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Nos dias 26 até dia 28
de Fevereiro de 2021,
os viajores do bem vão
embarcar com destino
para Poços de Caldas. As
reservas já estão à venda
para o imperdível passeio. O pacote inclui duas
pernoites no Palace Hotel.
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O piloto jacareiense de
motovelocidade Luís
Ferraz que é apoiado pelo
Semanário, participou do
Campeonato de Motovelocidade da Confederação
Brasileira, que aconteceu
junto com a Etapa do
Campeonato Estadual de
Goiás. Página 3

Dia 11 de agosto é comemorado o Dia do Advogado. E para marcar a data, o
presidente da OAB Jacareí,
Carlos Guerra, divulgou
um artigo em homenagem e
agradecimento aos advogados e advogadas da cidade.
Veja na Coluna Opinião na
Página 2

Jacareí já ultrapassou 2000 casos de
COVID-19 segundo Estado; 97 mortos
Foto: Semanário
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De acordo com o controle feito pelo SEADE (Sistema Estadual de Análise de Dados), Jacareí já
acumula 2027 casos de COVID-19 contaminados na cidade, desde o início da medição (abril). Segundo a Secretaria de Saúde do Município, são 1542 os casos residentes em Jacareí. O número
de óbitos pela doença chega a 97, dos quais 41 ocorreram em julho e 21 até o dia 13 de agosto.
O número de casos ativos segue o mesmo patamar médio dos últimos meses, com 34 pacientes
hospitalizados de um total de 205 casos.

Jacareí ganha mais um Parque
Linear nesta sexta (14)
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Projeto “Ciência e Cultura, vamos
brincar?” populariza conhecimento
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‘Agosto Dourado, pela conscientização
do aleitamento materno

Página 4

Projeto ‘Tocando o Futuro’
completa 16 anos
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Lei Maria da Penha faz 14 anos e
é referência mundial
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Reabertura de academias na Fase
Amarela requer cuidados
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JAM faz caldinho Verde e de
mandioca com carne
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Gestoras da Moda lança programa
2020 online
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Live Bella Polenta com música e
drive-thru acontece no domingo
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Opinião
No Dia do Advogado,
presidente da OAB Jacareí divulga homenagem

Agosto 2020
19 - 1877 – É lavrada no
Cartório de Jacareí, escritura
de venda de três escravos de
nome Manoel, José e Lins.
Manoel – preto, 12 anos
mais ou menos, natural de
Pernambuco, matriculado no
município de Bom Jardim,
em 28 de setembro de 1872 –
número 4.768.
José – preto de vinte e quatro anos de idade, solteiro,
natural da Província do Maranhão, filiação desconhecida. Matrícula no município
da União, Província do Piauí.
Na procuração passada por
Aguida Ferreira da Mota Silva, residente no sítio denominado Bella Vista em Vila da
União, para o Capitão___ Gil
Castelo Branco, João Gonçalves Nina e outros, a idade do
escravo José consta como 29
anos, solteiro, roceiro. Matriculado em 8 de setembro de
1872 sob o número 1050 da
matrícula geral.
Lins Alves – preto, vinte e
nove anos de idade, solteiro,
natural de Santo Amaro, Província da Bahia, matriculado
em 28 de junho de 1872, sob

o número 4.175.
Os escravos foram vendidos pelo valor de seis contos
de réis.
Vendedores: Dona Águida
Ferreira da Mota e Silva, José
Francisco de Mello e Francisco Cardoso da Silva.
Comprador: João da Costa
Gomes Leitão.
Procurador na venda: Antonio Cardoso da Silva. A procuração era passada no nome
de vários procuradores, estando todos eles autorizados
a efetuar a venda. Isto facilitava ao vendedor atingir seus
objetivos, já que esses procuradores/vendedores tinham
autorização e autonomia.
Assim Delfim Val Andrade,
um dos procuradores tem sua
procuração lavrada na “muito Leal e Heroica Cidade de
São Sebastião do Rio de Janeiro, Capital do Império do
Brasil”. Outro vendedor na
mesma transação passou procuração para ser seu bastante
procurador na Bahia, Domingos José Fernandes, e no Rio
de janeiro, Delfino Val e Andrade, Bastião de Souza e ou-

tros. Numa das procurações
a sorte estava lançada: “para
vender em qualquer parte do
Império seu escravo José”.
(Livro de Notas de 1877 do
Cartório de Notas do Tabelião)
14 - 1851 – Aos quatro de
agosto de mil oitocentos e
cinquenta e um nesta Matriz,
batizei com os santos óleos a
Heitor filhos de pai incógnito,
de Eugênia, escrava do Excelentíssimo Barão de Jacarehy; a cujo inocente o mesmo Barão declarou dar plena
liberdade, como se nascesse
de ventre livre, e com efeito livre e liberto para todo o
sempre e com firmeza do que
comigo assina este termo. Foram padrinhos deste inocente
Joel Francisco Malta, Dona
Francisca Maria das Dores de
Siqueira , mulher da Fabiano
Martins de Siqueira, todos
desta Paróquia. assina: Vigário Manoel Roiz da Silva- e
Barão de Jacarehy
LEIA! - A LEITURA
TORNARÁ VOCÊ UMA
PESSOA DIFERENTE!

O
BPR
Batuíra Projeto Renascer, continua
com
campanha para
arrecadar
os produtos
necessários
para
aten-

der as mãezinhas cadastradas
pelo projeto. Você pode doar
quantia em dinheiro, cobertores, produtos alimentícios,
direto no Projeto Renascer,
de segunda-feira à sexta-feira
das 9 às 15 horas.
Outra forma de ajudar é
através de um depósito na
conta do BPR: Banco Itaú -

Agência: 0240 - C/C: 830075 (CNPJ: 48.404.818/000104). Envie o comprovante
para: batuira@batuirajacarei.com.br.
O endereço do BPR é na
Avenida Roberto Lopes Leal,
1370 no Jardim Santa Maria. Telefones: 3952.2542 e
3952.8277

Caros Colegas, inicialmente,
quero cumprimentar a cada um
desejando um Feliz Dia do Advogado e da Advogada.
Nesta data, é imprescindível
recordar ensejos afetivos e de vitórias em prol da Advocacia, e,
entre elas, o que mais me deixa
entusiasmado é o fato da nossa
subseção, através dessa Diretoria
e todas as suas comissões, bem
como da Conselheira Seccional,
Dra. Marisa Migli, do nosso colégio de presidentes e, principalmente, de todos os colaboradores,
estarmos em pleno sincronismo para juntos vencermos essa pandemia.
Neste sentido, tenho muita gratidão pelos esforços na nossa Seccional e da CAASP, que, juntas,
socorreram mais de 20.000 colegas em estado de
necessidade.
São atitudes como esta que vivo, diariamente, e
em especial no nosso dia, o prazer em exercer essa
tão nobre profissão.
Não posso deixar de agradecer a minha família
pelo apoio incondicional; e, acima de tudo, a Deus,
que é o meu combustível para prosseguir lutando.
Acredito, caros colegas, com toda convicção,
que somos muitos fortes, e a única coisa que pode
nos enfraquecer é nossa desunião. Por isso, nesta
data, clamo por uma Advocacia mais unida, capaz
de defender, a qualquer custo, a verdade de que
“SOMOS FORTES, SOMOS INDISPENSÁVEIS”
Todos os anos, no nosso Dia do Advogado, faço
uma reflexão sobre nossa data primeira, no ano de
1827, quando da abertura da Faculdade de Direito
do Largo de São Francisco, em São Paulo, e a da
Faculdade de Direito de Olinda, em Pernambuco,
sendo, pois, o Dia do Advogado em nosso país,
primeiramente, a celebração de quando iniciou o
ensino das disciplinas jurídicas em nosso sagrado
território – nossa formação e o exercício pleno
dessa maravilhosa profissão.
Desta forma, é imperioso meditar sobre o papel
do Advogado e da Advogada em tempos de pandemia.
Ser e exercer a Advocacia vai muito além de
conclusões e consagrações acadêmicas, sendo,
então, a concretude profissional a voz de quem
precisa se manifestar.
Respeito a todas as demais profissões, porém,

é indiscutível que a Advocacia é
uma das funções mais nobres de
desenvolvimento da sociedade,
na luta pela não discriminação e
em proveito da inclusão, em todos
seus aspectos.
Todos nós, operadores, sabemos
que sem a existência do Advogado
e da Advogada a Justiça não seria
possível e que a melhor forma de
conhecer a importância e grandeza
de nossa profissão é exercendo-a.
Nós, Advogados e Advogadas, somos os legítimos defensores da Democracia e da sociedade, na
medida em que o Estado Democrático de Direito
garante a liberdade a todos. Portanto, defendemos
os bens mais preciosos – nossos direitos e nossa
liberdade.
Com tantas e deficientes informações, é na Advocacia que a sociedade, principalmente entre a
população mais humilde, deve depositar sua confiança e esperança, além de normas, artigos e dispositivos legais.
Assim, cabe ao Advogado e à Advogada transitar entre estes “dois mundos”, sempre na incansável busca de garantir a todo cidadão que seus
direitos e suas liberdades não sejam cerceados por
atos públicos ou de particulares.
E, para que nossa Advocacia seja plena, temos
que nos manter livres e independentes; devemos
agir com firmeza todas as vezes que tentarem calar
a voz de um Advogado ou de uma Advogada, seja
pelo autoritarismo ou pelo desrespeito às nossas
prerrogativas, deixando claro que nossa função,
como defensores de direitos, não é um patrimônio
de uma profissão, e sim um direito constitucional,
para o qual não há vantagens próprias a serviço da
liberdade da cidadania.
Nobres colegas, não se curvem jamais aos aforismos desrespeitosos e aos ataque as nossas prerrogativas, que buscam ofuscar a verdade sobre a
real função do Advogado e da Advogada.
Nós, homens e mulheres gestores de Ordem, temos a missão incondicional de garantir a todos os
Advogados e Advogadas o direito à liberdade do
pleno exercício profissional, pois, como já disse
Rui Barbosa, “A força do direito deve superar o
direito da força”.
Feliz 11 de Agosto!
Carlos Guerra é presidente da OAB Jacareí em 2020

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

Como se fosse uma primeira vez
Tudo muda, eis a grande lição do tempo; e o que nos fazia chorar todas as lágrimas,
de repente seca e não é mais
vertente.
Mudam todas as coisas,
cenários e paisagens, seres,
coisas e criaturas. Sábio é
Machado, “ o tempo põe-nos
esquecimentos e cabelos brancos…” Verdade ou mentira?
Até os livros, tímidos e enfileirados nas estantes, envelhecem. Neles, eis que subitamente as folhas amarelecem…
mas a velhice nos livros, sei lá
por que, lhes confere uma dignidade sem nome, talvez porque eles guardem a doçura e
a ansiedade de muitas e tantas
mãos que os tiveram.
Os livros são uma espécie
de testemunha do tempo, ali
quietos, sem gritos aparentes,
guardam em si o mundo que
as criaturas escreveram, ousaram, quiseram, de qualquer
forma, colorir e reinventar.
Tudo muda, a cor das casas
depois da chuva, das estações,
dos anos. Mudam os nossos
afetos mais profundos, guardados também lá dentro do
nosso peito, no silêncio das
nossas vidas, na esperança dos
nossos sonhos. Até os grandes
ódios se abrandam.
E porque tudo muda, eis que
a lembrança é sempre a que
permanece.
Lembro-me de paisagens,
criaturas, ambientes.
Nitidamente, lembro-me de
criaturas, sobretudo de seus
olhos e sons de suas palavras.
Algumas, incompletas, e,
talvez, por isso mesmo, tão
bonitas.
Determinados cabelos ou

cor de olhos me impressionam sobremaneira, anos se
passarão antes que eu possa
perdê-los de vista. Determinadas expressões me ficam na
memória, impressas a ferro e
sangue, em fogo e dor.
Cheiros e perfumes delicados também jamais me sairão
da mente. Lugares e pessoas
têm cheiros peculiares, aprendi durante a vida.
Tive uma professora de
quem jamais me esqueci:
cheirava banho recém-tomado, perfume delicado e suave,
roupa passada a ferro, limpeza,
sabonete. Quando debruçava-se sobre mim e meu caderno,
ah, o mundo era todo cheiros
inesquecíveis, havia uma tontura em mim que meus sábios
sete anos adoravam experimentar todos os dias. E tinha o
nome de uma brisa que passava ligeira: Ermínzia.
Guardo também, das criaturas que amei, o jeito das mãos.
E quanta gente guardo lá dentro de mim! Mãos grandes
e quadradas, mãos quentes,
mãos pequenas e mentirosas,
mãos de dedos curtos, simuladoras; mãos de dedos longos,
perfeitos, prontos para o teclado, alegres. Mãos de unhas
roídas...
Fotografei para nunca esquecer… não poderia esquecer tudo isso…
Há muitos outros momentos
de que jamais me esquecerei,
são lembranças tão solenes
que me doem: estar a ouvir
a Sinfonia 40 de Mozart ou
Djorak com sua Sinfonia n. 9
(Sinfonia do Novo Mundo).
Sinto-me como um castor,
guardando coisas.

Esperanças, restos, jeitos,
sons, delicadezas, mas me reservo o direito de guardar algumas amarguras porque com
elas pude ir mais longe, sobreviver.
Guardo paisagens, jardins,
um campo de trigo, um punhado de nuvens no céu.
Penso sempre que me são importantes todas as coisas que
vi: um ipê coberto de flores
amarelas, pedras na encosta
da montanha, o sol nascendo,
a lua cheia, um beija-flor estabanado, os olhos verdes de
meu filho mais novo. Guardo
a temperatura da pele de minha única filha e sua luta também é minha, Ana.
Especialmente guardo na
lembrança o rosto de meus
filhos quando pequenos, os
cheiros que eles tinham, tão
bom! E minha memória guarda ainda os cheiros do quintal
da minha infância.
Por isso, porque tudo pude
sentir e tudo ver, não guardo
a acidez de certas almas. Por
elas somente é que morreram
em mim, graças aos deuses,
certas lembranças.
E me lembrando da esperança, sei que o tempo me livrou
daquilo que macieza de algodão não foi.
E por ter acendido uma lâmpada dentro de mim, posso
hoje iluminar minha alma. E
sorrir como se tudo fosse uma
primeira vez.
Esther Rosado é professora
de Literatura e Redação e autora de material didático para cursinho e Ensino Médio. E-mail:
estherosado@uol.com.br

Gestoras da Moda
lança programa 2020 online
O Programa Gestoras da
Moda lançou sua edição deste
ano na quarta-feira, dia 12/8.
O programa está com inscrições abertas e busca estimular o empreendedorismo no
Município, com o objetivo de
promover o empoderamento
econômico e social de mulheres de baixa renda, qualificando-as para o mercado de
trabalho na cadeia de moda e
costura, por meio de formação, qualificação, monitoramento e avaliação.
A assessora da Secretaria de
Desenvolvimento Econômico
e também coordenadora do
projeto, Daniela Cambuzano,
afirmou que o programa é de
grande relevância. “obtivemos muitos resultados com o
programa realizado em 2019,
o qual gerou novas oportunidades de trabalho e renda
para as empreendedoras capacitadas.
O Programa é um curso
muito completo. Além da ca-
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BPR Projeto Renascer
precisa de sua colaboração

Dia 11 de agosto é comemorado o Dia do Advogado. E para marcar a data, o presidente
da OAB Jacareí, Carlos Guerra, divulgou um artigo em homenagem e agradecimento aos
advogados e advogadas da cidade.

pacitação em costura, vamos
tratar sobre o empreendedorismo e o empoderamento
econômico feminino, ligado
diretamente à liberdade financeira das mulheres modernas
tornando-as donas dos próprios negócios e assim, incentivar cada vez mais mulheres
trabalhadoras para este caminho”, relata.
O Programa Gestoras da
Moda é indicado para mulheres que já desenvolvem
algum tipo de atividade têxtil
e desejam aprimorar suas habilidades em costura a fim de
ampliar seu negócio a partir
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O jornal mais lido da cidade
Empresa Jornalística Semanário de Jacareí LTDA – ME
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do que elas já possuem.
Em 2019, foram mais de
600 inscritas e destas, 74 foram capacitadas e qualificadas para atuarem na cadeia
têxtil de Jacareí. As quais
tiveram muitos resultados
e abriram oportunidades no
mercado de moda e costura.
Você pode se inscrever para
o lançamento clicando aqui.
Inscrições para o programa
devem ser feitas pelo e-mail
desenvolvimento@jacarei.
sp.gov.br
Informações pelos telefones (12) 3955-9176 e (12)
99237-4733

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
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O piloto jacareiense de motovelocidade Luís Ferraz participou no dia 9/8 do Campeonato de Motovelocidade da
Confederação Brasileira, que
aconteceu junto com a Etapa
do Campeonato Estadual de
Goiás. A categoria em que
participou foi a SuperBike
Pro 1.000cc, com sua BMW
S1000RR fornecida pela
BMW Grand Brasil. O piloto
é apoiado pelo Semanário de
Jacareí.
A Etapa aconteceu no Autódromo Internacional de
Goiânia, sem público e com
controle sanitário (teste rápido de covid, uso de máscaras, desinfecção das motos e
dos equipamentos e restrição
de circulação pelos boxes do
autódromo). O evento contou
somente com transmissão pela
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Piloto jacareiense de motovelocidade
é destaque em etapa de Goiás

3

TV local e pelo canal do GoiásSuperbike no Youtube.
Ferraz alinhou na 6ª. posição no grid, fez uma boa
largada e já passou para a 4ª.
posição. Com belas disputas
conseguiu encerrar em 2º lugar na corrida, assumindo a

vice-liderança pelo Campeonato Brasileiro da CBM e do
Estado de Goiás.
O piloto jacareiense estava
sem treinar de moto desde o
início da quarentena, em março, mas manteve seus treinamentos físicos e aeróbicos em

casa, com instruções e aulas
online, o que fez muita diferença dentre os demais competidores, segundo o próprio
atleta.
Ferraz contou em entrevista ao Semanário que “estava
confiante e que sentiu que sua

resistência física estava muito
melhor que a dos adversários,
pois nos treinos livres e classificatórios, eles perdiam rendimento conforme as voltas”.
A próxima corrida a ser disputada pelo piloto acontecerá
em 30/8, no Autódromo de In-

terlagos, em São Paulo, pelo
Campeonato Superbike Brasil
e pelo Campeonato Paulista.
Mais informações e o vídeo
da corrida podem ser obtidas
nas páginas oficiais do piloto
no Facebook e no Instagram
do piloto.

Sobre o uso da máscara, o
especialista garante que não há
nenhum risco para quem pratica
esporte. “É necessário usar, porém, com alguns cuidados como
a troca em menor espaço de tempo, visto o excesso de transpiração e a umidificação da mesma.

Deve-se diminuir a intensidade
da atividade física, buscando
um recondicionamento e uma
boa adaptação da máscara para
manipulá-la o menos possível”,
alerta. Sobre a troca de gás carbônico durante as atividades
mais intensas, ele afirma que

não há grandes mudanças. “Há
mais um desconforto relacionado a máscara do que um estado
de hipercapnia (retenção de gás
carbônico), mas reforçamos a
necessidade de não buscar a todo
custo a mesma performance”,
completa.
Segundo o médico, muitas
pessoas deixaram seus exames
preventivos de lado, por medo
de procurar hospitais e clínicas,
e que as consequências dessa
decisão podem ser graves. Entre os meses de março e maio
deste ano, o Brasil registrou um
aumento de 31% nas mortes por
doenças cardiovasculares em
casa. A variação, em relação a
2019, aparece nos dados apresentados no fim de junho pela
Sociedade Brasileira de Cardio-

Dia do advogado: com impactos da
pandemia na profissão, mudanças
podem ser tendências para a carreira
como departamentos jurídicos de
empresas, estão operando quase
totalmente em home office, com
resultados que em muitos casos
revelam aumento de produtividade das equipes. “Como as
demais carreiras, a necessidade
de isolamento social tornou o trabalho telepresencial e, com isso,
passamos a utilizar ferramentas
tecnológicas para manter o relacionamento com os clientes e o
andamento das atividades. Hoje,
nós atendemos e fazemos reuniões totalmente virtuais, o que não
há pouco tempo atrás não era comum”, explica Letícia Silverio,
coordenadora do curso de Direito, na Anhanguera de Jacareí.
Outra alteração significativa
foi em relação às audiências. O
CNJ (Conselho Nacional de Justiça), em março, estabeleceu para
o Poder Judiciário um regime
de plantão extraordinário e, em
abril, procedimentos para a realização de audiências em primeira
instância, bem como julgamentos recursais, com o uso de videoconferência. “Os processos mais
recentes já funcionam de forma
eletrônica, na Justiça Comum, do
Trabalho ou Federal. A advocacia já começou a se adaptar e não
há dúvidas sobre a importância e
necessidade de tecnologia nos escritórios como forma de otimizar
os processos. Por isso, torna-se
imprescindível ao profissional a
habilidade digital para uso desses
recursos agora e também no pós-pandemia”, afirma.
“Na área do Direito podemos
dizer que as mudanças foram
rápidas e abruptas, pois as audiências só aconteciam de forma
remota em casos excepcionais.
Hoje, o excepcional virou rotina
e precisamos estar preparados
para novas mudanças que podem

surgir. Esse movimento deve
ser uma tendência, os escritórios precisam acompanhar
cada vez mais de perto a
transformação digital da
sociedade e do mundo
do trabalho, mesmo após
a pandemia, por facilitar a
operacionalização dos sistemas por parte do judiciário“,
complementa a docente.
No entanto, a mudança na carreira e na atuação dos advogados
precisa ser bem estruturada e
planejada, para garantir o direito
de acesso a todos, segundo Letícia Silveiro. Precisamos lembrar
que, além dos advogados e juízes, existem leigos envolvidos
no processo e que nem sempre
estão preparados para dispor dos
recursos tecnológicos. É uma
tendência, mas deve ser olhada
com cuidado, para preservar as
garantias das pessoas envolvidas,
como de ampla defesa, acesso e
contato com todas informações
do processo”, completa.
Em relação ao futuro do profissional, a docente não deixa dúvidas de que se destacará aquele
que se adaptar mais rapidamente
à nova realidade, aproveitando o
momento de adversidades para
desenvolver competências indispensáveis ao novo mercado de
trabalho. “A pandemia nos mostrou que além do conhecimento
técnico, indispensável à profissão, algumas softskills serão
muito valorizadas no pós-pandemia. A resiliência e flexibilidade
para lidar com o imprevisível,
organização e engajamento com
as tarefas mesmo com a distância
física da equipe, proatividade e
criatividade na entrega de soluções e a capacidade de comunicação por meio de plataformas
digitais são alguns exemplos do

matam após os 40 anos.
Infectologista sugere reforço
na higiene
Para o médico infectologista,
Rogério de Jesus Pedro, apesar
do avanço para a fase amarela,
os cuidados devem ser reforçados. “Em espaços como academias, o nível de transmissão é
elevado, pois o contato com a
respiração e partículas suspensas no ar é grande, mesmo em
um ambiente ventilado e com a
utilização da máscara”, afirma.
Distanciamento e higienização
são os pontos mais importantes,
de acordo com o infectologista. “Até que exista uma vacina
comprovadamente eficaz, o
risco ainda é muito grande. A
retomada, portanto, precisa ser
absolutamente segura”, finaliza.

JAM faz caldinho
Verde e de mandioca
com carne
Foto: Divulgação

No dia 11 de agosto é celebrado o dia do Advogado, em
referência às primeiras faculdades de direito no Brasil, criadas
ainda por Dom Pedro I. Como
uma das profissões mais antigas
do país, contando com cerca de
dois séculos, o Direito está passando por um momento intenso
de transição e mudanças na rotina de trabalho, em decorrência
da pandemia da Covid-19. Esse
novo cenário, que tem impactado
os mais de 1 milhão de profissionais regularizados na OAB (Ordem dos Advogados do Brasil),
também contribuem para uma
análise das tendências e do futuro
da área.
E ainda nos dias de hoje a
área se mantém como uma das
carreiras mais tradicionais e requisitadas do País. Prova disso,
pesquisa divulgada pelo Instituto
Semesp em maio deste ano (a 10ª
edição do Mapa do Ensino Superior no Brasil), mostrou o curso
de Direito como o mais buscado
na internet, na frente de profissões como Medicina (2º), Psicologia (3º), Administração (4º) e
Enfermagem (5º). Na rede privada, é também a graduação mais
procurada, ocupando a segunda
posição na rede pública. O estudo
também aponta o Direito como a
5ª profissão melhor remunerada,
com salário médio de R$3.987
para profissionais, entre 24 e 30
anos, admitidos no primeiro emprego.
Os impactos da pandemia na
profissão e o que se espera do
advogado do futuro
Nesse contexto de isolamento
social, que impede atividades e
encontros presenciais, a área e o
profissional estão tendo que se
reinventar. Inúmeros escritórios
e bancas de advogados, bem

logia e pela Arpen (Associação
dos Registradores de Pessoas
Naturais do Brasil).
Outro alerta é para aqueles
que procuraram na atividade
física uma válvula de escape
para a quarentena. “Sabemos
que muitas pessoas começaram
a se exercitar por conta própria
nesses meses, tanto que muitas academias até começaram a
alugar equipamentos nesse período. Mas, quando as pessoas
começam uma atividade física,
nem que seja uma caminhada,
elas precisam saber antes suas
condições de saúde, principalmente, as que estão na faixa acima dos 40 anos”, explica. Ainda
de acordo com ele, no Brasil, as
doenças cardiovasculares, como
infarto e AVC, são as que mais

que se espera do advogado do
futuro”, conclui Letícia Silverio,
coordenadora do curso de Direito, na Anhanguera de Jacareí.
Sobre a Anhanguera
Fundada em 1994, a Anhanguera já transformou a vida de
mais de um milhão de alunos,
oferecendo educação de qualidade e conteúdo compatível com o
mercado de trabalho em seus cursos de graduação, pós-graduação
e extensão, presenciais ou a distância.
Presente em todos os estados
brasileiros, a Anhanguera presta inúmeros serviços gratuitos à
população por meio das Clínicas-Escola na área de Saúde e Núcleos de Práticas Jurídicas, locais
em que os acadêmicos desenvolvem os estudos práticos. Focada
na excelência da integração entre
ensino, pesquisa e extensão, a
Anhanguera oferece formação de
qualidade e tem em seu DNA a
preocupação em compartilhar o
conhecimento com a sociedade
também por meio de projetos e
ações sociais. Em 2014, a instituição passou a integrar a Kroton.
Para mais informações, acesse:
https://www.anhanguera.com
A Kroton, faz parte da holding
Cogna Educação, uma companhia
brasileira e uma das principais organizações educacionais do mundo, atende ao mercado B2C do
Ensino Superior, levando educação de qualidade em larga escala

Para suprir as demandas
causadas
pela pandemia e viabilizar recursos para
os atendidos, a JAM
tem feito diversas
campanhas e pede
ajuda da população.”
A campanha dos bolinhos nos ajudou ,
mas precisamos continuar com outras
opções, pois as necessidades são muitas, e não sabemos
quando poderemos
voltar com os eventos”, disse
Delma Assad.
A próxima campanha será
na sexta-feira dia 7 de Agosto
das 8h30 às 11h30 com o lançamento do "Caldinho JAM/
Casa Lar". Será de mandioca
com carne e acompanha cebolinha, queijo ralado e pão, tudo
feito com muito capricho e higiene. O pote custa R$ 10,00

Foto: Divulgação

Com a transição para a Fase
3 do Plano São Paulo (amarela), voltam a poder funcionar
as academias. Especialistas, porém, alertam que o retorno deve
ser gradual e cercado de cuidados. “A primeira informação
importante é saber que as atividades físicas não devem ser retomadas na mesma intensidade
que eram feitas antes do início
da quarentena. Essa pausa pede
avaliações das condições cardiovasculares, a qual chamamos
de pré-participação esportiva, e
que são essenciais podendo assim evitar crises hipertensivas,
arritmias, lesões musculares e
até infartos”, explica o médico
coordenador da UTI Cardiológica do Hospital Vera Cruz de
Campinas, Rafael Gavinhos.

Foto: Divulgação

Reabertura de academias na Fase Amarela requer cuidados

com 500ml e pode ir direto ao
microondas.
O local de retirada é na Praça
Independência, 126 no Bairro
São João.
Informações pelos telefones:
2127-1257 e 2127-1254 ou
Delma: 99724-2363 – Sheila:
98203-0308 – Helena: 981017779 – Denise: 98845-1801 –
Marcy: 99784-1999.
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brasileiro – Convenção de Belém do Pará,
Pacto de San José da
Costa Rica, Declaração Americana dos
Direitos e Deveres do
Homem e Convenção
sobre a Eliminação de
Todas as Formas de
Discriminação contra
a Mulher.
A despeito da qualidade da Lei Maria da
Penha e do avanço por
ela proporcionado, o
Brasil ainda está longe de ser um país que
dá à mulher o respeito
que ela merece.
“A Lei Maria da
Penha é considerada
pela ONU uma das
três mais avançadas
do mundo. Por outro
lado, somos o quinto
país com maior número de mortes de mulheres”, salienta a advogada Alice Bianchini,
conselheira federal da
OAB por São Paulo
e vice-presidente da
Comissão Nacional
da Mulher Advogada.
“Onde está o erro?”,
questiona. E prossegue: “O erro está na
falta de investimentos
em políticas de equidade de gênero, já
que, quanto maior é
a desigualdade entre
homens e mulheres,
maior é o índice de
violência de gênero
– é o que mostram as
estatísticas”.
“A Lei Maria da Pe-

nha encontra no Brasil
o dilema entre paradoxo e paradigma.
Mesmo com ela, ainda
somos o quinto país
no mundo em feminicídio e o primeiro em
transfeminicídio, o feminicídio de mulheres
transexuais e travestis”, nota a advogada
Cláudia Luna, presidente da Comissão da
Mulher Advogada da
OAB SP.
“Ao avaliar os 14
anos dessa legislação
tão transformadora,
tão disruptiva, nós
ainda nos encontramos entre o paradoxo de contarmos com
essa legislação mas,
ao mesmo tempo, não
sermos paradigma de
proteção efetiva às
mulheres. No duelo
entre paradoxo e paradigma, que as vidas
das mulheres possam

efetivamente ser garantidas e cada vez
mais protegidas pela
Lei Maria da Penha”,
concita Luna.
Para a advogada
Myriam
Ravanelli,
vice-presidente
da
Comissão da Mulher
Advogada da OAB
SP, “histórica e culturalmente, a mulher
carrega o estigma de
submissão e pseudo-inferioridade em relação ao gênero masculino. E esses fatores
ainda reverberam na
atualidade
quando
tratamos da questão
da violência contra a
mulher”.
Ao enaltecer a figura de Maria da Penha
Maia Fernandes – que
“marcou a história da
cidadania feminina,
legitimando indagações e mobilizações
para a construção de

Câmara aprova ‘Agosto
Dourado, pela conscientização
do aleitamento materno

CASA BANDEIRA BRANCA

Sendo 3 dorms, 1 suíte, sala,
coz, 2 wc, garagem coberta.
R$ 165.000 B.B.

Tel: 99790-9459 Tânia
Creci 118955

________________

ACESSE
NOSSO SITE:
SEMANARIO.COM.BR

Epopeia – O périplo da farmacêutica
Maria da Penha Maia
Fernandes até que a lei
fosse concretizada é
digno de uma epopeia,
contada em detalhes
no seu livro Sobrevi-

Caixa de Assistência – O cumprimento
da Lei Maria da Penha,
que em última instância implicará uma mudança cultural, requer
atenção permanente e
iniciativas de apoio.
Nesse sentido, a Caixa
de Assistência dos Advogados de São Paulo
criou em junho último
o Auxílio Violência
Doméstica, destinado
a advogadas e estagiárias beneficiárias
de medidas protetivas
previstas na lei, e que
comprovem carência
financeira em decorrência da violência
sofrida. Elas podem
receber o auxílio
pecuniário pelo período de seis meses,
além de atendimento
psicológico na rede
referenciada da entidade ou pela plataforma de psicologia
CAASPsico.
O Auxílio Violência
Doméstica nasceu de
uma iniciativa da vice-presidente da Caixa,
Aline Fávero. “Com o
isolamento social e o
aumento da violência
doméstica, resolvemos implantar agora o
novo benefício. Como
se trata de um projeto que vinha desde o
ano passado, já contávamos com previsão
orçamentária para tanto”, relata a dirigente.
Conforme a oitava

edição da Pesquisa Nacional sobre Violência
Doméstica e Familiar
contra a Mulher, o percentual de mulheres
que declararam já ter
sofrido algum tipo de
agressão é de 27% no
Brasil, destaca a diretora da CAASP Raquel
Tamassia. “Entre estas
mulheres estão também
as advogadas que, no
contexto da violência,
encontram-se em posição de vulnerabilidade com a necessidade,
muitas vezes, de suporte financeiro e psicológico para sair do ciclo
da violência. Neste sentido foi criado o benefício, para prestar apoio
às advogadas neste momento crítico”, explica
a dirigente.
Paralelamente, CAASP e OABSP aderiram à campanha Sinal
Vermelho contra a
Violência Doméstica,
cujo foco é ajudar advogadas a denunciarem
situações de violência
vividas em casa. A ação
acontece nas farmácias
da Caixa de Assistência, espalhadas por todo
o Estado de São Paulo.
O protocolo de socorro é simples e discreto.
Basta a mulher vitimada desenhar um “X” na
mão e exibi-lo a qualquer um dos atendentes
da farmácia.
Fonte: OAB/SP

Projeto “Ciência e Cultura, vamos
brincar?” populariza conhecimento
científico; estreia acontece dia 15/8

timulando o debate
entre poder Público e sociedade civil,
além da realização
de palestras, eventos,
reuniões com a comunidade entre outras
ações de divulgação.
O projeto é de autoria do vereador Rodrigo Salomon.
Foto: Divulgação

A Câmara MuniciIMÓVEIS
pal de Jacareí aprovou
na quarta-feira, 12/8,
VENDE-SE CASA
3 Quartos. Parque Califórnia.
um projeto de lei que
Rua sem saída.
institui o “Agosto
Valor R$ 250 MIL
Dourado”, um mês de
Tel: (21) 99113-7741 Whats
________________
conscientização sobre
VENDE-SE APTO COND. VERANO
3 dorm; próximo ao Shibata, o aleitamento matervalor $110 mil. Transfere a dí- no. A proposta visou,
vida direto com a Construtora.
também, incentivar
Entrega em 2023.
Tel: 98160.0585/Siqueira
a doação de leite, es________________

uma sociedade mais
justa e igualitária” –
Ravanelli destaca que
“a Lei 11.340/2006,
que carrega o seu
nome, modificou toda
a estrutura legal nas
questões afetas à violência doméstica e
familiar, além de inspirar a adoção de legislação semelhante
em outros países, fomentando a denúncia
de violências físicas,
psicológicas, morais,
sexuais e patrimoniais
não só por parte das
vítimas, mas da família, da sociedade e do
Poder Público”.

vi… posso contar, publicado em 1994.
Em 1983, ela recebeu dois tiros de seu
companheiro
Marco Antonio Heredia
Viveros e ficou paraplégica. A versão
do agressor para os
disparos – tentativa
de assalto – foi posteriormente desmentida
pela perícia. Quatro
meses depois de baleada, quando Maria
da Penha voltou para
casa – após duas cirurgias, internações
e tratamentos -, ele a
manteve em cárcere
privado durante 15
dias e tentou eletrocutá-la durante o banho.
Ao levar seu caso à
Comissão Interamericana de Direitos Humanos da OEA (Organização dos Estados
Americanos), Maria
da Penha desencadeou
o processo legislativo que culminaria
na Lei 11.340/2006,
especificando
atos
de violência contra a
mulher em ambiente
doméstico para muito além das agressões
físicas – espancamento, queimaduras, sufocamento e outros
-, incluindo as opressões
psicológicas:
ameaças, constrangimento, humilhações,
vigilância constante,
perseguição, insultos, chantagem.

Uma programação
focada em aprendizados, divulgação e
popularização da ciência e da cultura da
infância, começará a
ser veiculada a partir
do sábado, dia 15 de
agosto, às 19h, com o
lançamento do Projeto
Ciência e Cultura, vamos brincar?, no Canal
do YouTube do Programa WASH. A iniciativa divulgará conteúdos
relacionados à Ciência,
à Cultura e às Artes, à
comunidade em geral.
O projeto será veiculado no Canal do WASH,
no YouTube.
O “Ciência e Cultura” é uma produção de três parceiros:
o Programa WASH/
STEAM
(programa
de letramento digital
para divulgação e disseminação da Ciência
nas escolas públicas,
vinculado ao CNPq);
o Movimento Nós Somos a Ciência que,
através de entrevistas
com os principais cientistas e personalidades
do país, promove a comunicação científica,
aproximando a ciência
da sociedade, com linguagem simples; e a
Cia Cultural Bola de
Meia, Ponto, Pontinho
e Pontão de Cultura da
Cultura da Infância,
Tradicional e da Educação, que já conquistou o Prêmio Escola
Viva pelo Ministério
da Cultura.
Juntos, eles reuniram
suas experiências para
oferecer conteúdos relacionados à Ciência, à
Cultura e às Artes, pro-

movendo um ambiente
de aprendizado e diversão para crianças, adolescentes, jovens, pais
e responsáveis, além
dos educadores; enfim,
para toda a comunidade.
Para Elaine Tozzi,
coordenadora
executiva do Programa
WASH e idealizadora
da proposta, o objetivo é proporcionar ao
público intergeracional
uma versão remota de
“aprender, brincando;
e brincar, aprendendo”
e estimular a cultura
científica de uma maneira divertida.
Elaine conta que
foram cerca de três
meses de preparativos
para colocar o “Ciência
e Cultura” no ar; e o resultado será um “mix”
de conteúdos de cada
parceiro, mas todos
alinhavados e dentro
de uma linha editorial
que respeite os saberes
científico e o cultural.
A programação do
Ciência e Cultura será
compartilhada entre os
três parceiros.
O WASH trará, para
a programação, a Cultura Maker (incentivando as crianças a
colocarem as mãos na
massa para aprender
ciência), rodas de conversas com estudantes
sobre Iniciação Científica, muitas produções
audiovisuais, abordando técnicas simples de
programação, além de
convidados para ensinar o como fazer (em
verdadeiras oficinas
virtuais). Além disso,
será mais um espaço

Foto: Divulgação

“A Lei Maria da
Penha é uma ação
afirmativa de enfrentamento a uma condição histórica de violência, discriminação
e opressão das mulheres somente pelo fato
de serem mulheres.
Costumo dizer que a
lei veio para resgatar
a dignidade da mulher
brasileira.” A afirmação é dela, Maria da
Penha Maia Fernandes, uma cearense de
75 anos que ajudou a
escrever o mais importante capítulo da
luta no Brasil por uma
sociedade livre do
subjugo das mulheres.
Sancionada em 7 de
agosto de 2006, a Lei
11.340 / 2006 possui
caráter inovador, principalmente por estabelecer medidas protetivas de urgência que
fazem cessar de imediato situações de violência doméstica e asseguram a integridade
de vítima. Nos locais
em que é efetivamente
aplicada, as reincidências diminuem. São
46 artigos distribuídos
em sete títulos, instituindo mecanismos de
prevenção e combate
à violência doméstica
contra a mulher conforme a Constituição
Federal (art. 226, §
8°) e quatro tratados
internacionais
ratificados pelo Estado

Foto: Freepik

Lei Maria da Penha faz 14 anos e é referência mundial,
mas Brasil ainda falha em políticas de equidade

para a divulgação das
atividades do WASH
em diversas cidades
do Brasil. Hoje, o Programa WASH tem parcerias em escolas públicas, universidades,
institutos federais dos
estados de São Paulo
e do Paraná, e pode ser
expandido para outros
estados.
Já o Movimento
Nós Somos a Ciência
contribuirá com grandes diálogos sobre a
Ciência e sua importância no dia a dia das
pessoas, tratando da
temática com os principais nomes da área;
traduzindo o linguajar
acadêmico para uma
fácil compreensão de
pessoas que não são
cientistas. O material
produzido conta com
a mediação do físico,
Wil Namen, que também é cofundador do
Ciência em Show; e
do diretor e produtor
Rafael Procópio, que
divide a cofundação do
Movimento Nós Somos a Ciência.
Outra bandeira do
Movimento, direcionada ao público, é a de
apontar caminhos profissionais, dando dicas
para incentivá-los às
carreiras científicas.
A Cia Cultural Bola
de Meia, de São José

dos Campos-SP, promete muitas brincadeiras, oficinas, produção de brinquedos,
cantigas, contação de
histórias, rodas de conversas sobre Educação
na primeira infância e
musicalização, entre
outras atrações. A Cia
já teve seu trabalho reconhecido em diversos
prêmios do Ministério
da Cultura, como o
Prêmio Pontinhos da
Cultura, Prêmio Areté
– Selo de Excelência
da Literatura Brasileira, Prêmio ASAS para
Cia Cultural Bola de
Meia e Prêmio Itaú
Unicef (Fundo das
Nações Unidas Para a
Infância) – Educação
e Cultura: experiências que transformam
– Projeto Cultura Cidadania/SP, entre outros.
O “Ciência e Cultura” será veiculado
quinzenalmente, com
programas
inéditos
aos
sábados, mas
será garantida uma
programação semanal às quartas-feiras,
no mesmo horário, às
19h, quando cada parceiro assumirá o protagonismo editorial da
semana. A duração estimada da programação, tanto no sábado
quanto às quartas, será
de uma hora.
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com Inez Valezi
tes. Inclui também 2 cafés
da manhã (sábado e domingo) e 4 refeições: jantar de
sexta-feira, almoço e jantar
de sábado e almoço de domingo. O retorno acontece
no domingo dia 28/02 após
o almoço, com embarque às
14h30.
Os viajores poderão durante a estadia, desfrutar
da piscina vulcânica com
estilo romano, incluso no
pacote. Além das belezas
do hotel, tem também no
saguão show todas as noi-

tes em piano de calda com
os melhores pianistas de
Poços de Caldas. No sábado de manhã haverá passeio
pelos pontos turísticos da
cidade e locais de compras
de cristais e sabonetes.
Mais informações: (12)
2127-1288 ou (12) 21271254 – na JAM com Marcy,
Vânia ou Denise dos Eventos, e pelos e-mails eventos@jam.org.br ou jam@
jam.org.br.
A JAM fica na Praça Independência, 126- São João.

Doces Magnólias é uma das
novidades no catálogo de Originais Netflix, a série é baseada no livro de mesmo nome
da autora Sherryl Woods e
acompanha a trajetória de três
mulheres que resolvem abrir
um empreendimento juntas
na cidadezinha de interior
estadunidense onde moram.
O clima familiar e a simplicidade country são os fatores
que ditam a atmosfera do seriado, que tem como enredo o
desenvolvimento de histórias
cotidianas das personagens.
É possível identificar logo
no início que a série é focada
em um público feminino adulto, justamente por suas protagonistas possuírem uma faixa
etária acima dos 40 anos, já

serem mães e mulheres com
suas vidas profissionais em
andamento. Nesse sentido, é
difícil não comparar a atração
com novelas, porque ela passa
a mesma ideia desse tipo de
entretenimento.
As histórias são as seguintes: Maddie (JoAnna Garcia)
é mãe de três filhos de idades
diferentes, e está passando
por um divórcio após descobrir que o marido Bill (Chris
Klein), médico da cidade,
traía ela com a enfermeira
Noreen (vivida por Jamie
Lynn Spears, sim, ela é irmã
da Britney). A segunda narrativa que acompanhamos é a
de Dana Sue (Brooke Elliott),
dona de um restaurante e mãe
de uma adolescente, também

Foto: Divulgação

Filme Doces Magnólias é focado
no público feminino

separada e com alguns problemas de saúde resultantes
de sua má forma de se alimentar. E, por fim, temos a trama
de Helen (Heather Headley),
uma advogada bem sucedida
que não teve filhos, mas ainda
tem o sonho de constituir uma

família. As amigas resolvem
juntas montar um spa em um
casarão antigo, começando a
atrair ainda mais os olhares
dos moradores do pacato local
em que vivem, virando alvos
de fofocas entre seus vizinhos,
um clássico!

Foto: Divulgação

Biscoitinhos da JAM
continuam à venda
Estão à venda os famosos biscoitinhos da Jam, mas de forma
mais caprichada ainda. O pacote
bem elaborado, contém o biscoito de sua preferência com 220
grs que dá mais ou menos 24
bolachas por apenas R$ 10,00.
Tem nos sabores, goiabinha, tareca e a chipa. Excelente opção
para acompanhar o cafezinho da
manhã ou da tarde. As reservas

Ingredientes
• 2 colheres (sopa) de manteiga sem sal
• 2 xícaras (chá) de arroz
cru
• 4 xícaras (chá) de água
fervente (800 ml)
• 2 sachês de Tempero SAZÓN® Branco
• 2 pitadas de sal
• 3 ovos batidos
• 2 colheres (sopa) de salsa
picada
• 1 lata de milho verde, escorrido
• 100 g de presunto cortado
em cubinhos
• 100 g de muçarela, em
cubinhos
Modo de preparo
1. Em uma panela grande,
coloque a margarina e leve

Foto ilustrativa

Receita arroz segredo

ao fogo para derreter. Junte o
arroz e refogue até envolvê-lo bem. Acrescente a água, o
Tempero SAZÓN® e o sal, e
deixe cozinhar em fogo baixo, com a panela semitampada, por 15 minutos, ou até
que o arroz esteja “al dente”
e que toda a água seque.
2. Retire do fogo, transfira
o arroz para uma tigela grande, junte o ovo, a salsa, o milho, o presunto e a muçarela,
e misture bem. Transfira para
um refratário, cubra com papel-alumínio e leve ao forno

médio (180 graus), preaquecido, por 5 minutos, ou até
que a muçarela derreta.
3. Retire do forno e sirva
em seguida.
Dica:
1. Substitua o milho verde
por ervilha, palmito, linguiça, salsicha etc.
2. Se desejar, utilize sobras
de arroz já cozido, acrescente 1 sachê de Tempero
SAZÓN® Branco, o ovo, a
salsa, o milho, o presunto e a
muçarela, misture bem e leve
ao forno.

Restaurante do Palace Hotel em Poços de Caldas

Live italiana Bella
Polenta com música
folclórica e drive-thru
acontece no domingo
O Circolo Italiano de Jacareí realiza sua primeira
live no domingo, dia 16 de
agosto, das 15 às 17h. A Live
Drive Thru Bella Polenta
contará com a apresentação
do grupo de dança italiana La
Tarantella e acontece paralelamente à venda de lasanha
e outras iguarias em sistema
drive-thru.
Além da dança, vão se
apresentar os cantores ítalo-brasileiros Barítono Marcos
Maciel e o cantor Ton Burgo
cantando músicas italianas, a
cantora lírica Marcia Soares e
Carlos Melani.
No drive-thru, instalado
no Jardim América, serão
vendidas lasanha, polenta
com linguiça, caponata e
pesto genovês, com os seguintes valores:

Lasanha no pote plástico
com 350g: R$25
Polenta com linguiça e
queijo no pote plástico com
500g: R$25
Polenta com molho pomodoro e queijo no pote
plástico com 500g: R$25
Caponata no pote plástico
com 200g: R$15
Pesto genovês no pote
plástico com 200g: R$15
O drive-thru fica na Av.
Edmundo de Souza, 84,
no Jd América (ao lado do
Colégio Adventista). Você
deve fazer o pedido pelo
Whatsapp 12 99185-7942.
A live será transmitida no
Facebook do Circolo Italiano de Jacareí.
Para entrar em contato
com o Circolo o telefone é
(12) 99185-7942
Foto: Divulgação

ou pagos à vista. O preço
de reserva pode ser negociado na JAM e pagos até
Janeiro de 2021.
A saída acontece na sexta-feira (26/02), às 7h30,
em um confortável ônibus
de luxo da Viação Jacareí.
O pacote inclui duas pernoites no Palace Hotel, conhecido por sua estrutura
composta por salão de jogos, quartos confortáveis,
jardins, piscina vulcânica
em estilo romano e atrações musicais todas as noi-

podem ser feitas pelos telefones:
Praça Independência, 126 no
Bairro São João.
Informações pelos telefones:
2127-1257 e 2127-1254 ou
Delma: 99724-2363 – Sheila:
98203-0308 – Helena: 981017779 – Denise: 98845-1801 –
Marcy: 99784-1999. E para retirar : Praça Independência, 126
no Bairro São João

Receita feijão preto saboroso
Ingredientes
• 1 xícara (chá) de feijão-preto cru
• 4 xícaras (chá) de água
(800 ml)
• 3 colheres (sopa) de bacon picado
• rodelas de meio gomo de
linguiça calabresa, cortadas
ao meio (85 g)
• 1/2 cebola média picada
• 2 dentes de alho picados
• 1 sachê de Tempero SAZÓN® Marrom
• 1/2 colher (chá) de sal
Modo de preparo
1. Deixe o feijão de molho por 2 horas. Escorra e
transfira para uma panela de
pressão. Cubra com a água e
cozinhe em fogo médio por
15 minutos após o início da

fervura.
2. Em uma frigideira, coloque o bacon e a linguiça, e
frite em sua própria gordura
até dourarem. Junte a cebola e o alho e refogue por 3
minutos ou até a cebola ficar transparente. Acrescente
uma concha dos grãos do
feijão cozido e amasse-os

com uma colher.
3. Adicione o Tempero
SAZÓN® e o sal, misture
bem. Volte o refogado à panela de pressão e deixe cozinhar em fogo médio, com
a panela semi-tampada, por
mais 10 minutos, ou até encorpar ligeiramente. Retire
do fogo e sirva em seguida.
Foto: Tudo Gostoso

Nos dias 26 até dia 28 de
Fevereiro de 2021, os viajores do bem vão embarcar
com destino para Poços de
Caldas. As reservas já estão
à venda para o imperdível
passeio. O valor individual
é R$ 997 (novecentos e noventa e sete reais) em apartamento duplo ou triplo,
crianças de 5 a 10 anos R$
600,00 (seiscentos reais)
e para apartamento single
R$ 1.187 (hum mil cento e
oitenta e sete reais). Os preços podem ser parcelados

Foto: Divulgação

JAM realiza viagem para Poços de Caldas para 2021
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Jacareí já ultrapassou 2000 casos de COVID-19
segundo Estado; 97 mortos
flexibilidade no funcionamento
de estabelecimentos comerciais e serviços.
Na mesma sexta-feira o prefeito Izaias Santana publicou
um novo decreto regulamentando o funcionamento dos
estabelecimentos e serviços na
cidade.
Agora, algumas atividades,
como bares e restaurantes,
voltam a funcionar com restrições e com adoção de protocolos de segurança. Outras
seguem em funcionamento
(exemplo: imobiliárias, concessionárias e escritórios), porém com regras menos rígidas
que a Fase 2 (Laranja).
Os shoppings passam a funcionar com capacidade de 40%
e horário de até 6 horas de abertura, podendo reabrir praças de
alimentação (ao ar livre ou em
áreas arejadas). O comércio e a
área de serviços também passam a funcionar com 40% de
capacidade, por 6 horas, conforme o Plano São Paulo.
Bares, restaurantes e similares podem reabrir em áreas
livres ou arejadas, com 40%
de capacidade, por 6 horas. O
atendimento presencial é até
17h. Caso a região permaneça
na Fase Amarela por 14 dias
consecutivos, após este período

guem suspensas.
Imobiliárias, concessionárias, escritórios, comércios,
serviços, centros comerciais
e similares, Shopping Center,
salões de beleza, barbearias,
centros de estética e similares,
Academias de esporte de todas
as modalidades e centros de ginástica poderão realizar atendimento presencial ao público de
segunda a sábado, limitado a 6
(seis) horas diárias, seguidas ou
não, em horário a ser definido
por cada setor, desde que limitado ao período compreendido

os bares, restaurantes e similares poderão ficar abertos até as
22h, respeitando o limite de 6
horas por dia.
Salões de beleza e barbearias
também podem atuar com 40%
de capacidade, por 6 horas diárias. Academias e centros de
ginástica podem reabrir nesta
fase. Mas a capacidade deve
ser de 30%, com horário reduzido a até 6 horas. Deve ser
feito agendamento prévio com
hora marcada e as aulas e práticas devem ser individuais. As
aulas e práticas em grupo se-

Jacareí ganha mais um
Parque Linear na sexta-feira (14), desta vez no bairro Jardim Santa Marina, na
Avenida São Jorge, na altura
do encontro com a rua João
Virgílio, em uma área onde
foi descoberto o primeiro sítio arqueológico do município, em 1987, pertencente ao
povo Tupinambás. O “Parque
Linear Tupinambás” é o segundo construído pela prefeitura. O primeiro foi o “Parque Cassununga”, no Campo
Grande, em 2019.
O espaço tem 9.746 metros
quadrados, com 525 metros
lineares, e recebeu revitalização total em toda a sua extensão, contemplando áreas
de convivência e qualidade
de vida para o bem-estar da
população local. E, para a
segurança de todos, o local
contará com monitoramento
do COI (Centro de Operações
Integradas).
As obras tiveram o acompanhamento de diversas secretarias municipais, com
várias frentes de serviço.
Toda a elaboração do projeto arquitetônico foi feita pela
Secretaria de Planejamento.
A Secretaria de Infraestrutura
fez o calçamento, a drenagem
e a iluminação de LED. E a
Secretaria de Meio Ambiente

fez o gramado, a colocação
dos brinquedos, toda a arborização e o paisagismo da
área. A Secretaria de Mobilidade, por sua vez, ficou responsável pela ciclovia.
A secretária de Meio Ambiente, Rossana Vasques, explica: “O parque linear é um
espaço dentro de uma área
urbana que é mais comprida
do que larga. Esta revitalização é destinada à conservação da área verde já existente
no espaço, e oferecerá lazer
para os moradores, que estão
com grande expectativa para
a entrega da obra”.
Além de oferecer novas
opções de esporte e lazer, os
moradores da região esperam
que a obra também leve outros benefícios, como o fomento econômico local e a
valorização dos imóveis.
História: Tupinambás e
Sítio Arqueológico – A Fundação Cultural de Jacarehy
“José Maria de Abreu” pesquisou o povo Tupinambás
no município (que deu nome
ao novo Parque Linear), e
também a história da área
em que o parque foi construído. Segundo as fontes
da pesquisa, muito antes de
os portugueses começarem
a construir seus navios para
virem ao Brasil, aqui em Ja-

Foto: PMJ

Jacareí ganha mais um Parque Linear

ção dessas tribos girava em
torno de 200 indivíduos, mas
podia atingir até 600.
Na década de 1970, durante
a terraplanagem de um terreno nas proximidades do bairro Cidade Salvador, foram
identificados vestígios desses primeiros habitantes. Era
o futuro bairro Jardim Santa
Marina. Foi este o primeiro
sítio arqueológico descoberto
no município e que impulsionou as pesquisas na cidade,
principalmente a partir de
1987, quando os arqueólogos começaram a revelar melhor os vestígios dos antigos
moradores, resultando num
achado de 14.578 peças arqueológicas, entre elas, lâminas de machado, lascas e calibradores, que hoje integram o
acervo da Fundação Cultural.

careí já havia uma população
de cinco milhões de pessoas,
que viviam suas vidas, suas
culturas, suas religiões e suas
tradições.
Entre os muitos povos, na
nossa região do Vale do Paraíba, houve o predomínio
dos grupos que falavam o
Tupi-guarani. Dentre esses,
um dos que tiveram maior
presença foi o Tupinambás.
Provavelmente, segundo pesquisas, foram eles que ocuparam a região do Jardim Santa
Marina num período estimado entre 1400 e 1525.
Os Tupinambás viviam da
agricultura, da caça e da pesca. Moravam em unidades
habitacionais chamadas malocas. Cada grupo local ou
tribo tupinambá se compunha
de 6 a 8 malocas. A popula-

O projeto de iniciação
musical ‘Tocando o Futuro’
comemora 16 anos de atividade esta semana. Desde
que foi fundado, em 11 de
agosto de 2004, já atendeu
mais de 2 mil alunos.
Apesar das aulas presenciais estarem suspensas,
por conta da pandemia, os
instrutores criaram um canal no Youtube para manter
os 268 alunos conectados
com as atividades do projeto. Com o título “O que é
música”, as aulas foram divididas em 10 módulos.
“Com aulas disponíveis
na internet, eles podem
acessar o conteúdo no horário que for mais adequado”, explica o instrutor do

Foto: Divulgação

Projeto ‘Tocando o Futuro’ completa 16 anos

projeto, o guarda civil Henrique Bortolato Neto.
Notas de Paz – O ‘Tocando o Futuro’ foi criado
em uma oficina do Projeto

Semeadores da Paz, desenvolvido pela Guarda Municipal de Jacareí, vinculada
à Secretaria de Segurança e
Defesa do Cidadão. O objetivo é promover a cidadania

por meio da música. Os instrutores são guardas civis
municipais que desenvolvem ações socioeducativas
por meio da teoria e prática
musical.
“Lembrar os 16 anos do
projeto, mesmo sem a realização de eventos para
evitar aglomerações, é uma
forma de cultivar a história
deste trabalho tão importante para a prevenção da
violência e promoção da cidadania”, destaca outro instrutor do projeto, o GCM
Marcel Gonzáles Silva.
O projeto conta, ainda,
com a participação dos instrutores: guardas civis José
Carlos da Silva e Adrielly
Cristina Lobo.

Média de novos casos por dia, calculando-se os últimos 15 dias.

entre 7h e 19h.
Para os bares, restaurantes,
padarias e similares o atendimento presencial ao público
para consumo no local fica
restrito ao período de 6 (seis)
horas diárias, seguidas ou não,
desde que após as 6h e antes das
17h, permanecendo autorizada,
após o horário de atendimento
presencial, a venda pelos sistemas “delivery” e “drive-thru”.
Nesta fase, os eventos, convenções e atividades culturais
podem acontecer desde que a

região fique por 28 dias consecutivos na Fase Amarela.
E, ao serem liberados, poderão ocorrer com 40% de capacidade, horário reduzido a
6 horas, controle de acesso,
venda apenas online, hora
marcada e assentos marcados. Além disso, os assentos
e filas devem respeitar distanciamento mínimo. As atividades em que o público fica em
pé estão proibidas.
Outras atividades que geram
aglomeração seguem proibidas.

Jacareí tem ‘1º Festival
Gastronômico On-line’

O COMTUR (Conselho Municipal de Turismo) realiza o 1º
Festival Gastronômico On-line
de Jacareí, em parceria com bares e restaurantes da cidade.
O festival pretende estimular
o processo de adaptação para o
sistema de delivery, que, nos últimos meses, cresceu significativamente no município devido à
Pandemia do novo Coronavirus.
Nesta primeira edição, serão
oito estabelecimentos, que poderão escrever até três pratos diferentes para o festival, com preços mais acessíveis também. O
‘Festival Gastronômico On-line‘
vem, também, para substituir o
concurso ‘Petiscos de Buteco’,

Foto: Divulgação

De acordo com o controle
feito pelo SEADE (Sistema
Estadual de Análise de Dados),
Jacareí já acumula 2027 casos
de COVID-19 contaminados
na cidade, desde o início da
medição (abril). Segundo a
Secretaria de Saúde do Município, são 1542 os casos residentes em Jacareí.
O número de óbitos pela
doença chega a 97, dos quais
41 ocorreram em julho e 21
até o dia 13 de agosto. O número de casos ativos segue o
mesmo patamar médio dos
últimos meses, com 34 pacientes hospitalizados de um
total de 205 casos.
A análise dos dados acumulados em 7 dias aponta para
uma esperança de queda, com
a quantidade sofrendo redução desde o dia 8 de agosto,
caindo de 372 para 262 casos
em 7 dias.
A média de casos, calculados
com base nos últimos 15 dias,
aponta para uma manutenção
da tendência de alta, estando
em 42 novos casos/dia em 13/8.
Fase Amarela – Na sexta-feira (7/8), Jacareí – assim
como toda a região do Vale do
Paraíba – avançou para a ‘Fase
3’ (Amarela), do ‘Plano São
Paulo’, que permite uma maior

um projeto da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.
É possível fazer o pedido
de refeições do festival por
meio do aplicativo ‘Pedidos
na Mão’. Os participantes poderão avaliar o festival na página oficial do Facebook do
COMTUR Jacareí. O evento
vai até o dia 30 de setembro.

País deve registrar 625 mil
novos casos de câncer até 2022

O envelhecimento da população é um dos fatores que deve
impulsionar o crescimento do
número de casos de câncer no
país nas próximas décadas. Estimativas do INCA (Instituto Nacional de Câncer) projetam, para
o triênio 2020-2022, o registro de
625 mil novos casos da doença
no período, excluindo os casos
de câncer de pele não melanoma.
“Conhecer alguns dos sintomas
pode ajudar no diagnóstico precoce e aumentar as chances de
cura da doença”, esclarece Ramon Andrade de Mello, médico
oncologista, professor da disciplina de oncologia clínica da
Unifesp (Universidade Federal
de São Paulo) e da Escola de Medicina da Universidade do Algarve (Portugal).
O especialista destaca que o
autoexame da mama é um dos
exemplos de medidas que ajudam no diagnóstico precoce:
“Uma parcela significativa das
mulheres adota o procedimento,
que procura identificar nódulos
nessa região do corpo. A doença
também pode apresentar inchaço
ou vermelhidão da pele, entre outros sintomas”.
No caso de câncer de intestino, o paciente pode observar
sintomas como diarreia ou cons-

tipação persistentes. “A perda de
peso sem motivo aparente, o aparecimento de sangue nas fezes,
náuseas e vômitos também podem indicar a presença de um tumor”, explica Ramon de Mello.
No câncer de próstata, os homens sentem alterações no fluxo
urinário, como o aumento da sua
frequência. A doença pode provocar ainda dor ou ardor durante
a micção e até mesmo sangue na
urina.
Para o câncer de estômago os
pacientes devem ficar atentos
para inchaço ou acúmulo de líquido no abdômen, além de azia,
indigestão ou úlcera. O médico
alerta ainda para sintomas como
perda de peso, dor e desconforto
abdominal.
“Os fumantes devem manter
atenção redobrada para os sintomas de câncer de pulmão”, alerta
o oncologista. Segundo ele, a doença pode provocar tosse, dor no
peito, perda de apetite, tosse com
sangue ou mucosa, entre outros.
“O importante é o paciente
ficar atento às alterações que
podem surgir no organismo. Ele
não pode ter medo de fazer uma
consulta para uma melhor avaliação. Sintomas novos não indicam
necessariamente um câncer”, explica o professor da Unifesp.

Ramon Andrade de Mello: Oncologista clínico e professor adjunto de
Cancerologia Clínica da Escola Paulista de Medicina, Universidade Federal de São Paulo (Unifesp), Ramon Andrade de Mello tem pós-doutorado em Pesquisa Clínica no Câncer de Pulmão no Royal Marsden NHS
Foundation Trust (Inglaterra) e doutorado (PhD) em Oncologia Molecular pela Faculdade de Medicina da Universidade do Porto (Portugal)

