Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

Edição 1400 - 27 de Novembro de 2020 - Ano 26 - Distribuição gratuita - Venda proibida

Em função da pandemia,
a Paróquia Nossa Senhora
do Paraíso realiza um almoço drive thru com uma
live especial do Peleco no
domingo, dia 20 de dezembro das 11h às 14h30. E
quem quiser poderá fazer
uma foto lembrança com o
padre Tiago. Página 3

Rogério Nakata fala
em seu texto “Fuja da
síndrome do F.O.M.O.
nesta Black Friday!”
sobre as ofertas ilusórias de produtos que tiveram altas repentinas
no início do mês. Veja
na Coluna Opinião na
Página 2

Rompendo um longo período fora das telas, aos
86 anos, Sophia Loren é
uma força da natureza.
A estrela italiana é uma
das maiores atrizes do
cinema e agora protagoniza a ‘Rosa e Momo’
filme recém lançado na
Netflix. Página 5
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Izaias apresenta nomes que chefiarão
departamentos do Executivo Municipal

Páginas 6

O perigo do adiamento de diagnósticos
em meio à pandemia de Covid-19
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Ajude o BPR a fazer o Natal + Feliz
para as mães assistidas da entidade

Página 2

Bazar de Artesanato da Associação de
Combate ao Câncer em Dezembro

Página 3

O prefeito reeleito de Jacareí, Izaias Santana, anunciou nesta quinta-feira (26/11) os secretários municipais, secretários-adjuntos, subsecretário e presidentes de autarquias e
fundações para o mandato 2021-2024. Confira quem compõe a Administração Municipal
a partir de janeiro. Página 6

‘Dia Nacional da Não Violência Contra
a Mulher’ estimula autoestima

Página 3

Doar sangue é um ato que pode salvar
vidas. Seja doador!

Página 4

Cidade Jardim ganha praça com
Academia ao Ar Livre
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Mudança de sistema prorroga prazo
para recolhimento de ISSQN
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Benedicto Sergio Lencioni

Novembo/Dezembro -2020
24 - 1884 – Neste dia a Câmara convocada deixou de realizar sessão, pela ausência dos
vereadores: Tenente Coronel
Delfino Martins de Siqueira,
Doutor Cesário Alves da Silva
Ramos, Onofre de Oliveira Ramos, Diogo de Araújo Ferraz
Sobrinho e Capitão Laudelino
José de Moraes. Só compareceu o Capitão Francisco Lopes
Chaves, presidente
25 - 1927 – Falece o senhor
Constantino da Serra Fontes,
português, que viera de Trás-Os-Montes/Portugal e era viúvo de
Maria Alves de Deus, com quem
se casou em Amparo. Deixou
cinco filhos: Benedito da Serra
Fontes, Usno, Innocência, Maria
e Arminda. Constantino foi um
grande plantador de arroz na várzea do Paraíba.
26 - 1940 – Toma posse em
São Paulo, do cargo de prefeito

nomeado pelo Governo do Estado, Gilberto Martins Moreira, na
vaga de Odilon Augusto de Siqueira que se exonerou para ocupar o cargo de Coletor Estadual.
27 - 1949 – O Padre Dr. Ramon Ortiz cria o Dispensário
Nossa Senhora das Graças, para
ajudar famílias carentes.
28 - 1976 É realizada a XXVII
Feira de Arte, Artesanato e Folclore. Na Praça Barão do Rio
Branco são realizadas as seguintes atrações: 10 horas “Rizzo e seus Palhacinhos”; 14
horas – “Banda de Bragança” –
15h30min horas – o Grupo Folclórico “Mocambo do Zumbi”
apresenta “Capoeira”.
29 - 1980 – É fundada a Sociedade Amigos de Bairros do
Jardim Paraíba, Jardim São José
e Adjacências – SABAJA. Seu
presidente – Evaristo Resende

do Prado.
30 - 1980 – Telma de Nazaré
Rodrigues de Bragança realiza
a 1ª Mostra de Artes, com trabalhos de sua autoria e de suas
alunas, no salão do Brito Hotel.
1°/dezembro 1940 - Tem início a “Hora de Verão”, adiantando-se em 60 minutos em relação
à hora legal.
“A iluminação dos logradouros públicos, enquanto vigorar a
“Hora de Verão”, será suprimida
diariamente até 90 minutos, em
dois períodos, variáveis de acordo com as regiões do país”.
*
Na Livraria SKILO, você
encontra, ou pode solicitar
autografado para presente, os
livros do autor desta coluna sobre a História de Jacareí.
Um presente no tamanho
do seu bolso, que dura a
vida toda.

Opinião
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Mudança de hábitos reduz riscos,
orienta médico oncologista
Alimentação saudável, práticas
de exercícios regulares e a manutenção do peso saudável são
algumas das recomendações para
prevenir as doenças oncológicas.
“O consumo do cigarro deve ser
abolido de uma vez por todas. O
câncer de pulmão, causado pelo
consumo do tabaco, é a neoplasia mais comum em todo mundo”, alerta o oncologista Ramon
Andrade de Mello, professor da
disciplina de oncologia clínica da
Unifesp (Universidade Federal de São Paulo), da
Uninove e da Escola de Medicina da Universidade
do Algarve (Portugal), no Dia Nacional de Combate ao Câncer, comemorado no dia 27 de novembro.
Para as mulheres, a orientação inclui ainda
exames preventivos do câncer do colo do útero a
cada três anos para aquelas que estão entre 25 e 64
anos, além da amamentação, que reduz os riscos
de câncer por controlar hormônios que favorecem
o surgimento da doença e contribui na eliminação
e renovação de células que poderiam apresentar
lesões. “A vacina contra o HPV nas meninas de
9 a 14 anos e nos meninos de 11 a 14 anos vai ajudar a reduzir significativamente os riscos”, explica
Mello. Segundo ele, a vacina contra a hepatite B
também não deve ser esquecida.
“O consumo frequente de bebidas alcoólicas e
de alimentos ultraprocessados tem provocado o
aumento dos casos de câncer de estômago”, aponta

o pesquisador. Por outro lado, ele
lembra que o uso de protetor solar
está mais comum e tem ajudado
na prevenção do câncer de pele.
Tratamento
Os tratamentos de tumores
cancerígenos vêm evoluindo nas
últimas décadas aliando os métodos tradicionais – quimioterapia,
radioterapia ou cirurgia – e as terapias genéticas, que atuam nas
mutações dos genes das células
defeituosas para eliminá-las.
Entre os novos procedimentos, as terapias-alvo
atuam diretamente nas moléculas essenciais para o
funcionamento das células cancerígenas, freando a
sua expansão. “Um outro método de tratamento é a
imunoterapia, que vai estimular as próprias células
de defesa contra o câncer. Cada paciente é um caso
e a decisão cabe aos profissionais que acompanham o paciente”, explica o professor da Unifesp.
Um outro novo método de tratamento utiliza as
células CAR-T, que são modificadas geneticamente em laboratório dos linfócitos T, estimulando o
desenvolvimento que vai reconhecer as células tumorais e são reintroduzidas no paciente.
Ramon Andrade de Mello, professor da disciplina
de oncologia clínica da Unifesp (Universidade Federal de São Paulo), da Uninove e da Escola de
Medicina da Universidade do Algarve (Portugal).

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

Esther Rosado

Orquídeas em Braile
Há dias que somos feitos de
palavras e elas saltam no ar,
ferem ou consolam, com sua
música mais que exata. Se ferem, bom é pular este dia, tomar
cuidado para que não alcancem
quem espera de nós a alegria.
Há dias em que o sol brilha em
nós e iluminamos; há outros que
somos pura sombra, ignorância,
egoísmo e magoamos, ferimos.
Por quê? Não sabemos. Humanos, ferimos inocentes, tecemos
vinganças. E nos apossamos da
raiva. Por quê?
Há dias em que somos feitos
de silêncio e asperezas; outros
em que nosso amor transborda
por tudo quanto nos cerca, desde as árvores de casca grossa e
ampla copa até a fila de formigas
marrons, inquietas, rápidas, que
correm sobre a grama em busca
de alguma coisa escondida, folha
verde, resto de pão ou libélula
morta... E que pressa têm!
Em outros, sentimos essa adaga e sua lâmina afiada no pesco-

ço, mas, por detrás do silêncio,
também sabemos ouvir a música
da chuva, embora muitas vezes
pensemos ter perdido a chave de
nós mesmos, a senha do cofre e
dos cartões de crédito. Aos poucos, aprendemos a gostar do silêncio e das formigas, das tardes
chuvosas de que sentimos falta e
viramos a página do nosso livro
sem nenhuma mágoa ou dor: a
história foi, certamente, inventada por um maluco autor que, na
pressa de terminá-la, deixou tantas páginas em branco... Então,
podemos colocar um fecho usando as palavras que nos interesse:
brandas, intensas e alegres.
Há muitos silêncios no mundo
e sabemos que são quebrados por
gritos de angústia, mas há também grandes inventos, vacinas,
máquinas, robôs, remédios para
a dor e os ódios, um labirinto e
seus jardins secretos, suas portas
falsas, seus bancos de pedra lisa
e brilhante. Reinventamos, então, o nome de todas as coisas e

vamos escrevendo histórias para
o tatear dos cegos: orquídeas em
Braile, laranjas que, apalpadas,
deixam sentir um cheiro doce e
sua redondeza, um poema que
dedos decifram ávidos pelas rimas, uma folha e suas nervuras,
um fruto e sua semente, um galho e seu pequeno ninho.
E então descobrimos o porquê de nascerem jasmins do
Marrocos e seu perfume delicado como um sussurro, e porque descobrimos, esta adaga
afiada já não corta mais, não há
tanta dor na vida, mas a música alegre do mundo. E por ser
novembro, já não temos medo
de nada. E por ser novembro,
eu quis roubar um jasmim do
Cabo que, intrometido, saiu
fora da grade de um jardim.

Opinião
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Fuja da síndrome do F.O.M.O.
nesta Black Friday!
Com a Black Friday ocorrendo nesta semana muitos consumidores começam a suar frio
despertando, em muitos, os mais
profundos e primários dos sentimentos, o de ir à caça. E estímulos
não faltam para isso pois, basta
entrar nas redes sociais, assistir a
televisão ou conversar com amigos que fica fácil constatar que a
temporada de caça às compras foi
aberta com “ofertas imperdíveis”.
Ofertas estas que podem ser ilusórias, onde em muitas ocasiões, será a metade do
dobro se o consumidor não se importar com seu
rico dinheirinho ou, se simplesmente, por falta
de tempo, não acompanhou nos últimos 60 dias
os preços dos produtos que tanto ansiava para a
semana mais esperada do ano. Tudo isso porque
pesquisas realizadas pelo PROCON apontaram
que muitos produtos ofertados na Black Friday
tiveram, misteriosamente, uma repentina alta
no início deste mês para depois serem vendidos
pelo mesmo valor comercializado em meados
de Outubro, por exemplo. É bom sempre ressaltar que grandes varejistas com o objetivo de entender como funciona a cabeça do consumidor
investem pesado em pesquisas voltadas à neuroeconomia com o único objetivo: FAZER VOCÊ
GASTAR MAIS nesta época entendendo melhor seu perfil, mas também suas preferências.
No entanto como ainda estamos em tempo de
pandemia, apesar de muitos acharem que ela
não mais existe e com um décimo terceiro mais
magrinho, já que muitos tiveram contratos de
trabalho suspensos, só faz sentido comprar alguma coisa se você, primeiro vinha comparando
a variação de preços do produto desejado e o segundo ponto e talvez O MAIS IMPORTANTE
que é perguntar a si mesmo: SERÁ QUE REALMENTE EU PRECISO DISSO?
E por que esta pergunta é tão relevante? Simplesmente para que você não seja arrastado pelo
efeito manada ou pelo que a Economia Comportamental chama de F.O.M.O. que é a sigla
em inglês de Fear of Missing Out, que nada
mais é, que o medo de ficar fora, que resumindo
é aquele sentimento que você tem de ser a única
alma bondosa neste mundo que está perdendo as
“ofertas incríveis” da semana da Black Friday.
Para isso vai aí uma primeira dica: Se você não
precisa realmente daquilo e se não estava planejado para este gasto evite fazer uma aquisição
desnecessária, principalmente se, você já tem
outros compromissos assumidos. Portanto, não
faz o menor sentido assumir mais uma despesa
mensal, principalmente num momento tão complicado pelo qual estamos passando e com um
novo aumento de número de casos da Covid-19
pelo país e pelo mundo mas também da possibilidade, após o segundo turno das eleições, de
termos mais restrições sanitárias caso haja a
confirmação de uma segunda onda, percebida
principalmente, pela ocupação sistemática de
mais leitos hospitalares com pacientes infectados pelo corona vírus.
Outra dica importante se você não se planejou para esta semana desabilite notificações no

Rogério Nakata é Planejador Financeiro CFP®
da Economia Comportamental e palestrante sobre
os temas Educação Financeira e Planejamento Financeiro de grandes organizações. E-mail: atendimento@economiacomportamental.com.br

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

Ajude o BPR a fazer o Natal + Feliz
para as mães assistidas da entidade
O Batuíra Projeto Renascer, entidade que atende
as mães gestantes, realiza
campanha para tornar o Natal das mães atendidas pela
entidade e seus filhos, mais
feliz. Para as crianças o BPR
solicita doações como: Kit 1
brinquedo + 1 conjunto de
roupa + 1 sapato.
Você pode retirar a sacola com os dados da
criança direto no BPR a
partir de segunda-feira dia
16 das 10 às 15 horas e de-

verá ser entregue até o dia
7/12 no mesmo local.
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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
Diretoria geral: Inez Valezi e Gustavo Valezzi

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

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

Esther Rosado é psicanalista, profa. de Literatura e Redação e autora
de material didático. E-mail: estherrosa do1951@gmail.com

celular e pare de ver toda hora as
“promoções” no Instagram e no
Facebook. Tudo isso pela lógica
de que é muito difícil você tentar
emagrecer sentado na frente de
uma loja de chocolates ou de uma
churrascaria, portanto, se não
quiser gastar desnecessariamente nesta semana evite frequentar
shoppings centers ou até mesmo
ir para o centro da cidade pois,
caso medidas simples como estas
não forem tomadas o gasto é inevitável. Isto é o mesmo princípio de que para
você não tomar mais refrigerantes não os tenha
na dispensa e nem na sua geladeira ou se quiser
parar de fumar não acende o primeiro cigarro ou
ande com pessoas que fumam. Por outro lado,
se você conviver com pessoas que poupam você
também terá a tendência de ser um poupador, se
você se relaciona com investidores e conversa
sobre o assunto muito possivelmente também se
tornará um investidor. Somado a isso há oportunidades interessantes na Black Friday como
aplicar em investimentos com rentabilidades diferenciadas e com percentuais do CDI bastante
atrativos, aportes em planos de previdência com
valores reduzidos e cursos sobre finanças com
preços que podem ser convidativos para conhecer um pouco mais sobre Educação Financeira ou investimentos financeiros evitando, com
isso, sair por aí fazendo besteira.
Outra dica antes de comprar na primeira loja
que você entrar é fazer uma pesquisa de preços
na Internet, mas também puxar o histórico dos
últimos 6 meses para averiguar se aquilo realmente é uma oferta. E para isso o aplicativo do
Buscapé cumpre um papel interessante neste
aspecto onde ele demonstra, por exemplo, um
histórico de preços nos últimos 40 dias (não recomendo) ou nos últimos 6 meses (recomendadíssimo) podendo, com isso de fato, monitorar
esta variação e até criar alertas de preços caso
o valor desejado ainda não tenha sido atingido.
E por último para que não tenha uma surpresa
desagradável de não receber o produto comprado o Procon SP lançou uma lista das empresas
não confiáveis para evitar que você caia numa
roubada que está contido neste link da instituição: https://sistemas.procon.sp.gov.br/evitesite/
list/evitesites.php
Boas compras ou bons investimentos lembre-se que toda parcimônia e pesquisa são importantes antes de adquirir coisas que não precisa
em tempos de dinheiro bastante escasso e com
compromissos já assumidos ou que serão inevitáveis como, por exemplo, os impostos no início
do ano. Use sempre a máscara, nem que seja por
economia, pois é mais barato que um leito de
UTI ou os remédios que precisará tomar caso
seja infectado! #ficaadica

Para complementar a campanha pede também doações
para a cesta de natal das mães
gestantes, que pode ser:
Leite em pó (400 gramas),
achocolatado (250 gramas)
suco longa vida (1 litro), bolacha doce recheada e óleo.
As entregas deverão ser no
BPR na Avenida Roberto Lopes Leal, 1370, Jardim Santa
Maria das 9 às 15 horas, de
segunda a sexta-feira.
Informações pelo telefone:
3952.8277.

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

Foto: Divulgação

Edição:
1400

Cidade no tempo

Jacareí (SP), 27 de Novembro de 2020 - Edição 1400

3

Foto: Divulgação

‘Dia Nacional da Não Violência Contra a Mulher’
estimula autoestima e empoderamento feminino

Usuárias acompanhadas pelos serviços do CREAS II participam da programação
do ‘Dia Nacional da Não Violência Contra a Mulher’

É necessário reforçar, todos os dias do ano, a luta
feminina contra a violência
doméstica. Porém, no dia
25 de novembro, é lembrado nacionalmente o ‘Dia
da Não Violência Contra a
Mulher’. A data foi estabelecida em 1981, em Bogotá,
na Colômbia, por organizações de mulheres de todo
o mundo. EM Jacareí, por
meio da Secretaria de Assistência Social, as unidades dos CREAS (Centros de
Referência Especializados

de Assistência Social), organizaram um dia voltado
à autoestima feminina e o
empoderamento da mulher.
A programação, foi restrita às usuárias acompanhadas pelo serviço, seguindo todos os protocolos
de combate e prevenção ao
Coronavírus, foi estabelecida nas unidades das 10h às
14h. Foram reproduzidos
vídeos e reflexões sobre o
tema de combate à violência e autonomia feminina e,
no CREAS e cuidados de

estética, como design de sobrancelha, manicure e pedicure, escovação dos cabelos
e presentes.
A supervisora técnica do
CREAS II, Vânia de Araújo
Coelho, ressalta a importância da reflexão da data para
as usuárias que são atendidas e acompanhadas pelos
serviços. "É um trabalho socioeducativo realizado para
mostrar que existem meios
de sair da situação da violência, cuidar da autoestima
e salientar a existência de

uma rede de apoio no município para oferecer toda a
proteção necessária para as
mulheres", conclui.
Combate – Vale ressaltar,
também, que o programa
Família Segura, que articula
as políticas de Saúde, Assistência Social, Segurança e
Defesa do Cidadão, está de
portas abertas, diariamente,
das 8h às 14h, garantindo
um atendimento mais qualificado e integral às mulheres vítimas de violência.

A Associação de Combate ao Câncer de Jacareí,
realiza nos dias 9, 10 e 11
de Dezembro, das 10h às
17 horas do Bazar de Artesanato para ajudar nas despesas da entidade.
Em função da pandemia,
terá novo formato seguindo
todos os protocolos exigi-

dos pela OMS.
O evento será na
Rua Pedro de Souza
Ramos, 5 no centro
em Jacareí.
Informações
pelo
telefone:
3953.4591. E-mail:
accancerjacarei@
globomail.com

A campanha de natal promovida pela JAM (Jacareí
Ampara Menores) com a divulgação, por parte da entidade, do início das arrecadações.
Este ano as sacolas podem
ser retiradas na entidade ou
você poderá, sem sair de casa,
transferir o valor referente a
sua confecção.
Os presentes para os alunos
da JAM, pedidos este ano, são
uma camiseta e um radinho,
que você compra depositando
o valor de R$75 para a JAM.

Foto: Divulgação

Colabore com “Sacola de
Natal” da JAM

A proposta, porém, é aberta
para quem quiser dar outros
itens, como sabonete, dominó, caderno de pintura entre
outros “mimos” – para tan-

to o depósito precisa ser de
R$100.
As sacolas estão sendo entregues pela JAM e devem ser
devolvidas até 25 de novembro, sem atraso.
A JAM fica na Praça da
Independência, 126. A conta
para depósito é Caixa Econômica federal, 104 Agência
4068, operação 003, conta
corrente 800.8 CNPJ 45 214
137. 0001. 87. Mais informações: (12) 2127-1288 ou (12)
2127-1254.

Foto: Clovis Rossi

observação nas ações de fiscalização, estimam que apenas
4 de cada 10 passageiros não
utilizam o cinto de segurança
em viagens de ônibus. O cinto
de segurança pode aumentar
em até sete vezes as chances
de sobrevivência dos passa-

geiros em caso de acidente.
Na ação os fiscais da
ANTT orientaram os motoristas e passageiros de ônibus
de turismo, que receberam
um folheto com informações
sobre o uso do equipamento
de segurança.

Foto: Divulgação

CEPAC realiza campanha Natal
Solidário “Doe um brinquedo”
A Associação Criança Especial de Pais Companheiros,
realiza campanha “Natal Solidário” doe um brinquedo e faça
uma criança feliz. As doações
serão entregues para crianças
carentes em bairros de Jacarei
na Véspera de Natal.
Informações pelo telefone: ligar parar (12) 97406-5776.
Além do trabalho com seus
atendidos a Cepac também faz

Mais informações pelo
telefone: 3952.8201
História: Paroquia Nossa Senhora do Paraiso, localizada no bairro Jardim
Paraiso, existe oficialmente desde 02/04/2000, este
ano comemorou o jubileu
de 20 anos.
A matriz compreende
atualmente 10 comunidades, que vão desde o posto coleginho ate a ponte
que divide Jacareí e Santa
Branca. Conheça as comu-

nidades: São Paulo Apóstolo, no bairro Santo Antonio da boa Vista; Dom
Bosco, Bairro Jardim Colonia; São Benedito, bairro jardim; Santa Rita de
Cassia, no varadouro; Santa Filomena ,bairro Mato
dentro; Nossa Senhora da
Estrela, Bairro angola de
Baixo; Comunidade Itinerante São Joao Paulo II,
Vila Zezé; Nossa Senhora
desatadora dos nós, Vila
Romana; Santa Terezinha,
bairro novo Amanhecer.

Bazar Beneficente em prol Cepac e
Protetoras Independentes

ANTT e NovaDutra deu início a
campanha “Vou de Cinto”
A Agência Nacional de
Transportes
Terrestres
(ANTT) e a concessionária
NovaDutra iniciou mais uma
edição da campanha “Vou de
cinto”. A ação foi em Queluz
(SP), no posto de pesagem
veicular da Via Dutra (Km
01- sentido São Paulo - Rio
de Janeiro) e tem como objetivo orientar motoristas e
passageiros de ônibus sobre a
obrigatoriedade e importância
do uso do cinto de segurança
durante toda a viagem.
O Código de Trânsito Brasileiro (CTB), desde 1999, determina que todo passageiro
de ônibus é obrigado a utilizar
o cinto de segurança durante a
viagem. Fiscais da ANTT, por

Em função da pandemia,
a Paróquia Nossa Senhora
do Paraíso realiza um almoço drive thru com uma
live especial do Peleco no
domingo, dia 20 de dezembro das 11h às 14h30.
No dia da retirada do almoço, ao chegar ao local,
será preparado um clima
bem gostoso com decoração e música de qualidade.
Quem quiser poderá fazer
uma foto lembrança com o
padre Tiago.
O cardápio é composto
de: Arroz de Braga com sobremesa de brigadeiro de
colher pelo valor de R$ 35.
Tudo preparado com maior
carinho e dentro do protocolo de higiene recomendado pela OMS. A transmissão da live será pelo
youtube, na qual Peleco vai
cantar músicas selecionadas de seu repertório e promete encantar o público.
A retirada do almoço
será na Avenida Adhemar
de Barros, 753 no Jardim
Santa Maria.

Foto: Divulgação

Bazar de Artesanato da Associação Paróquia Nossa Senhora do
de Combate ao Câncer
Paraíso realiza Almoço Drive
acontece de 9 a 11 de Dezembro
Thru em Dezembro

eventos em benefício do próximo. Ajude!
A finalidade do trabalho desenvolvido pela CEPAC é promover ações socioassistenciais,
educacional e clínica, voltadas
às pessoas com deficiência neurológica (física, intelectual, auditiva, visual, deficiências múltiplas, síndromes e transtorno
do espectro do autismo) e suas
respectivas famílias.

O bazar será realizado no
sábado dia 5 de Dezembro,
das 9h às 15 horas no salão
nobre da Cepac na Travessa
Catarina Magela Ramos, 59
– Jardim das Indústrias.
O bazar é promovido por
Arimeire e toda renda será
revertida para a Cepac e
para as Protetoras Independentes.
Informações pelo telefone: 97406.5776
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“O Câncer Não Espera”: o perigo do adiamento de
diagnósticos em meio à pandemia de Covid-19
pitalares.
É o caso de quem enfrenta o câncer, doença
que, de acordo com o
Centro Internacional
para Pesquisa do Câncer (IARC) – agência
especializada da Organização Mundial de
Saúde (OMS) – afeta
1,3 milhão de brasileiros e corresponde à realidade de 43,8 milhões
de pessoas pelo mundo.
Uma estimativa das
Sociedades Brasileiras
de Patologia (SBP) e
de Cirurgia Oncológica
(SBCO) apontou que
nos primeiros meses
da pandemia 70% das
cirurgias oncológicas
foram adiadas. Além
disso, ao menos 70 mil
brasileiros deixaram de
ser diagnosticados com
câncer devido a não re-

alização de exames essenciais para identificar
a doença.
Para alertar os pacientes oncológicos e
a população em geral
sobre como atrasos
nos cuidados médicos
adequados pode comprometer, até irreversivelmente, o sucesso na
luta contra o câncer, o
Instituto Oncoclínicas –
em parceria com sociedades de especialidades

médicas, entidades não
governamentais de suporte a pacientes oncológicos, instituições de
saúde e farmacêuticas
– criou movimento O
Câncer Não Espera.
Aberta à participação
de empresas, entidades
ligadas à área médica
ou qualquer cidadão
engajado na luta em favor da vida e da saúde
dos brasileiros, a mobilização tem por obje-

Com a pandemia, o
número de doadores reduziu em torno de 20%,
mesmo com os hemocentros preparados para
receber as doações. Em
alguns casos o Ministério da Saúde precisou
acionar o Plano Nacional de Contingência do
Sangue, que possibilitou o remanejamento de
2.934 bolsas de sangue
de outras unidades da
federação para aquelas
com maior dificuldade,
com o apoio operacional e logístico do Ministério da Saúde. Por isso,

Foto: Pexels

Doar sangue é um ato que pode
salvar vidas. Seja doador!

na data em que é comemorado o Dia Nacional
do Doador de Sangue
– em 25/11 –, a pasta
quer sensibilizar a população a doar sangue
e salvar inúmeras vidas.
O dia também tem o
propósito de agradecer

os doadores regulares,
além de lembrar um
período de estoques
baixos nos bancos de
sangue, devido à proximidade das férias e
datas comemorativas
de fim de ano com feriados prolongados.

Para não haver desabastecimento, o Ministério da Saúde monitora
diariamente os estoques
de sangues nos hemocentros dos estados.
Cada unidade da federação tem informado
continuamente a quantidade de bolsas de sangue existentes na rede.
A grande preocupação
é com a necessidade
mais imediata que são
justamente dos estados com maior população e, portanto, com
maior consumo de
bolsas de sangue.

tivo alertar a sociedade
brasileira para os riscos
do adiamento de diagnósticos, exames, cirurgias e tratamentos contra o câncer em função
do temor relacionado
ao COVID-19.
“O tempo é decisivo
em muitas condutas.
Na pandemia que parou
o mundo, a evolução da
curva epidemiológica
da Covid-19 impactará nossas vidas por um
tempo indeterminado.
O câncer é uma doença grave, e que antes
da pandemia já ocupava o segundo lugar
no ranking das principais causas de morte
no Brasil. Assim como
há serviços essenciais
que precisam continuar, existem tratamentos
essenciais que devem

prosseguir, sob risco
de perdermos vidas
que podem ser salvas”,
afirma um dos idealizadores da campanha,
o oncologista Bruno
Ferrari.
Para ele, que é também fundador e presidente do Conselho
de Administração do
Grupo Oncoclínicas,
é imperativo que o
combate ao câncer não
fique em segundo plano. “A OMS afirmou
que, mesmo durante a
pandemia, o câncer é
considerado uma doença de emergência. O
câncer não negocia prazos”, alerta.
Assim como a continuidade do tratamento,
o médico lembra que
a atenção para que a
doença seja detectada

precocemente não pode
ser descuidada. “É imprescindível garantir a
segurança dos que precisam ir a laboratórios,
clínicas e aos hospitais,
com sistemas ainda
mais rigorosos para
evitar o contágio de Covid-19. Nossa intenção,
a partir dessa campanha, é alertar o público
sobre a necessidade de
preservarmos os fluxos essenciais para a
manutenção da linha
de cuidado oncológico
e propor uma reflexão
para que a pandemia
não gere outros reflexos
negativos para a saúde
dos brasileiros”, completa Bruno Ferrari.
Para quem tem o
diagnóstico de câncer,
o oncologista lembra
que é importante a

população deve estar
ciente de seus direitos
com relação ao acesso
às terapias de controle da doença. No caso
daqueles que optaram
diretamente por adiar
suas condutas de cuidado oncológico, ele frisa
que manter o contato
com o médico responsável é sempre a melhor alternativa antes de
qualquer definição.
“É essencial avaliar
cada paciente oncológico de forma individualizada. Converse com o
especialista responsável pelo cuidado para
saber da real necessidade de ir ao hospital/
clínica. Isso garantirá
mais segurança na tomada de decisão sobre
como proceder”, explica o médico.

Lei de Incentivo ao Esporte tem
inscrição aberta em Jacareí

Já estão abertas
as inscrições para a
LIFE (Lei de Incentivo Fiscal ao Esporte),
de Jacareí, por meio
do FANDENP (Fundo
de Apoio ao Desporto
Não Profissional). A
Lei beneficia atletas,
clubes, instituições e
ONGs (Organização
Não
Governamental), que buscam incentivos para captar
recursos para seus
projetos esportivos. O
prazo termina em 11

Foto: PMJ

Nos últimos dias,
diferentes cidades do
Brasil voltaram registrar aumento no número de casos do novo
coronavírus. Com isso,
em muitas localidades,
governos não descartam a possibilidade
de retomada de medidas mais restritivas de
circulação da população caso os índices
de contaminação pela
COVID-19 sigam atingindo patamares mais
elevados.
Em meio a esse cenário, quem depende
de tratamento médico
continuado para doenças diversas se preocupa com os impactos de
uma possível segunda
onda de casos, que poderá levar à superlotação de ambientes hos-

de dezembro. O edital
completo foi publicado no Boletim Oficial
do Município e está
disponível no site da
Prefeitura.

Os projetos devem
ser protocolados na
Secretaria de Esportes
e Recreação (Praça
Três Poderes, 08 –
Sala 610, Centro), de

segunda a sexta, das
8h30 às 13h30.
Apoio – A LIFE foi
instituída em Jacareí
em 2006 e já beneficiou projetos nas modalidades esportivas
rugby, basquete, tênis
de mesa e futsal.
O valor total da
LIFE é de R$ 120
mil, sendo que a empresa pode destinar,
por meio de renúncia
fiscal, até 20% do seu
imposto ao projeto
aprovado.

instalação de bancos,
mesas com jogos, paisagismo e bicicletário.
A novo espaço de lazer

atende toda a população
do bairro e também do
Balneário Paraíba, além
dos moradores da região.

A Secretaria de Finanças de Jacareí reforça que, em virtude
da troca de sistema de
emissão de notas fiscais, prorrogou em 10
dias o vencimento do
Imposto Sobre Serviço
de Qualquer Natureza (ISSQN). Portanto,
aqueles que usam serviço podem fazer o pagamento até a próxima
segunda-feira (30/11),

sem qualquer multa ou
juros. A medida vale,
exclusivamente, para o
mês vigente.
O ISSQN é um tributo que incide sobre
a prestação de serviços
realizados por empresas
ou profissionais autônomos, com ou sem estabelecimento fixo.
A Secretaria de Fi- dúvidas através de uma 156. Informações no
nanças segue com plan- central de atendimento site: http://www.jacatão para tirar eventuais telefônico pelo número rei.sp.gov.br/issqn/

Foto: PMJ

Foram instalados, também, dois postes de iluminação de LED, e foram realizados serviços
de calçamento com piso
intertravado (produzido
na Usina de Reciclagem), reforma de guias,
sarjetas, concretagem,
plantio de 21 árvores e
grama no local.
Toda a área foi revitalizada com canteiros,

ANUNCIE SEU IMÓVEL AQUI!

Os moradores do bairro Cidade Jardim ganharam uma nova praça
para atender todas as
idades, com playground
e Academia ao Ar Livre, na Avenida Moriaki
Ueno.. A praça, que fica
em uma área na entrada
do bairro, tem brinquedos como gira-gira e
balanços, além de seis
aparelhos de ginástica.

Foto: Divulgação

Mudança de sistema prorroga prazo para
Cidade Jardim ganha Academia ao Ar Livre recolhimento de ISSQN, até 30 novembro

IMÓVEIS
CONDOMÍNIO VIVA TROCO

Casa 3 Dormitórios NOVA
Vai começar a construção.
R$ 595 MIL. Estudo proposta
para troca por outros imóveis.

Tel: 98865-1575

________________
CASA JARDIM SANTA MARIA

Bonita. 2 Dormitórios.
R$ 310 MIL. Estudo proposta
para troca por outros imóveis.

Tel: 98865-1575

________________

Acesse:
www.
semanario.
.com.br

Licenciamento de veículos 100% digital
completa 6 meses
O Certificado de Registro de Licenciamento
Veicular (CRLV), documento de porte obrigatório para os motoristas,
completa 6 meses de
emissão 100% digital
no Estado de São Paulo
e já conta com mais de
835 mil acessos pelo
portal Poupatempo e
pelo aplicativo Poupa-

tempo Digital.
Apesar disso, parte
dos cidadãos que procuram o atendimento
presencial deseja emitir
o documento nos postos, o que não é mais
possível desde maio
deste ano. De acordo
com pesquisa realizada
na última semana de outubro pelo Poupatempo,

17 mil pessoas se deslocaram até uma das 76
unidades para solicitar o
CRLV.
Além do Licenciamento, mais 90 serviços
estão disponíveis online,
pelo portal, aplicativo e
totens de autoatendimento. Entre eles, estão
emissão do Atestado de
Antecedentes Crimi-

nais, consulta ao saldo
da Nota Fiscal Paulista,
primeira habilitação, segunda via e renovação
de CNH, consulta de
pontos, transferência de
veículo, IPVA 2020, serviços da CDHU, Sabesp
e Educação, acesso ao
Seguro Desemprego e
Carteira de Trabalho,
por exemplo.
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com Inez Valezi

Rosa (Loren), uma aposentada da prostituição, judia e
sobrevivente do Holocausto
que abriga crianças filhas de

Festival de música em Jacareí
valoriza artistas autorais

se perdem diante da veiculação massiva de músicas
e artistas com mais apelo
comercial, e o MUAU vem
para preencher essa lacuna”.
As gravações das apresentações aconteceram na Sala
Ariano Suassuna, parte integrante do prédio EducaMais
Jacareí.
Acompanhe as datas das
apresentações no canal do
MUAU no Youtube:
03/12: Grupo Prá-K, Alê
Freitas e Tupy di Mim
07/12: Ariane Nunes, Teju
Franco e Vivian Pelodan
10/12: Briuza, Edson Souza e Coronel João Bento
13/12: Ayakayô, Channel
e Demétrio Mussi
16/12: Corujas de Gothan,
Apto Vulgar e Cruento

19/12: Zezé e Simões,
Marcelo Serrano e PSHC
22/12: Canto de Coruja,
Grupo Passarinheiro, Vira
Cambota e Celi Redondo
26/12: Lu Ferreira, Joener
Luna, Paul e Feijão e Boby
Pedramar
29/12: Kaka Rodrigues,
Micheli Aguiar e Yan Kayô
O 2º MUAU foi beneficiado pela Lei Municipal de Jacareí nº3.648/1995 (Lei de
Incentivo à Cultura – LIC) /
Prefeitura de Jacareí – Fundação Cultural de Jacarehy
– “JMA” / Cartório do Oficial de Registro de Imóveis,
Títulos, Civil da Pessoa Jurídica e Tabelião de Protesto
de Letras e Títulos da comarca de Jacareí – SP.

Quando pensamos em fazer um cardápio de Natal incluindo entradas sempre pensamos
em petiscos frios, certo? Os petiscos frios de Natal são perfeitos para a festa de natal porque
podem ser preparados com antecedência e mantidos na geladeira até ao momento de servir.
Segue sugestões:

Como fazer Petisco de
botas de Natal
• Cozinhe a salsicha por 10
minutos e depois do tempo
indicado escorra a maioria
da água do cozimento das

re um creme simplesmente
misturando a maionese com
o queijo parmesão ou com
outro queijo ralado a seu
gosto. Mergulhe a parte reta
do petisco no creme, para simular a parte felpuda da bota
de Natal.
• Seu petisco de salsicha
para o Natal está pronto!
Mantenha na geladeira até ao
momento de servir
Foto: Divulgação

salsichas. À água que restou
adicione algumas gotas de
corante alimentício vermelho e, com as salsichas ainda
dentro da panela, agite para
que elas peguem a cor.
• Seque as salsichas com
um papel absorvente e corte
as pontas na diagonal, como
na fotografia. A parte do
meio você deverá cortar em
metade num corte reto.
• Para montar este
petisco de botas de Natal una cada ponta da
salsicha a uma metade
do meio, usando um
palito de dente. O ideal
é que ambas as partes
da salsicha encaixem
perfeitamente
• Em seguida prepa-

O cotidiano “invisível” das
pessoas em situação de rua é o
mote das apresentações virtuais
do “Circo da Miséria: o maior
desespetáculo da Terra”, do artista Jeff Vasques, projeto realizado pelo interior do estado de
São Paulo com o apoio do edital
PROAC. Em Jacareí, o projeto
ocorre em parceria com o IFSP
Câmpus Jacareí e tem apresentação gratuita para toda cidade no
dia 11/12 às 10h através de live
no canal do youtube do artista:
(youtube.com/jeffvasques).
No “Circo da Miséria”, Magrólhos, esse palhaço “vagamundo”, perambula como um
mambembe por ruas e praças,
armando seu circo diário por
sobrevivência diante do “desrespeitável” público passante. A
partir dos restos da humanidade,
do lixo, cria maravilhas em busca de um simples olhar ou de um
trocado, fazendo-se dançarino,
malabarista, acróbata, mágico e
o que mais for necessário para
domar seus leões, para se fazer
um pouco mais visível e humano. Ora provocando risos, ora
comovendo, Magrólhos seduz
os espectadores com sua imaginação a adentrarem seu “Circo
da Miséria”, convidando-os a
ver sua realidade inaceitável, a

compartilhar indignação e solidariedade.
Construído a partir de
oficinas artísticas ministradas pelo artista Jeff
Vasques para a população em situação de rua,
em 2015, suas histórias,
lutas e olhares dirigem
o “Circo da Miséria”. A
utilização da linguagem
do palhaço vagabundo
foi decorrência natural
da temática. Esse tipo
de palhaço, que vive em
situação de rua (como
Carlitos, de Charles
Chaplin; Chaves, do seriado mexicano) usa da
criatividade e de sua esperteza
para garantir sua sobrevivência,
nos lembrando que por trás das
roupas surradas há um ser humano como qualquer outro.
A apresentação é sempre seguida de um bate-papo para desfazer preconceitos sobre o povo
da rua e, também, faz parte do
projeto, a realização da oficina
“A miséria e o palhaço vagabundo”, para debater a origem
e função desse tipo de palhaço.
O projeto já passou por diversas
cidades do estado e segue “rodando” ainda virtualmente até o
meio de dezembro.

Ficha Técnica: “Circo da
Miséria: o maior desespetáculo da Terra!”
Realização: Edital PROAC – Sec. de Cultura e Economia Criativa do Estado de
São Paulo
Duração: 50 minutos
Classificação: livre
Criação e atuação: Jeff
Vasques (palhaço Magrólhos)
Orientação cênica: Luciane Olendzki; Sérgio Carozzi
Assistente de direção:
Taiane Raffa
Figurino: Consuello Matroni e Jeff Vasques

Receita: Salada de Macarrão no potinho

Receita: Pestisco de Botas para o Natal

• 4 unidades de Salchicha
• 1 colher de sopa de queijo
parmesão ralado
• 2 colheres de sopa de
maionese
• corante alimentício vermelho
• palitos de dente
• Como fazer Petisco de
botas de Natal
• 2 colheres de sopa de
maionese
• corante alimentício vermelho
• palitos de dente

entre mulheres (cis e trans),
crianças e imigrantes carentes. Cotidianamente marginalizados pela sociedade
europeia e conservadora em
que estão incluídos; ao se conectarem, subvertem o preconceito e descobrem o afeto
coletivo como agente transformador de suas próprias vidas. Além disso, as mudanças
dos personagens principais
arrancam sorrisos, frutos da
brilhante atuação do estreante Ibrahima Gueye e de uma
Sophia Loren que exibe com
delicadeza a beleza de envelhecer. Imperdível!

Artista apresenta espetáculo e oficina
inspirados em pessoas em situação de rua
Foto: Divulgação

O mês de dezembro marcará o início do Festival
MUAU em Jacareí. Em sua
segunda edição, o festival
tem a finalidade de valorizar
artistas que produzem música autoral no município e na
região do Vale do Paraíba.
Este ano o MUAU contará
com 29 participantes, entre
conjuntos e artistas solo e
terá o formato online..
O MUAU 2020 será transmitido no canal do evento
na plataforma YouTube.
Essa mudança, que se deu
por força da pandemia do
Covid-19, torna o festival
mais longo e mais acessível.
A partir do dia 3 de dezembro serão realizadas nove
transmissões online, com a
participação de três a quatro
atrações por dia.
O diretor do festival, Paul
Constantinides, conta que
a iniciativa nasceu da sua
admiração e envolvimento
com o músicos e a música
autoral da região do Vale do
Paraíba. “A música local,
assim como outras formas
de arte, conta e carrega a
história e identidade de um
povo, que por muitas vezes

Com madame Rosa não seria diferente. Os dois atores
principais transparecem com
primor a felicidade e agonia
que é finalmente ter alguém
que o entenda e ter de vê-lo
se esvaindo pouco a pouco. O
espectador se emociona com
todos os elementos do longa.
A produção é cuidadosa, percorre com beleza os rostos dos
atores, incrementa sua trilha
sonora com a belíssima voz de
Laura Pausini e o samba rasgado de Elza Soares, convidando
os espectadores a dançar junto.
O capricho do filme está na
construção da rede de apoio

Foto: Divulgação

romance de Romain Gray, A
Vida Pela Frente (La vie devant soi, 1975.
A trama conta a história de

outras prostitutas, buscando
ensiná-las a enxergar a vida
com melhores panoramas.
Momo (Ibrahima Gueye) é
uma dessas crianças. Imigrante senegalês, muçulmano, órfão de mãe e adotado por um
médico sem tempo de olhá-lo,
o menino passa os dias tentando ganhar dinheiro e é assim
que conhece madame Rosa:
tentando assaltá-la.
A carreira de 70 anos no
cinema deram a Loren as
técnicas e a naturalidade invejável para atuar enquanto
torna visível o íntimo dos
personagens que interpreta.

Ingredientes
• 2 xícaras de chá de presunto,
• 1 xícara de chá de queijo
de sua preferencia em cubos,
• 1 tomate sem semente em
cubos
• 1/2 xícara de chá de azeitonas fatiadas,
• 1/2 xícara de chá de ervilha,
• 1/2 xícara de chá de milho,
• 1/2 xícara (de chá de palmito fatiado
• 1/2 pacote de fusili tricolor cozido
• 2 colheres de sopa de
maionese,
• 4 colheres de sopa de creme de leite
• sal salsinha, pimenta e
azeite á gosto.
Modo de preparo
Em um recipiente grande,

misture o presunto, queijo,
tomate, azeitonas, ervilha,
milho, palmito e macarrão
colorido,
Tempere tudo com azeite,
sal e pimenta,
Misture a maionese ao creme de leite e adicione aos

ingredientes, mexa até que
tudo esteja envolvido por
este creme,
Finalize com salsinha e
leve para gelar,
Coloque em potinhos para
servir acompanhado de um
garfinho.
Foto: A Casa Encantada

Rompendo um longo período fora das telas, aos 86 anos,
Sophia Loren é uma força da
natureza. A estrela italiana é
uma das maiores atrizes do cinema, tendo se consagrado em
filmes como Um Dia Muito
Especial (Una Giornata Particolare, 1977) e Duas Mulheres (La Ciociara, 1960), que
lhe rendeu o Oscar de Melhor
Atriz em 1962.
Com direção de Edoardo
Ponti (filho de Loren) e sob
o título de Rosa e Momo (La
vita davanti a sé, 2020), a produção italiana recém-chegada
à Netflix é uma adaptação do

Foto: Divulgação / Netflix

Aos 86 anos, Sofia Loren protagoniza a ‘Rosa e
Momo’ filme recém lançado na Netflix
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Izaias Santana apresenta nomes que chefiarão
departamentos do Executivo Municipal
O prefeito reeleito de Jacareí,
Izaias Santana, anunciou nesta
quinta-feira (26/11) os secretários municipais, secretários-adjuntos, subsecretário e presidentes de autarquias e fundações
para o mandato 2021-2024.
Com a junção das Secretarias
de Governo e Planejamento, haverá a redução de uma secretaria.
Outra alteração é que a Secretaria
de Meio Ambiente passará a se
chamar Secretaria de Meio Ambiente e Zeladoria Urbana.
Confira quem compõe a Administração Municipal a partir
de janeiro.

Secretária-adjunta de Adm. e Recursos Humanos: Giliani Rossi
Secretária-adjunta de Educação:
Danielli Villar
Secretário-adjunto de Governo:
Marcelo Alexandre Fortes
Secretário-adjunto de Planejamento:
Antônio Roberto Martins (Neco)
Secretário-adjunto de Infraestrutura:
Fuade Boaceff Filho
Secretário-adjunto de Mobilidade
Urbana: Jean Araújo
Secretária-adjunta de Saúde: Águida
Fernandes
Subprefeitura Pq.Meia Lua: Aderbal
Sodré
Subprefeitura D. Pedro: Roberto Abreu
Subprefeitura São Silvestre: Daniel
Mariano
Subprefeitura Nilo Máximo: Juarez
Araújo

Administração e Recursos
Humanos: Bruno de Moraes
Castro

Casado, é formado em Comunicação Social pela Universidade Federal de Minas
Gerais, com especialização em
Gestão da Responsabilidade
Social pela PUC Minas e MBA
em Marketing pela Fundação
Getúlio Vargas. Atuou durante
mais dez anos na iniciativa privada em grandes empresas internacionais, na área de gestão
e comunicação corporativa.
No primeiro ano do Governo
Izaias Santana foi Diretor de
Trabalho e Renda e, em 2018,
assumiu a presidência da Fundação Cultural de Jacarehy.

Assistência Social: Juliana
da Fênix
Mais conhecida como Juliana
da Fênix, é casada, formada em

Psicologia e Pedagogia. Atua há
mais de 10 anos no âmbito da
Assistência Social em Jacareí. É
uma das responsáveis pela Associação Fênix, no bairro do Rio
Comprido, que atende milhares
de famílias e crianças em situação socioeconômica vulnerável.
Atualmente, a Associação Fênix
está se expandido para outros
bairros e cidades. Juliana foi
eleita vereadora nas eleições de
2020, com 1815 votos. Foi convidada a assumir a Secretaria de
Assistência Social, com o objetivo de apoiar as instituições de
acolhimento social de Jacareí.

Desenvolvimento Econômico: Carlos Amagai
Empresário, advogado e

corretor de imóveis.
Graduado em Direito pela
Univap, tem pós-graduação
em Gestão de Marketing e
Negócios Imobiliários pela
FAAP. Foi vereador por
duas legislaturas (1989 a
1992 e 1993 a 1996), secretário de Governo (1997
e 1998) e candidato a prefeito de Jacareí nos anos de
2000 e 2004, e vice-prefeito em 2008.
A partir de 2021, segue
como secretário de Desenvolvimento Econômico.

Educação: Maria Thereza
Ferreira Cyrino
Licenciada em matemática

(Unicamp) e pedagogia (UniNove), com especialização em
psicopedagogia (USF), mestrado profissional em gestão e
avaliação da Educação Pública
(Universidade Federal de Juiz de
Fora) e formação em Psicanálise
pela Associação Psicanalítica do
Vale do Paraíba. Maria Thereza
foi diretora da Escola Agrícola
de Jacareí, atuou na rede privada de ensino, no Centro Paula
Souza, e em uma faculdade particular como docente de MBA.
A partir de 2021, segue como
secretária de Educação.

Esportes e Recreação:
Dorival Leal Moreira

Tem Licenciatura Plena
em Educação Física pela
Unitau (1989).
Foi técnico desportivo
nas modalidades de Basquetebol e Voleibol.
Já passou por diversos
cargos na área de Esportes
da Administração Municipal, em Jacareí, e organizou eventos como Olimpíada das Indústrias de
Jacareí, Olimpíada Estudantil, Olimpíada Interbairros e Olimpíada Evangélica
da cidade.

Finanças: Cláudio Tosetto

Formado em Economia pela
Universidade do Vale do Paraíba (Univap), em 1990, e
em Direito pela Universidade
Paulista (UNIP), em 2007.
Tem especialização em Direito Previdenciário e em Direito do Trabalho e Processo
do Trabalho, ambas pelo Centro Universitário Salesiano
(Unisal).
Tosetto também é técnico
em Contabilidade. Como
advogado, é especializado
em Direito Imobiliário e
Trabalhista.

Chefia de Gabinete: Patrícia Juliani
Paulistana, é fisioterapeuta,

formada na Faculdade Clube
Náutico Mogiano. Trabalhou
na Secretaria de Educação
de Jacareí, como estagiária,
e foi professora de Anatomia
e Fisiologia Humana em um
colégio particular. Atua no
Projeto de Equoterapia em
Jacareí. É diretora de uma
clínica de reabilitação onde
atende como fisioterapeuta.
Ela foi presidente da Associação dos Fisioterapeutas
de Jacareí, secretária de Assistência Social e vereadora
(eleita em 2016).

Comunicação (Subsecretaria): Fredy Cunh
Jornalista, atua na área da

Comunicação desde 2001, pós-graduado em Assessoria de
Comunicação e em Imprensa
Esportiva. É professor nos cursos de Comunicação Social da
Universidade do Vale do Paraíba
desde 2013. Atuou como repórter e editor de jornal impresso
e na Assessoria de Imprensa da
Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. É servidor
efetivo no setor de Imprensa da
Câmara Municipal de Jacareí e,
desde fevereiro de 2020, ocupa o
cargo de subsecretário de Comunicação da Prefeitura de Jacareí.

Governo e Planejamento:
Celso Florêncio de Souza
Doutor em Administração

pela Fundação Getúlio Vargas
(FGV), Celso também é mestre
em Administração, com ênfase em Gestão Pública, na mesma instituição, e economista
formado pela Universidade de
São Paulo (USP). Trabalhou na
consultoria MB Associados na
área macroeconômica e, posteriormente, setorial. Faz parte do
quadro de revisores do Journal
of Public Policy da Universidade
de Cambridge e de consultores
associados da MB Associados.

Infraestrutura: Luís Fernando Massari
Engenheiro
agrônomo,

formado pela Universidade
de Taubaté, tem especialização (MBA) em gestão
empresarial, pela FVG. Fez
cursos de DPH Conexão,
Desenvolvimento de Pessoas, e de Desenvolvimento
e Liderança. Foi vice-presidente da ABNP (2003),
e gestor da entidade social
ABAP Jacareí. É empresário
há mais de 20 anos do setor
da construção civil e de desenvolvimentos rurais.

Meio Ambiente e Zeladoria
Urbana: Claude Mary Moura
Formada em Gestão Pública,

atuou na Prefeitura de São José
dos Campos de 1997 a 2012.
Foi secretária de Governo (janeiro de 2005 a março de 2012),
secretária de Defesa do Cidadão
(junho de 2001 a dezembro de
2004), diretora de Desenvolvimento Social (janeiro de 2001
a maio de 2001) e assessora do
Trabalho e Geração de Emprego e Renda (maio de 1997 a dezembro de 2000). Foi Chefe de
Gabinete no primeiro mandato
do prefeito Izaias Santana.

Mobilidade Urbana: Edinho
Guedes
É advogado e professor univer-

sitário. Foi vereador de Jacareí
por nove anos e candidato a Prefeito em 2016. É pós-graduado
em Direito Tributário pela PUC,
Gestão Pública pela Escola de
Governo da USP e é mestre em
Administração e Desenvolvimento. Durante o mandato como
vereador, Mobilidade Urbana foi
uma de suas principais bandeiras.
Foi autor de leis sobre o tema,
além de estar à frente da Comissão Parlamentar de Urbanismo,
quando atuou pela acessibilidade
das calçadas e pelo Plano Municipal de Mobilidade Urbana.

Procuradoria Geral:
Moyra Braga Fernandes
É formada em Direito há
20 anos e tem duas pós-graduações em Direito
Público.
Comprometida
com Jacareí, atua há 13
anos como procuradora
efetiva do município, exercendo a atividade de advocacia e assessoramento
jurídico, garantido a legalidade e protegendo o erário público.

Saúde: Rosana Gravena
Vice-prefeita no mandato
2021-2024 e médica, atua

na rede pública municipal da
cidade desde 1983. Ela já foi
secretária de Saúde de Jacareí
entre os anos de 1997 a 1998
e dirigente regional de Saúde,
entre os anos de 2002 a 2006.
Rosana é pós-graduada em
Saúde Pública pela Universidade de São Paulo (USP) e
pós-graduada em Gestão de
Serviço da Saúde pela Fundação Armando Alvares Penteado (FAAP). Foi secretária
de Saúde em boa parte do
ultimo mandato do prefeito
Izaias Santana.

Segurança e Defesa do Cidadão: Rafael Júlio.
É graduado em Engenharia de
Produção e Gestão em Tecnologia em Logística, pós-graduado
em Gestão Pública, Gestão de
Projetos e Mobilidade Urbana

e Trânsito. Tem MBAs em gerenciamento de processos de
negócio e controladoria e finanças corporativas, atuou por mais
de 10 anos no setor privado em
grandes empresa da região, nas
áreas de gestão da produção,
qualidade, logística e segurança
do trabalho. Na gestão pública
foi secretário-adjunto de Mobilidade Urbana no município de Jacareí (2017/ 2020). Nessa função
atuou em importantes projetos de
mobilidade e segurança, como o
desenvolvimento e implementação do Centro de Operações
Integradas (COI), levantamento
e estudos para o plano de mobilidade e anel viário de Jacareí. Tem
o foco em ampliar a atuação do
COI, intensificando o uso de tecnologia e inovação.

Fundação Pró-Lar: Alexsandro Quadros da Rocha
Pai, Técnico Químico Industrial, graduado em Administração, com larga experiência na
gestão pública, tendo passado
pela secretaria de Governo do
Estado de São Paulo, como
Diretor-Técnico do Arquivo
Público do Estado e na Administração Municipal, passando
pela Fundação Pró-Lar de Jacareí, como Diretor-Geral. Foi,
também, secretário-adjunto de
Governo.

SAAE: Nelson Gonçalves
Prianti Júnior
Doutor em Engenharia,

servidor público concursado
e aposentado, também tem
graduação em Ciências Biológicas e Pedagogia. Já atuou
como Técnico em Química,
Analista de Saneamento, Gerente de Garantia de Qualidade
de Água e Gerente de Tratamento de Água no SAAE de
Jacareí. Ele também foi professor universitário nos cursos de
Gestão Ambiental, Produção
Industrial e Recursos Humanos na Faetec (Faculdade Thereza Porto Marques).

Instituto de Previdência do
Município: Rossana Vasques
Nascida em Jacareí, é contadora graduada pela Unitau,
tem pós-graduação em Administração Financeira e Auditoria. Ela é mestre em Ciências Contábeis. Atuou como
contadora em escritório de
serviços contábeis em uma
empresa privada e na Faculdade Maria Augusta e FIJ Jacareí como consultora administrativa e financeira, desde
a fundação em 1987 até 2006.

Serviço de Regulação de Saneamento: Gustavo Costa
Graduado em Direito pela Universidade Braz Cubas, de Mogi

das Cruzes. Estagiou na Prefeitura Municipal de Jacareí entre
1997/1999 na Secretaria dos Negócios Jurídicos. Foi presidente
da Comissão de Prerrogativas e
membro da Comissão de Ética da
46ª Subseção da OAB/SP de Jacareí. É advogado e sócio da Martins Costa Alemão Advogados
Associados, com escritórios na
cidade de Jacareí e São José dos
Campos, atuando nas áreas Previdenciária, Trabalhista e Cível. Em
outubro de 2019 foi nomeado presidente da SRJ e, a partir de 2021,
seguirá nesta função.

Suplente: Juliana da Fênix havia sido eleita vereadora pelo PL para os próximos quatro anos e
agora ocupará o cargo de Secretária de Assistência
Social. Seu suplente era Rafael Júlio, que também
foi escolhido para o cargo de Secretário de Segurança e Defesa do Cidadão. O próximo suplente é
Dudi (Carlos Eduardo Reis), que deverá ocupar o
cargo de vereador conquistado pelo partido

