
novo fluxo e adotou-se
integralmente
os dados repassados
pelos gestores locais.
Antes, cada notifica-

ção era reanalisada
pela equipe da pasta.
A ação de descentralização da consolidação dos casos procura dar agilidade de
resposta à doença.
“A partir de agora
as secretarias estaduais ficarão respon-

sáveis por fazer a
análise dos seus casos. Depois enviarão os dados mais
refinados para o Ministério da Saúde”,
explicou o secretário-executivo do
Ministério da Saúde, João Gabbardo.

Campanha de Sarampo:
crianças e jovens têm até 13
de março para se vacinarem
A Campanha Nacional de Vacinação contra Sarampo, com foco
na população de 5 a 19
anos, termina no dia 13
de março. Dados preliminares apontam que a
partir do início da ação,
dia 10 de fevereiro, até
o dia 2 de março, foram
vacinadas 28.783 pessoas nessa faixa etária.
Este é o número informado até o momento
pelas secretarias estaduais de saúde. Nesta
terceira etapa, a meta
é vacinar 3 milhões de
pessoas. Desde o início da campanha, em
janeiro, até o dia 2 de
março, 99,6 mil pessoas receberam a vacina.
A principal medida de

prevenção e controle do
sarampo é a vacinação,
disponível durante todo
o ano nos 42 mil postos
de saúde do país. Para
viabilizar a campanha,
além das demandas de
rotina, o Ministério da
Saúde enviou neste ano
3,9 milhões de doses da
vacina, 9% a mais que o
solicitado pelos estados.
Mesmo com o novo
coronavírus (Covid-19)
em evidência no Brasil e
no mundo, o Ministério
da Saúde também tem
alertado a população
quanto à importância da
vacinação contra o sarampo. A doença é grave e de alta transmissibilidade. Para se ter
uma ideia, uma pessoa

infectada pode transmitir para até outras 18
pessoas que não estejam imunes. A disseminação do vírus ocorre
por via aérea ao tossir,
espirrar, falar ou respirar. Neste caso, não
é necessário o contato
direto porque o vírus
pode se disseminar pelo
ar a metros de distância
da pessoa infectada.
As crianças são
mais suscetíveis às
complicações da doença. Nesta semana,
o país registrou o terceiro óbito por sarampo, sendo todos
de crianças. Por isso,
desde agosto de 2019,
o Ministério da Saúde
passou a adotar, como

medida preventiva, a
chamada ‘dose zero’.
Assim, todas as crianças de seis meses a menores de 1 ano devem
ser vacinadas contra
o sarampo. Basta que
os responsáveis procurem os postos de
saúde durante todo
o ano. Esta dose não
é considerada válida
para fins do Calendário Nacional de Vacinação, devendo ser
agendada, a partir dos
12 meses (1ª dose), a
vacina tríplice viral; e
aos 15 meses (2ª dose)
a vacina tetra viral ou
tríplice viral mais varicela, respeitando o
intervalo de 30 dias
entre as doses.

Brasil tem alta no número de feminicídios em 2019
São 3.739 homicídios dolosos de mulheres no ano passado, uma queda de
14,1% em relação a
2018. Apesar disso,
houve um aumento
de 7,3% nos casos
de feminicídios –
crimes de ódio motivados pela condição
de gênero.
O Brasil teve um
aumento de 7,3% nos
casos de feminicídio
em 2019 em comparação com 2018,
aponta levantamento
feito pelo G1 com
base nos dados ofi-

ciais dos 26 estados
e do Distrito Federal.
São 1.314 mulheres
mortas pelo fato de
serem mulheres –
uma a cada 7 horas,
em média.
A alta acontece na
contramão do número de assassinatos no
Brasil em 2019, o menor da série histórica
do Fórum Brasileiro
de Segurança Pública. O país teve 19%
menos mortes em
2019 que em 2018. Se
forem consideradas
apenas as mortes de
mulheres, o que inclui
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IMÓVEIS

A facilidade em
compartilhar informações de forma
rápida hoje em dia
fez com que muitas
pessoas
acreditassem em mensagens
falsas divulgadas em
aplicativos de celulares, que afirmam
que as vacinas podem causar alguns
efeitos colaterais ou
até mesmo agravar o
problema.
Outro ponto importante é que quando a pessoa é imunizada, ela acaba
protegendo de forma

VENDA SEU IMÓVEL: LIGUE 3952-1888

De acordo com um
levantamento feito
pela GlaxoSmithKline (GSK), 64% dos
brasileiros adultos
não estão com a caderneta de vacinação
em dia.
Contudo, 89% da
população tem conhecimento da importância da imunização para prevenir
doenças, mas um
terço (33%), afirma
que “não sabe muito bem” quais são
as vacinas indicadas
para a sua idade.

Foto: Divulgação

64% dos brasileiros adultos Ministério da Saúde adota
não está com a caderneta de novo fluxo de consolidação
de casos de coronavírus
vacinação em dia

também os casos que
não são classificados
como feminicídios,
houve uma diminuição de 14% – menor,
mas, ainda assim, um
recorde.
É o segundo ano

seguido em que o
número de mulheres
vítimas de homicídios cai, mas os registros de feminicídios crescem no
país. Em 2019, houve uma alta de 12%

nos feminicídios e
uma queda de 6,7%
nos homicídios dolosos de mulheres.
O
levantamento
faz parte do Monitor
da Violência, uma
parceria do G1 com
o Núcleo de Estudos da Violência da
USP e o Fórum Brasileiro de Segurança
Pública. O primeiro
levantamento
sobre feminicídios no
país foi publicado
no Monitor em 2018
e, desde então, ele é
feito todos os anos.
(fonte G1)

Jacareí (SP), 6 de Março de 2020 - Edição 1363

Dia 8 de março celebra as
conquistas e lutas das mulheres

No mês de março, dedicado
às mulheres, do dia 9 ao dia 21,
Jacareí receberá o projeto Mulheres de Peito, uma iniciativa
do Governo do Estado para a
realização de mamografias ao
lado do Parque dos Eucaliptos,
na região central.
O atendimento gratuito será
para as munícipes acima de 35
anos, de todas as regiões da
cidade. A carreta do programa
ficará disponível de segunda a
sexta-feira, das 9h às 18h. No
sábado, dia 14, haverá um atendimento especial para mulheres
convocadas, das 9h às 13h.
As mulheres de 35 a 50 anos
devem estar munidas de pedido médico ou do enfermeiro
da unidade básica de saúde,
cartão SUS e RG. Já as pacientes acima de 50 anos precisam
apresentar apenas RG e cartão
SUS. As munícipes fora dessa faixa etária também podem

Foto: Edson Lopes Jr

Programa ‘Mulheres de Peito’ oferece
exames gratuitos de mamografia a
partir de segunda-feira (9)

ser atendidas, desde que apresentem solicitação médica que
pode ter sido emitida tanto pela
rede pública quanto particular.
Caso sejam detectadas alterações no exame ou suspeitas de câncer, a paciente será
encaminhada a um serviço
de referência do SUS para fazer exames complementares,
acompanhamento ou tratamento, conforme as particularidades de cada caso.
Mulheres de Peito - O

programa Mulheres de Peito funciona em parceria
com a Fundação Instituto
de Pesquisa e Estudo de
Diagnóstico por Imagem
(FIDI). Ao todo, são oito
carretas. Cada unidade contém mamógrafo, ultrassom,
conversor de imagens analógicas em digitais, impressoras, antenas de satélite,
computadores, mobiliários
e sanitários, além de uma
equipe multidisciplinar.

Fotos: Divulgação / CMJ

Semana da Mulher

Vereadora Lucimar Ponciano

Vereadora Marcia Santos

Vereadora Sônia Patas da Amizade

Na Semana da Mulher, a
Procuradoria Especial da
Mulher da Câmara de Jacarei, criou vários eventos em
comemoração do Dia Internacional da Mulher.
A procuradoria tem como
função fiscalizar os atos no
Poder Executivo, especialmente relacionados ao recebimento, exame e encaminhamento de denúncias
de violência e discriminação contra as mulheres, a
fiscalização e o acompanhamento dos programas
de governo que visem à
promoção da igualdade de
gênero, a implementação
de campanhas educativas e
antidiscriminatórias, além
de cooperar com os demais
organismos nacionais e internacionais de defesa da
mulher.
Veja programação:
8/03 – Domingo - Cami-

nhada das Mulheres
Local de saída em frente à
Câmara Municipal de Jacareí às 8 horas até o Parque
da Cidade. Sugestão: vir de
camiseta rosa
9/03 – Segunda - Palestra: O Papel da Mulher na
Política e Exposição Atuação feminina no Poder Legislativo Jacareiense
Local: Plenário da Câmara Municipal de Jacareí.
Horário: 18h30 - Credenciamento e exposição
10/03 – Terça – Palestra:
Por uma cultura de Paz Combate à violência contra
a mulher
Local: Plenário da Câmara Municipal de Jacareí.
Horário: 18h30 - Credenciamento e exposição
11/03 – Quarta – Tribuna
Livre com o Tema: O protagonismo da Mulher na sociedade e seus desafios

Local: Plenário da Câmara Municipal de Jacareí.
Horário: início da Sessão
Ordinária a partir das 18h
12/03 – Quinta – Palestra: O protagonismo da Mulher frente à desigualdade
social e à intolerância
Local: Plenário da Câmara Municipal de Jacareí.
Horário: 18h30 - Credenciamento e exposição
13/03 – Sexta – Sessão
Solene de Outorga do Diploma Mulher Cidadã 2020
Local: Plenário da Câmara Municipal de Jacareí.
Horário: 19h
14/03 – Sábado – Palestra: Mulheres empreendedoras em destaque e novas
ações do Empreendedorismo Feminino
Local: Plenário da Câmara Municipal de Jacareí.
Horário: 14h - Credenciamento e exposição

Violência contra a mulher: 2019
acabou mal e 2020 começa pior
“A justiça sem a força é impotente; a força sem a justiça
é tirânica” (Blaise Pascal)
Infelizmente o ano de 2019
não terminou bem para as
mulheres, no que diz respeito à violência contra elas. E
pelas notícias do ano que se
inicia, se nada for feito de
mais concreto, a tendência
não é das mais animadoras.
Os números nos mostram
que estamos claramente, de
maneira analógica, começando a viver em uma situação
epidêmica de violência contra a mulher.
O Estado de São Paulo registrou de janeiro a novembro de 2019, 154 feminicídios, que já ultrapassaram os
134 casos de todo o ano de
2018. E infelizmente a região
de Campinas não tem contribuído para a redução desses
números. Inclusive nos primeiros dias de 2020 já tivemos um caso de feminicídio
em Campinas e no Estado já
houve outros tantos.
Precisamos parar de tampar o sol com a peneira;
precisamos
urgentemente
começar a curar essa nossa
ferida de maneira efetiva,
sem paliativos, e para isso é
necessário encarar a verdade:
convencemos as mulheres
que deveriam se empoderar,
não aceitar as agressões, mas
não demos ferramentas ade-

O especialista em segurança Adalberto Santos

quadas para esse enfrentamento, que é justo.
A Lei Maria da Penha deu
um grande passo nesse sentido, mas como toda lei já esta
na hora de ser aprimorada, enriquecida. Enquanto tivermos
uma justiça branda para os
crimes de agressão, de pouco
valerá a punição após a morte
de uma mulher (a maioria dos
casos de feminicídio começam
com um empurrão ou ameaça
verbal).
A sociedade não pode ter
como prioridade a punição,
mas sim evitar a morte das
mulheres. Não podemos negar que houve alguns avanços
nesse sentido, como a Lei Maria da Penha já mencionada e a
criação das Delegacias de Defesa da Mulher (DDM), mas
temos que admitir que diante
do cenário ainda é pouco. Temos que reconhecer que em
relação a este tema, a polícia

pode fazer muito pouco; a
responsabilidade é do legislativo, do judiciário e do
Executivo.
O legislativo, aprimorando
as leis de proteção à mulher,
a justiça, sendo menos complacente e tolerante nos casos
de simples agressão, sentenciando o agressor à pena
imediata - e dentre elas, passar por um programa de tratamento (na maioria dos casos
isso é uma doença psicológica e comportamental). Não
adianta simplesmente dar um
papel na mão da vítima, chamada “ordem de restrição” e
deixar que ela “que se vire”.
O executivo precisa se modernizar para que se cumpra
a determinação judicial, com
sistemas tecnológicos tais
como pulseiras eletrônicas,
que hoje permitem facilmente detectar a aproximação do
agressor com antecedência,
como acontece na Espanha e
França há alguns anos.
Para se ter ideia, no último relatório da Organização
Mundial da Saúde, o Brasil
ocuparia a 7ª posição entre as
nações mais violentas para as
mulheres, de um total de 83
países. Só espero que o Estado tome providências para
que nós, brasileiros, não sejamos considerados um dos
homens mais imbecis do Planeta Terra.

Adalberto Santos é especialista em segurança e diretor superintendente da Sigmacon. É consultor, palestrante,
analista em segurança empresarial e criminal. Possui pós-graduação de processos empresariais em qualidade,
MBA em administração e diversos títulos internacionais na área de segurança (matéria da Cidade On).

OAB tem serviço de orientação a mulher
A Ordem dos Advogados
do Brasil, de Jacareí, possui
uma comissão da mulher advogada, que tem por finalidade a proteção e resguardo ao
direito profissional da mulher
advogada, além de orientar a
mulher, de modo geral, dentro
da sociedade e seus segmentos, apoiá-la em suas ações,
resguardar um ambiente de
trabalho confortável, garantir todas as prerrogativas que
lhe são de direito, através de
palestras orientativas, informações sobre a saúde da mulher e cuidados. A comissão é
formada pela própria OAB e
se modifica a cada triênio de
acordo com a presidência nacional, estadual e subseções
Em comemoração ao dia
internacional da mulher,
dois importantes eventos
serão relizados; no sábado
dia 8 na Câmara Municipal
de Jacareí acontece palestra
de orientação jurídica à população e caminhada que se
inicia as 8h em frente a Câmara Municipal. No sábado

dia 14, em parceria com a
clínica CEAME, haverá um
serviço de orientação às
mulheres no parque da cidade, das 8h às 12h.
Nesta sexta-feira, dia 6,
haverá um café especial
para a mulher advogada na
sede da OAB com a participação da endocrinologista Nanci Paula Cravero
Shayer, que promoverá um
bate papo sobre saúde e
bem estar com exposição
de produtos e sorteio de
brindes.
A partir do mês de abril,
sempre na última quinta-feira de cada mês, o projeto “Comissão da Mulher
Orienta” irá manter um
plantão de orientação jurídica ás mulheres em situações de vulnerabilidade,
esclarecendo dúvidas em
relação à diversas situações, tais como, violência
doméstica, pensão alimentícia, guarda de menor, dentre outros. O projeto conta
com atendimento exclusivo
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dos obstáculos que foram
enfrentados para se conseguir chegar perto da lei
proposta pela Constituição
Federal de 1988, que dispõe
sobre a igualdade “Artigo 5º
- Todos são iguais perante a
lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos
estrangeiros residentes no
País a inviolabilidade do
direito à vida, à liberdade,
à igualdade, à segurança e
à propriedade, nos termos
seguintes”.

Andréa Márcia Massud Iannicelli,
presidente da comissão da mulher
advogada

de advogadas voluntárias e
será realizado na Casa do
Advogado, na Avenida Pensilvânia, nº 349.
A OAB de Jacarei tem
como presidente Carlos
Guerra e, como presidente da comissão da mulher
advogada, Andréa Márcia
Massud Iannicelli, designada para o triênio 20192021.
Foto: Divulgação

A data comemora as conquistas políticas e socais adquiridas pelo sexo feminino
ao decorrer da história, além
de ser uma importante fortalecedora pela luta
contra a desigualdade de gêneros,
que ainda é presente na sociedade.
O direito ao voto,
a lei Maria da Penha
e o direito a educação
são apenas alguns

Foto: Divulgação

Celebrado internacionalmente no dia 8 de março, o Dia das
Mulheres foi oficializado em
1975 pela ONU - Organização
das Nações Unidas.
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Na Sessão do dia 4, os vereadores de Jacareí aprovaram projeto de lei de autoria
do prefeito Izaias Santana
que alterou o Plano de Custeio do Regime de Previdência Social dos Servidores Públicos do município.
Na Tribuna, a líder do
governo na Câmara explicou que o projeto altera o
percentual de contribuição
mensal destinado à amortização do déficit técnico
previdenciário apurado pelo
Instituto de Previdência
do Município de Jacareí
(IPMJ). “Anualmente é realizada a avaliação especí-

Foto: Arquivo CMJ

Nova lei afeta custeio da Previdência
dos servidores municipais

fica do plano de previdência dos servidores efetivos
municipais,
denominada
de Avaliação Atuarial, com

a finalidade de garantir o
equilíbrio financeiro e atuarial do regime próprio de
previdência dos servidores

de Jacareí”, citou Patrícia
Juliani (PSDB), na Tribuna
da Câmara.
Ainda segundo Juliani,
com a implementação do
financiamento do custo
suplementar nos moldes
propostos, “restarão observadas as disposições estabelecidas pela Portaria n°
403/2008 da Secretaria de
Previdência do Ministério
da Economia, evitando-se
eventuais penalizações decorrentes da inobservância
da regulamentação estabelecida”, concluiu a líder do
governo.
A medida altera o parágra-

fo 2º do artigo 7º e o Anexo
I, da Lei nº 5.307, de 3 de
dezembro de 2008, que Institui o Plano de Custeio do
Regime de Previdência Social dos Servidores Públicos
do Município de Jacareí.
O projeto, que fazia parte da Ordem do Dia de 27
de fevereiro, foi adiado por
uma sessão a pedido do vereador Luís Flávio (PT). Na
sessão desta quarta-feira,
Luís Flávio destacou a necessidade da apresentação
da Avaliação Autorial por
parte do IPMJ. “A Avaliação chegou hoje na Câmara.
Trata-se de um documento

de extrema relevância para
dimensionar o regime previdenciário municipal no
médio e longo prazo”, disse. Para Luís Flávio, sua
responsabilidade enquanto
vereador “é analisar o regime previdenciário do servidor público municipal no
médio/longo prazo, afinal
os idosos não utilizam seus
recursos apenas para o bem-estar, mas, essencialmente,
para custear despesas com
médicos particulares e medicamentos, por não conseguirem acesso a médicos ou
remédios na rede de saúde
do município”.

Resultado parcial do
Alunos da zona rural recebem 30
ônibus novos para transporte escolar Proteu é divulgado
rurais de Jacareí, totalizando uma média de 34.500
km/mês. E, agora, esses trajetos serão percorridos por
estes 30 novos ônibus de última geração.
A substituição dos veículos
é parte da licitação feita pela
prefeitura em 2018. O novo

contrato oferece estes novos ônibus, equipados com
plataformas elevatórias para
serem utilizadas, quando necessário, por alunos com necessidades especiais. Cada
ônibus possui uma monitora
treinada para acompanhar as
viagens dos alunos.

Neste sábado, da 7, o Parque Santo Antônio recebe novamente o caminhão do Cata-Treco, desta vez entre as ruas
das Camélias e dos Lírios, e
Avenidas Vale do Paraíba e
Prof.ª Olinda Mercadante.
Toda a programação da Operação deste mês está no site da
prefeitura.
A Secretaria de Meio Ambiente pede que os moradores coloquem seus descartes
na frente de suas casas até às
7h30, antes de o caminhão
passar recolhendo os materiais inservíveis. O programa
acontece aos sábados com o
objetivo de recolher das casas toda sucata e utensílios
domésticos em desuso, como
pneus, móveis, colchões, geladeiras, além de material re-

ciclável em geral (vidro, metal, papel e plástico).
Confira a programação
dos demais sábados de
Março:
Dia 14 - Maria Amélia I e II.
Dia 21 - Altos de Santana
I, Altos de Santana II, Parque
Nova América, Jardim das Indústrias e Vila Zezé.
Dia 28 - Jardim Primavera e
Vila Lopes.
LEVs – As pessoas que
precisarem fazer algum tipo
de descarte podem, também,
utilizar os nove LEVs (Locais
de Entrega Voluntária). Os
LEVs estão distribuídos em
várias regiões da cidade onde
existem um descarte irregular
maior e com mais abrangência
de bairros. Confira os endereços no calendário de Serviços
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Sábado dia 7 tem Cata-treco no
Parque Santo Antônio

do Meio Ambiente também
no site da prefeitura.
Os LEVs recebem, gratuitamente, materiais recicláveis
de pequeno e grande volume,
incluindo resíduos de construção civil residencial até um
metro cúbico por viagem, móveis, pneus, eletroeletrônicos,
restos de poda e capina, lâmpadas, pilhas, óleo de cozinha,

evitando o descarte irregular
destes materiais em áreas inapropriadas, contribuindo com
o meio ambiente.
O horário de funcionamento
dos LEVs é das 8h às 20h, de
segunda a sábado, com exceção do Vila Garcia, que funciona das 8h às 17h, de segunda a sexta, e aos sábados das
8h às 13h.

A Mantenedora ‘Jacareí
Ampara Menores’ realiza
uma viagem para Serra Negra nos dias 19, 20 e 21 de junho, com saída às 7h da sede
da JAM. A viagem é muito
disputada, então você precisa
fazer sua reserva e programação de pagamento
Serra Negra, além de ser
um local muito agradável,
também é muito bom para
compras, o Hotel Da Vinci é
aconchegante e tem uma comida deliciosa.
A primeira parada acontece
em Pedreira e está prevista
para as 10h. Os viajantes terão até as 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 hospe-
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Garanta sua viagem para Serra
Negra com os viajores em Junho

O teleférico e o Cristo Redentor de Serra Negra

dagem no Hotel Da Vinci,
na Praça Central. Os viajantes serão recepcionados
com um almoço de fogão
à lenha (incluso no pacote)
com refeição completa e buffet de sobremesa (bebidas
não inclusas).
No sábado, dia 20, após o
café da manhã os viajantes
seguem para Monte Sião, o
maior pólo brasileiro de ma-

lharias, 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.
No domingo, dia 21, terá
café da manhã completo e a

partir das 12h o almoço domingueiro feito com leitão à
pururuca. O fechamento das
despesas será realizado às
14h30. A chegada a Jacareí
está prevista para as 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 até a data da viagem.
As reservas podem ser
feitas pelo telefone 21271288 das 9h às 16h ou com
a Marcy no setor de eventos
no telefone 2127-1254. A
JAM fica localizada na Praça
Independência n. 126, Bairro
do São João.

O resultado parcial do Proteu (Programa de Transporte
do Estudante Universitário),
referente ao 1º semestre de
2020, será divulgado a partir
de sexta-feira, dia 6, no site
www.edujacarei.com.br
Após a divulgação do
resultado parcial, o prazo
para recurso será de 9 a 13
de março, pessoalmente, no
‘Atende Bem’ da Prefeitu-

ra, localizado na Praça dos
Três Poderes, 73 - Centro Jacareí (térreo).
As inscrições foram realizadas em fevereiro. Os
interessados são estudantes de cursos universitários
e técnicos, residentes em
Jacareí. Os critérios para
aprovação abrangem a situação socioeconômica familiar do aluno.

Jacareí conquista 12
medalhas no tênis de mesa
As atletas Sofia Kano
e Sara Vicentin conquistaram o ouro na primeira etapa do ranking da
Liga Valeparaibana de
Tênis de Mesa, nas categorias infantil e lady,
respectivamente.
O
evento ocorreu no Sesi
de Jacareí no domingo,
dia 1, e a equipe da casa
contou com 20 atletas.
Além das medalhas de ouro,
a equipe de Jacareí conquistou
mais três medalhas de prata,
com Leonardo Pinto (mirim),
Antonio Vicentin (V70), e Italo Santos (adulto), e ainda mais
sete medalhas de bronze com
André Andrade (infantil), Tainá Camillo (Infantil), Luciano
Lucilio (V40), Dimas Coelho
(V60), Amuriel Lúcio (juven-
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ríodo da manhã e da tarde.
Para o diretor-geral da
Secretaria de Educação,
Danilo Zanutto, estes novos ônibus vão gerar mais
segurança e conforto para
os alunos da área rural do
município. São 31 rotas por
período em todos os bairros

tude), Pedro Kano (juventude
NF), e Milton Gabriel (adulto).
Para o treinador Waldemir Junior o desempenho da
equipe ‘foi muito bom para
um começo de temporada’.
E ele destacou: “O evento
marcou o início da temporada que promete mais uma vez
ser vitoriosa para o Tênis de
Mesa de Jacareí”.

Espetáculo ‘Birita
Procura-se’ é atração
de segunda-feira dia 9
A peça ‘Birita, Procura-se’,
aborda por meio
da
palhaçaria,
temas sobre a inclusão de pessoas
com deficiência
(PCD) no mercado de trabalho. O
espetáculo, que
é produzido por
PCDs, é gratuito
e acontece na segunda-feira, dia
9, na Sala Ariano
Suassuna, a partir das 19h em Jacareí.
A artista Ariadne Antico,
34 anos, autora do espetáculo, teve paralisia cerebral, afetando sua coordenação motora e fala. Ela
conta que passou por dificuldades de inclusão social,
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Trinta novos ônibus para
o transporte escolar de alunos da zona rural serão entregues para a Secretaria
Municipal de Educação de
Jacareí nesta sexta-feira, dia
6, às 8h, no EducaMais Esperança. Diariamente, 1980
alunos são atendidos no pe-

principalmente para decidir
com o que queria trabalhar, tema que deu origem
a peça.
Apesar de ser tratado um
assunto sério no enredo, a
atriz promete arrancar gargalhadas do público.

