A Vigilante é um filme
lançado em 2018 e que
chegou no catálogo da
Netflix em 2021. Ele
é protagonizado pela
Olivia Wilde e traz
uma mulher que vai à
caça atrás de homens
violentos contra mulheres. Página 5

A JAM/Casa Lar realiza na terça-feira dia
15, a “Fuscarata”, uma
carreata de Fuscas com
a finalidade de chamar
atenção para sua nova
campanha: “Eu Quero te
fazer Feliz”, com uma
rifa do mais popular.
Página 5
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A publicitária Flávia
Valentim fala sobre a
internet e as atratividades do marketing
digital e as infinitas
inovações no mundo
digital que impactao
diretamente as ações
de marketing. Veja na
Página 2

Covid-19: Brasil registra 2.723 mortes
e 85 mil novos casos em 24 horas
Foto: Divulgação
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Neste sábado tem Bazar Saldão do
Batuíra Projeto Renascer

Página 3

Empresários ainda podem aderir à
linha de crédito emergencial

Página 4

Maria Callas: final do concurso será
trasmitido on-line na Sala Mário Lago
Página 5

Junho Laranja alerta para a
importância do diagnóstico precoce das leucemias
Mais de 7 mil pessoas perderam
a vida para as Leucemias em
2020 no Brasil. Os números
estão no levantamento do Instituto Nacional do Câncer, que
apontam para uma tendência
preocupante: 10 mil casos novos
de leucemia devem ser registrados no País até 2022.
Página 3

Grávidas e puérperas acima de 18
anos, podem se vacinar em Jacareí

Ainda da tempo de ir para Poços de
Caldas com os viajores

Página 3

Projeto de lei institui Semana
da Volta à Inocência

Página 4

O frio chegou, doe um cobertor
para o BPR

Página 2

Grupo Conde doa 500 cestas
básicas para entidades de Jacareí
Página 6

Vacinação contra a Influenza: Jacareí 1 em cada 4 curados de COVID
inicia terceira etapa da Campanha
apresentam queda de cabelo
Página 6
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Cidade no tempo

Benedicto Sergio Lencioni

Junho 2021
3 - 1862 – Em sessão ordinária presidida por Leitão foi lida uma Portaria do
Exmo. Presidente da Província datada de 29 de abril pp.
agradecendo a esta Câmara
em nome do Imperador o
Sr. D.P.2º (Dom Pedro Segundo) a felicitação que esta
Câmara lhe dirigiu no dia 30
do mês de março por intermédio da Comissão que esta
Câmara nomeou para representar-lhes na solenidade
de inauguração da Estátua
Equestre voltada à memória
do Sr. PedroI

– Amparo – Iguape – Bragança – Silveiras – Itapetininga – Tietê – Caçapava
– Itú – Bananal – Capivary
– São José dos Barreiros e
São Luiz, todos com apenas
1 (um) jornal.
5 - 1810 – O major João
Rodrigues Munhoz e sua
esposa d. Amélia Leite Brazilia Munhoz, concederam,
liberdade, sem condições a
suas escravas Luiza, Felisarda e Rosa, todas moças.
6 - 1953 – Abre-se ao público exposição com 40 telas do artista Nestor Lucien
Goossens, vencedor do “Primeiro Salão de Belas Artes
de Jacareí”, na Praça Conde
Frontin, 211, altos da Foto
Klimeika

4 – 1876 - O jornal “O
Trabalho” de 4 de junho de
1876 publicou a seguinte estatística dos jornais de São
Paulo:
Capital – 18; Santos – 3;
Guaratinguetá – 3; Campinas – 2; Mogy Mirim – 2;
Rio Claro – 2; Jacarehy –
2; Sorocaba – 2; Taubaté –
2; Areias – 2; Lorena – 1;
Constituição – Limeira –
Pindamonhangaba – Queluz

7 - 1862 – A Câmara deliberou que se afixasse edital
marcando as armas proibidas em conformidade do
artigo 299 do Código Criminal, que são as seguintes:

Art.1º - São armas proibidas pistola, trabuco, punhal,
estoque, cacete faca de ponta,
canivete de mola e espingarda.
Art. 2º - O uso destas armas poderá ser permitido
pela autoridade competente
provando-se em sua presença a necessidade do seu
uso para a defesa pessoal, de
pessoa da família, da propriedade ou para qualquer
outro fim que torne indispensável o uso das mesmas
armas ___________ (ilegível) a juízo da autoridade.
Art. 3º - É permitido independente de licença da autoridade, usar:§ 1º) aos Carreiros e tropeiros, ou tocadores
de cargueiros em exercício
de seus ofícios da faca de
ponta e cacete; 2º) ao Roceiro, Lavrador e Caçador de
faca de ponta e espingarda
enquanto se empregam na
caça em seus respectivos
misteres;3º)Ao Viajante a pé
ou a cavalo de qualquer das
armas especificadas no artigo 1º, enquanto viajar.

Conforme mencionei na coluna anterior,
hoje vamos falar sobre a internet e as
atratividades do marketing digital
A internet começou a se
popularizar na década de
1990, momento conhecido
como “boom da internet’’. A
princípio ela era usada para
fins militares e industriais, e
depois passou a ser aberta,
tendo um aumento no número de usuários e navegadores. Sendo assim, começamos a utilizar a internet para
estudos, pesquisas, consumo
de notícias, e criamos nossas
contas de e-mails para se comunicar.
Já as estratégias de marketing digital começaram em 1994 com o
envio da primeira mensagem automatizada em larga escala – o primeiro spam, que
atingiu milhares de usuários.
Essa foi uma demonstração do poder de
alcance do e-mail marketing, e as agências
começaram a criar suas campanhas utilizando a ferramenta em prol de seu benefício.
Hoje, o e-mail marketing já está muito
saturado, tendo um retorno de 1,5% de
taxa de abertura quando se envia para uma
lista fria, porém, ainda é uma ferramenta
com muita penetração e alcance quando se
fala da sua utilização em fluxos de nutrição, parte de uma estratégia completa de
inbound marketing, em que se chega até a
6% de taxa de abertura. Como resultado,
hoje, ele faz parte de qualquer estratégia
de marketing bem-sucedida.
Desde então, na década de 90, passamos

por infinitas inovações no
mundo digital, impactando
diretamente as ações de marketing.
Dentre elas podemos mencionar:
• A partir dos mecanismos
de busca, surgiu a preocupação com SEO;
• A partir dos blogs, surgiu
o marketing de conteúdo;
• A partir do fenômeno do
Facebook, surgiu o marketing de redes sociais;
• A partir da popularização
do YouTube, surgiu a incorporação do vídeo ao marketing;
• A partir das redes de comunicação móveis, a necessidade de buscar responsividade no web design.

Flávia Chaves Valentim Rodrigues, é publicitária, pós graduada em marketing, mestre em desenvolvimento regional, possui 20 anos de experiência em comunicação corporativa, publicações
empresariais e comunicação digital, é palestrante
in company e professora de graduação e pós-graduação. É proprietária da Vínculo Consultoria em
Comunicação e Marketing Digital com 14 anos no
mercado prestando serviços de redes sociais
e blogs, inbound marketing, guest post e native advertising, e outros. www.vinculoconsultoria.com, telefone: (12) 3912-9990 e Whatsapp:
99113-7083.

A coluna Opinião é aberta aos munícipes, são assinadas por quem escreve
e não reflete a opinião do jornal
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A conta para transferência
PIX é:
Banco Itaú – Agência 0240
– Conta Corrente 83007-5
PIX 48404818000104
Mantenedora: Fraternidade Espírita Cristã Batuíra
CNPJ 48.404.818/0001-04

Edição:
1424

Crime ambiental: conheça as infrações

O local de Entrega é a Av.
Roberto Lopes Leal, 1370, no
Jardim Santa Maria (Jacareí),
de segunda à sexta-feira, das

9 às 15 horas. Você também
pode doar um cobertor em
bom estado.
A arrecadação deve acon-

tecer entre abril e junho.
Você pode entrar em contato pelo fone/Whatsapp:
(12)3952-8277

Foto: Divulgação

Grupo Conde doa 500 cestas
básicas para entidades de Jacareí
O Grupo Farma Conde promoveu na terça-feira (8/6) a
doação de 500 cestas básicas
e 1.000 kits de complexos
vitamínicos para o Fundo de
Solidariedade de Jacareí. A
entrega aconteceu às 9h, na
Prefeitura, com a presença do
prefeito Izaias Santana, e do
presidente do Grupo Conde,
Mário Muniz.
As doações fazem parte de
uma ação da empresa que
pretende doar 100 mil cestas
básicas e R$ 20 milhões em
medicamentos e suplementos
para cerca de 75 municípios
nos próximos 12 meses.
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O meio ambiente é tudo
aquilo que nos cerca, como
a água, o solo, a vegetação,
o clima, os animais, os seres
humanos e o espaço urbano.
Quem prejudica esse ecossistema comete crime e recebe
pena de reclusão e multa. As
sanções estão previstas na
Lei 9.605/1998.
Entre os crimes contra a
fauna, estão: matar, perseguir, caçar, apanhar ou destruir ninhos de animais silvestres. Também
é proibido exportar peles e couros de anfíbios e répteis em bruto, trazer para o Brasil espécime animal inexistente no país e
maltratar animais silvestres e domésticos.
Em água doce ou salgada, comete infração àquele que provocar a mortalidade das
espécies por causa de substâncias tóxicas,
pesca em locais proibidos ou em período
de defeso.
Os crimes contra a flora vão desde cortar árvores em floresta considerada de preservação permanente até fabricar, vender,
transportar ou soltar balões que possam
provocar incêndios na vegetação.
Da mesma forma, não é permitida a extração de pedra, areia, cal ou qualquer espécie de minerais de florestas de domínio
público ou consideradas de preservação
permanente, bem como cortar ou transformar em carvão madeira de lei. Quem
recebe ou adquire, para fins comerciais
ou industriais, madeira, lenha, carvão e

outros produtos de origem
vegetal, deve exigir a exibição de licença do vendedor,
outorgada pela autoridade
competente, e se munir da
via que deverá acompanhar
o produto até o final do beneficiamento. Caso contrário
também poderá responder
pelo delito.
Na cidade, pichar, danificar ou destruir construções e
monumentos urbanos, assim
como construir imóvel em área de preservação pode resultar em prisão de três meses a três anos.
Além disso, causar poluição de qualquer
natureza em níveis que possam resultar em
danos à saúde humana, ou que provoquem
a mortandade de animais ou a destruição
significativa da flora são puníveis.
Todos temos direito ao meio ambiente
ecologicamente equilibrado para uma sadia
qualidade de vida. Para mais informações
sobre como defender, preservar e adquirir
permissões legais, procure a Secretaria do
Meio Ambiente da sua cidade, o Instituto
Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) ou um
advogado de sua confiança.
Foto: Roberto Konda

Você pode doar um cobertor novo ou usado em bom
estado e higienizado. Outra
forma de ajudar é doando o
valor de R$50 e colocar na
descrição: cobertor

Foto: Divulgação

O frio chegou, doe um
cobertor para o BPR

Opinião

Fabricio Posocco é professor universitário e advogado no Posocco & Advogados Associados
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idade. Por isso, é tão importante priorizar uma rotina
de cuidados contínuos com
a saúde, porque quanto antes diagnosticados os casos,
maiores as chances de sucesso do tratamento", deta-

lha a médica hematologista
e gestora do Grupo Sabin
Medicina Diagnóstica, Dra.
Maria do Carmo Favarin.
Hoje, existem 4 tipos de
leucemia: a Leucemia mieloide aguda, a Leucemia

mieloide crônica a Leucemia linfoblástica aguda e a
Leucemia linfocítica crônica. A especialista detalha ainda que a doença tem
origem ainda desconhecida,
mas sabemos que é provocada a partir de uma mutação
genética que acomete a célula sanguínea localizada na
medula do paciente. É quando esta célula se transforma
em uma célula cancerígena,
que passa a se multiplicar
muito rapidamente destruindo e ocupando o lugar das
células saudáveis".
Além disso, a médica explica ainda que mesmo sem
causas específicas comprovadas, é possível ranquear
alguns fatores de maior exposição às leucemias. Se-

De acordo com pesquisadores de universidades dos
Estados Unidos, do México
e da Suécia, a queda de cabelo aparece entre os cinco
sintomas mais relatados por
pacientes após a recuperação da covid-19
Os dados foram divulgados pela Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD), e
se comprovam pela demanda dos consultórios dermatológicos. Seja pelo estresse
fisiológico intenso ou pela
sequela deixada pela inflamação que a Covid-19 provoca no organismo, a queda
de cabelos tem aumentado
cada vez mais nos curados
pela doença. A médica Dra.
Adriana Vilarinho, dermatologista, membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD) e da Academia
Americana de Dermatologia (AAD) Dermatologista,
CREMESP 78.300/ RQE
- SP 27.614, explica que o

Foto: Divulgação

1 em cada 4 curados de COVID
apresentam queda de cabelo

contexto é o que acentua a
queda de cabelo nesta pandemia.
Muita gente deixou os
cuidados com a alimentação de lado nessa pandemia.
Alguns comeram mais por
ansiedade, outros adotaram
dietas mais restritivas ou
desequilibradas pela crise
financeira. "A falta de nutrientes pode comprometer
a obtenção de energia e o
funcionamento do organismo, afetando a nutrição e a

oxigenação de tecidos como
pele e cabelos", afirma a
médica.
Estresse excessivo
Com a saúde mental abalada e as preocupações em
alta, o ciclo sono-vigília e os
hábitos em geral foram modificados, o que pode acentuar também essa queda.
"O fio tem três fases: anágena (fio em crescimento),
catágena (fio maduro ainda no folículo) e telógena

(fio em queda já destacado
do folículo). A maioria dos
fios está em fase de crescimento no couro cabeludo.
O eflúvio telógeno ocorre
quando, por alguma razão,
os fios que deveriam estar
em fase de crescimento pulam para a fase de queda neste caso ele aparece pela
infecção da covid-19", afirma Dra. Adriana.
É preciso cuidar da reposição capilar, que pode demorar até 75 dias para que
todo o volume dos fios seja
recuperado. "A queda pode
começar cerca de três meses após a cura da doença.
Considerando, então, que o
cabelo saudável cresce cerca
de um centímetro por mês, é
importante realizar um check up pós-Covid que inclua
a avaliação do ciclo capilar,
para evitar e prevenir a queda acentuada que, em alguns
casos, pode ser irreversível",
finaliza a especialista.

eventos@jam.org.br
jam@jam.org.br.

ou

A JAM fica na Praça Independência, 126 - São João.
Foto: Divulgação

ta-feira (16/07), às 7h30. 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 noites. 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 18/07 após o almoço,
com embarque às 14h30.
Informações: (12) 21271288 ou (12) 2127-1254
- na JAM com Marcy, dos
Eventos, e pelos e-mails

Interior do Palace Hotel em Poços de Caldas

A importância do diagnóstico precoce
O aumento de células defeituosas na medula óssea do
paciente é responsável pela
redução de glóbulos vermelhos, provocando a anemia
e os sintomas comuns como
cansaço, falta de ar, dor de
cabeça e batimentos cardíacos acelerados. A especialista detalha também que com

a queda na produção de glóbulos brancos, a imunidade
baixa e expõe o organismo
às infecções. Com a redução das plaquetas o paciente pode ter sangramentos e
manchas roxas na pele.
Uma estratégia aplicada
para a detecção precoce do
câncer é diagnosticar o tumor ainda em fase inicial,
por meio de exames clínicos, laboratoriais. "Por isso
a importância em realizar
exames periódicos, mesmo
sem apresentar nenhum sintoma. É esta preocupação
com a saúde e o diagnóstico precoce que nos permite conquistar os melhores
resultados junto aos nossos
pacientes, principalmente
em oncologia".

Neste sábado tem
Bazar Saldão do BPR

Ainda da tempo de ir para Poços de
Caldas com os viajores
A viagem será nos 16,
17 e 18 de julho de 2021,
e os viajores do bem ainda
podem garantir as últimas
passagens. As reservas estão à venda para este 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
ou pagos à vista. O preço
de reserva pode ser negociado na JAM.
A saída acontece na sex-

gundo Dra. Maria, os mais
recentes estudos clínicos
destacam a radiação ionizante (provenientes de radioterapia), quimioterapia
e o benzeno (encontrado na
gasolina e largamente usado
na indústria química) como
fatores ambientais associados à leucemia aguda.

Prestigie e ajude, pois
toda renda será em prol do
Batuíra Projeto Renascer,
que ampara as mães gestantes em situação de risco
e vulnerabilidade social, da
cidade de Jacareí.
Para complementar a ajuda às gestantes, o BPR realiza no sábado dia 12 de

junho, das 9 às 14h30 o Bazar Saldão com peças por
R$ 5,00. Qualquer peça de
roupa, sapato ou acessórios
por R$5,00 (cada). Realmente imperdível!
O BPR fica na Av. Roberto Lopes Leal, 1370, Jd.
Santa Maria, Jacareí. Whatsapp: (12)3952-8277
Foto: Divulgação

Mais de 7 mil pessoas perderam a vida para as Leucemias em 2020 no Brasil.
Os números estão no levantamento do Instituto Nacional do Câncer, que apontam
para uma tendência preocupante: 10 mil casos novos
de leucemia devem ser registrados no País até 2022,
com maior incidência no público masculino - estima-se
que surjam 5.920 casos em
homens e outros 4.890 em
mulheres.
"A leucemia é uma doença que começa na medula
óssea, onde são produzidas
as células sanguíneas e onde
acontece a produção dos
glóbulos (vermelho e branco) e as plaquetas. Ela não
escolhe sexo. Não escolhe

Foto: Divulgação

Junho Laranja alerta para a importância
do diagnóstico precoce das leucemias
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SUS fornece teste e
tratamento para sífilis
paciente para análise
do material. O resultado é disponibilizado em até 30 minutos.
É simples, rápido,
gratuito e seguro.
O tratamento, também ofertado pela
rede pública, é feito com o antibiótico
penicilina benzatina, um medicamento
seguro. Para que a
infecção seja totalmente eliminada, o
paciente não pode
abandonar o tratamento antes do fim.
Entre as infecções
sexualmente transmissíveis (IST) mais
comuns no mundo, a
sífilis é causada pela
bactéria
Treponema Pallidum e pode

apresentar várias manifestações clínicas
e diferentes estágios.
No início, pode ser
imperceptível e, em
alguns estágios, apresentar feridas que desaparecem sozinhas,
causando a falsa sensação de cura.
Mesmo assintomática, quando não há
sinais visíveis, a pessoa continua transmitindo a bactéria.
O indicado é realizar
o teste com frequência para diagnosticar
a infecção ainda no
início e não sofrer
com os sintomas e
consequências mais
graves.
A sífilis também
pode ser transmitida

Anuncie seu imóvel aqui!

A sífilis é uma Infecção Sexualmente
Transmissível
que
tem cura. Para descobrir se está infectado, basta fazer o
teste rápido gratuito
na unidade de saúde
mais perto de casa.
O exame, disponível
pelo Sistema Único
de Saúde (SUS), também detecta HIV, hepatite B e hepatite C.
Se não tratada a tempo, a sífilis traz sérias
consequências para a
saúde, podendo, inclusive, ser fatal.
Prático e rápido, o
teste é realizado por
profissionais de saúde, que tiram apenas
uma gota de sangue
da ponta do dedo do

durante a gestação,
porém, com o diagnóstico no início da
gravidez e tratamento
adequado, é possível
evitar que a infecção
seja transmitida para
o bebê. De acordo
com a coordenadora
de Vigilância das Infecções Sexualmente
Transmissíveis
do
Ministério da Saúde,
Angélica Miranda,
essa é a forma mais
preocupante de transmissão da doença
porque pode acarretar em graves sequelas como má-formação do feto, aborto
espontâneo e nascimento prematuro.
“Um pré-natal iniciado o mais cedo
possível e de qualidade permite que a
mãe seja diagnosticada e tratada. Assim,
podemos impedir a
transmissão. É muito importante também testar e tratar a
parceria sexual da
gestante”, disse Angélica. O Ministério
da Saúde recomenda
que o teste diagnóstico seja feito em pelo
menos três momentos
do acompanhamento
gestacional:
- Na primeira consulta do pré-natal
(idealmente, no 1º
trimestre da gestação);
- No início do 3º trimestre (28ª semana);
- No momento do
parto ou em caso de
abordo/natimorto, independentemente de
exames anteriores.

193, e a seguinte mensagem em seu rodapé:
“Este é um serviço de
utilidade pública e as
informações aqui contidas destinam-se exclusivamente à aplicação em situações
emergenciais que coloquem a vida em risco imediato, devendo
ser tratadas com toda
a seriedade”.
Os estabelecimentos que não afixarem
os cartazes serão

notificados para que
providenciem a publicidade das informações no prazo de
30 dias. Decorrido o
prazo sem a fixação
do cartaz, os estabelecimentos serão
submetidos à multa
equivalente a três
VRM’s (Valor de
Referência do Município), sendo a multa
dobrada a cada nova
notificação.
“Para garantir a

visibilidade da informação, o material
deverá ser afixado
em local visível e
em número compatível com as dimensões do estabelecimento”, concluiu o
vereador.
A matéria segue
para sanção do prefeito e entra em vigor seis meses após
sua publicação no
Boletim Oficial do
Município

Projeto de lei institui
Semana da Volta à Inocência
Um projeto de lei
de autoria do vereador Rogério Timóteo
(REPUBLICANOS),
que institui a Semana
de Volta à Inocência,
foi aprovado pela Câmara Municipal na
quarta-feira, 9/6. Segundo o autor, o evento será realizado na
semana que antecede
o dia 12 de outubro e
contará com reuniões,
palestras, seminários
e outros eventos, inclusive com a realização de brincadeiras
tradicionais.
Para o autor, o ob-

jetivo é incentivar e
despertar nas crianças
o interesse por brincadeiras tradicionais que
proporcionem a criação, o relacionamento
pessoal, o aprendizado e o equilíbrio.
“Desejo resgatar um
pouco do que já vivemos, de que as crianças de hoje aprendam
e sejam incentivadas
a conhecer as brincadeiras de outrora,
como jogar peão,
taco, bolinha de gude,
pular amarelinha, pular corda, bater peteca, carrinho de rolimã,

Foto: Divulgação

uma manobra salvadora de vidas e já é
de domínio público
em vários países,

onde é comum encontrarmos cartazes
com estas instruções, principalmente
em restaurantes e escolas”, disse Abner.
Ainda segundo o
autor, o cartaz deverá
conter ilustrações passo a passo sobre o método, tanto em adultos
como em bebês, além
do número de telefone
do serviço móvel de
socorro SAMU 192 e
Corpo de Bombeiros

entre tantas outras.
Havendo o interesse
das crianças, ficará
mais fácil afastá-las
um pouco da televisão e do computador”,
afirmou Rogério.
Poderão participar e

contribuir para a realização do evento associações de bairros e
entidades sem fins lucrativos, assim como
com o apoio e incentivo do Poder Público
Municipal.

Trecho da Rua Olímpio Catão recebe
alteração de sentido de tráfego
A Rua Olímpio Catão, no Centro de Jacareí, está com alteração
permanente no seu
sentido de tráfego, no
trecho entre as Ruas
Tiradentes e Pompílio
Mercadante. Agora,
quem trafega no sentido centro para o bairro, subindo pela Rua
Olímpio Catão, precisa escolher entre virar
à esquerda ou à direita, ao chegar na Rua
Pompílio Mercadante,
não sendo mais permi-

Trecho da Rua Olímpio Catão já está com alteração de
sentido de tráfego

tido subir em direção à tece após estudo de
Rua Tiradentes.
caso pela Secretaria
A mudança acon- de Mobilidade Urba-

na, visando aumentar
a segurança no trecho e evitar acidentes, protegendo motoristas e pedestres.
Já quem vem pela
Rua Tiradentes, sentido Centro, continua
podendo acessar a
Rua Pompílio Mercadante pela Rua
Olímpio Catão.
O condutor também tem a opção de
acessar a Rua Tiradentes pela Rua dos
Operários.

Empresários ainda podem aderir à
linha de crédito emergencial
Após mais de dois
meses do lançamento
da nova linha de crédito emergencial, a
procura dos micros e
pequenos empreendedores pelo Banco do
Povo de Jacareí vem
aumentando nas últimas semanas. Somente
no mês de maio foram
emprestados cerca de
R$ 146 mil, para 16
empresários.
O diferencial dessa
linha, que foi lançada
pelo Governo do Estado de São Paulo em
um pacote de R$ 50
milhões em microcrédito, é a não exigência
da Certidão Negativa
de Débito (CND). O
limite é de até R$ 10
mil, com taxa de juros

de 0% a 0,35% ao mês,
carência de seis meses
e prazo para pagamento de até 36 meses.
Os empreendedores
que necessitam de um
valor maior, também
podem optar pela linha
normal, com crédito de
até R$ 21 mil, prazo de
financiamento de até
36 vezes e carência de
até 90 dias.
Além das duas acima, o Banco do Povo
oferece ainda a linha
‘Empreenda Mulher’,
que conta com uma
carência maior, de até
150 dias e prazo de financiamento de até 48
vezes. Durante a atual fase do Plano São
Paulo, essas duas linhas também não estão

exigindo a
CND.
Os empréstimos estão
disponíveis
para os empreendedores formais
(com CNPJ)
e
também
informais (pessoas físicas), desde que se enquadrem nos requisitos
determinados
pelo
Banco do Povo. A lista
completa com os valores, documentos necessários e exigências para
cada categoria está no
site do Banco do Povo.
Durante a Fase
Emergencial do Plano
São Paulo, o Banco do
Povo segue com atendimento remoto, com

Foto: Divulgação

A manobra de Heimlich é um método
hospitalar empregado para desobstruir
rapidamente as vias
respiratórias no qual
utilizam-se as mãos
para fazer pressão
sobre o diafragma da
pessoa engasgada,
o que provoca uma
tosse forçada, que
faz com que o objeto pessoa.
seja expulso dos pul“O método foi
mões e pode ser pra- adotado e difundido
ticada por qualquer mundialmente como

Foto: Divulgação

A Câmara Municipal aprovou nesta
quarta-feira (9) proposta do vereador
Abner de Madureira
(PSDB) que prevê a
fixação de cartazes
sobre a manobra de
Heimlich em escolas públicas e privadas, restaurantes,
lanchonetes, praças
de alimentação de
centros comerciais e
shopping centers de
Jacareí.

Foto: Divulgação

Câmara aprova afixação de cartazes
sobre manobra de Heimlich

funcionário de plantão
de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h30.
Os empréstimos podem ser solicitados
diretamente pelo telefone (12) 3953-1782 e
Whatsapp (12) 992311525. Somente no último mês foram realizados 647 atendimentos,
seja por telefone, mensagem ou presencial
(no caso de assinatura
de contrato).
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JAM realiza Fuscarata beneficente dia 15

sido vendido, passa a valer a
milhar do 2º Prêmio e assim
sucessivamente.
Para adquirir a rifa você

precisa entrar em contato
com a entidade pelos telefones: (12) 2127-1288 ou (12)
2127-1254 – na JAM, e pe-

los e-mails eventos@jam.
org.br ou jam@jam.org.
br. A JAM fica na Praça Independência, 126 – São João

“A Vigilante” filme sobre vingança feminina
aos abusos e violência Doméstica
A Vigilante é um filme lançado em 2018 e que chegou
no catálogo da Netflix em
2021. Ele é protagonizado
pela Olivia Wilde e traz uma
mulher que vai à caça atrás
de homens violentos contra
mulheres. Nele, Sadie foi
uma vítima de agressões do
ex-marido, e acaba se tornando uma vigilante com o
propósito ajudar outras mulheres nesta situação. Ela não
se propõe a matar seus alvos,

mas em vez disso, faz o possível para tirar dos abusadores e dar às sobreviventes os
recursos de que precisam,
como dinheiro e liberdade.
Mas é um vigilante baseado
em uma história verdadeira?
Em entrevista para imprensa a diretora Sarah Daggar-Nickson foi clara sobre sua
inspiração para o filme:
“Mesmo antes de criar A
Vigilante, sempre fui inspirada pela força das sobrevi-

ventes de violência doméstica e, com A Vigilante, eu
realmente queria escrever e
criar uma heroína genuína
e durona em homenagem a
elas, e através disso explorar esses riscos extremos e
consequências – emocionais,
físicas, financeiras – que são
reais para tantas pessoas nesta situação”, disse ela.
Ela não entrou em detalhes
sobre o tipo de pesquisa que
fez ou se alguma história es-

pecífica inspirou o enredo.
Depois, afirmou que assim
que tinha a ideia pronta, chamou Olivia Wilde para protagonizar, que rapidamente
aceitou o convite.
A Vigilante é um dos raros
filmes de vingança dirigidos e roteirizamos por uma
mulher, e, apesar deste tema
ser, infelizmente, tão normal na sociedade, a história
foi totalmente criada por
Daggar-Nickson.

Foto: Divulgação

A JAM/Casa Lar realiza na terça-feira dia 15, a
“Fuscarata”, uma carreata
de Fuscas com a finalidade
de chamar atenção para sua
nova campanha: “Eu Quero
te fazer Feliz”, com uma rifa
do mais popular, cobiçado e
simpático carro da história, o
“FUSCA”.
O carro a ser sorteado é um
fusca 1972, vermelho, em
perfeito estado de conservação e foi de um único dono.
A transferência é grátis para
o ganhador.
O valor da rifa é de apenas R$ 10. O sorteio acontece dia 11 de dezembro com
milhar do 1º Prêmio pela
Loteria Federal. Caso o número premiado não tenha

Foto: Divulgação

com Inez Valezi

Maria Callas 2021: final do concurso será realizada
na Sala Mário Lago com transmissão on-line
Cia Ópera São Paulo.
Para chegar até aqui, entre dois de janeiro e cinco
de fevereiro, 118 cantores
inscreveram-se para a edição de 2021 do festival.
Entre os inscritos, 90 são
brasileiros e representam
17 estados diferentes. E,
os latino-americanos so-

mam seis países com 28
cantores entre argentinos,
chilenos, colombianos, mexicanos, porto-riquenhos
e uruguaios. Esta primeira
fase remota marcou o novo
formato do evento, sendo
que foram selecionados 45
candidatos para a fase semifinal.

O Concurso Maria Callas
é realizado pela Cia Ópera
São Paulo com o patrocínio
da Secretaria de Cultura e
Economia Criativa do Estado de São Paulo, através
da Amigos da Arte, Prefeitura Municipal de Jacareí e
apoio da Fundação Cultural
de Jacarehy (FCJ).

Receita: Bolinho Caipira do Vale do Paraíba

Receita: Creme de pinhão com bacon e alho poró

Massa
• 1/2 kg de farinha de milho amarela
• 1 l e 1/2 de água
• 2 cubinhos de caldo de
carne
• 4 colheres de sopa de
óleo
• 2 colheres de sopa de farinha de mandioca

Os cremes são excelentes opções para fazer com o uso dessa semente e essa receita
fica incrivelmente boa.

Recheio
• 1/2 kg de carne moída
• Cebola picada, alho
amassado
• Salsinha e cebolinha picadas
• Sal e pimenta do reino, a
gosto
Modo de fazer
1. Em uma vasilha junte as

farinhas, vá misturando-as e
desmanchando todos os grumos.
2. Adicione o óleo e reserve.
3. Ferva a água com o cubinho de caldo de carne.
4. Derrame sobre a farinha
aos poucos e misture bem,
mexendo sempre até que a
massa fique homogênea.
5. Separe uma pequena
porção da massa, e achate-a

na palma da mão.
6. Coloque dentro um
pouco do recheio (carne
temperada crua) e feche
com a própria massa dando
o formato de um bolinho
compridinho.
7. Feitos todos os bolinhos,
frite-os em óleo quente.
8. Escorra-os em papel absorvente.
9. Sirva-os quentes.
Modo de fazer o Recheio
1. Misture todos os ingredientes e utilize a carne bem
temperadinha “crua”, pois se
refogar antes fica seco.
2. Feitos todos os bolinhos,
frite-os em óleo quente.
3. Escorra-os em papel absorvente.

Ingredientes
• 2 colheres de sopa de
azeite
• 50g de bacon
• 1 alho-poró picado
• 2 dentes de alho picados
• 1/2 cebola picada
• 6 batatas picadas
• 1l de água
• 1 xícara de pinhão cozido
• Sal
Modo de preparo
Refogar no azeite: bacon, alho, alho-poró e
cebola. Adicionar batata,
pinhão cozido, água e sal.

Cozinhar todos os ingredientes por 20 minutos.
Bater no liquidificador.

Servir com carne seca
desfiada, pinhão em pedaços e ceboulette.
Fotos: Divulgação

Foto: Divulgação

Após as etapas iniciais,
Jacareí sediará a fase final
da 19ª edição do Concurso
Brasileiro de Canto Maria
Callas. O festival será realizado na Sala Mário Lago,
nos próximos dias 9 e 11,
sem presença de público e
com transmissão ao vivo
pela página do Facebook da
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Covid-19: Brasil registra 2.723 mortes e
85 mil novos casos em 24 horas
rias estaduais de Saúde.
Do
total
de
casos,
15.596.816 pessoas já se recuperaram e 1.046.546 estão
em acompanhamento médico. Outras 3.888 mortes estão
em investigação sob suspeita
de Covid-19.
São Paulo é o estado com
maior número de óbitos
(115.960), seguido por Rio de
Janeiro (52.094), Minas Ge-

rais (42.000) e Rio Grande do
Sul (29.218). Em número de
casos, São Paulo também lidera (3.382.448), seguido por
Minas Gerais (1.646.104),
Paraná (1.132.325) e Rio
Grande do Sul (1.131.669).
Os dados são atualizados
diariamente na plataforma
Localiza SUS.

Estudo mostra que Brasil teve 211
mil mortes a mais do que o
esperado para o começo de 2021
Em apenas 24 horas, o Brasil registrou 2.723 mortes
pela Covid-19 e 85.748 novos
casos de infecção. Com isso,
o total de óbitos pela doença é
de 479.515, com 17.122.877
casos acumulados, desde o
início da pandemia. Os dados
foram compilados ao final do
dia 9 de junho pelo Ministério
da Saúde, com informações
fornecidas pelas secretarias
estaduais de Saúde.
Do total de casos,
15.596.816 pessoas já se recuperaram e 1.046.546 estão
em acompanhamento médico. Outras 3.888 mortes estão

Fonte: Brasil 61

Iniciou na quarta-feira (9),
a aplicação de vacinas contra a Covid-19 em grávidas e
puérperas (até 45 dias após o
parto) acima de 18 anos, com
ou sem comorbidades. A vacinação será feita exclusivamente com o imunizante da
Coronavac.
A Secretaria de Saúde de
Jacareí entrará em contato
com todas as grávidas e puérperas cadastradas nas Unidades de Saúde do município,

para realizar o agendamento
da vacinação.
Grávidas e puérperas que
fizeram os exames pré-natal
na rede privada de Saúde, devem entrar em contato com a
Unidade de Saúde mais próxima de sua residência, por
telefone ou presencialmente,
para realizar o agendamento.
A vacinação será realizada nas Unidades Básicas de
Saúde de Jacareí, de acordo
com horário pré-agendado.

Confira os endereços das 18
Unidades de Saúde. Em caso
de dúvidas, ligue 156.
No dia e horário agendados para a vacinação, é preciso levar um documento de
identificação com foto, comprovante de endereço e um
comprovante do estado gestacional (carteira de acompanhamento e/ou pré-natal ou
laudo médico), e no caso das
puérperas apresentar declaração de nascimento da criança.

Foto: Divulgação

Grávidas e puérperas acima de
18 anos, com ou sem comorbidades,
podem se vacinar em Jacareí

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) autorizou o Instituto Butantan a fazer a pesquisa clínica da vacina
Butanvac contra a Covid-19.
Antes de iniciar os testes em
voluntários humanos, o Butantan precisa apresentar algumas
informações complementares
sobre os testes em andamento
com o imunizante.
A pesquisa clínica de fase 1
e 2 está dividida em três etapas: A, B e C. Por enquanto,

a Anvisa autorizou a etapa A,
que envolve 400 voluntários.
Ao todo, as fases 1 e 2 esperam
testar 6 mil voluntários com 18
anos ou mais.
O imunizante será aplicado
em duas doses, com intervalo
de 28 dias entre elas. O estudo
será realizado no Hospital das
Clínicas (FMUSP) e no Hospital das Clínicas da Faculdade
de Medicina de Ribeirão Preto.
Ao longo dos últimos dois
meses, a Anvisa e o Butantan

Foto: Divulgação

Anvisa autoriza pesquisa clínica
da vacina Butanvac contra a Covid-19

realizaram uma intensa troca de informações e reuniões,
com o objetivo de esclarecer
todos os aspectos da pesquisa,

neiros, trabalhadores portuários
e de transporte coletivo; profissionais das forças armadas, de
segurança e salvamento, e funcionários do sistema prisional;
população privada de liberdade
e jovens e adolescentes sob medidas socioeducativas.
Munícipes que deveriam ter
se vacinado nas primeiras etapas
e, por algum motivo, perderam
a data, ainda podem se vacinar.
As vacinas serão aplicadas em
todas as Unidades Básicas de
Saúde e Unidades Municipais
de Saúde da Família, de segun-

da a sexta-feira, das 8h às 16h.

Documentação: É preciso
levar um documento de identificação com foto e carteirinha de
vacinação. No caso das pessoas
com comorbidades ou deficiência física (PCD), é necessário a
apresentação de um documento
que comprove a condição de
risco (exame médico, receitas
médicas, relatório médico ou
prescrição médica).
Já no caso de caminhoneiros,
trabalhadores portuários e de
transporte coletivo, de profis-

(3.382.448), seguido por Minas Gerais (1.646.104), Paraná (1.132.325) e Rio Grande
do Sul (1.131.669).
Os dados são atualizados
diariamente na plataforma
Localiza SUS.
Fonte: Brasil 61

Nascidos em julho
podem sacar auxílio
Beneficiários do auxílio emergencial nascidos em julho já
podem sacar a segunda parcela
de pagamentos, que havia sido
depositada em 24 de maio. A
terceira e a quarta parcela desse
grupo poderão ser sacadas, respectivamente, após 27 de julho
e 27 de agosto.
Neste momento, o valor também já pode ser transferido para
uma conta-corrente, sem custos
para o usuário. Antes, o dinheiro
podia ser movimentado apenas
por meio do aplicativo Caixa
Tem.
Neste ano, os pagamentos
preveem parcelas de R$ 150 a
R$ 375, dependendo do perfil
do beneficiário. O saque ficará disponível para nascidos em
agosto nesta sexta-feira e em setembro dia 14. Confira abaixo o
calendário completo:
Calendário da 2ª Parcela
Mês de nascimento | Data do
crédito em conta | Data para saque em dinheiro
• Janeiro: 16 de maio | 31 de
maio (antes 08 de junho)
• Fevereiro: 18 de maio (antes
19 de maio) | 01 de junho (antes
10 de junho)
• Março: 19 de maio (antes 23
de maio) | 02 de junho (antes 15
de junho)
• Abril: 20 de maio (antes 26

de maio) | 04 de junho (antes 17
de junho)
• Maio: 21 de maio (antes 28
de maio) | 08 de junho (antes 18
de junho)
• Junho: 22 de maio (antes 30
de maio) | 09 de junho (antes 22
de junho)
• Julho: 23 de maio (antes 02
de junho) | 10 de junho (antes 24
de junho)
• Agosto: 25 de maio (antes 06
de junho) | 11 de junho (antes 29
de junho)
• Setembro: 26 de maio (antes
09 de junho) | 14 de junho (antes
01 de julho)
• Outubro: 27 de maio (antes
11 de junho) | 15 de junho (antes
02 de julho)
• Novembro: 28 de maio (antes 13 de junho) | 16 de junho
(antes 05 de julho)
• Dezembro: 30 de maio (antes 16 de junho) | 17 de junho
(antes 08 de julho)
Também foi anunciado recentemente que o auxílio será prorrogado por mais dois meses. A
informação foi dada pelo ministro da Economia, Paulo Guedes,
nesta terça-feira (8). Segundo
ele, o benefício será estendido
até setembro, mas pode ser ampliado, a depender da velocidade
da vacinação contra a Covid-19.
Fonte: Brasil 61

com garantias de segurança
aos voluntários.
Fonte: Brasil 61

Vacinação contra a Influenza:
Jacareí inicia terceira etapa da Campanha
Desde quarta-feira (9), a Prefeitura de Jacareí, por meio da
Secretaria de Saúde, iniciou a
terceira e última etapa da Campanha de Vacinação contra a Influenza no município. Até o momento, a cidade aplicou 35.366
doses da vacina, o que corresponde a aproximadamente 47%
do público-alvo.
Esta etapa da campanha, que
vai até o dia 9 de julho, é destinada às pessoas com comorbidades e com deficiência (física,
auditiva, visual, intelectual e
mental ou múltipla); caminho-

em investigação sob suspeita de
Covid-19.
São Paulo é o estado com
maior número de óbitos
(115.960), seguido por Rio de
Janeiro (52.094), Minas Gerais
(42.000) e Rio Grande do Sul
(29.218). Em número de casos, São Paulo também lidera

Foto: Wilson Dias - Agência Brasil

Em apenas 24 horas, o Brasil registrou 2.723 mortes
pela Covid-19 e 85.748 novos
casos de infecção. Com isso,
o total de óbitos pela doença é
de 479.515, com 17.122.877
casos acumulados, desde o
início da pandemia. Os dados
foram compilados ao final do
dia 9 de junho pelo Ministério da Saúde, com informações fornecidas pelas secreta-

sionais das forças armadas, de
segurança e salvamento, e funcionários do sistema prisional,
é necessário apresentar documento que comprove vínculo
empregatício.
Covid-19: É fundamental que
quem foi ou for vacinado contra
a Covid-19 priorize este imunizante, e respeite o intervalo mínimo de 14 dias para depois se
vacinar contra o vírus Influenza,
causador da gripe (Influenza A-H1N1, Influenza A-H3N2 e Influenza B).

Municípios recebem
R$ 4,543 bilhões do Fundo
de Participação

A transferência da primeira
parcela do decêndio do Fundo
de Participação dos Municípios
(FPM) do mês de junho entra
nas contas das prefeituras nesta
quinta-feira (10). O valor do repasse é de R$ 4,543 bilhões, que
é parte da arrecadação da União
com o Imposto de Renda (IR) e
o Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) nos últimos dez
dias anteriores.
O montante sofreu uma queda
de cerca de 22% quando comparado ao primeiro decêndio do
mês de maio. O economista e especialista em Orçamento Público, Cesar Lima, explicou o que
pode ter causado a diferença no
repasse. “Isso pode ser uma retração da economia com incerte-

zas sobre políticas. Há vários fatores que influenciaram, apesar
de o PIB no primeiro trimestre
ter sido maior agora já estamos
no segundo trimestre e pode haver uma nova queda em relação
ao trimestre anterior”, avaliou.
Em comparação ao valor recebido no mesmo período do ano
passado, houve um crescimento
de 44,7% no total repassado aos
municípios, o que reflete um aumento da atividade econômica
em relação às incertezas do início da pandemia. “Nós só vamos
conseguir ver se essa variação
foi realmente positiva depois
que nós voltarmos para a nossa
curva de normalidade”, afirmou.
Fonte: Brasil 61

