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Esther Rosado,
relata em sua
crônica a dor, a
agonia e a tristeza
ao ver aquelas
cenas no Afeganistão. O mundo
está adoecido
enfatiza.
Veja na página 2

Rogério Nakata comenta
em sua coluna sobre o
Open Banking, sistema
financeiro aberto que foi
criado pelo Banco Central com o objetivo de
proporcionar aos clientes
o compartilhamento de
suas informações.
Página 2

Estão abertas as inscrições
para o curso gratuito de
costura industrial. As atividades serão realizadas
por meio do Programa
Via Rápida Emprego, em
parceria com o Governo
do Estado de S P, Centro
Paula Souza e ETEC de
Jacareí. Página 3

Projetos criam Secretaria e Conselho para
promoção da igualdade racial e direitos humanos
Página 6
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Ajude o BPR a fazer a cesta básica das
gestantes assistidas
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Concorra a um fusca vermelho/72
lindão. Compre uma rifa da JAM
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Feira do Bolinho Caipira 2021 acontece
em sistema pague e leve
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Os deliciosos bolinhos da JAM é para
24 de Setembro
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‘Conselho de Usuários’ e ‘Carta de Serviços’ são canais disponíveis no site da
Prefeitura. A população já pode enviar sugestões e consultar os serviços da prefeitura, por meio do Conselho de Usuários e da Carta de Serviços da Secretaria de
Governo e Planejamento. Para acessar o Conselho de Usuários e dar sugestões
para o município, basta entrar no site da prefeitura. Página 4

Rifa de Renault Kwid 0KM vai
ajudar entidades
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Museu de Antropologia reabriu com
programação intensa
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Projeto aprovado incentiva retirada de Diretoria de Patrimônio inicia processo
árvores consideradas ‘tóxicas’
de digitalização dos jornais
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Prefeitura e SAAE assinam ordem de
serviço para duplicação da ETE
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Poupatempo Digital permite lembrete
para 2ª dose da vacina contra Covid-19
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9 - 1895- O coronel Carlos
Frederico Moreira Porto, presidente da Câmara Municipal,
comunicou ao sr. Rodolfo de
Oliveira Porto, que, em sessão
extraordinária de 17 do mês
anterior, tomara aquela Câmara
a deliberação de transferir para
a igreja Matriz desta cidade, o
relógio que se achava no edifício municipal, e que fora doado
a municipalidade pelo falecido
Barão de Santa Branca.
10 - 1957 - Jacareí recebe a
visita do chefe supremo do budismo AB. Yucho Maeda.
11 - 1960 – A Lei número
563/60 autoriza a construção
do Fórum na praça Santos Dumond. Prefeito Antonio Nunes
de Moraes Junior.
É lamentável que um prédio
tão bonito permaneça irreconhecível. O descaso das autoridades judiciais (tão zelosas em
exigir e punir os cidadãos para
o cumprimento das leis), que
permanece calada e insensível,
prejudicando a estética da mais
bela praça da cidade - a dos

Foto da apresentação do projeto arquitetônico do prédio do Fórum ao prefeito
Antonio Nunes, em seu gabinete. Foto doada pelo Neto, (seu filho)

Três Poderes- única no Vale
do Paraíba. Quando as pessoas
convivem com uma situação
dessas, pode acontecer duas
coisas: desistir do direito de
reclamar ou despejar palavras
ofensivas e impróprias, não recomendáveis, e ficar sujeito a
ser preso pelo Alexandre.
Em NOVEMBRO - OS
FUNDADORES - a VERDADE CONTRA O MITO
12 – 1863 – O jornal do
Commércio desta data publicou o seguinte:

“José da Cruz Vianna convida a todas as pessoas de sua
amizade para assistirem a uma
missa que manda celebrar pelo
repouso eterno da alma do finado João da Costa Gomes
Leitão Júnior, falecido em Jacarehy, querido filho do seu
particular amigo o Sr. João da
Costa Gomes Leitão, na igreja
da Candelária, hoje 12 do corrente, às 9 horas; e desde já se
confessa grato, não só aos seus
amigos, como aos do Sr. Leitão, que se dignarem assistir a
este ato religioso.
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Ponto e Vírgula
Aqueles homens, Deus,
partiram-me o coração
Sim, eu também vi aquelas
cenas, no Afeganistão, a dos
homens tentando entrar naquele
avião já lotado, em fuga, mortos de medo e dor, dependurados nas escadas, embaixo da
aeronave já em movimento e,
depois, despencando na pista,
morrendo como animais; sem
limites, sem liberdade, sem lugar para urinar, sem sequer um
grão que lhes alimentasse.
Eu vi, sou testemunha deste
tempo de muitas agonias, de
um Talibã defendendo causas
em nome de um deus que já não
reconhecemos. Da mesma forma que hoje invadem cidades
e matam, dilaceram criaturas e
seus sonhos e amputam. Como
antes, mulheres não podem
mais saírem desacompanhadas
por um homem como no filme
Osama.
O mundo está adoecido de
sentimentos; já não doem os
sofrimentos de meninas e suas
mães, pequeninas mulheres, essas meninas, sob regimes turbulentos e circunstâncias tão tristes, apenas o poder e a glória de
comandar um exército, um país,

um povo, um Estado.
O mundo adoece quando
escraviza e aceita o trabalho
escravo.
O mundo submerge quando
polui desrespeitando o futuro.
O mundo está doente porque
é preciso mais e mais ostentar
a prática da violência, o desrespeito ao juízes e tribunais,
à ordem pública, às Constituições e à tudo o que signifique
liberdade.
Os países estão morrendo,
abalados por terremotos, furacões, falta de vacinas e superpopulação sem comida, sem
controle de nada que signifique
afeto e respeito ao humano que
há em todos, em mim e em
você.
A gente borda tapetes, a gente
faz um tricô e tecemos, todos, o
fio sagrado das Parcas.
E as Parcas nos mostram o
caminho do tecido, tecendo os
fios, medindo o tamanho de
nossas existências e cortando-as
como e quando quiserem.
Sim, eu vi e você viu nos telejornais, esquecidos de que
aqueles homens eram nossos ir-

mãos planetários, com o mesmo
medo e a mesma esperança que
moram em nós.
Você se sentou diante de mim
e olhei seus olhos: eram iguais
aos daqueles afegãos, brilhavam por alguma coisa a que
chamamos esperança do futuro.
Eu me sentei diante de ti e
representávamos homens e mulheres, éramos metonímias de
afegãos, franceses, paquistaneses, chineses, brasileiros, chilenos, americamos, panamenhos
e de todos cujo sangue corre nas
veias neste mundo rude, neste
planeta em transe, nesta Terra
sobre a qual Gagárin, lá do espaço, gritou: “A Terra é azul, a
Terra é azul, a Terra é azul!”
Sentei-me diante de TI, meu
Deus. E tive medo pela primeira
vez em minha vida. Medo fundo, humano e silencioso.
Aqueles homens, Deus, partiram-me o coração.
Esther Rosado é psicanalista,
profa. de Literatura e Redação
e autora de material didático.
E-mail: estherrosado1951@
gmail.com

Drive-Thru de lixo eletrônico recolhe
quase 500 quilos de eletrodomésticos
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Realizado no sábado (14),
o primeiro Drive-Thru de lixo
eletrônico foi muito bem recebido pela população de Jacareí
e arrecadou um total de 470
quilos de materiais diversos,
como aparelhos celulares, monitores, televisores, micro-on-

das, aparelhos de som, enceradeiras, teclados, entre outros.
Além de realizar o descarte
respeitando o meio ambiente
e protegendo a saúde de todos,
já que muitos componentes do
lixo eletrônico são maléficos
à saúde, as pessoas que participaram do
Drive-Thru receberam mudas de plantas
medicinais e
aromáticas,
cultivadas pela
equipe da Diretoria de Sustentabilidade e
Educação Ambiental de Jacareí, que atua

no Viveiro Seo Moura. Nesta
ação, foram doadas cerca de
cem mudas de várias espécies.
Com o sucesso do evento, o
Drive-Thru passa a ser permanente e itinerante, circulando
por diversos bairros da cidade.
A próxima edição já está confirmada para o dia 19 de setembro, no Jardim Pedramar.
Todo material recolhido
foi enviado à Cooperativa
Jacareí Recicla, contribuindo
com várias famílias de catadores e cooperados, estimulando a logística reversa e reaproveitando diversos itens
na cadeia produtiva, seguindo a lógica de coleta, reuso,
reciclagem, tratamento e disposição final do resíduo.
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Open Banking – Quais são os benefícios
desta nova tecnologia?
Desde dia 13/08 entramos
na segunda fase do Open
Banking que é o sistema financeiro aberto que foi criado pelo Banco Central com
o objetivo de proporcionar
aos clientes o compartilhamento de suas informações,
desde que previamente autorizadas pelo mesmo, sobre
“sua vida financeira” com
a(s) instituição(ões) que já se
relaciona, somado aos produtos e serviços financeiros que
possui. Além disso é possível a movimentação de contas bancárias através de diferentes plataformas e não somente pelo site
ou aplicativo do seu banco. Com o Open
Banking você poderá autorizar as instituições a visualizarem seu perfil que, até antes
deste sistema, não era possível por um outro banco, por exemplo. Portanto, sem estes
dados seria muito difícil conseguir um financiamento mais barato pois, o outro banco não tem seu histórico para que lhe possa
oferecer uma proposta mais interessante.
Com isso, as instituições financeiras poderão lhe oferecer serviços melhores e mais
competitivos dos que aqueles que possui,
já que agora, será possível visualizar além
de seus dados cadastrais, também aspectos
como renda e conta corrente somado aos
produtos existentes em sua instituição como
empréstimos pessoais e financiamentos. É
importante ressaltar que todo esse processo é realizado com a fiscalização do Banco
Central, debaixo do guarda-chuva de leis
como a 105/2001 que é de Sigilo Bancário,
onde, somente os participantes cadastrados
no sistema Open Banking poderão ter acesso aos seus dados, mas também há a LGPD
que é a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais para que suas informações circulem
dentro de um ambiente seguro e protegido.
A opção de continuar compartilhando estes
dados será sempre do cliente e poderá ser
cancelada a qualquer momento e as autorizações são sempre por prazo determinado e
para finalidades específicas.
Que informações serão compartilhadas
com a autorização do cliente?
Informações cadastrais como nome, CPF
e telefone, renda, conta corrente, cartão de
crédito e produtos de crédito contratados
como, por exemplo, financiamentos, Crédito Direto ao Consumidor e outros empréstimos pessoais etc.
Uma das vantagens será que o cliente não
ficará mais preso a uma única instituição ou

apenas a um banco que ele
tem relacionamento, às vezes
de longa data, sem conhecer
outras oportunidades e alternativas já que essa possibilidade passou a ser factível
através deste sistema aberto
criado pelo BACEN sem a
necessidade de o cliente bater
à porta das instituições, mas
que através desta autorização
dada pelo mesmo ele poderá
ter acesso a produtos e serviços de forma mais ágil e até,
que o que se espera, melhores taxas em razão do compartilhamento de seu histórico.
Tudo isso, podendo ser visualizado em um
único local e com a expectativa, por parte
do consumidor, de conseguir mais ofertas
de produtos e serviços condizentes com o
seu perfil, mas também com tarifas mais
baixas e condições mais vantajosas.
No lado educacional financeiro além de
prover soluções personalizadas será possível também fornecer aconselhamento sobre
finanças pessoais e planejamento financeiro, por exemplo.
Tudo isso será válido também para Pessoa
Jurídica e, portanto, as empresas poderão
compartilhar seus dados bancários e usufruir das mesmas vantagens.
O Banco Central ainda ressalta que toda
a implementação será precedida de escalonamento buscando garantir a segurança
e estabilidade do sistema, permitindo também que, ajustes possam ser realizados e
para isso haverá limites de transações entre
o início desta segunda fase que se deu em
13/08 e que vai até 24/10. Dentre os limites
estarão o horário de compartilhamento destes dados, quantidade de autorizações e o
tipo de informação compartilhada.
Bem, diante de todas estas novidades tecnológicas o que se espera é que a concorrência traga para o consumidor, no fim das
contas, menores taxas e menos desembolsos com juros bancários destinando o suado
dinheiro para aquilo que realmente é mais
importante!

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

Diretoria de Patrimônio inicia
processo de digitalização dos
jornais do Arquivo Municipal
Fundação Cultural de Jacarehy (FCJ), por meio da
Diretoria de Patrimônio, iniciou neste mês de agosto, o
trabalho de digitalização de
alguns exemplares de jornais
que compõem o acervo do
Arquivo Público e Histórico do Município de Jacareí,
seguindo as normas adotadas
pelo Conselho Nacional de
Arquivos (CONARQ).
Segundo a Diretora de Patrimônio, Selma Fernandes,
“além de propiciar o acesso
à informação para os pesquisadores de maneira mais prática, já que o material ficará
disponível para pesquisa
pela internet, a digitalização
contribui também para a preservação de nosso acervo”.
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Cidade no tempo

Opinião

Trabalho de digitalização no Arquivo Municipal

Após finalizada a primeira
etapa do processo, prevista
para setembro, alguns exemplares de nossa hemeroteca
(setor dos acervos onde se
encontram coleções de jor-
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de Jacareí e Região

O jornal mais lido da cidade

nais, revistas, periódicos e
obras em série) como “O
Jacarehyense”, “Correio do
Norte”, “O Democrata”, entre outros estarão disponíveis
no site da Fundação Cultural.

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

Jacareí (SP), 20 de Agosto de 2021 - Edição 1434

3

Estão abertas as inscrições para o curso gratuito de costura industrial, e
possui 96 vagas. As atividades serão realizadas por
meio do Programa Via Rápida Emprego, em parceria
com o Governo do Estado
de São Paulo, Centro Paula
Souza e ETEC de Jacareí.
As inscrições devem ser
feitas diretamente pela página do ‘Capacita Já’.
O curso de confecção industrial irá capacitar o aluno desde a preparação até
o acabamento, organizar
o local de trabalho, prepa-

rar máquinas e amostras de
costura, operar máquinas
de costura na montagem em
série de peças do vestuário
com os procedimentos técnicos de qualidade.
A estrutura disponível no
curso permitirá uma experiência semelhante às fábricas e oficinas, com máquinas de última geração, mesa
de corte e todo o material
necessário, possibilitando
uma grande oportunidade
de desenvolvimento local,
na qualificação profissional,
inserção no mercado de trabalho e geração de renda.

“A iniciativa de trazer a
carreta de costura industrial,
para agregar aos Programas
Gestoras e Incubadora da
Moda, tem como objetivo
formar novos profissionais
qualificados para atender às
grandes demandas do município e região”, explicou a
coordenadora dos Projetos
da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Daniela Cambuzano.
Para participar, é necessário ser moradora de Jacareí. As inscrições devem
ser feitas diretamente pelo
‘Capacita Já’. Para mais

informações, acesse a página do Programa ou entre
em contato pelos telefones:
(12) 3951-7943, 3952-1065
ou 3952-1076.
A Carreta Móvel será instalada na Avenida Nove de
Julho, no estacionamento
do Parque dos Eucaliptos.
Serão 80h de capacitação
técnica, com duração de
16 dias, divididas em três
turmas: manhã (das 8h às
12h10), tarde (das 13h às
17h10) e noite (das 18h às
22h10). As aulas estão previstas para iniciar no dia 26
de agosto.
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Estão abertas as inscrições para curso
gratuito de costura industrial

Curso de costura será realizado na carreta móvel

Rifa de Renault Kwid 0KM vai Feira do Bolinho Caipira 2021
ajudar entidades e erradicação acontece em sistema pague e leve e
terá show on-line para população
da paralisia infantil

pela milhar do primeiro prêmio da Loteria Federal do
Brasil nos seguintes dias:
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
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 98121.2845

Neste mês de agosto, dedicado ao Patrimônio Nacional, a Fundação Cultural de
Jacarehy (FCJ) celebra o Patrimônio Imaterial jacareiense: o Bolinho Caipira. A Feira do Bolinho Caipira 2021
acontecerá em novo formato,
respeitando os procolos de
segurança determinados para
a pandemia da Covid-19.
Nos dias 27, 28 e 28 de
agosto, das 14h às 21h, o
bolsão do estacionamento do
Parque da Cidade abrigará
15 entidades beneficentes da
cidade, habilitadas via edital de credenciamento. Cada
barraca irá vender o tradicional Bolinho Caipira, com

farinha branca e
recheio de linguiça, além de
uma
segunda
opção de receita, à escolha das
entidades.
O sistema de
compra
será
o Take Way,
pegue e leve.
Também serão Gravação do show no sábado (14), na Sala Mário Lago
vendidos doces,
vinho quente e quentão. O ticipação musical do grupo
consumo no local da feira Colcha de Retalhos e dos
será proibido.
artistas Oreh Rodrigues e DaNesta sexta-feira, às 19h, niel, Demétrio Mussi e Alê
será lançado no canal do You- Freitas. A apresentação será
tube da instituição o Show do Valdemar Jurema, persoFeira do Bolinho, com a par- nagem do ator Mário Neto.

Foto: PMJ

Rotary Club de Jacareí
Athenas Paulista, realiza
a campanha “Amigos do
Bem” e 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,

O Museu de Antropologia
do Vale do Paraíba (MAV)
reabriu na terça-feira (17), no
Dia Nacional do Patrimônio
Cultural. O funcionamento é
de terça a sexta-feira, das 9h
às 16h30.
Todos os cuidados necessários de prevenção à Covid-19
serão tomados, como o uso
de máscara e álcool gel. Estão abertas três exposições
para visitação: Sabores do

Vale, Nas Trilhas da Música
em Jacareí e Entre coleções.
Em Sabores do Vale, o visitante poderá conhecer mais
sobre os hábitos alimentares
dos primeiros povos que viviam na região do Vale do Paraíba e fazer um passeio pela
história da comida como oferenda e devoção aos orixás.
A exposição Nas Trilhas da
Música em Jacareí tem como
objetivo tratar da história da

música em Jacareí a partir
dos sujeitos, seus saberes e
fazeres da música popular jacareiense. Temas como FEMPO, Fanfarras, e Banda Sinfônica são abordados, além
de homenagear José Maria de
Abreu, Dalva Esper e outros
mestres da nossa música.
Já Entre Coleções celebra
as quatro décadas do nosso Museu de Antropologia,
completadas em 2020. A ex-

posição começa a céu aberto,
ocupando a Praça do Rosário,
Praça Raul Chaves e Pátio
dos Trilhos. As imagens no
centro da cidade mostram ao
público as diversas peças e,
mais detalhes e histórias são
contadas e representadas no
interior do museu. Por fim,
é possível assistir o vídeo de
celebração do aniversário de
40 anos do MAV no canal do
Youtube da FCJ.

Animais do canil de Jacareí recebem adestramento
tivo, proporcionando melhor
qualidade de vida e trazendo
harmonia entre os novos tutores e os pets do canil. A parceria é da Prefeitura de Jacareí, por meio da Diretoria de
Proteção Animal, e o adestrador Christian Jiatti, parceria
para auxiliar na adoção dos
40 animais que, atualmente,
vivem no canil municipal.
Quem tiver interesse em

Foto: PMJ

Todas as sextas-feiras, os
animais do canil de Jacarei,
recebem atenção específica e
treinamentos comportamentais, auxiliando na ressocialização e, por consequência, no
processo de adoção.
Com 20 anos dedicados à
profissão, Christian Jiatti utiliza técnicas que não maltratam nem forçam os animais,
amparadas em reforço posi-

Adestrador Christian Jiatti em ação no canil municipal de Jacareí

adotar um cãozinho, pode
procurar a Secretaria de Meio
Ambiente e Zeladoria Urbana (Av. Getúlio Dorneles Vargas, nº 530, no Jardim Primavera). Quem adota um animal
assina um termo de responsabilidade, disponibilizando
endereço completo, para que
os funcionários do Centro

de Observação possam fazer
o acompanhamento. O objetivo é saber se o animal será
bem tratado. Todos os animais adotados são castrados,
vermifugados, vacinados e
microchipados. Para adotar,
é necessário ser maior de idade, trazer comprovante de residência e RG.

Foto: Divulgação

Museu de Antropologia do Vale do Paraíba reabriu
no Dia do Patrimônio Cultural e tem programação intensa
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‘Conselho de Usuários’ e ‘Carta de Serviços’ são
canais disponíveis no site da Prefeitura
processo seletivo. Os
Conselhos de Usuários
de Serviços Públicos
estão previstos em lei
federal, que dispõe sobre participação, proteção e defesa dos direitos
do usuário dos serviços
públicos da Administração Pública.
O seu funcionamento é totalmente virtual
e sem qualquer burocracia. Apesar de, na
maioria dos órgãos

governamentais, ser
necessário cadastramento para se tornar
conselheiro, em Jacareí, qualquer cidadão
pode participar e apresentar propostas de
melhorias dos serviços
da prefeitura.
Carta de Serviços
Já a Carta de Serviços ao Usuário, tem o
objetivo de informar
ao cidadão, os ser-

A pesquisa “Atitudes e percepções sobre a vacinação para
Covid-19” está sendo
realizada no Departamento de Medicina
(DMed) da Universidade Federal de São
Carlos (UFSCar) com
o objetivo de compreender as concepções
que a população brasileira possui sobre a
adoção da vacinação
para a Covid-19. O
estudo é realizado por
Henrique Pott Junior,
docente do DMed da
UFSCar, e convida
pessoas de todas as
regiões do Brasil para
participarem do trabalho por meio de um
formulário eletrônico.
De acordo com o
docente, as vacinas
são uma das contribuições mais importantes
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Pesquisa busca compreender as
concepções do brasileiro sobre a
vacina para Covid-19

para a saúde pública
no século XX, sendo responsáveis pelo
declínio das doenças
evitáveis por vacinas
em todo o mundo.
No entanto, Henrique
Pott aponta que nos
últimos anos tem-se
observado um aumento constante na recusa
de vacinas, resultando em vários surtos
de doenças evitáveis
por esses imunizantes. “Este problema

tem sido atribuído a
uma série de fatores,
incluindo a relativa
raridade de muitas
doenças evitáveis por
vacinas aliada à percepção pública de que
a gravidade e suscetibilidade da doença
é muito baixa, além
de preocupações relacionadas à eficácia e
segurança da vacina”,
reflete o docente. O
professor acrescenta
ainda que o medo das

vacinas tem sido fomentado também por
informações incorretas ou tendenciosas,
não amparadas por
evidências científicas,
veiculadas pela Internet, televisão, jornais
e revistas.
Nesse
cenário,
Pott citou um estudo
- Wellcome Global
Monitor 2018 - que
mostrou que 97% dos
brasileiros concordam
ou concordam totalmente que é importante vacinar crianças.
No entanto, há uma
queda para 80% dos
brasileiros que se expressaram positivamente quando questionados se as vacinas
são eficazes e seguras.
“Nesse sentido, apesar
de reconhecer a importância das vacinas,

a desinformação persiste como fator chave
para a falta de confiança nas vacinas e hesitação vacinal”, avalia
o pesquisador.
Voluntários
Para o desenvolvimento da pesquisa estão sendo convidadas
pessoas de qualquer
região do Brasil, a partir de 18 anos de idade, para responderem
um questionário online, disponível no link
https://bit.ly/3wKrzlh.
O tempo de resposta é
de, no máximo, 10 minutos, e o questionário
ficará disponível até o
ano que vem. O projeto foi aprovado pelo
Comitê de Ética em
Pesquisa da UFSCar
(CAAE: 45530521.2.
0000.5504 ).

Suzano é a empresa brasileira que mais cresce em
valor da marca em ranking da Brand Finance

ANUNCIE SEU EDITAL AQUI

ANUNCIE SEU IMÓVEL AQUI

A Suzano, referência global na fabricação de bioprodutos
desenvolvidos a partir do cultivo de eucalipto, foi destaque
no ranking Brand Finance Brasil 50 2021
como a empresa de
maior crescimento
em valor da marca. A
pesquisa reconheceu

as companhias que,
mesmo com a pandemia da Covid-19, se
consolidaram entre
as mais valiosas do
Brasil. Entre os critérios analisados estão
reputação, inovação,
custo-benefício, relacionamento emocional, recomendação e
qualidade.
No ranking, que
contou com a resposta de mais de 50
mil
consumidores
e dados financeiros
coletados em 29 países, o crescimento
de 184% no valor da
marca da companhia
foi impulsionado por
seus fortes resultados financeiros, suas
metas de longo prazo, também chamadas de compromissos
para renovar a vida,
com foco em mudanças climáticas, redução da pobreza, sus-

tentabilidade, além
de diversidade e inclusão. A companhia
pretende, até 2030,
oferecer 10 milhões
de toneladas de produtos de origem
renovável,
desenvolvidos a partir da
biomassa, remover
mais de 40 milhões
de toneladas de carbono da atmosfera e
ainda contribuir diretamente para que
200 mil pessoas instaladas nas regiões
onde atua saiam da
linha da pobreza.
A fusão entre Suzano Papel e Celulose e Fibria, concluída em 2019, também
foi um dos fatores
responsáveis
pelo
aumento no valor da
nova marca, Suzano
S.A. Com esta ação,
a marca da Suzano
passou a ser avaliada
em R$ 2,9 bilhões.

viços prestados pela
prefeitura, e o atendimento ao público.
Também está prevista
em Lei Federal, sendo
um direito do cidadão. Tem por objetivo
informar ao usuário,
os serviços prestados
pelo órgão, as formas
de acesso a esses serviços e seus compromissos e padrões de
qualidade de atendi- Qualquer munícipe pode acessar os links pelo site da
mento ao público.
prefeitura

Foto: PMJ

pes a avaliarem os serviços públicos, além
de expor as suas ideias
diretamente à ouvidoria. É uma nova forma
de participação direta
da sociedade, que irá
conectar os usuários
aos gestores responsáveis pelo serviço.
Qualquer
pessoa
pode se voluntariar para
ser Conselheiro, sem
a necessidade de eleições ou qualquer outro

Prefeitura de Jacareí encerra
concurso para médicos sem
preencher nenhuma vaga

A Prefeitura de Jacareí, por meio da Secretaria de Saúde, encerrou
o processo seletivo para
o cargo de Médico Generalista sem preencher
nenhuma das oito vagas
disponíveis. O concurso
foi divulgado em julho
deste ano e contou com
mais de 50 inscritos.
Com salário de R$
14.436,50 mensais e a
carga horária semanal
de 40 horas, apenas 18
candidatos compareceram no dia e local determinados para prestar
o concurso e pleitear
uma das oito vagas.
Destes, 16 passaram no
concurso, mas nenhum
aceitou a vaga.
“Entre os candidatos

Foto: PMJ

do site no campo de
serviços para o Cidadão, clicar em Conselho de Usuários.
Já para acessar a
Carta de Serviços,
o munícipe também
deve entrar no site da
prefeitura e, no mesmo campo de serviços
ao Cidadão, clicar em
Carta de Serviços.
O Conselho de Usuários é uma ferramenta
que ajuda os muníci-

que passaram no concurso, a maioria alegou que o salário não
atendia aos interesses e
alegou, também, a incompatibilidade de horário com as atividades
que eles já executam
em outros locais. Uma
parcela menor dos candidatos foi de estudantes de Medicina, que

prestaram o concurso
apenas para testar os
conhecimentos”, explica Sylvia Leal, Diretora
de Recursos Humanos
da Prefeitura.
A Prefeitura analisa
novas medidas a serem tomadas para tentar preencher as vagas
de Médico Generalista disponíveis.

Poupatempo Digital permite
configurar lembrete de data para a
2ª dose da vacina contra Covid-19

A carteira de vacinação digital contra
Covid-19, disponível
no aplicativo Poupatempo Digital, ganhou
nova funcionalidade.
Com a chegada da
imunização das gerações mais jovens, dos
nativos digitais, o app
passa a disponibilizar
na tela de abertura da
Carteira de Vacinação
um alerta com a data
para aplicação da segunda dose.
A ferramenta, desenvolvida pela Prodesp – empresa de
Tecnologia do Governo de São Paulo –,
para atender as necessidades da Secretaria
Estadual da Saúde no
gerenciamento integrado da pandemia,
marca a nova etapa da
campanha de vacinação em todo o Estado,
com o público jovem,
permitindo ainda configurar o lembrete da
data prevista para a
imunização no calendário do celular. O

app do Poupatempo
pode ser baixado gratuitamente em celulares com sistema operacional Androide ou
iOS.
No aplicativo, o
usuário pode escolher
quais
informações
devem aparecer já na
tela inicial e a data da
segunda dose da vacina contra a Covid-19
está entre as opções.
Como o comprovante de vacinação deve
ser apresentado para a
aplicação da segunda
dose, caso o cidadão
não tenha o documento impresso, poderá
ainda mostrar a carteira digital no local da
vacinação, na tela do
celular.
A carteira de vacinação digital pode ser
acessada pelo celular
e conta com as mesmas informações do
comprovante entregue
no formato impresso à
população imunizada.
No app é possível baixar e fazer a impres-

Foto: Divulgação

A população já
pode enviar sugestões
e consultar os serviços da prefeitura, por
meio do Conselho de
Usuários e da Carta
de Serviços da Secretaria de Governo
e Planejamento. Para
acessar o Conselho de
Usuários e dar sugestões para o município,
basta entrar no site da
prefeitura, em seguida, na parte inferior

são da carteira digital,
caso seja necessário.
Ela já vem com um
QR Code, que comprova os dados do cidadão e da vacinação
anterior.
O site www.vacinaja.sp.gov.br - diminui
em até 90% o tempo
de permanência no
local de vacinação. O
preenchimento é simples e rápido, tanto
que a plataforma já
contabiliza mais de 15
milhões de cidadãos
cadastrados.
Já a validação do
certificado de vacinação confere à pessoa
imunizada a garantia
de um documento oficial, que pode ser conferido online.
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com Inez Valezi

Filme “Somos todos iguais” é baseado em história real

lento e agressivo. Debbie está
certa de que seu sonho é um
chamado, e convoca o marido
a ajudar este homem, custe o

Os deliciosos bolinhos
da JAM é para 24 de
Setembro

Foto: Divulgação

Projeto de “Bumerangues” participa de
Congresso Internacional

sua reserva antecipada de no
mínimo 10 unidades e ajude
a JAM/Casa Lar. Para encomendar você pode entrar em
contato pelos telefones:
Casa Lar: 3952.1849 –
Delma: 99724.2363 – Marcy:
99784.1999 ou 2127.1285/
2124.1284
Foto: Divulgação

A JAM vai comemorar 52
anos e você vai relembrar o
sabor dos deliciosos Bolinhos da JAM/ Casa Lar.
Eles são recheados de todo
cuidado e carinho, suculentos
e acompanhado do molhinho de cenoura com tomate,
especialidade da JAM. Faça

José Carlos Gonçalves
Pereira, morador de Jacarei, estará presente no
Congresso Internacional de
Cartonado, para apresentar
seu projeto de “Bumeran-

Foto: Divulgação

Ajude o BPR a fazer a cesta básica
das gestantes assistidas
O Batuíra Projeto Renascer,
precisa de sua ajuda para o mês
de agosto. As necessidades são
muitas, mas para esse mês alguns produtos são essenciais e
a entidade conta com sua ajuda.
No item alimento: Achocolatado (400g); Farinha de Milho (500g); Feijão (1 kg); Óleo
(1 L).
Produtos de limpeza: Cloro
(1L); Detergente (500ml); Esponja de aço; Papel Higiênico

que custar. O que eles não
esperavam é que esse gesto
fosse ter um impacto tão positivo na família deles.
‘Somos Todos Iguais’ é
um bom filme, que não se
limita a uma única narrativa
salvadora, mas também uma
produção inspiradora, que
cai como uma luva nesses
tempos em que há tantas pessoas precisando de todo tipo
de ajuda em nosso país. Uma
boa dica para se ver, a tempo
de mudar a vida de alguém
nesse fim de ano

Fotos: Divulgação

rico e sofisticado. Após revelar à esposa, Debbie (Renée
Zellweger), que havia tido
um caso, Ron se surpreende
com a reação dela: em vez
de brigar e querer se separar,
Debbie faz com que ele participe com ela de uma missão
comunitária de ajuda às pessoas em situação de rua. Certo dia, Debbie tem um sonho
com um homem misterioso,
Suicide (Djimon Hounsou),
que mais tarde eles descobrem ser Denver Moore, um
homem extremamente vio-

(2 rolos); Sabão em pó (500g).
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 entrar
em contato pelo fone/Whatsapp: (12)3952-8277
Ou fazer uma doação em dinheiro através do pix e informar
que é para campanha de agosto.
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

gues”. O congresso vai reunir
40 Universidades Federais de
todo Brasil, unidades de Institutos Federais do Estado de
São Paulo, UNICAMP, USP,
diversas universidades fede-

rais de todo Brasil e algumas
estrangeiras como a ISLA de
Cuba, entre outras.
José Carlos vai ministrar
3 webinários, 2 oficinas e 2
cursos de bumerangue e de

Concorra a um fusca vermelho/72 lindão
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 grátis para o ganhador. Para
adquirir a rifa você precisa

entrar em contato com a entidade pelos telefones: (12)
2127-1288 ou (12) 21271254 – na JAM, e pelos e-

Ingredientes
• 1 kg de batata
• 1 pote de requeijão
• queijo parmesão ralada a gosto
• 1 kg de peito de frango
picado em cubos médios
• bacon em cubos a gosto
• 4 dentes de alho
• 2 cebolas
• 1 colher de azeite de
oliva

Ingredientes
Macarrão para Yakissoba:
250 g
• Cogumelos (shitak, shimeji, champignon, Paris):
200 g
• Amido de milho (maisena): 2 colheres de sopa
• Óleo de canola: 2 colheres
de sopa
• Shoyu: 1 colher de sopa
• Mix de legumes congelados para Yakissoba: 250 g
• Água: 2/3 xíc. (chá)
• Shoyu: 1/3 xíc. (chá)
• Cebolinha verde picada: a
gosto

5. Adicione a cebola e o
alho frite bem, em seguida
adicione os cubos de frango
e o bacon refogue até ficar
douradinho
6. Em seguida pegue um
refratário médio
7. Coloque o queijo par-

mesão ralado dentro do refratário em seguida adicione
os cubos de frango por cima
8. Adicione o requeijão,
coloque o purê por cima e
repita o processo
9. Coloque o refratário no
forno em 190° C

Preparo
- Em uma panela grande,
coloque água suficiente para
cozinhar o macarrão e leve
ao fogo alto. Quando a água

Foto: Divulgação

Receita: Yakissoba Vegetariano

Foto: Divulgação

Receita: Lasanha de purê fácil e gostosa

Preparo
1. Pré-aqueça o forno em
180° C
2. Coloque as batatas para
ferver (até ficarem macias)
3. Faça um purê com as
batatas adicionando queijo,
requeijão e sal
4. Coloque o azeite de oliva em uma panela

xadrez. O Congresso acontece de setembro a dezembro de 2021.
Para contatar José Carlos,
use o e-mail: jcklegal49@
yahoo.com.br

-mails eventos@jam.org.br
ou jam@jam.org.br.
A JAM fica na Praça Independência, 126 – São João
Foto: Sandra Barbosa

O filme ‘Somos todos
iguais’ é baseado em uma
história real inspirado no livro escrito pelos próprios
Ron Hall e Denver Moore.
Deborah Hall é uma mulher
religiosa que está lutando
contra um grave câncer, mesmo assim, ela não deixa de
ajudar pessoas em situação
de rua em um bairro perigoso
da cidade
Tudo começa com Ron
Hall (Greg Kinnear), um negociador de obras de arte que
vive e circula por um mundo

ferver, acrescente o macarrão
e cozinhe por 8 minutos. Desligue o fogo e escorra o macarrão. Reserve.
- Em uma frigideira média,
coloque uma 1 colher de sopa
de óleo de canola e leve para o
fogo alto. Quando estiver bem
quente, acrescente os cogumelos previamente fatiados. Frite até ficar cozido. Se quiser,
pode tampar a frigideira.
- Quando os cogumelos es-

tiverem cozidos, acrescente
os legumes(1/2 cenoura; 1/2
cabeça de brócolis grosseiramente picado;1/2 cebola; 1/2
cabeça de couve-flor grosseiramente picada; 5 folhas de
acelga ou repolho branco; 100
gr de cogumelos; 1/2 pimentão amarelo ou vermelho)
- Misture 2/3 xic de chá de
água com 1/3 de xic de chá de
shoyo, depois acrescente 1 colher de sopa de amido de milho e misture com uma colher.
- Despeje a mistura de amido de milho e shoyu na frigideira e cozinhe sem a tampa
até que o molho engrosse um
pouco - aproximadamente 5
minutos depois de ferver.
- Desligue o fogo, salpique
cebolinha verde picada e sirva
em seguida.
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Tramitam na Câmara Municipal de Jacareí um projeto
que busca criar a Secretaria
Extraordinária de Igualdade
e de Direitos Humanos e uma
proposta que visa criar o Conselho Municipal de Promoção
da Igualdade Racial.
A novo conselho, caso instituído, poderá ter a função
de promover o enfrentamento
ao racismo e a discriminação
racial, em todas as formas de
violência, defendendo os direitos individuais e coletivos
dos diversos grupos étnicos-raciais, estimular a adoção
de políticas públicas para eliminar todas as formas de discriminação e violência contra
todas as desigualdades de gênero, assim como contribuir
na formulação das metas e
prioridades municipais.
Para a execução dos traba-

lhos a serem desenvolvidos
deverão ser criados quatro
cargos de provimento em comissão, sendo um Secretário
Extraordinário de Igualdade
e de Direitos Humanos, um
Secretário Adjunto e dois
assessores, com vencimentos respectivamente de R$
11.691,17, R$ 8.313,58 e
R$ 6.477,67, todos com pré-requisito de ensino superior
completo.
Conforme estudo da Secretaria de Governo e Planejamento, o impacto econômico
para criação da nova pasta
está estipulado em R$ 580,8
mil para 2022, R$ 599 mil
para 2023 e R$ 616,4 mil para
o ano de 2024.
Segundo o prefeito Izaias
Santana, autor do projeto, a
Secretaria deverá ser integrada na estrutura da Administra-

ção Pública Municipal a partir de 1º de janeiro de 2022.
“Para garantia de políticas públicas de direitos humanos e
essencial que a Administração
Pública aprimore seus equipamentos, já que esses direitos
são considerados essenciais
para a vida digna e cidadã de
qualquer pessoa pois visam
ao auxilio aqueles que sofrem
qualquer tipo de discriminação”, cita Izaias na mensagem
do projeto.
Conselho – Para acompanhar, analisar e apresentar
sugestões em relação ao desenvolvimento de programas
governamentais, com vistas
a implementação de ações de
promoção da igualdade racial,
o prefeito Izaias Santana protocolou na Câmara Municipal
projeto de lei que institui o

Foto: Divulgação

Projetos criam Secretaria e Conselho para
promoção da igualdade racial e direitos humanos

Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Racial.
O Conselho terá como finalidade deliberar sobre as políticas públicas que promovam
a igualdade racial para combater a discriminação étnico-racial, reduzir as desigualdades sociais, econômicas,
políticas e culturais, atuando
no monitoramento e fiscalização dessas políticas públicas

Projeto aprovado incentiva
retirada de árvores consideradas
‘tóxicas’ em Jacareí
Meia Lua (DEM), Abner de
Madureira (PSDB), Rogério
Timóteo (REPUBLICANOS)
e Sônia Patas da Amizade
(PL), tem como objetivo principal proibir a expansão e o
plantio de árvores de espécies
tóxicas em Jacareí.
“A beleza de suas flores
atraem abelhas, borboletas e
beija-flores, porém, são consideradas venenosas e fatais
para estes e outros animais,
por possuírem alcalóides tóxicos. “Onde a ‘Leucaena Leucocephala’ aparece nenhuma

Educação de
Jacareí é finalista
em prêmio estadual
Foto: Divulgação

Foi aprovado por unanimidade na Sessão de Câmara de
18/8/21, projeto de Emenda à
Lei Orgânica que permite e incentiva a retirada das espécies
“Espafódea“, “Spathodea campanulata” nas propriedades
particulares, bem como a erradicação da espécie “Leucaena
leucocephala“, obedecidas as
demais legislações sobre o assunto quanto à obrigatoriedade
de reposição da vegetação.
A proposta, de autoria dos
vereadores Edgard Sasaki
(DEM), Valmir do Parque

outra espécie consegue sobreviver, contribuindo para a
perda da biodiversidade e o

desenvolvimento de árvores
nativas”, explicou o vereador
Edgard Sasaki.

Sistema informatizado de vaga em creche e Conect@ndo Jacareí foram os dois
projetos finalistas no programa estadual de Boas Práticas

Programa de Aceleração do
Crescimento (PAC II), do
Governo Federal, num com-

promisso firmado entre o Ministério das Cidades e a Caixa Econômica Federal.

Transparência da Prefeitura de Jacareí recebe
boa avaliação e fica bem acima da média
nacional em levantamento feito pela CGU
A transparência pública
de Jacareí teve nota 8,98
em levantamento feito pela
CGU (Controladoria Geral
da União), superando a média nacional, que é de 6,86.
A 2ª edição da ‘EBT (Escala
Brasil Transparente) - Avaliação 360°’ avaliou o grau de
cumprimento de dispositivos
da LAI (Lei de Acesso à In-

formação) e de outros normativos sobre transparência
pública em todos os estados,
no Distrito Federal e nos 665
municípios com mais de 50
mil habitantes.
A nova avaliação da CGU
foi dividida em duas partes. A
primeira, de abril a agosto de
2020, analisou a Transparência Ativa – ou seja, se os en-

tre 500 municípios, com o
projeto “Universalização da
pré-escola”, e recebeu um recurso de R$ 350 mil.
O “Parcerias Municipais”
foi lançado pela Secretaria de
Desenvolvimento Regional
do Estado de São Paulo em
junho de 2019, com o objetivo de unir esforços com os
municípios para reduzir as
desigualdades regionais em
três áreas prioritárias – educação, saúde e segurança.
A iniciativa está em consonância com os Objetivos
de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030 e tem
respaldo no Plano Plurianual
do Governo do Estado para
o quadriênio 2020-2023.
O objetivo do programa é
apoiar e promover a cooperação entre municípios,
organizações do terceiro setor e iniciativa privada para
a mitigação dos principais
problemas identificados.

Foto: Divulgação

plementares já planejadas,
propiciará que Jacareí alcance
a universalização do tratamento de esgoto.
O prazo estimado para execução da obra é de 540 dias
corridos e 360 dias de operação assistida, contados a
partir do 5º dia da data da assinatura da Ordem de Serviço, num investimento inicial
de R$ 21.215.814,38 (vinte e
um milhões, duzentos e quinze mil, oitocentos e quatorze
reais e trinta e oito centavos),
em recursos vinculados ao

Jacareí foi finalista, na sexta-feira (13), entre 224 municípios selecionados, que se
cadastraram com 723 Cases
Inovadores, no programa estadual “Boas Práticas de Parcerias Municipais”. O evento
ocorreu no Palácio dos Bandeirantes, em São Paulo. A
Secretaria Municipal de Educação participou com dois
projetos, o Sistema informatizado de vagas em creche e o
Conect@ndo Jacareí.
O município ficou entre os
36 finalistas e entre os seis
da categoria Cases Inovadores. Em todo o Estado foram
apresentadas mais de duas
mil boas práticas, em várias
áreas. Este é o segundo ano
que a rede municipal de Educação de Jacareí é finalista do
programa, que envolve, ainda, várias secretarias, como
Governo, Saúde, Assistência
Social e Segurança. Jacareí
venceu no ano passado, en-

Foto: Divulgação

Prefeitura e SAAE assinam
ordem de serviço para início da
duplicação da ETE Central
Na segunda-feira (16), a Prefeitura de Jacareí e o SAAE
(Serviço Autônomo de Água
e Esgoto) assinaram a ordem
de serviço para início da obra
de duplicação da ETE Central,
a principal Estação de Tratamento de Esgoto da cidade, localizada no Parque dos Sinos.
Com a execução da obra,
todo o esgoto coletado na região oeste, à margem esquerda do Rio Paraíba, será encaminhado para tratamento. A
duplicação da ETE Central,
somada as demais obras com-

setoriais, em atenção as previsões do Estatuto da Igualdade
Racial (Lei n° 12.288, de 20
de julho de 2010).
O órgão deverá ser formado por 12 membros e seus
respectivos suplentes, sendo
constituído por seis membros representantes e indicados pelo Poder Público (um
representante da Secretaria
Extraordinária de Igualdade

e de Direitos Humanos, um
representante da Secretaria
de Assistência Social, um
representante da Secretaria
de Saúde, um representante
da Secretaria Municipal de
Educação, um representante da Fundação Cultural de
Jacarehy e um representante
da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.
Outros seis membros serão
indicados pela sociedade civil, sendo um representante
do movimento negro, uma
representante de organização
de defesa das mulheres, dois
representante das entidades
religiosas de matriz africana
e dois representantes de entidades culturais nas diversas
modalidades.
As funções de membro
do Conselho não serão
remuneradas.

tes publicam nos sites oficiais
e portais de transparência os
dados exigidos por lei. A segunda parte, de junho a setembro do ano passado, analisou a Transparência Passiva.
Nessa etapa, foram feitas três
solicitações de informação,
por usuários diferentes, que
não se identificaram como
funcionários da CGU.

Em relação ao resultado
anterior, de 2018, quando Jacareí obteve nota 8,76, houve
melhora. Na região do Vale
do Paraíba, foram avaliados,
desta vez, 12 municípios. A
maior cidade da região, São
José dos Campos, obteve
nota 5,75. Na primeira edição
do levantamento, em 2018, o
município obteve nota 5,45.

