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Continua a campanha
da Pizza do Elevador,
que tem a finalidade de
arrecadar fundos para a
instalação e conclusão
do novo elevador para
a Casa Lar, que atende
jovens e adultos portadores de deficiência motora
e intelectual. Página 2

Rogégio Nakata fala sobre
“Casamento X Relação
Financeira?”, que ocasionou aumento de 15% em
relação ao ano anterior no
número de divórcios extrajudiciais demonstrando
que a pandemia também
causou estragos no campo
relacional. Página 2

O inverno chega oficialmente na segunda-feira,
dia 21 de Junho e campanhas para arrecadar alimentos, agasalhos e cobertores estão sendo feitas em
Jacarei para ajudar pessoas
que vivem em situação de
vulnerabilidade. Veja mais
na Página 3

Casos de Covid-19 em Jacareí iniciam
forte alta; terceira onda chegou
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Fuscarata beneficente da JAM/Casa
Lar foi acolhida pela população
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Tempos Tchapequara: documentário
sobre os rios Cuiabá e Paraíba Do Sul
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Saúde abre consulta pública para
atenção odontológica de gestantes
Página 4

Curiosidades que você não sabia sobre
a origem das festas juninas
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Cata-Treco atende com hora marcada,
durante a semana
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O vice-governador do Estado de São Paulo, Rodrigo Garcia, esteve em Jacareí na tarde da sexta-feira (11) para anunciar uma importante obra de drenagem no córrego Alambari, entre os trechos
da Rua Harold Barnsley Holland e da Estrada Municipal Abade Biagino Chieffi. Ao todo serão
destinados R$ 10 milhões, para as obras de canalização de 950 metros do rio. Página 4

Ainda da tempo de ir para Poços de
Caldas com os viajores
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Campus Jacareí do Instituto Federal
SP abre inscrições para vestibular

Fundação Cultural oferece Assessoria
ProAC exclusiva para Jacareí
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Saúde de Jacareí receberá auxílio de
mais de R$ 2 milhões
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‘Capacita Já’ tem mais de 20 cursos
gratuitos com inscrições abertas
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Benedicto Sergio Lencioni

Junho 2021
8 –1865 - Na sessão de
Câmara presidia por Joaquim Antonio Paula Machado foi lido um ofício de
Joaquim Antonio Raposo
dizendo que retirava a oferta de 500$000 que tinha
prometido para o ajutório
do encanamento do rio Paraíba pelo Cassununga. A
Câmara respondeu que ele
se entendesse com o Presidente da Província porque
a Câmara logo que ele prometeu participou o mesmo
Exmo. Presidente que estava à disposição essa e outra
quantia para esse fim.
9 - 1865 – Em sessão presidida por Joaquim Antonio
de Paula Machado o vereador Abreu indicou que a Câmara represente ao Exmo.
Governo pedindo que mande aterrar e apedregulhar o
aterrado da ponte.
10 - 1953 – Estréia no
Cine Rosário o Grupo Experimental de cinema e teatro
“202”, com a peça “Deus e
a Natureza”, de Artur Rocha. A peça conta com a
direção de José de Moraes
e Jorge Araújo; e o elenco com: Jorge Araújo (Padre Oscar) -[ foto], Tereza

à Câmara especialmente à
Comissão Permanente estudassem os meios mais
fáceis de entupir a Lagoa
do Cassununga e segundo a
voz geral é causa de muitas
enfermidades pela infecção
dos miasmas produzidos
desse lugar

Mello ( Amélia), Marcondes Leal (Leandro), Claurides Siqueira (Suzana), José
de Moraes (Pedro) e Florindo Peixoto (Arthur).
11 –1861 - O Inspetor da
Tesouraria participou a esta
Câmara que deu ordem ao
Coletor para pagar 484000
que foi despendido com os
reparos da ponte sobre o
Rio Paraíba. O Doutor Lucio apresentou uma representação ao Exmo. Presidente da Província pedindo
5:077$000 reis para o conserto da ponte do Paraíba. A
Câmara aprovou e assinou a
representação.
O mesmo senhor indicou

12 - 1861 – Na sessão o
Fiscal apresentou o seguinte relatório:
Precisa “darem providências sobre o pântano que
existe na rua das Flores;
Precisa alguns carros de
pedregulho no aterrado da
ponte do Paraíba e mandar
destocar o mato da várzea;
Precisa mudar o portão
do pasto do matadouro para
diante em um alto que tem o
mesmo pasto a fim de evitar
a lama.
O senhor Cardoso fez ver
a Câmara que sendo encarregado de mandar fazer a
ponte do Cassununga e não
sendo possível carregar as
madeiras por estar intransitável a estrada pede que a
Câmara delibere a respeito.
A comissão fica encarregada de dar parecer a respeito. Foi lido os feitos do
Fiscal que foi a Comissão
de contas.
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Ponto e Vírgula
Quase meio milhão de pessoas
Vinha no começo da noite
pela Dutra quando vi a lua,
redonda lua, brilhando amarelos no céu. E me lembrei
das palavras de Cazuza, em
“Azul e amarelo”: “Senhores deuses me protejam de
tanta mágoa...”
Fiquei ouvindo aquilo,
uma despedida de quem ia
embora à revelia, uma espécie de grito sereno, esta
quase balada triste, música
de quem vai morrer e sabe
disso. Pensei que já é quase Inverno, que há lua cheia
no céu de junho ao meio,
este mês está tão frio esta
secura na pele, folhas que
rodopiam pelo ar, um pouco
de neblina quando amanhece... e que nos refugiamos,
em plena pandemia, dentro
de nós mesmos.
“Senhores deuses me protejam de tanta mágoa...”
A voz de Cazuza, Cazuza se negando a ir embora,
mas sabendo que iria: “mas
não quero, não vou, não
quero...”canta ele quase sufocado de angústia. Com os
olhos cheios de lágrimas,
outra vez cheios de lágrimas, penso em escolhas.
Aquela lua ali, satélite 49
vezes menor que a Terra,
não quero... não, não quero. Quero a Vida verdadeira e sem mentiras, quero a
redonda lua em fundo azul
marinho e todas as estrelas,
joias do céu.
Tenho me magoado com
coisas simples: pequenos
deslizes, falsos esquecimentos, palavras ásperas,
distâncias, fatos que nada
significam para os outros.
Tenho me magoado na iminência da Primavera que
vem vindo, ainda que lá

longe, ainda que depois do
Inverno, que no futuro desabotoará flores, que revelará ninhos e ovos, casulos
e borboletas, que me mostrará um beija-flor e seu
rápido voo, bicho tão frágil
como a vida, com o coração
batendo tão rápido quanto a
vida passa...
Há quem não saiba o sulco fundo que o tempo cava
entre as pessoas.
Há quem não sinta urgências.
Há quem não saiba que
todos vamos morrer.
Uns, no entanto, morrem
de nada, porque se vacinas foram vistas como inimigas, os genocidas têm
jeito estranho e modo ríspido de estar no mundo. E
os tribunais internacionais
se fazendo, se nutrindo de
provas. E, de repente, a explosão.
Outros morrem de febre
do viver, ávidos pela vida,
nada querendo perder da
vida...
E há os cínicos de toda
sorte, os que sabem que a
vida passa, que cada minuto é uma iminência, mas
fingem nos seus pequenos
mundos secos e inabitados,
que tudo foi feito de acordo com suas próprias leis,
limites. Há gente para tudo
neste mundo de deuses,
lavradores,
camponeses,
guerras, desordens, amor,
ignorância, febres...
Olho a Lua ali no céu e
dói meu peito humano, fico
me indagando bestamente
se sinto demais as coisas
deste planeta que os astronautas contam ser azul, que
as fotografias apontam ser
azul, mas que parece tão

triste hoje.
Minha alma também azul,
alma blue.
Fico ouvindo as palavras
também blue de Cazuza,
uma sensação de sozinhez,
e esta palavra, minha, nem
existe. Uma sensação de
estar apartada de tudo, de
todas as coisas, do mundo,
tão distante desta lua blue,
deste poema blue.
E a Primavera, senhoras
e senhores, vem se anunciando. Acredito nisso porque acredito piamente em
multiplicação das pedras,
dos peixes e das flores. Sei
que debaixo das folhas, escondidos, estão os casulos.
E sei que também, na primavera que quase se anuncia em ipês, eles se abrirão
como semente e darão à luz
borboletas de asas claras.
Espero nêsperas amarelas, maçãs com seu vermelho vivo, laranjas gritando
amarelos sobre a mesa. Espero. Espero como sempre
esperei, como esperarei.
Não digo amém aos deuses.
Eu quero viver, mesmo
que viver, de vez em quando, signifique estar pronta
pra ir embora. E a morte?
Bom... a morte é pra não
ser, exceto quando bárbaros
e ditadores, homens rudes,
permanecem no poder a
qualquer custo, de qualquer
jeito. Mesmo que isso custe
a Vida de quase meio milhão de pessoas.

Esther Rosado é psicanalista, profa. de Literatura e Redação e autora de material didático. E-mail:
estherrosado1951@gmail.com

Opinião
Vamos falar sobre
Casamento X Relação Financeira?
Com a dificuldade de contermos a pandemia ainda
pelo país em razão da falta
de vacinas suficientes para
atender a população brasileira e por não conseguirmos
ultrapassar os 12% de vacinados com a segunda dose,
muitos casais ainda se veem
no desafio do excesso de
convivência diário, já que,
não estavam habituados em
viverem permanentemente
juntos 24 horas, 7 dias por
semana e bem mais de 365
dias por ano desde a decretação da crise
sanitária mundial em Março de 2020. Somado a isso estão a preocupação constante
de contaminação, as consequências econômicas que põem em risco a empregabilidade e a constatação real de que se pode
ser mais um nas estatísticas de óbitos que,
neste momento, se aproxima de mais de
500 mil vidas interrompidas fez com que
a pandemia também influenciasse, significativamente, o cotidiano de milhares de
famílias em todo o Brasil.
Segundo dados de 2020 do Colégio Notarial do Brasil (CNB) houve um aumento de 15% em relação ao ano anterior no
número de divórcios extrajudiciais que são
aqueles realizados diretamente em cartório
demonstrando que a pandemia também
causou estragos no campo relacional. A
vida conjugal que envolve não somente a
soma das partes que compõem um todo de
um núcleo familiar, de repente, se viu de
uma hora para outra em apuros por mais
um problema que pode ter surgido ou se
agravado ainda mais com a pandemia que
foi o financeiro.
Para que isso não seja mais uma tormenta
na vida do casal e para que esta família não
seja acometida de um rompimento abrupto
por questões financeiras separamos algumas sugestões aqui da experiência com o
atendimento com mais de 70 famílias, até
porque, um estudo realizado com 4.500
casais pela Universidade do Kansas, nos
EUA, e divulgado pelo jornal britânico
Daily Mail, mostrou que casais que brigam
por causa de dinheiro têm maior tendência
a se divorciarem.
Primeira dica: Entenda que numa família
e num relacionamento existem despesas e
anseios pessoais, mas também os de natureza comum, ou seja, é preciso respeitar
as vontades e desejos que cada um possui,
mas que, por outro lado, é preciso nos
conscientizarmos que ambos estão num
mesmo barco e precisam remar para uma
direção e com a mesma intensidade para
que este não navegue em círculos ou que,
simplesmente, encalhe em um dos lados da
margem;
Segunda dica: Tenha uma conta conjunta para as despesas comuns e será através
desta que os gastos com aluguel, condomínio, escola das crianças, supermercado,

TV por assinatura e por Internet, plano de saúde familiar, por exemplo, deverão
ser pagos. Porém, como este
ajuste entre as partes deve
ser realizado? Antes de tudo
é preciso muita conversa e
bom senso entre as partes.
Vamos supor que uns dos
cônjuges tenha uma receita
como autônomo de R$4.000
e a esposa, fisioterapeuta,
possui uma renda mensal de
R$6.000 que somados, então, representariam uma renda mensal conjunta de R$10 mil. De despesas conjuntas o casal possui dentro de
seu orçamento financeiro doméstico uma
despesa mensal de R$7 mil. Neste caso,
seria justo a esposa dispender de todo o
seu salário para pagar todas as despesas e
o restante ficaria a critério do marido ou
vice-versa? Não seria justo, não é mesmo?
Então, o que fazer?
Neste caso, a sugestão é simples, como a
renda do marido corresponde a 40% (40%
de 10 mil) da receita do casal e os outros
60% (60% de 10 mil) correspondem ao do
respectivo cônjuge, então, nada mais saudável financeiramente que este percentual também seja utilizado como referência
para as despesas comuns. Ficando ele, com
R$2.800 e ela com R$4.200 de contribuição para estes gastos mensais, lembrando
que, estes pagamentos podem ser revistos
de tempos em tempos já que tanto os gastos
como as receitas são bastante dinâmicos.
Terceira dica: Organizem o orçamento doméstico utilizando uma planilha financeira, estimando gastos e anotando
TODAS as despesas mensais para checar
se aquilo que imaginam é aquilo que realmente gastam ou instale programas dedicados ao controle financeiro que podem
ser acessados na palma da sua mão através
de seu smartphone.
Lembre-se que, o relacionamento de um
casal sempre será repleto de desafios pois é
preciso ajustar valores e costumes trazidos
de experiências de vida distintas, porém,
não falar ou discutir, no bom sentido, a relação financeira pode ocasionar problemas
sérios no relacionamento e até mesmo na
confiança que um casal tem um pelo outro
já que o dinheiro não leva desaforo e muito menos espera que o casal faça as pazes,
então, para evitar isso conversem sobre dinheiro mas também sobre seus Objetivos e
mais importantes Projetos de Vida, sejam
estes, individuais ou coletivos.

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

A deliciosa “Pizza do Elevador” está
de volta, reserve a sua para 25/6
Para continuar a suprir as
necessidades da Casa Lar, a
JAM continua com a campanha da Pizza do Elevador, que
tem a finalidade de arrecadar
fundos para a instalação e
conclusão do novo elevador
adquirido para a Casa Lar,
que atende jovens e adultos
portadores de deficiência motora e intelectual.
As receitas deliciosas podem ser retiradas na sede da
Casa Lar, ou entrega (com
taxa a partir de R$5,00) no
dia 25/6 das 12h às 15h. Rua

Rodolfo Siqueira, 80,
centro.
Você pode escolher
os sabores: Marguerita (mussarela, tomate,
manjericão) ou calabresa (mussarela com calabresa acebolada), pelo
valor de R$27 a unidade.
Para garantir sua reserva você pode entrar em
contato pelos telefones:
Casa Lar: 3952.1849
– Delma: 99724.2363 –
Marcy: 99784.1999 ou
2127.1285
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O jornal mais lido da cidade

Empresa Jornalística e Cultura Semanário de Jacareí LTDA – ME
CNPJ: 20.128.966/0001-16
Diretoria geral: Inez Valezi e Gustavo Valezzi

Tel.: (12) 3952-1888
Tel.: (12) 98125-9297

www.semanario.com.br | semanariojacarei@hotmail.com
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Campanha “Aqueça neste inverno” inicia
com grupos e entidades unidos
O inverno chega oficialmente na segunda-feira, dia
21 de Junho. Grande parte
das pessoas que vivem em
situação de vulnerabilidade
já enfrentam dificuldades
com as ondas de frio que

atinge, grande parte do país.
Nesta época do ano, muitas pessoas e famílias ficam expostas ao frio, sem
a proteção de um teto para
amenizar a baixa temperatura e precisam da solida-

riedade da população para
se alimentar e se aquecer.
Várias campanhas estão sendo realizadas em Jacarei para
ajudar pessoas nesta situação.
Elas consistem na arrecadação de alimentos, agasalhos,

cobertores e doações para serem distribuídos a moradores
de rua, além de moradores
de comunidades carentes,
entidades beneficentes que
direcionam aos necessitados, em geral pessoas que

encontram-se em vulnerabilidade social, crianças, idosos, pessoas com deficiência.
Você pode ajudar separando alimentos, agasalhos e
cobertores que não utiliza
mais, fazendo uma higieni-

zação, embalando em sacos
plásticos e fazendo a doação para entidades e pontos
de coleta. Sua doação chegará a quem mais precisa.
Confira as campanhas:

pode entrar em contato pelo
fone/Whatsapp: (12)39528277
A conta para transferência é:
Banco Itaú – Agência 0240

– Conta Corrente 83007-5
PIX 48404818000104
Mantenedora: Fraternidade Espírita Cristã Batuíra
CNPJ 48.404.818/0001-04

Uma família que, andando
pelas ruas da cidade em um dia
de frio, se deparara com outra
família com 4 crianças, embaixo de uma ponte, sem blusa,
sem cobertor, sem alimentação.
Esse foi o “estalo” para começar a promover doações
para os moradores de rua. A
família juntou alguns amigos,
consegui 15 pessoas que arregaçaram as mangas e iniciaram uma ação social.
O trabalho, que começou há
cerca de dois meses, distribui
sopa quente, cobertores e roupas aos moradores de rua todas
as sextas feiras à noite.
O grupo, que vê o trabalho

Foto: Divulgação

O BPR-Batuíra Projeto Renascer continua com a sua
campanha para arrecadar cobertores, para suprir as mãezinhas atendidas do projeto.
Você pode doar um cobertor
novo ou usado em bom estado e higienizado. Outra
forma de ajudar é doando o
valor de R$50.
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.
A arrecadação deve acontecer entre abril e junho. Você
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BPR continua com Campanha Grupo familiar oferece ajuda
do Cobertor até Julho
a moradores de rua

crescer, agora precisa da ajuda
da população para ajudar mais
pessoas. Quem puder colaborar
pode combinar doações pelos
telefones whatsapp (12) 991270342 ou 99123-4438.
A doação financeira também
ajuda o grupo, pois possibilita
a compra de lote (com preços

muito melhores) dos cobertores, meias, luvas, assim como
dos ingredientes e utensílios do
sopão nutritivo.
Quem quiser pode fazer um
PIX: 12991270342 ou entrar
em contato com Andressa e André das 8 às 18h de segunda à
sexta-feira.

cobertores novos.
As doações da campanha
serão encaminhadas para famílias em situação de vulnerabilidade social com o apoio

do Lar Frederico Ozanan e da
Associação Fênix, que também realizam trabalhos sociais. Informações para doações pelo telefone: 3953.4268

Desde o dia 14 até o dia
27 de junho, as lojas Cacau
Show, receberão doações
com itens de vestuário como:
cobertores, casacos, meias,
luvas e gorros. Essas doações
serão destinadas às pessoas
em vulnerabilidade social e
doá-los à Instituições, ONGs
e ou a Prefeitura mais próxima que possam atender à essas solicitações de doações.
A loja faz a segunda edição
da Campanha de Agasalho,
que foi um sucesso em 2020
e mostrou que o distancia-

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

Foto: Divulgação

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

Restaurante do Palace Hotel

sexta-feira (16/07), às 7h30.
O pacote inclui duas pernoites no Palace Hotel, conheci-

do 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.
Infos: (12) 2127-1288 ou
(12) 2127-1254 - na JAM
com Marcy, dos Eventos, e
pelos e-mails eventos@jam.
org.br ou jam@jam.org.br.
A JAM fica na Praça Independência, 126 - São João.

mento físico não pode e não
precisar ser um empecilho
para aquecer o coração daqueles que mais precisam. Os
consumidores que desejarem
realizar esse gesto de carinho
podem se direcionar a loja da
Cacau Show mais próxima e,
a sua doação será carinhosamente reconhecida com uma
Trufa de 30g, exceto a linha
Artesanal e Zero. Para encon-

Foto: Divulgação

O Jacareí Rugby realiza
durante até o dia 31 de julho de 2021 a “Campanha do
Cobertor”, em Jacareí. O objetivo é arrecadar cobertores
novos e fazer a doação para
famílias e pessoas em situação de vulnerabilidade social. As doações poderão ser
feitas em pontos de coleta
pela cidade de Jacareí.
Tradicionalmente, neste período, o Jacareí Rugby realiza
anualmente a campanha do
agasalho. Em razão da Pandemia do Covid-19, não seria
possível realizar o trabalho
nos mesmos moldes de anos
anteriores e para garantir a
segurança de todos, o clube
decidiu pela arrecadação de

Foto: Divulgação

Jacareí Rugby realiza campanha
para doação de cobertores na cidade Acontece segunda edição realiza
Campanha do Agasalho com rede
de franqueados

trar a loja mais próxima do
seu CEP, basta acessar: www.
cacaushow.com.br/lojas
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Prefeito Izaias Santana, vice-governador de São Paulo, Rodrigo Garcia, deputados estaduais e federais, e vereadores estiveram presentes no anúncio da obra

executivo e a obtenção
das licenças necessárias para posterior início das obras.
Com a canalização

do córrego, será possível realizar a expansão
de empreendimentos
imobiliários e comerciais, de grandes em-

Educação de Jacareí
participa de plataforma de
matemática da Finlândia

O projeto “Matematicando Jacareí” chegou ao conhecimento
dos organizadores do
sistema da Finlândia,
por meio das ações
que vêm sendo realizadas no município é
um projeto da Secretaria de Educação.
Segundo a equipe
pedagógica municipal,
“os organizadores do
sistema verificaram
que Jacareí é forte em
ações de matemática,
e fizeram a proposta
para que fosse realizado um ‘piloto’, de
forma gratuita, com
alunos dos quartos e

quintos anos da Secretaria Municipal da
Educação, visando levantar indicadores no
Brasil para a Finlândia”.
O sistema Eduten é
uma plataforma gamificada de matemática,
em que o professor
escolhe os exercícios
e os alunos que completam, ganham medalhas. No próximo dia
21 de junho, haverá
uma reunião com todos os professores e
coordenadores para a
apresentação do projeto, sendo uma turma
por unidade escolar do

ensino fundamental.
A Eduten utiliza a
plataforma na nuvem,
fornecendo serviço e
gerenciando a estrutura. O Playground
Eduten vem com uma
biblioteca pronta de

exercícios semanais de
matemática, que inclui
mais de 17.000 exercícios
gamificados,
para crianças e adolescentes de 6 a 15 anos,
com mais de 200 mil
tarefas.

Tempos Tchapequara lança
minidocumentário com foco entre os
rios Cuiabá e Paraíba Do Sul
Foto: Divulgação

Do livro para as telas. Projeto “Tempos
Tchapequara” lança
no dia 21 de junho às
20h o minidocumentário que integra o
livro da poetisa Meire Pedroso. O conteúdo será lançado em
um sarau online com
Tchapequara”.
apresentação
pelo nal
Zoom e transmissão O projeto é realizapelo Youtube no “Ca- do com recursos do

Fundo Municipal de
Cultura e terá transmissão online.
As imagens que
compõem o minidoc
fazem parte dos bastidores e das gravações das lives de lançamento do livro que
contou com a participação de diversos
artistas. Com foco
em pessoas e lugares

presas da região, como
é o caso da montadora
Chery, além da possível chegada de novas
indústrias.

Prefeitura suspende
eleição do Conselho Gestor
do Plano Diretor

A Prefeitura de Jacareí, por meio da
Secretaria de Governo e Planejamento,
informa a suspensão
da eleição destinada a
definir os membros da
sociedade civil organizada que irão integrar
o Conselho Gestor da
Revisão do Plano Diretor do município.
Agendada para o próximo dia 26, a votação
foi suspensa em razão
da antecipação do calendário de vacinação
contra a Covid-19.

Foto: Divulgação

região do bairro Rio
Abaixo – próximo à
Rodovia Presidente
Dutra. O recurso será
viabilizado por meio
de convênio da Secretaria de Desenvolvimento Regional do
Estado, que fará o repasse ao Departamento de Águas e Energia
Elétrica (Daee).
O Daee será responsável pela realização
dos serviços e está
preparando os editais
de concorrência para a
elaboração do projeto

Conforme
informado pela Comissão
Eleitoral, em edital a
ser publicado no Boletim Oficial do Município desta sexta-feira
(18), a suspensão se dá
em razão da necessida-

de de mobilizar servidores e equipamentos
públicos para a campanha de vacinação
em massa da população adulta, conforme
anunciado pelo Governo do Estado.

Nova Data
A eleição foi remarcada para 25 de
setembro,
quando
todos os moradores
de Jacareí, acima
de 18 anos, já terão
tomado pelo menos
a primeira dose da
vacina,
conforme
cronograma previsto
no Plano Estadual de
Imunização.
Acompanhe as informações sobre o
Plano Diretor em:
www.jacarei.sp.gov.
br/planodiretor/

Fundação Cultural oferece Assessoria
ProAC exclusiva para Jacareí
A Fundação Cultural de Jacarehy (FCJ)
em parceria com a
empresa Cais das Artes irá oferecer uma
assessoria gratuita e
on-line para os interessados em enviar
projetos culturais para
os editais abertos do
ProAC (Programa de
Ação Cultural), da Secretaria de Cultura e
Economia Criativa do
Estado de São Paulo.

o registro documental integra poesia,
música e bate-papo
com temas ligados
ao Rio Cuiabá e Rio
Paraíba do Sul. As
imagens tiveram um
tratamento especial
de Edson Cavalcante. Você pode assistir
com link do vídeo no
canal Tchapequara
do Youtube: https://
us02web.zoom.
us/j/81813744495...
Canal Tchapequara:
https://www.
youtube.com/user/
MsMeiroca
Facebook: www.
facebook.com/
Com o objetivo de
tchapequara
ampliar e qualificar
a saúde bucal das
gestantes no Sistema Único de Saúde
(SUS), o Ministério
da Saúde abriu consulta pública para que
a sociedade, gestores e profissionais de
saúde possam enviar
sugestões para o atendimento e tratamento
odontológico de mulheres grávidas. A iniciativa tem o objetivo
de promover o cuidado integral de gestantes, fortalecendo a
qualidade de vida da
mãe e da criança.
As
colaborações
aprovadas serão in-

Serão seis encontros ao todo,
sempre às terças e
quintas-feiras, das
20h às 22h, até 22,
24, 29 de junho e 2
de julho, ministrado
pela Cassiane Tomilhero Frias.
As inscrições devem ser feitas nesta
plataforma on-line.
Vale ressaltar que, as
30 vagas da assessoria
são exclusivas para a

população de Jacareí,
com o objetivo de alcançar os artistas de
todas as áreas, trabalhadores da cultura
em geral e interessados na escrita de projetos no campo das

artes e da cultura.
Após a inscrição,
os participantes receberam todas as informações de acesso
aos links das aulas e
as metodologias que
serão
apresentadas.
Mais informações ou
esclarecimentos de dúvidas envie um e-mail
para a Diretoria de
Cultura da FCJ: diretoriadecultura@culturajacarei.sp.gov.br.

Saúde abre consulta pública para
atenção odontológica de gestantes
Foto: Divulgação

O vice-governador
do Estado de São Paulo, Rodrigo Garcia, esteve em Jacareí na tarde da sexta-feira (11)
para anunciar uma importante obra de drenagem no córrego Alambari, entre os trechos da
Rua Harold Barnsley
Holland e da Estrada
Municipal Abade Biagino Chieffi.
Ao todo serão destinados R$ 10 milhões,
para as obras de canalização de 950 metros
do rio, localizado na

Fotos: Divulgação

Governo do Estado anuncia obra de canalização
do Córrego Alambari, em Jacareí

ANUNCIE
SEU IMÓVEL
AQUI!

corporadas ao documento que dará
suporte ao trabalho
realizado pelas equipes de saúde bucal nos
serviços da Atenção
Primária. A proposta
integra o projeto do
Ministério da Saúde para a construção

de diretrizes clínicas
para a saúde bucal na
Atenção
Primária,
em parceria com o
Global Observatory
for Dental Care, da
Universidade Federal
de Pelotas (UFPel).
Um dos principais
objetivos da medida

é desenvolver, disseminar e promover
acesso às recomendações baseadas em
evidências científicas
para a inclusão das
melhores decisões de
tratamento e prática
de cirurgiões-dentistas no SUS.
O material construído também deve dar
suporte à realização
de consultas odontológicas durante o pré-natal das gestantes.
O acompanhamento
de grávidas nos serviços da Atenção
Primária é um compromisso de todas as
equipes e gestores
municipais.

Anuncie: www.semanario.com.br
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com Inez Valezi

Cidade De Gelo: O lançamento romance da Netflix
lizam do local.
Nesse ínterim, vemos Matvey, de 18 anos, trabalha
como um entregador patinando no gelo em uma padaria local. Filho de um pode
acendedor de lâmpadas, seu
único tesouro são os patins
prateados que herdou do pai.
Mas, quando é demitido
injustamente, ele se junta
a uma gangue de batedores
de carteira que trabalha nos
canais, liderada pelo revolucionário Alex. Enquanto
isso, a filha de um oficial de
alto escalão, Alisa, se sente
prisioneira na mansão de seu

pai. Ela sonha em estudar
ciências, o que vai contra as
opiniões conservadoras de
seu pai sobre o papel da mulher na sociedade. Um dia
seus caminhos se cruzam.
O filme se passa diante de
uma beleza invernal em São
Petersburgo, que não decepciona de maneira nenhuma.
Além do mercado de Natal
no gelo, as pontes são decoradas com guirlandas, sem
contar que, existem grandes
edifícios, igrejas e catedrais
históricas, com seus telhados cobertos aos poucos por
um manto de neve.

Foto: Divulgação

Estreou na quinta dia 16
na Netflix, o longa, de origem russa que traz uma história de um tipo de romance
proibido, no melhor estilo
Romeu e Julieta.
Cidade de Gelo se passa
no início do século 20. Durante um inverno rigoroso,
passado em São Petersburgo, a cidade se transforma
em uma espécie de país das
maravilhas, muito parecido com um conto de fadas. Nele, os rios e canais
congelados servem como
estradas cobertas de gelo e
diversos patinadores se uti-

Curiosidades que você não sabia sobre a origem das festas juninas

Fogueiras possuem significados:
É comum pensar que as fogueiras servem apenas para esquentar
o ambiente, já que essas festividades acontecem durante o inverno
no Brasil, mas não é pelo clima que se acende o fogo.
De acordo com a tradição católica, cada base da fogueira é em
homenagem a um santo. No nascimento de São João, sua mãe
anunciou a chegada do filho à Maria por meio de uma fogueira, e a
de base arredondada que se forma uma pirâmide ficou para representá-lo. A festa desse santo ocorre no dia 24.
São Pedro e Santo Antônio também possuem fogueiras específicas. Para o primeiro, a festa acontece no dia 29 e a base da fogueira
deve ser feita em formato triangular, já para o segundo, a base é
quadrada e a festança é comemorada no dia 13
Balões levando os desejos:
Atualmente, a prática de soltar balões é proibida devido ao alto
risco de incêndios, mas, quando era permitido, eles iam para o céu
representando os desejos das pessoas que o soltavam. O pensamen-

Foto: Divulgação

As festas juninas são eventos muito tradicionais no Brasil, especialmente na região Norte e Nordeste do país, pois representam
a cultura e alguns costumes brasileiros. O mês de junho é muito
aguardado devido à essa festividade que é acompanhada de guloseimas, brincadeiras, dança e caracterizações. A história desses
festejos é longa, interessante e com muitas curiosidades não muito
disseminadas, por isso, conheça sobre o “arraiá”.

to era de que ele chegasse até São João para que os pedidos fossem
atendidos.
É uma festividade da Europa
Com todas as adaptações que fizemos com a festa no Brasil, pode
parecer que não, mas a festa junina é de origem europeia. A população mais ao norte do continente comemorava o início do verão por
lá (ao contrário da situação do Brasil, visto que a festa já acontece
no inverno).
A ideia era de que, com a mudança de estação, iniciava-se um
ciclo novo, com novos recomeços e oportunidades. Atualmente alguns países ainda carregam essa tradição, como é o caso da Alemanha, Dinamarca, Finlândia, Portugal, Suíça, França e alguns outros.
Mas antes da chegada dos Portugueses, os índios que viviam
neste território também comemoravam a agricultura, com rituais,

músicas e danças.
As festas juninas brasileiras com certeza trazem muita bagagem cultural, inclusive, o maior “arraiá” do mundo é em Campina Grande, na Paraíba. Mas também é legal ter outras vivências e
conhecer novas festas ao redor do mundo. Para isso é necessário
entender o idioma do lugar.
Quadrilha na verdade é Quadrille:
A dança tradicional dos festejos juninos, a quadrilha, foi adaptada
pelos brasileiros adicionando novas músicas e passos, entretanto, o
que serviu como base para essa criação foi a Quadrille (dança de
4 pares, em tradução livre), dança da nobreza européia, mais especificamente francesa, que chegou ao Brasil no século 19, por meio
dos portugueses.
As palavras “caipiras” que falamos durante as coreografias também são uma espécie de “estrangeirismos” adaptados do francês.
“Balancê” e “anarriê” na verdade são “balançoire” e “en arrière”
que significam “balançar” e “para trás” respectivamente.
O nome não é apenas devido ao mês:
Nos outros países que realizam a festa e que também são de
maioria católica, a festa possui o nome de “Joanina” para que haja
uma homenagem ao São João. No Brasil, esse nome se assemelha
ao nome do mês que é comemorado, e por isso se adaptou para
“Junina”. Inclusive, algumas vezes a festa se estende por mais um
mês e é denominada “Julina”, por conta do mês de julho.

Fuscarata beneficente da JAM/Casa Lar foi acolhida pela população
acolhida e aplaudida.
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 sido vendido, passa a valer a milhar do
2º Prêmio e assim sucessivamente. 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.
Para adquirir a rifa
você precisa entrar em
contato com a entidade pelos telefones:
(12) 2127-1288 ou (12)
2127-1254 – na JAM, e
pelos e-mails eventos@
jam.org.br ou jam@
jam.org.br. A JAM fica
na Praça Independência,
126 – São João

Fotos: Divulgação

A JAM/Casa Lar realizou
na terça-feira dia 15, a “Fuscarata”, uma carreata com o
Fusca a ser sorteado, que é
o mais popular, cobiçado e
simpático carro da história,
com a finalidade de chamar
atenção para sua nova campanha: “Eu Quero te fazer
Feliz”,
A fuscarata saiu da Jam e
percorreu as ruas principais
da cidade onde foi muito bem

Receita: Borscht Russo

O povo eslavo sabe bem o que é sentir frio - então essa receita de sopa eslava promete
esquentar bem as temperaturas.

A sopa é normalmente preparada com beterraba que lhe dá uma forte coloração vermelha. Outros ingredientes costumeiros são o repolho, cenoura, pepino, batata, cebola,
tomate, cogumelo e carne

Preparo
1. Refogue a carne
no óleo e acrescente a
cebola.

2. Adicione o catchup,
o molho inglês, sal pimenta páprica e caldo de
carne.
3. Cozinhe as batatas
separada da carne e bata-as no liquidificador com

1/2 litro da água do cozimento.
4. Junte ao refogado.
5. Deixe ferver, desligue o fogo, prove o sal e
finalmente acrescente o
creme de leite.

Ingredientes
• 400g Beterraba em
cubos
• 2 unidades Cenoura em
cubos
• 2 talos Salsão em cubinhos
• 300g Batata em cubos
• 300g Carne bovina em
cubos acém
• 1 colher sopa Purê de
tomate
• 1 unidade Cebola picada
• 6 colheres sopa Vinagre
de vinho tinto
• 1 colher sopa Açúcar
mascavo
• 200 ml Creme de leite
• 30 g Manteiga
• 1 colher sopa Óleo
de girassol

• 2 folhas Louro
• 1,5 litros Caldo de carne
• À gosto Sal e pimenta-do-reino
• 2 dentes Alho picado
Preparo
1. Aqueça o óleo e a manteiga em uma panela funda.
Coloque a cebola e refogue
por um minuto. Tempere
a carne com sal e pimenta
e ponha na panela. Deixe
tomar cor mexendo por 3
minutos. Acrescente a beterraba, a batata, a cenoura,
o salsão e o alho. Refogue
por 5 minutos, mexendo
sempre.
2. Misture o caldo, o purê
de tomates, o vinagre e o

Foto: Divulgação

Ingredientes
• 200g de carne (patinho ou coxão mole) cortada em tiras
• 1 kg de batata
• 1 cebola média picada
• 1 colher de sopa de
óleo de soja
• 2 colheres de sopa de
molho inglês
• 4 colheres de sopa de
catchup
• 1 lata de creme de
leite
• 1 caldo de carne
• Sal, pimenta e páprica
a gosto

Foto: Divulgação

Receita: Sopa eslava

açúcar. Junte o louro e tempere com sal e pimenta. Espere ferver, tampe a panela
e cozinhe por 45 minutos.
Descarte as folhas de louro
e sirva a sopa com colheres
do creme de leite por cima.
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Casos de Covid-19 em Jacareí
iniciam forte alta; terceira onda chegou
A Secretaria Municipal de
Saúde de Jacareí, por meio
da Diretoria de Vigilância em Saúde, informou na
quinta-feira (17), mais cinco óbitos por COVID-19 no
município. Trata-se de quatro mulheres, de 50, 55, 59 e
79 anos, e um homem de 45
anos, que faleceram entre os
dias 14 e 17 de junho. Não
há informações de comorbidades sobre a mulher de 55
anos. Os demais tinham comorbidades.
Jacareí está com 21.956
casos confirmados da doença. São 11.320 mulheres e
10.636 homens. Dos confirmados, estão internados 74
(24 em hospital público –
sendo 14 em UTI –, e 50 em
hospital privado – sendo 21
em UTI). Há 478 confirmados em isolamento (internados e em casa). E 656 óbitos
até aqui.
A faixa etária que predomina nos dados dos casos
confirmados é a entre 30 e
45 anos, com 7.724 casos,
seguida os jovens entre 15
e 30 anos, com 5.277 casos.
Depois estão as pessoas entre 45 e 60 anos, com 4.847
casos. Os idosos de 60 a 75
anos vêm na sequência, com
1.986 casos. Seguidos daqueles que são menores de
15 anos, com 1.642 casos
confirmados. E a faixa dos
que têm mais de 75 anos,
com 480 casos.

Média de novos casos por dia, considerando os 15 últimos dias

que as pessoas que estão a
espera de vacinação cadastrem-se no site www.vaci
naja.sp.gov.br

Em azul, número de casos de Covid-19 registrados em um único dia. Em vermelho, o número de óbitos

Saúde de Jacareí receberá auxílio de
mais de R$ 2 milhões provenientes
de emendas parlamentares
tológicas, para contratação de
profissionais, confecção de
próteses e custeio de ações de
saúde necessárias.
São R$ 700 mil de emenda
parlamentar do Deputado Federal Jefferson Campos (pedido feito pelo PL de Jacareí),
R$ 150 mil do Deputado Federal Alencar Santana Braga e
R$ 100 mil do Deputado Federal Vicentinho (solicitação
feita por apoiadores do PT de
Jacareí), além de R$ 100 mil
do Deputado Federal Cezinha
de Madureira (solicitação feita por intermédio do vereador
Abner de Madureira).

Os investimentos serão utilizados para atender a demandas
de cirurgias eletivas, além de

custear exames e ações de saúde de média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar.

dia 22, somente de forma
online, pelo site https://processoseletivo.ifsp.edu.br/. O
Campus Jacareí contará com
40 vagas do curso. Quanto
ao Enem (Exame Nacional
do Ensino Médio), o IFSP
utilizará,
exclusivamente,
as notas obtidas, para classificação dos candidatos, das
edições: 2016, 2017, 2018,
2019 ou 2020.
A classificação será feita pelo cruzamento entre o
CPF do candidato, a edição

do Enem escolhida e
as informações contidas no banco de dados
do Instituto Nacional
de Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), responsável pelos resultados
do Enem.
Qualquer
dúvida,
entrar em contato pelo
e-mail
matricula.
jcr@ifsp.edu.br ou
pelo WhatsApp business (12) 2128-5216.

Acesse www.semanario.com.br

Foto: Divulgação

Campus Jacareí do Instituto Federal SP
abre inscrições para vestibular
O campus Jacareí do IFSP
(Instituto Federal de São
Paulo) informa que estão
abertas as inscrições do Edital 228-2021, para o vestibular da nova turma do curso
de Educação Superior, em
Pedagogia – Licenciatura. O
início das aulas está previsto
para 5 de agosto deste ano,
com duração de oito semestres, no período noturno, das
19h às 22h35.
As inscrições gratuitas
acontecerão até o próximo

Recuperados – A Secretaria de Saúde informa que
está em 20.822 o número de
recuperados da doença. O
número de casos descartados
(aqueles que tiveram resultado negativo) está em 37.362.
Suspeitos – Os casos suspeitos estão em 5.888 (há
1.270 casos suspeitos em
isolamento no hospital ou
em casa e mais 4.618 pacientes em investigação). Entre
os suspeitos, há 23 pacientes
internados (17 em hospital
público – sendo três em UTI
–, e seis em hospital privado
– sendo três em UTI).
Ocupação de leitos - Hoje,
a taxa de ocupação dos leitos
destinados para pacientes
com Covid-19 em Jacareí,
somando hospitais públicos
e privados, é de 76% UTI,
69% enfermaria e de 30%
suporte ventilatório.
Vacina – Até o momento, 104.632 vacinas contra
a Covid-19 foram aplicadas
em Jacareí (75.660/1ª dose e
28.972/2ª dose).

Importante
serviço
oferecido pela Prefeitura de Jacareí, por meio
da Secretaria de Meio
Ambiente e Zeladoria
Urbana, o Cata-Treco se
desloca até os bairros da
cidade sempre aos sábados de manhã, atendendo calendário previamente divulgado no site
da Prefeitura de Jacareí.
Além disso, para atender
as demandas específicas dos
moradores quando não está
previsto o serviço em determinado bairro, um agendamento pode ser feito diretamente por meio dos telefones
3961-3040 ou 3952-1247.
Toda quarta-feira, o Cata-Treco atende exclusivamente as solicitações previamente
marcadas, auxiliando no des-

Foto: Divulgação

Cata-Treco atende com hora
marcada, durante a semana

Foto: Divulgação

A Prefeitura de Jacareí receberá, por meio de emendas
parlamentares, um importante
apoio nos custeios de serviços
de saúde do município. Ao
todo, serão R$ 2.275.000,00
que serão investidos em serviços de atenção básica, de
assistência hospitalar e ambulatorial, e na estruturação da
rede de serviços de atenção
básica de saúde.
Do total, serão investidos
R$ 1.050.000,00 em incremento temporário ao custeio
dos serviços de atenção básica
em saúde, com foco no Centro de Especialidades Odon-

Foto: Divulgação

Coronavírus: 656 óbitos;
21.956 casos confirmados;

carte correto de materiais e
cuidando do meio ambiente.
Dentre as muitas coletas
feitas, os pedidos mais comuns são para retirada de
móveis em desuso, eletroeletrônicos, eletrodomésticos
e sucatas em geral. O serviço
não inclui remoção de entulho de construção civil e
restos de poda ou capina que
devem ser direcionados aos
LEVs.

Programa ‘Capacita Já’ tem
mais de 20 cursos gratuitos
com inscrições abertas
O Programa ‘Capacita Já’,
está com vagas abertas para
21 cursos gratuitos de qualificação profissional, em
parceria com instituições de
ensino renomadas, como Sebrae e Senai.
Entre as áreas estão a de
Excel Básico, Noções Básicas de Mecânica Automotiva,
Segurança no Trabalho, Gestão em Agronegócios, Aprimoramento Pet, Finanças
Pessoais, entre outras. A lista
completa está disponível na
página do ‘Capacita Já’.
As aulas acontecem de forma online, durante os meses
de junho e julho, de acordo
com a modalidade escolhida.

Foto: Divulgação

Os números oficiais que
registram a contaminação
por Covid-19 em Jacareí
apontam que a chamada
“terceira onda” da Pandemia já chegou na cidade e
tende a criar um pico de casos bastante alto nos próximos dias.
A média de novos casos
por dia considerando os 15
últimos atingiu um pico próximo ao maior alcançado na
Pandemia. O valor foi de
153,93 casos, alcançado no
dia 15/6. O maior valor alcançado havia sido 157 no
dia 11/2/21.
O total de casos de Covid-19
na cidade fechado na quinta-feira (17/6) é de 21.956, com
um total de 656 pessoas que já
morreram em decorrência da
doença na cidade.
A prefeitura de Jacareí
divulgou um informativo
chamando atenção para o
calendário de vacinação divulgado pelo Governo do
Estado. A sugestão é para

Para participar, é necessário
ter mais que 18 anos, além
de ser morador de Jacareí.
A inscrição deve ser feita
diretamente pelo site. Mais
informações do programa podem ser obtidas pelo telefone
da Sala do Empreendedor:
3955-9169 ou pelo Whatapp
992374733.

