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O BPR Projeto Renascer, realiza neste sábado dia 24, das 9:00h
às 13:30h, o “Bazar
Saldão do BPR”. São
peças de roupas excelentes e de boa qualidade, calçados, acessórios
e muitas novidades.
Página 3

Gustavo Montoia fala
sobre “Confusões de
mentes”, o ambiente
tóxico das mídias sociais,
negacionistas diante das
mortes da pandemia e
a destruição de laços
familiares e linchamentos
virtuais devido as opiniões diversas. Página 2

Jacareí recebe no dia 6 de
Agosto o ator Eduardo Martini que traz a peça “Simplesmente Clô”, na sala
Ariano Suassuna às 20:30h.
O espetáculo prende a atenção do público, num misto
de encanto, riso e admiração
a este estilista, cantor, pintor,
apresentador. Página 5

Volta às aulas: agosto marcará a retomada das
aulas presenciais no ensino municipal de Jacareí
Foto: Divulgação
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Dia 30 tem a última rodada da
“Pizza do Elevador”
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A 11° Ação Entre “Amigos do Bem”
sorteia Renault Kwid
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Alunos do Tocando o Futuro gravam
vídeo para apresentação online
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26 de Julho é comemorado o Dia
dos Avós
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25 de julho: Dia Internacional da
Mulher Negra
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Rifa da JAM sorteia um Fusca
Vermelho
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Campanha “Ação Solidária em prol
dos asilos de Jacareí”
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Nível dos reservatórios impacta tarifa Serra Negra e Poços de Caldas tem
de energia e produção de alimentos
novas datas

Página 2

A Prefeitura de Jacareí, por meio da Secretaria Municipal de Educação, definiu o calendário
de retorno presencial dos alunos às aulas da rede pública municipal de ensino, a partir
do dia 2 de agosto, conforme consta no Decreto nº 163, de 7 de julho de 2021. O retorno
leva em consideração o avanço da vacinação dos profissionais da educação e o fato de
que, na pesquisa realizada junto a pais ou responsáveis para organização deste retorno,
70,5% afirmaram preferir o retorno das atividades presenciais. Página 6

Contaminação por Covid-19 segue
em queda em Jacareí
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Cidade no tempo

Opinião
Confusões das mentes

Benedicto Sergio Lencioni

sem/data – Correspondência
Sr. Redator- Os bravos Jacarehyanos são ainda os mesmo, e enquanto puderem conta, como conta, com o apoio
de seus Comprovincianos,
não há de perecer nossa Liberdade e Independência. O
seu entusiasmo no glorioso
7 de Setembro é uma prova

de que seus sentimentos não
mudam. Ele se manifestou
logo no dia 6 à noite, em que
a Villa se iluminou espontaneamente, e os cidadãos
percorrerão as ruas precedidos d’uma banda de música,
cantando hinos patrióticos,
misturando-se as girândolas
com enérgicos vivas e objetos
que não devem jamais deixar de ser caros a todo o bom
Brasileiro. Foi numeroso o
concurso de povo ao solene
Te Deum que logo pelas 8 horas da manhã do Dia 7 celebrou-se na Igreja Matriz; e à
noite depois de um eloquente
discurso análogo ao objeto
do Grande Dia, recitou-se no
Theatro a peça intitulada – O
ANEL DE FERRO – tendo a

Ponto e Vírgula

melhor parte nestes festejos a
Sociedade Defensora da Liberdade e Independência, que
é o mesmo que dizer – a Villa
inteira de Jacarehy.
Pode, portanto, Sr. Redator,
desenganar aos sonhadores
de que em Jacarehy hão de
medrar tanto os Caramurús,
como medrarão os Rusguentos, menos malvados que
eles.UM JACAREYANO.
(Carta endereçada ao
Farol Paulistano – ano de
1832).
11 - 1964- É inaugurado
o Grupo Escolar “Barão de
Jacareí”, sendo seu diretor o
prof. Décio Moreira. O prédio
foi benzido pelo Vigário Monsenhor José Alves de Moura
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Como é que se cala um passarinho?
As tardes são de céu azul
neste quase agosto.
E há uma espécie de gosto,
uma alegria da alma quando se
olha uma nuvem dependurada
em coisa alguma invisível, flutuando livre no céu.
Desde menina eu gosto do
céu desse mês e posso nele ver
desenhados carneiros-nuvens,
pessoas, pássaros, algodão
doce, qualquer coisa que imaginemos, basta imaginar.
Por imaginar é que eu sei de
uma história que conto aqui:
pobres rãs viviam naquele
fundo de poço lodoso, mal-cheiroso, apinhado de folhas
secas. Sempre na penumbra,
jamais tinham visto a luz e,
portanto, nunca imaginariam
que para além dali existiam
árvores, flores, um riacho de
águas claras. Sequer poderiam
imaginar o voo das abelhas, as
flores coloridas e cheirosas, o
vento, o céu azul recortado de
nuvens brancas, o barulho da
chuva; a música dos pássaros
ao amanhecer.
Nenhuma dessas rãs sequer
imaginaria a música de um
violino, a voz de uma criança, o ruído de pássaros e esse
silêncio vivo de um bosque ao
meio-dia, tão diferente do barulho do anoitecer quando as
aves e suas asas se escondem
do medo e do frio da noite: bicos e penas, um pescoço e uma
perna, um chilrear.
Mas certa vez um pequeni-

no pássaro descuidado voou
da borda do poço até o fundo
e se sentou para descansar por
um instante antes da subida
para a luz.
Viu as rãs, pobres coitadas
encolhidas e tão tristes, naquele lusco-fusco.
Então, para distraí-las e fazê-las felizes, começou a contar-lhes o que havia aqui fora: luz,
as matas e os rios, as flores e
folhas que sussurravam ao vento, o cheiro de pão recém-feito,
o zunido das moscas, os frutos
nas árvores e arbustos.
Voltava quase todos os dias
para, ah imaginação, contar
histórias de caminhos cobertos
de pedrinhas redondas e lisas, a
frescura à beira dos rios.
No início, as jovens rãs não
acreditaram em nada, mas, aos
poucos, esperavam ansiosas
pelo pequeno pássaro; as mais
velhas, que pertenciam a um
grupo de pensadores muito
sérios, começaram a acreditar
que o pássaro pregava uma ideologia muito perigosa, extremamente manipuladora e muito alienante. Não iria dar certo
aquelas visitas tão frequentes...
Certa vez, quando o passarinho voltou ao fundo do
poço para contar o quão maravilhoso era o mundo, as
rãs-pensadores-muito-sérios
o prenderam imediatamente,
fecharam rapidamente seu
bico com muitas voltas de fita
crepe e torceram seu pescoço

sem dó nem piedade.
Que passarinho perigoso,
diziam enquanto o colocavam
em um fundo buraco naquele
fundo de poço e cobriam seu
corpinho frágil e morto com
lama e folhas ... As jovens rãs
aplaudiam ou ficavam tristes,
mas, por fim, concordaram
com os privilegiados pensadores que, afinal, tudo conheciam, tudo sabiam.
Poucos dias depois, os tais
pensadores colocaram ali, afixada nas paredes do tal poço,
a seguinte máxima: “Boca de
onde sai mentira, é bom que
se cale para não oferecer mau
exemplo. ”
Uns comentavam que era
uma pena o passarinho ter sido
morto porque era um louco
varrido e fazia a diversão do
lugar; outros diziam que ele
mentia tanto que bem poderia
escrever livros de ficção.
Apenas uma rãzinha olhava
desconfiada para cima e saltava
ensaiando pular para fora e conhecer, afinal, aquilo que intuía
ser verdade.

mos ludibriados e convencidos
a todo instante que as soluções
para nossos problemas sejam a
destruição dos direitos dos trabalhadores, a educação como
uma cartilha de costumes e a
individualização constante para
o problema da violência – basta
uma arma na mão para resolver.
É a manutenção de um país
para poucos que em sua história
um grupo dominante foi privilegiado e o discurso continua o
mesmo: beneficiando-os sempre
é a “solução”. Ao povo, continua a carente busca por um salvador – sendo o
Bolsonaro a pior de suas caricaturas, agora manifesta nesse palavrório diário que serve apenas
para confundir e odiar. Uma polarização, que
não existe um lado mais lúcido. Contudo alguém está ganhando com isso, e não aqueles a
quem mais o Estado deveria servir.
Dentro dessa confusão, fortalece o obscurantismo, a continuidade da corrupção e o perigo
da nossa democracia. E, se então, começar a
desvelar essa realidade, começa tudo de novo:
um arauto levanta a voz e fala, mais uma vez,
uma besteira para criar cortina de fumaça nesta
confusão de mentes excitadas para ter razão. E
isso dá certo, pois, nessa balbúrdia esse governo se refaz a cada dia. E talvez, esteja aí os costumes que tanto o presidente afirma que devemos manter – pois balbúrdia ele faz muito bem!
Gustavo Montoia é geógrafo e doutor em Planejamento Urbano e Regional pela UNIVAP. É
docente dos Colégios Univap e da EE Francisco
Feliciano F. da Silva (Verdinho) e pesquisador-colaborador do Laboratório de Estudos das Cidades
da Universidade do Vale do Paraíba.

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

Serra Negra e Poços de Caldas
tem novas datas

Reserve sua passagem para
as novas datas das viagens da
JAM:
Serra Negra: Dias 10, 11 e
12 de setembro de 2021
O valor da viagem: R$
870,00 ( apto duplo) e R$
980,00 (single). Pagamento à
combinar com a Jam
Poços de Caldas: Dias 15,

16 e 17 de outubro de 2021
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 pa-

gos à vista. O preço de reserva
pode ser negociado na JAM.
Informações para as duas viagens: (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.

(* A Rubem Alves, de quem
ouvi esta história, um professor
e filósofo querido, um escritor
como poucos.)
Esther Rosado é psicanalista,
profa. de Literatura e Redação
e autora de material didático.
E-mail: estherrosado1951@
gmail.com

Fachada do Hotel Da Vinci em Serra Negra

O Cristo Redentor de Poços de Caldas

Imagina neste frio um morador de rua
receber um caldinho bem quentinho

Você pode fazer um PIX:
12991270342 . Contato com
Andressa ou André das 08 às
18horas de segunda à sexta.
Quem puder colaborar com
doações podem ser feitas pelos telefones whatsapp (12)
99127-0342 ou 99123-4438
para combinar a entrega. A
doação financeira também
ajuda muito pois possibilita a compra de lote (com
preços muito melhores) dos

cobertores, meias, luvas, assim como dos ingredientes e
utensílios do sopão, para ser
bem nutritivo.
Os moradores de rua precisam de atenção neste frio. Necessitam de alimentos e roupas quentinhas e dependem da
ajuda da população. O “grupo
de ajuda” se propõe a fazer o
alimento, levar até eles, selecionar as roupas e agasalha-los. Quem puder colabore!
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de Jacareí e Região

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

Foto: Divulgação

10 - 1832 - Por decreto desta
data é desmembrado do município o distrito de Paraibuna.
População de Jacareí: 6017,
sendo 888 escravos.
Vereadores : Pereira Braga,
Machado (Francisco de Paula Machado), Senhor Chaves
(Francisco Lopes Chaves),
Joaquim José Bitancort.

Fique uma semana sem assistir noticiários ou não verifique
suas redes sociais com o compartilhamento de informações:
você perceberá que nada mudou. Em nosso país, o avanço é
de dois passos para frente, para,
na semana seguinte, voltar três
passos.
No ambiente tóxico das mídias sociais, já não bastam os
negacionistas diante das mortes
nesta pandemia, ainda persiste
uma linguagem nociva que vai
da burrice à inimizade, na força
que os rótulos ganham a ponto de gerar demissões, destruição de laços familiares e linchamentos virtuais.
É uma confusão das mentes: o padre ou pastor que pregam de maneira colérica afirmando
que professor ensina a tal ideologia de gênero,
o amigo chamado de comunista ao questionar o
atual Governo, e toda intolerância e fanatismo
ser atribuída ao conservador como se o mundo
fosse melhor se existisse apenas progressistas.
O caminho mais fácil a ser adotado é pertencer a algum grupo que entra nessa guerra, como as relações violentas entre torcidas
organizadas que tanto já assistimos no país.
É o Brasil de sempre, que nunca tornou a liberdade, a educação, os acessos, o trabalho,
em direitos marcados com dignidade para o
brasileiro. No lugar disso, qualquer direito é
um entrave e, para impedir sua existência, é
melhor confundir as mentes.
Enquanto as pessoas ficam “se esfaqueando”
a cada dia em nome do seu Messias, enquanto
essa Guerra Fria imaginária na cabeça de alguns perturbados forem narradas, e as tradições
de um passado que nunca existiu forem pregadas como se lá atrás tudo estivesse bem, so-

Fotos: Divulgação
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O Dia da Mulher Negra
é comemorado no dia 25 de
julho, instituído pelo governo do Brasil pela Lei nº
12.987/2014 em 2014. A data
do Dia da Mulher Negra foi
inspirada no Dia da Mulher
Afro-Latina-Americana
e
Caribenha (dia 31 de julho),
criado em julho de 1992.
No Brasil, o dia também é
em homenagem à Tereza de
Benguela, líder quilombola
que se tornou rainha, resistindo bravamente à escravidão
por duas décadas. Esse ano,
a data traz à tona a luta da
mulher contra o feminicídio,

as reformas que destroem os
direitos do povo brasileiro,
principalmente, das mulheres
negras e por reparações à comunidade negra.
A data é importante por
chamar à reflexão para a situação de um dos setores mais
explorados e oprimidos da
sociedade, que é a mulher negra, e para os indicadores sociais, econômicos, políticos,
que denunciam essa condição
da mulher negra na sociedade
brasileira.
A data possibilita também
resgatar a história da mulher
negra no Brasil. É um históri-

Foto: Divulgação

25 de julho: Dia Internacional da Mulher Negra

co de luta e resistência, como
no período colonial, em que
mulheres enfrentaram o escravismo, dirigindo insurrei-

ções, fazendo parte da direção dos quilombos, como é o
caso da Tereza de Benguela.
Um resgate importante, pois

a mulher negra chefia famílias e garante o sustento familiar.
Tereza de Benguela liderou o Quilombo de Quariterê
após a morte de seu companheiro, José Piolho. Conforme documentos da época, o
lugar abrigava mais de 100
pessoas, com aproximadamente 79 negros e 30 indígenas. O quilombo, localizado
no Vale do Guaporé (MT), resistiu da década de 1730 até o
final do século XVIII. Tereza
foi morta após ser capturada
por soldados em 1770.
A data 25 de julho teve ori-

gem durante o 1º Encontro de
Mulheres Afro-Latino-Americanas e Afro-Caribenhas realizado em Santo Domingo,
na República Dominicana,
em 1992. Ao longo dos anos,
a data vem se consolidando
no calendário de luta do movimento negro e tem resgatado a luta e a resistência das
mulheres negras, bem como
cumprido o papel de denunciar as consequências da dupla opressão que sofrem, com
o racismo e o machismo. Ainda no mês de julho, é comemorado, no dia 31, o Dia da
Mulher Africana.

É neste sábado dia 24 o
“Bazar Saldão”

Para continuar a suprir as
necessidades da Casa Lar, a
JAM realiza a última rodada da “ Pizza do Elevador”,
com receitas deliciosas e
que podem ser retiradas
na sede da JAM, ou entrega (com taxa a partir de
R$5,00) no dia 30/7, das
12h às 14:30 h. A Jam fica
na Praça Independência,
126 – São João.
Você pode escolher os sa-

O BPR Projeto Renascer, realiza neste sábado dia 24, das
9:00h às 13:30h, o “Bazar Saldão do BPR”.
O bazar está com peças de
roupas excelentes e de boa
qualidade, calçados, acessórios
e muitas novidades. Os itens
variam no valor de R$ 1,00, R$
2,00 e R$ 5,00 e algumas peças
com valor específico.
Para evitar manuseio de dinheiro, o BPR tem a facilidade
do PIX, depósito em conta corrente e pagamento com cartão.
Para a segurança dos participantes, serão distribuídas
senhas e o atendimento é por
ordem de chegada para acomodar as pessoas de forma
escalonada. É obrigatório o

Foto: Divulgação

bores: 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

Mostra de artes cênicas de
Jacareí abre as janelas virtuais
para o projeto “marcas da
infância. Vozes na nuvem”

ainda maiores, já que
muitas vítimas não
denunciam. Acreditamos que através
da arte podemos
provocar reflexões,
multiplicando
informações úteis no
combate e prevenção
às violências.
É uma experiência
artística e pedagógica com a trajetória do
projeto, levando a reflexão com ações virtuais para
as educadoras, educadores e
o público adulto que estejam
interessados na pesquisa dessa temática delicada e necessária. Encontros: Dois vídeos
de ações formativas que serão
disponibilizados após a inscrição via e-mail. E-mail para
inscrição: cianarrar@gmail.
com Informações pelo whatsapp: 11 96302-4606
Foto: Divulgação

Vânia Lima, atriz
e produtora da Cia
Narrar de Piracicaba, participa da
16° Mostra de Artes
Cênicas de Jacareí e
traz um trabalho que
aborda de maneira
poética a violência
sexual infantil, com
o projeto “Marcas
da Infância”.
O trabalho faz
um debate sobre
as violências contra nossas
crianças. A nova dramaturgia nasce a partir das escutas
dos estudantes que narram
durante e após as apresentações artísticas suas histórias
de violências. A arte convida
as escutas e os segredos sufocados são contados ao pé do
ouvido banhados por lágrimas nos reconhecimentos de
suas narrativas de vida.

Segundo a UNICEF em
torno 1 milhão de crianças
são vítimas de violência sexuais anualmente. Dados das
Nações Unidas relatam que
1 bilhão de crianças sofrem
anualmente algum tipo de
violência. Infelizmente no
Brasil registramos 6 abortos
diários em meninas de 10 a
14 anos. Esses números são
impactantes, mas podem ser

Foto: Tato Ribeiro

o Dia do Biscoito. A equipe do
projeto Capital dos Biscoutos
vai realizar, na rede social Instagram, uma programação com
três lives para celebrar a data.
A primeira Live de comemoração, será no dia 20 de julho
com a museóloga Patrícia Cruz,

Leonor Dias Sampaio, neta de Leonor Chaves Dias e de Amancio Dias, fundadores da fábrica de Biscoutos

do Museu de Antropologia do
Vale do Paraíba, sobre Patrimônio Cultural. A sessão de Lives
continua no dia 29 de julho com
o assunto Memória Coletiva,
em uma conversa com o ilustrador Rafael Raico, responsável
pela ilustração e conceito visual
do projeto. A terceira Live será
com a idealizadora e diretora de
fotografia, Gláucia Faria e com
o roteirista e co-diretor, Dannyel
Leite. Eles vão expor os desafios em documentar memórias.
Há muito tempo Jacareí foi
conhecida – até mesmo internacionalmente – pelos Biscoutos
Jacarehy. As sensações que esse
quitute causou por onde passou
e as memórias que ficaram em
quem viveu a época, estão sendo documentadas em um filme.
As gravações ainda estão sendo

uso de máscara e no local terá
álcool gel para todos.
O BPR fica na Avenida Roberto Lopes Leal, 1370, Jardim
Santa. A conta para transferência: Banco Itaú – Agência:
0240 – Conta Corrente: 830075, Mantenedora: Fraternidade

Espírita Cristã Batuíra, CNPJ:
48.404.818/0001-04
PIX: 48404818000104
PagSeguro: https://batuira
jacarei.com.br/ind.../campa
nhas-em-andamento/
Informações pelo telefone/
whats: 12-3952.8277

A 11° Ação Entre “Amigos do
Bem” sorteia Renault Kwid
Idealizada pelo Rotary Club
de Jacareí Athenas Paulista, a
campanha “Amigos do Bem”
vai sortear um Automóvel
RENAULT KWID LIFE 1.0
2021 Zero km. A venda da
rifa, proporciona aos Clubes
do Rotary e para as entidades
parceiras 100% da renda que
será dividida entre eles e também para o projeto internacional do ROTARY, através da
sua FUNDAÇÃO ROTÁRIA,
a END POLIO NOW, que está
erradicando a paralisia infantil
no mundo. Cada bilhete custa
R$100,00.
Premiação: Serão realizados 4 (quatro) sorteios, pela
milhar do primeiro prêmio da
Loteria Federal do Brasil nos
seguintes dias:
1º Sorteio: 31/07/2021: 1
(um) Smartphone Samsung Galaxy A31, 128GB, 4GB RAM,

Capital dos Biscoutos realiza sessões de Lives
para comemorar o Dia Nacional do Biscoito
O cheiro de biscoito saindo
do forno, quentinho, e o café
esperando na mesa. Momento
tradicional de muitos brasileiros
na hora de tomar o café da manhã, da tarde ou quando recebe
uma visita. No dia 20 de julho
é comemorado nacionalmente

Foto: Divulgação

Dia 30 tem a última rodada
da “Pizza do Elevador”

realizadas e, até o momento,
foram ouvidas quatro personagens. Todo o conteúdo da pesquisa e o próprio documentário
estarão disponibilizados no site
www.capitaldosbiscoutos.
com.br. Este projeto foi beneficiado pela Lei Municipal
3.648/1995 (Lei de Incentivo à
Cultura)”, com apoios da Prefeitura Municipal de Jacareí e
Fundação Cultural de Jacarehy
– José Maria de Abreu, com o
incentivo do Cartório do Oficial
de Registro de Imóveis e Anexos de Jacareí.
Programação das Lives –
Dia Nacional dos Biscoitos
Estréia: Dia: 20/7 - Horário: 19h
Assunto: Patrimônio Material e Imaterial
Rede Social: Instagram

Tela Infinita
de 6.4", Câmera Traseira
Quádrupla,
Leitor Digital
na Tela e Android 10.0.
2º Sorteio:
25/09/2021: 1
(uma) Smart
TV LED 50"
UHD 4K Samsung.
3º Sorteio: 18/12/2021: 1
(uma) moto Honda CG 160 Fun
Flex 2021 Zero km.
4º Sorteio: 26/03/2022: 1
(um) Automóvel RENAULT
KWID LIFE 1.0 2021 Zero km.
Vale salientar que, com o mesmo bilhete (número) o comprador concorrerá a todos os
prêmios até o final. Em Jacareí

o BPR Batuíra Projeto Renascer
participa da campanha e já possui bilhetes para vender com os
trabalhadores. Do valor arrecadado 50% será destinado para
as entidades parceiras, 30%
para erradicação da paralisia
infantil e 20% para os prêmios.
Informações pelo telefone:
12- 97402.8744
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Secretaria de Desenvolvimento Econômico
realiza pesquisa para mapear o
comportamento do turista em Jacareí
pesquisa está sendo
aplicada nos hotéis,
bares e restaurantes
da cidade.
O objetivo é entender o comportamento e a percepção
do turista que visita
o município e como
isso impacta o setor
localmente. A aplicação da pesquisa é

um dos critérios para
que Jacareí continue
como Município de
Interesse Turístico
(MIT). Nesta edição,
os dados serão coletados por meio de
um formulário online, devido à praticidade e agilidade em
responder e armazenar as respostas. O

questionário é curto
e leva, em média,
sete minutos para ser
respondido.
São duas partes estruturais: a primeira
para compreender o
perfil sócio demográfico do turista e,
na segunda parte,
seus comportamentos e percepções tu-

rísticas na cidade,
como, por exemplo,
quanto tempo durou
a estadia, motivo da
viagem e quais pontos turísticos visitaram.
Todos os dados
informados no questionário serão utilizados somente para
fins da pesquisa,

compondo o relatório final que será
elaborado e disponibilizado na internet.
Para mais informações, entre em contato com a Diretoria
de Turismo, pelo
telefone (12) 39559177 ou e-mail:
turismo@jacarei.
sp.gov.br.

Foto: Divulgação

Já está disponível
a Pesquisa de Demanda Turística de
2021. Liderada pela
Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Jacareí, por
meio da Diretoria de
Turismo e com apoio
do Conselho Municipal de Turismo de
Jacareí (Comtur), a

O nível dos rios que
abastecem as hidrelétricas deve continuar
abaixo da média histórica nos próximos
dias. É o que projeta o
relatório do Operador
Nacional do Sistema
Elétrico (ONS). Dados
da instituição apontam
que todas as regiões do
Brasil estão com esse
problema, mas no Sul,
Centro-Oeste e Sudeste a situação é ainda
mais delicada.
Por meio de nota,
o ONS informou que
“não tem como garantir até quando se
estenderá a escassez
hídrica. Mas historicamente em novembro
já começa o período
úmido”. O operador
pontuou, ainda, que

teve que “adotar algumas ações excepcionais para enfrentar
com segurança este
período de baixa dos
reservatórios e garantir o suprimento de
energia”.
Entre as medidas
estão a ampliação
do acionamento das
térmicas, solicitação
de flexibilizações hidráulicas de algumas
bacias que abastecem
os reservatórios das
usinas hidrelétricas e
importação de energia
da Argentina e do Uruguai, quando possível,
sem limitação nos
montantes e preços associados.
A previsão é que a
região Sudeste, em
conjunto com a Cen-

Foto: Fabio Rodrigues Pozzebom-Agência Brasil

Baixo nível dos reservatórios impacta tarifa de
energia e produção de alimentos

tro-Oeste, termine o
mês de julho com os
reservatórios em 26%
da capacidade. Ou
seja, quase um quarto
do total. Já a região Sul
deve ficar com os reservatórios em 45% da
capacidade. Enquanto
isso, o Nordeste deve
terminar o mês com
53% da capacidade
e a região Norte com

80% dos reservatórios
cheios.
Para o coordenador
de Sustentabilidade da
Confederação da Agricultura e Pecuária do
Brasil (CNA), Nelson
Ananias, é importante que haja uma boa
gestão do uso da água,
assim como da energia
gerada por ela, para
garantir, entre outras

coisas, qualidade e volume na produção de
alimentos.
“Temos que lembrar
que a água tanto é insumo para geração de
energia elétrica e insumo essencial para
produção agropecuária brasileira. Aquela
geração que garante
segurança alimentar,
empregos e todos os
produtos que chegam
à mesa dos consumidores brasileiros”,
pontua.
Segundo o ministro
de Minas e Energia,
Bento Albuquerque, a
crise hídrica não ocorre somente no Brasil, e
que se trata de um processo de mudança climática. Ele pontuou,
ainda, que o quadro

não ocorre em todo o
país, mas concentrada particularmente na
região Centro-Oeste e
no Sudeste.
Conscientização
A estimativa é de
que o volume de chuvas do Brasil, em
2021, seja o menor dos
últimos 90 anos. Inclusive, o governo iniciou
uma campanha para o
consumo consciente
de água e luz. No entanto, a possibilidade
de racionamento foi
descartada.
A previsão é de que
o consumo de energia
deve aumentar 3,7%
em julho deste ano
em relação ao mesmo mês de 2020. Essa
elevação está relacio-

nada aos crescimentos
das atividades do comércio, serviços e da
produção industrial.
O economista da
FGV IBRE, André
Braz, explica que o
aumento do nível dos
reservatórios depende, além de um maior
volume de chuvas, que
essa água caia em pontos estratégicos.
“Às vezes chove
muito, mas em áreas
que não possibilitam
a captação desse volume de água para o
reservatório. Então,
é importante chover,
mas nas áreas onde
os reservatórios estão
instalados. Porque às
vezes chove em determinada região do país
e a gente acha que o

sistema hídrico está
normalizado, mas a
conta de luz só faz subir. Isso ocorre porque
aquela chuva não está
na área que nos ajudaria a ter uma geração
de energia mais barata”, destaca.
O ONS acredita
que o valor gasto para
atender a produção da
energia deve ser de R$
1.030 por megawatts
hora. Neste caso, haverá um salto de 7%
em comparação com
a quadro da última semana. Essa diferença
pode se dar pelo aumento do consumo de
energia gerada pelas
termelétricas, consideradas mais caras.
Fonte: Brasil 61

Anuncie seu imóvel aqui!

Farmacêutica fala sobre cuidados com alergias e como se manifestam
As alergias aumentam ano após ano e, segundo dados da World
Allergy Organization
(WAO), afetam mais
de 30% da população
mundial. No Brasil,
de acordo com a Organização Mundial da
Saúde (OMS), aproximadamente 35% dos
brasileiros são acometidos por algum tipo de
alergia, sendo a mais

comum a rinite
Segundo a gerente
do Núcleo Farmacêutico da Poupafarma, Ana
Cláudia R. Hadid, “a
alergia é uma reação de
hipersensibilidade, ou
uma resposta imunológica exagerada, que
se desenvolve a partir da exposição a um
determinado antígeno
pelas vias respiratórias,
cutânea ou por ingestão e que ocorre em
indivíduos susceptíveis
geneticamente e já sensibilizados”. Ela explica que existem vários
tipos de alergias, que
podem acontecer em
qualquer etapa da vida
e em todas as faixas
etárias.
Conhecer seus sintomas e processos é
muito importante, pois
o tratamento significa
uma melhor qualidade
de vida para o paciente,

alerta Ana Cláudia.
Entre as substâncias
causadoras de alergia
mais comuns estão os
fungos, pelos de animais, ácaros presentes
na poeira, picadas de
insetos, frutos do mar,
determinados medicamentos, nozes, metais
como a prata, pólen e
alguns tipos de plantas.
As alergias podem
se manifestar de várias
formas, como na pele,
em forma de erupções
cutâneas, bolhas, vermelhidão, coceira e
inchaço ou no sistema
respiratório, provocando coriza, espirros, tosse, chiado no peito e dificuldade para respirar.
Já as alergias alimentares podem provocar
diarreia, náusea, vômitos, erupções cutâneas
ou formigamento nos
lábios. Em casos de
alergia ocular, alguns

dos sintomas apresentados são a sensação de
olho seco, vermelhidão
e coceira ou, em casos
de infecção bacteriana,
olhos lacrimejantes,
pálpebras
inchadas,
sensação de ardência e
secreção com pus.
“É
extremamente
importante que as pessoas fiquem atentas a
eventuais sintomas de
alergia pois, dependendo da sensibilidade à
determinada substância, as consequências
podem ser mais sérias.
Nos casos mais graves,
o sistema imunológico
pode reagir de forma
extrema para defender o organismo desse “ataque” feito pela
substância causadora
da alergia, podendo
chegar a uma anafilaxia ou choque anafilático. Nestas circunstâncias, é fundamental

o
acompanhamento
de um médico especialista, que indicará o
tratamento adequado”,
comenta Ana Cláudia.
Além disso, algumas atitudes e cuidados podem contribuir
para que a pessoa não
desenvolva alergias,
ou, pelo menos, não
tenha crises alérgicas
recorrentes. “Em geral, os tratamentos das
alergias são realizados
com
medicamentos
como anti-histamínicos, descongestionantes,
corticosteroides
e broncodilatadores,
prescritos por médicos
para as crises agudas,
bem como prevenção
de novas crises”, conclui a farmacêutica
Ana Cláudia R. Hadid
é farmacêutica do Núcleo Farmacêutico da
Poupafarma
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com Inez Valezi

sucessos, ela começa a ficar
a sob a pressão e o domínio
exercidos por Fred.
Começa os primeiros minutos de “Slalom – Até o
Limite“. Antes de provar seu
talento promissor no esporte,
ela é chamada pelo sobrenome, Lopez – de origem latina. O olhar da câmera reflete
as diversas diferenças da menina para um padrão dos pre-

sentes na peneira dos atletas.
É nítido que ela alimenta um
sonho de sucesso, potencializado pela vida familiar. Seus
pais se separaram e a mãe
precisa trabalhar muito para
manter a filha – ao mesmo
tempo que deseja recomeçar
a vida amorosa em um novo
relacionamento. Lyz tem
apenas quinze anos, o que
gera um ruído de comunica-

Popularmente
conhecido
como Dia da Avó ou Dia da
Vovó, no Brasil, a data surgiu
em Portugal, e tem como objetivo homenagear e agradecer
toda a consideração e carinho
dos avós com os seus netos.
O Dia Mundial dos Avós é
celebrado em 26 de julho em
homenagem à Santa Ana e São
Joaquim. A data recorda a canonização de ambos os santos em
1584 pelo Papa Gregório VII
São Joaquim e Santa Ana
eram os pais da Virgem Maria
e, portanto, avós de Jesus Cristo, que por esse motivo são considerados pela Igreja Católica
os padroeiros de todos os avós.
Mas antes da Dona Aninhas, o dia 26 de julho era
uma data dedicada apenas

Foto: Divulgação

26 de Julho é comemorado
o Dia dos Avós

aos santos, sem destacar a
homenagem aos avós.
Dona Aninhas, cujo nome
era Ana Elisa Couto (19262007), foi uma senhora portuguesa que tinha 6 netos e que
durante quase 20 anos reivindicou a instituição de uma data
comemorativa para os avós.

Em Portugal, a data foi instituída pela Assembleia da República em 2003.
Você pode surpreender os
seus avós (avó ou avô) com
diversas atividades divertidas
para comemorar esta data. Por
exemplo: preparar um almoço
especial; fazer piquenique no
parque, praia ou na serra; Fazer
uma reunião de família e homenagear os avós; passar o dia
ouvindo as histórias da vovó ou
do vovô; cozinhar com os avós;
pescar com o vovô; relembrar
momentos felizes com os avós
olhando um álbum de família;
escrever uma poesia ou mensagem especial para os avós; o
mais importante: estar presente
com seus avós e fazer algo que
seja divertido para ambos.

ção de graves consequências.
Aos poucos ela desenvolve uma paixão juvenil pelo
técnico – que a transforma
em Lyz quando ela prova
sua capacidade de ser a melhor. Dali em diante sua rotina passa a ser equilibrar as
mudanças de seu corpo, que
sofre duro impacto de longas
séries de exercícios e suplementos alimentares para lhe

dar ganho muscular, com o
que é possível de “normalidade” em uma adolescência
marcada pela pressão. Fred
é daquele tipo de treinador
que usa as duras palavras e

a diminuição de seus pupilos
para forçá-los a serem melhores. Isso torna sua figura
um pouco mais encantadora
para a menina, que vive uma
fase de descobertas.

“Simplesmente Clô” chega
em Jacarei dia 6 de Agosto

Numa interpretação impecável , o ator Eduardo Martini, envolve a plateia com a
fala e os trejeito de Clodovil na peça “ Simplesmente
Clô” , que prende a atenção
do público, num misto de encanto, riso e admiração a este
estilista, cantor, pintor, apresentador, enfim, um homem
multifacetado, que adorava
as mulheres e, por consequência, amava costurar roupas
belíssimas para que as mesmas pudessem se sobressair
com elegância.
No palco, o espetáculo traz
três vestidos originais, desenhados pelo estilista. A peça
acontece em Jacarei na sala
Ariano Suassuna, dia 6 de
Agosto às 20:30h. O evento

é em benefício dos “Doutores da Alegria”. O valor solidário é R$ 30,00 mais 1 kg
de alimento (arroz, Açúcar,
café, óleo de soja e molho de
tomate) Valor normal: Inteira R$ 50,00 - Meia: R$ 25.
Informações pelo whatsapp:
98113.5716 ou 98170.6284.

Foto: Divulgação

Lyz, de 15 anos, acaba
de ingressar na prestigiosa
equipe de esqui do colégio
de Bourg-Saint Maurice.
Fred, ex-campeão que assume o papel de treinador,
decide colocar todas as suas
fichas na nova integrante.
Entusiasmada pelo apoio
recebido, Lyz se entrega de
corpo e alma ao seu objetivo. Mas depois de acumular

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

“Slalom - Até o Limite” uma
adolescente marcada pela pressão

vão até dia 30
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 pode doar um cobertor
novo ou usado em bom estado e higienizado. Outra forma de ajudar é doando o valor
de R$50. A arrecadação deve
acontecer até Julho. Você pode
entrar em contato pelo fone/
Whatsapp: (12)3952-8277

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

Receita: Bolo de cenoura com brigadeiro quente

A sopa de alho-porró no pão italiano é perfeita para os dias frios. Ser servida no pão
deixa o sabor ainda mais delicioso.

Bolo caseiro saindo do forno já é uma delícia, se for um bolo de cenoura com brigadeiro quente, então, é sucesso na certa.

Ingredientes
• 2 colheres (sopa) de
azeite
• 2 colheres (sopa) de
manteiga
• 3 cebolas em fatias
• 2 talos de alho-porró fatiados
• 2 cubos de caldo de legumes
• 1 litro de água
• 1 colher (sopa) de farinha de trigo
• 1 caixa de creme de leite (200g)
• Sal e noz-moscada ralada a gosto
• 1 pão italiano redondo
• Queijo emental ralado

Ingredientes
• 2 xícaras (chá) de açúcar
• 3 ovos
• 1/2 xícara (chá) de óleo
• 2 xícaras (chá) de cenoura
ralada
• 1 xícara (chá) de água
• 2 xícaras (chá) de farinha
de trigo
• 1/2 xícara (chá) de maisena
• 1 colher (sopa) de fermento em pó
• Margarina para untar

para
lhar

polvi-

Foto: Divulgação

Receita: Sopa de alho-porró no pão italiano

Preparo
Em uma
panela,
aqueça
o
azeite e a
manteiga,
em fogo médio, e refogue a cebola e o alho-porró
por 3 minutos. Adicione o
caldo de legumes, a água
e cozinhe por 5 minutos.
Acrescente a farinha dissolvida no creme de leite,
tempere com sal, noz-moscada e cozinhe até engros-

sar levemente. Desligue.
Corte uma tampa no pão e
retire o miolo com ajuda de
uma faca. Despeje a sopa
dentro do pão e polvilhe
com queijo e, se desejar,
com cebola caramelizada.
Sirva.

Recheio e cobertura
• 1 colher (sopa) de maisena
• 1/2 lata de leite (use a lata
de leite condensado vazia
para medir)

• 1 lata de leite condensado
• 150g de chocolate meio
amargo picado
Preparo
Para o recheio e cobertura, em uma panela, dissolva
a maisena no leite e misture
com o leite condensado. Leve
ao fogo baixo, mexendo até
engrossar. Retire do fogo,
adicione o chocolate picado e
mexa até derreter por completo. Para a massa, bata no liquidificador o açúcar, os ovos, o
óleo, a cenoura, a água, a farinha e a maisena até homogeneizar. Acrescente o fermento
e misture com uma colher.

Despeje em uma fôrma de
26 cm de diâmetro, untada e
forrada com papel-manteiga
também untado. Distribua 2/3
do recheio às colheradas por
cima da massa e leve ao forno
médio, preaquecido, por 40
minutos ou até assar e dourar.
Deixe amornar e desenforme.
Espalhe a cobertura restante
por cima do bolo e sirva.
Foto: Divulgação

tis 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

Foto: Divulgação

Compre uma rifa da JAM/
Casa Lar. 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 grá-

Foto: Divulgação

Rifa da JAM sorteia um Fusca Vermelho Doação de cobertores
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A Prefeitura de Jacareí, por
meio da Secretaria Municipal
de Educação, definiu o calendário de retorno presencial
dos alunos às aulas da rede
pública municipal de ensino.
Este retorno para o segundo
semestre do ano letivo será
feito de forma gradual, a partir do dia 2 de agosto, conforme consta no Decreto nº 163,
de 7 de julho de 2021.
O retorno leva em consideração o avanço da vacinação
dos profissionais da educação
e o fato de que, na pesquisa
realizada junto a pais ou responsáveis para organização
deste retorno, 70,5% afirmaram preferir o retorno das atividades presenciais. Apesar
da volta presencial, os pais
ou responsáveis que optarem
pelo não retorno, poderão
manter seus filhos no ensino
remoto.
Etapas: A reabertura do
2º semestre está dividida em
três etapas: na primeira, até o
dia 23 de julho, os professores passarão por formação na

Foto: Divulgação

Volta às aulas: agosto marcará a retomada das
aulas presenciais no ensino municipal de Jacareí

Prefeitura de Jacareí anuncia retorno às aulas presenciais a partir de agosto,
seguindo todos os protocolos de saúde

Jornada Pedagógica e Planejamento Escolar, com o apoio
da Secretaria de Saúde, que
ministrará encontro virtual
aos servidores da educação,
com todos os protocolos de
retorno presencial das aulas.
Os educadores estão sendo
preparados, inclusive, para
protocolo de surto, caso algum aluno apresente qualquer um dos sintomas da doença.
Na segunda semana, de
26 a 30 de julho, será feito
o acolhimento dos pais ou

responsáveis e alunos, com
as boas-vindas às escolas e
com a apresentação de todos
os protocolos, tanto para os
estudantes, quanto para o responsável.
Na terceira semana, a partir de 2 de agosto, haverá a
transição do remoto para o
presencial, já com o retorno
às escolas. Todos os pais ou
responsáveis dos alunos da
rede municipal serão comunicados do retorno e de todas
suas normas, pelas secretarias das escolas.

Organização e Acolhimento: Para que tudo ocorra
de forma bem organizada, as
turmas das Creches, Ensino
Infantil e Ensino Fundamental foram divididas em dois
blocos presenciais (A e B),
e um bloco remoto (C), num
total de três blocos, com horário escalonado de entrada e
de saída.
Na primeira semana, retornará o Bloco A dos alunos,
na segunda o Bloco B, e a
terceira turma, Bloco C, continuará no ensino remoto durante todos os dias, conforme
opção registrada pelos pais
ou responsáveis.
Para as EMEIs, EMEFs e
EMEIFs, serão quatro dias
presenciais e, em um dia da
semana, haverá aula online,
com a participação de todos
os alunos no ensino remoto.
Esta alternância de semanas
ocorrerá no mês de agosto.
Para as Creches, os alunos
alternarão entre os Blocos A
e B e frequentarão os cinco
dias da semana. A EJA (Educação de Jovens e Adultos)

terá aulas presenciais nos
cinco dias e remoto também,
sem a necessidade de revezamento. As equipes gestoras
darão estas e todas as outras
orientações aos pais ou responsáveis durante a semana
de acolhimento, que ocorrerá
de 26 a 30 de julho.
Cuidados Necessários: O
uso da máscara será obrigatório para crianças acima de
3 anos. Além disso, os estudantes terão a temperatura aferida todos os dias, na
entrada, e terão que seguir
o distanciamento mínimo de
1m na sala de aula, e 1,5m
no refeitório. As janelas permanecerão sempre abertas, e
os objetos e materiais escolares não poderão ser compartilhados.
“O mês de agosto será de
transição entre o remoto e
o presencial. Com um número reduzido de alunos,
trabalharemos a cultura dos
protocolos sanitários e de
distanciamentos para toda
a comunidade escolar. Será

um trabalho passo a passo,
para garantir a conscientização desta ‘nova escola’.
Diante dos resultados, avaliaremos a possibilidade de
ampliação do número de
alunos no presencial, sempre
definido de forma integrada
com a Secretaria da Saúde”,
afirma a secretária de Educação de Jacareí, Maria Thereza Ferreira Cyrino.
Protocolos: Para essa retomada, foram analisados
protocolos de órgãos oficiais
como OMS (Organização
Mundial da Saúde), Instituto Fiocruz, regras do Plano
São Paulo, entre outros, que
fundamentaram a elaboração
dos protocolos da Secretaria
Municipal de Educação.
As equipes da Vigilância Sanitária validarão por
amostragem o cumprimento
de todas as normas municipais, desde os espaçamentos
e sinalização das salas de
aulas, pátios e demais dependências em creches, EMEIs,
EMEFs e EMEIFs.

Contaminação por Covid-19 segue em queda em
Jacareí; escolas retornam em agosto
cipais da cidade, que será
feito de forma gradual, a
partir do dia 2 de agosto.
O retorno leva em consideração o avanço da vacinação dos profissionais da
educação e o fato de que,
na pesquisa realizada junto
a pais ou responsáveis para
organização deste retorno,
70,5% afirmaram preferir
o retorno das atividades
presenciais. Apesar da volta presencial, os pais ou
responsáveis que optarem
pelo não retorno, poderão

manter seus filhos no ensino remoto.
Segundo dados colhidos
pelo Instituto Nacional de
Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) entre fevereiro
e maio de 2021, mais de
96,9% das escolas do país
reforçaram as ações de limpeza e redobraram atenção
na rotina de higienização
das mesas, cadeiras, portas
e maçanetas, vasos sanitários e pias, por exemplo,
desde o início da pandemia

Alunos do Tocando o
Futuro gravam vídeo para
apresentação online

Campanha “Ação Solidária em
prol dos asilos de Jacareí”
Foto: Divulgação

Depois de mais de um ano
sem se reunirem, os alunos
do projeto Tocando o Futuro, vinculado à Secretaria
de Segurança e Defesa do
Cidadão de Jacareí, encontraram uma forma para se
apresentarem juntos. Sob a
coordenação dos instrutores do projeto, eles acabam
de lançar um vídeo no canal do projeto no Youtube,
em que apresentam uma
versão instrumental da música Photograph, do artista britânico Ed Sheeran.
O link direto para a apresentação é este: www.youtube.com/watch?v=6nv-dCPHV4w&feature
=youtu.be.
A iniciativa, segundo
o instrutor e guarda civil
Henrique Bortolato Neto,
foi uma forma de promover a integração dos alunos e, também, levar uma
mensagem de amor para
as pessoas, neste momento
marcado por incertezas e
perdas, principalmente humanas. “Photograph já faz

parte do nosso repertório e
estávamos nos preparando
para ensaiar com os alunos,
quando veio a pandemia. É
uma música que fala muito sobre a importância do
amor, de guardar os bons
momentos em uma fotografia para relembrá-los
sempre que for necessário”,
pontua Bortolato.
O projeto ‘Tocando o Futuro’ é uma iniciativa do Centro
de Ações Preventivas “Se-

da Covid-19.
O monitoramento da temperatura é realizado em
94,5% das escolas e a exigência do uso de máscaras cresceu 98% nas instituições.
Comércio – O comércio
segue funcionando com horário e ocupação mais flexíveis e os bancos seguem
as normativas determinadas
pelo Banco Central, sendo
indicado consultar a agência de cada banco para saber qual é o horário estabelecido para atendimento.

meadores da Paz”, da Secretaria de Segurança e Defesa
do Cidadão de Jacareí. Neste
ano, em maio, o projeto comemorou 15 anos, e segue
com o objetivo de promover
a cidadania por meio da inicialização musical. Atualmente, atende cerca de 100
alunos sob o comando dos
guardas civis Henrique Bortolato Neto, José Carlos da
Silva, Marcel Gonzáles Silva
e Adrielly Cristina P. Lob

Os asilos, que hoje compõem 140 internos, tiveram
suas atividades sociais afetadas pela crise gerada pela
Pandemia do vírus COVID 19,
atividades estas responsáveis
por grande parte de sua arrecadação.
Diante deste grave quadro,
um grupo de entidades de Jacareí, formado pelas Lojas
Maçônicas, OAB – Ordem dos
Advogados do Brasil, Rotarys
Clubes, Loja Rosa Cruz, Rotaract e Ordem Demolay resolveram unir esforços e lançaram
em julho de 2020 a Campanha
“Ação Solidária em Prol dos
Asilos de Jacareí”, para a arrecadação de produtos alimentícios não perecíveis, fraldas,
produtos de higiene pessoal e
limpeza, dentre outros.
A cada 15 dias é feita uma
arrecadação nos supermercados parceiros, sendo que a última foi realizada no último dia
17, no Supermercado Shibata
da Avenida Pereira Campos,
onde foi arrecadado aproximadamente 760 kg de produtos e
336 fraldas geriátricas.
Desde o início da ação, já foi
arrecadado mais de 18 toneladas de produtos e 12.000 fraldas geriátricas, contribuição

esse repassada igualitariamente para nossos asilos.
A próxima arrecadação será
no dia 07 de agosto, no Spani

Acesse nosso site: www.semanario.com.br

Atacadista, das 8h às 20h.
Faça parte dessa ação. Infs:
12-99715.7123, 12-99799.1275
e 12- 99711.4315.
Foto: Divulgação

Os números oficiais que
controlam a Pandemia do
Novo Coronavírus em Jacareí demonstram queda
constante nos casos da doença na cidade.
O mês de julho vai chegando ao final com uma
média de 65,36 novos casos por dia e totalizando 50
mortes pela doença, pouco
mais do que a metade do
número atingido em junho.
Este quadro se mostra
diante do plano de retorno
às aulas nas escolas muni-

