A campanha “Ação Solidária em
prol dos Asilos“ foi realizada pela
Conloja (união das lojas maçônicas), Ordem Demoley, Ordem
Rosacruz, Rotary, Rotaract e OAB
Jacareí. No evento teve o lançamento do mais novo músico da cidade, o João Gabriel de 4 anos,que
se apresentou com o irmão cantor
Daniel Netho de 10 anos. Página 5

Foto: Divulgação

Foto: Sandra Barbosa

Foto: Divulgação
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Esther Rosado fala
em sua coluna sobre
“O ano novo, o ano
que virá” e uma
porção de oportunidades, situações novas,
intensas e as mudanças pretendidas ou
sonhadas por todos.
Página 2

Disse o profeta Isaías
que o Salvador viria em
um mundo em trevas, em
terra angustiada e sobre os
que habitavam na região
da sombra da morte, mas
quem o reconheceria? Esse
é um dos trechos da emocionante coluna de Gustavo
Montoia. Página 2

Fim de ano: confira o que funciona
durante o recesso em Jacareí
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Missas do Natal serão
celebradas no Santuário
do Pai das Misericórdias
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Padre Wagner Ferreira:
“Uma vida nova neste
Natal”
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Não dê um pet de
presente neste Natal:
planeje para ter um!
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Em Jacareí, as repartições públicas municipais estarão fechadas de 24 de dezembro a 2 de janeiro, por conta
do recesso de fim de ano. O expediente normal será retomado na segunda-feira, 3 de janeiro, a partir das 8h.
Somente os serviços emergenciais funcionarão normalmente, como a UPA Parque Meia-Lua e a UPA Dr. Thelmo
de Almeida Cruz. Página 3

Casos de gripe preocupam e provocam dúvidas
sobre sintomas e tratamentos
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Jacareí tem queda de 12,5% nos acidentes
fatais de trânsito em vias municipais

Ceia completa e deliciosa
com as principais
comidas de natal
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Filme “Natal na África”
promete emoções
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Postos do Poupatempo estarão fechados nos
dias 24 e 25 de dezembro

As reservas para a 2ª
viagem para Petrópolis
continuam
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As 2 pontes de Jacarei serão interditadas
em Janeiro para inspeção
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Natal: expressão de amor
e fraternidade
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Cidade no tempo

Benedicto Sergio Lencioni

Dezembro 2021
27 - 1871 – O Fiscal apresentou no seu relatório um rol
de serviços que precisam ser
executados: 1) é preciso preparar a frente da Cadeia; 2)
retelhar e consertar as portas
das casinhas; 3) fazer correr
as águas da rua nova e rua
Direita para o Cassununga; 4)
fincar 20 moirões de cerne no
largo da Quitanda para amarrar os animais; 5) mandar fazer um curral para depósito
dos gados que for pegado de
noite; 6) consertar a rua em
frente do senhor Delfino na
rua do Comércio.
28 - 1986 – Apresenta-se no
“Projeto Teatro na Praça” o
Grupo de Estudos e Pesquisas
da Cultura Oriental, do Movimento do Teatro Amador de
Jacareí, com a peça “Ninja”.
O Museu de Antropologia
apresenta a exposição “Imaginária Paulista – com ima-

gens religiosas e oratório do
século XIX até nossos dias”.
29 - 1879 - Tendo faltado os senhores vereadores
Vasconcellos e Sant’Anna,
sem participação alguma o
Sr. Presidente Oliveira Preto perguntou ao Porteiro se
avisou, este respondeu que
sim. Propôs o senhor Presidente que fosse aplicada a
multa da lei por faltarem em
tudo com seus deveres. Todos
aprovaram ficando multado o
Sr. Sant’Anna e Vasconcellos
cada um em quatrocentos mil
reis por hoje. A pedido do Sr.
Batista concedeu dispensa do
dia de amanhã.
30 – 1888 - S. Paulo 29
de Dezembro – Amanhã será
exposto o retrato do Barão de
Santa Branca, destinado à Câmara Municipal de Jacarehy.
É um belo trabalho de Almei-

da Junior. Esse trabalho é oferecido pelo povo de Jacarehy
à Câmara. (FOTO)

UM NATAL DE LUZ
E UM ANO NOVO COM
MUITA PAZ E SAÚDE
PARA TODOS

Opinião
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Uma vida nova neste Natal
Chegou o Natal, tempo de
festas,
confraternizações,
troca de presentes. A partir
de muitos lares, nossas cidades são enfeitadas com
luzes, árvores de Natal, Papai Noel, renas e trenós. No
entanto, em muitos lugares,
destaca-se o símbolo que
verdadeiramente representa
a motivação cristã do Natal,
ou seja, o presépio, com todas as figuras que, segundo
os textos bíblicos dos evangelhos, estiveram envolvidas no acontecimento original da festividade do Natal: o nascimento de Jesus, o
Salvador da humanidade.
São Francisco de Assis encenou pela primeira vez a cena do presépio, na cidade
italiana de Greccio, em 1223. Ele queria
que o povo compreendesse melhor o mistério da encarnação do Filho de Deus para
poder celebrar bem a festa do Natal de
Jesus, e assim aderir com fé, esperança e
amor ao Reino de Cristo. A partir de então,
os cristãos procuram, anualmente, professar a sua fé em Jesus, o Filho de Deus
encarnado, por meio da representação do
presépio, cujo centro é o menino-Deus,
humildemente deitado na manjedoura, na
gruta de Belém.
Em um dos textos bíblicos presentes na
liturgia da missa do tempo do Natal, destaca-se o título messiânico “Príncipe da Paz”
(cf. Isaías 9,5). Na fé, os cristãos aplicaram tal título a Jesus, tendo em vista que
ele, desde o mistério de sua encarnação no
ventre da Virgem Maria, passando pelo ministério de sua vida pública até a Páscoa de
morte de Cruz e gloriosa ressurreição, estabeleceu uma Nova e eterna Aliança entre

Deus e a humanidade. Consequência do dom da Aliança é a paz, o shalom de Deus
a todos os que creem em Jesus, como Senhor e Messias
Salvador.
Meu sincero desejo é que
neste ano, ainda marcado
pelos desafios impostos pela
pandemia da COVID-19, a
festa do Natal seja uma ocasião de aderir ao dom da paz
de Cristo Jesus. E que essa
paz seja vivenciada em nossos relacionamentos familiares, comunitários, sociais e planetários.
Que possamos diante do presépio suplicar
ao menino-Deus, o Príncipe da Paz, aquilo
que pedia o Santo de Assis: “Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz.
Onde houver ódio, que eu leve o amor;
onde houver ofensa, que eu leve o perdão; onde houver discórdia, que eu leve a
união”.
A graça redentora de Cristo nos dará uma
vida nova neste Natal se praticarmos o que
Papa Francisco nos ensina no número 283
da encíclica Fratelli tutti: “O culto sincero
e humilde a Deus «leva, não à discriminação, ao ódio e à violência, mas ao respeito
pela sacralidade da vida, ao respeito pela
dignidade e a liberdade dos outros e a um
solícito compromisso em prol do bem-estar de todos». Na realidade, «aquele que
não ama não chegou a conhecer a Deus,
pois Deus é amor» (1 Jo 4, 8) ”.

Padre Wagner Ferreira da Silva é missionário da
Comunidade Canção Nova e vice-reitor do Santuário do Pai das Misericórdias.

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

Opinião
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Está chegando o Natal:
alguém reconhece o Salvador?
É natal na favela! Uma
mulher está em trabalho de
parto lá no alto do morro
aonde ambulância não chega
e descer até a avenida, sem
cogitação: vielas íngremes
que podem causar tropeço,
esgoto escorrendo ao redor,
balas perdidas que dificilmente atingem brancos e
ricos. Não existe estrela do
oriente, nem reis magos presenteiam, reina o silêncio
diante da vida quando os anjos não têm a quem anunciar.
Na maca do pronto socorro
também é natal, mas é possível, que ali,
naquele corredor, nem chegue a nascer: o
natimorto passou do tempo de ser atendido. Não será necessário se preocupar com
a fúria de Herodes em sua ambição para
acabar com o nascimento de um líder. Despreocupado com a realidade desgraçada
dos pobres, ele continua seu governo para
aqueles que estão ao seu redor, em nome da
crença de sua própria divindade. Herodes
já comprou todos aqueles que poderiam se
indignar com as mortes no corredor de um
hospital, sendo os religiosos, o grupo principal.
Dia 25 de dezembro se faz nas palafitas:
onde é chamada de terra sem Lei, não chega escola, saneamento básico e o coronel
manda em quem quiser. Não houve governo capaz de mudar essa dura realidade,
apesar das placas anunciando obras faraônicas e orçamento de “Primeiro Mundo”.
Não existe Salvador e a figura mítica do
Papai Noel não consegue chegar nesses lugares opacos, sem estrelas para apontar o
caminho, nem eleitores para convencer os
deputados.
Todavia o Salvador insiste em nascer. Religiosos preocupados com sua pompa não
conseguem perceber, o povo angustiado
quer sobreviver e somente os olhos atentos
dos poderosos temem a sua vinda. Por isso,
ele tem que fugir da matança planejada

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

Ponto e Vírgula
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O Ano Novo, o ano que virá
Há anos especiais que guardamos na memória, embrulhados em papel de seda, vivos;
outros, Deus do céu, são espinhos em porta-joias ou dentro
de caixinhas de música: depois
que cessam, batemos a tampa da caixa, encerramos tudo,
deles não queremos sequer as
lembranças. Terá sido assim
2021?
Mas o Ano Novo começará
cheio de coisas ótimas, ainda
que escondidinhas em aparentes desastres e, mesmo que
não trouxesse alegrias, sei que
conduz a uma porção de oportunidades, situações novas, intensas, mudanças pretendidas
ou sonhadas.
Um ano que começa pode ser
uma espécie de incerteza, mas
tudo, sabemos, é projeto nesta
vida. Nada é certeza, tudo é
ciclo, cíclico. Tudo é ocasião,
ensejo e é por isso mesmo que
ano novo anima a vida da gente: guarda em seu bojo a surpresa e o susto, o riso cristalino, a choro grave.

Tudo é surpreendente, tudo é
ciclo; mas por trás da aparente
beleza também há ignorâncias
e fomes e necessidades.
Pessoas são maravilhosas,
sempre. Pessoas são sempre
um enigma. Pessoas são boas
e más...
Mas eu estava falando do
Ano Novo. A gente passa uns
perrengues durante o ano, porém a vida nos aponta os amigos: olha, esse não deixou a sua
mão vazia, aquele ofereceu o
melhor abraço, o outro procurou junto com você as melhores soluções. Amigos: zaps, recados, telefonemas, soluções,
preocupações. Amigos tocam
a campainha, vêm em silêncio,
abraçam apertado-apertado e
conversam, olham nos olhos,
seguram a nossa mão. Diante de um amigo, a gente pode
chorar e se desmontar, rir e gargalhar ou apenas ficar mudo,
olhando pra ponta dos dedos.
Há amigos com jeito de flor,
amigos que telefonam todos os
dias pra dizer “estou aqui, eu te

Semanário
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O jornal mais lido da cidade
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pelo governador, quando se
houve um clamor daqueles
que perderam seus filhos e
não esperam ser consolados,
como naquela aldeia que o
garimpo contamina a água,
o tiro expulsa os índios, e
ninguém se preocupa se o
“Grande Tupã” também está
presente ali: o menino que
nasceu tem, mais uma vez,
suas terras roubadas.
Disse o profeta Isaías que
o Salvador viria em um
mundo em trevas, em terra
angustiada e sobre os que
habitavam na região da sombra da morte,
mas quem o reconheceria? Ele escaparia
da morte pela polícia, pela milícia ou pelo
tráfico? Ao condenar a injustiça social, ele
seria acusado de comunista pelos conservadores confortáveis em seus sofás? Ou
comungaria com todos os valores socialistas a ponto de ser acusado de um instrumento dos burgueses?
O Natal é sobre Deus no meio de nós,
mas não o reconhecemos. É sobre entender
que José, que Maria desejam viver o bem
de cada dia independente das longas discussões sobre economia e ideologias que
tomam conta dos outros que não vivem a
sua dura realidade e pensam saber o que de
melhor deve ser realizado para eles, nessas
trevas que hoje chamamos de polarização.
Ninguém desce à manjedoura, à estrebaria,
nem a dar ouvidas a Simeão, Ana, aos pastores de Belém e ao sofrimento de Maria,
em uma sociedade que a mataria por conceber antes de se casar.

amo”. Amigos. E se houve um
algo que 2021 me apontou foram os verdadeiros amigos.
Amigos. Sem eles a vida é
um quase-nada. Um vazio, um
vórtice.
Eu estava falando sobre o
ano novo e desandei a falar sobre amigos, ah, que bom! Os
melhores são aqueles que estão
com você por nada. E por tudo.
E para sempre.
Então, já que o ano vem tão
depressa, de novo, desejo uma
feliz Vida e muitos, muitos
bons e queridos amigos pra todos vocês.
Que 2022 seja a oportunidade. O Shemitah, o ano sabático
judeu.
Que Jesus renasça, que tempus, temporis, Janus feche a
porta atrás de si.

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

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

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

www.semanario.com.br | semanariojacarei@hotmail.com
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Vacinação – A Campanha
de Vacinação contra a Covid-19 seguirá entre os dias
27 e 30 de dezembro, das 9h

às 14h, nas Unidades: UBS
Parque Santo Antônio, UBS
Santa Cruz dos Lázaros,
UMSF Cidade Salvador,
UMSF Jardim das Indústrias
e UBS Central. AtendeBem:
durante o recesso, os munícipes que necessitarem dos
serviços do AtendeBem po-

derão utilizar a plataforma
do setor, disponível no site
da Prefeitura.
Mercado Municipal – O
Mercado Municipal e as feiras livres também terão alteração no funcionamento.
De 20 a 23 de dezembro, o

Missas do Natal serão
celebradas no Santuário do
Pai das Misericórdias
padre Wagner Ferreira. Mais
cedo, a TV Canção Nova fará
a transmissão da missa da Solenidade de Natal com o Papa
Francisco, direto do Vaticano,
às 15h30, no horário de Brasília. A bênção Urbi et Orbi será

- Jd. Santa Maria - Av.
Vereador Afonso Rosa da
Silva; Pq. dos Príncipes (local de realização nas sextas-feiras); Jd. Nova Esperança
- Av. Sebastião Lopes; Vila
Machado (local de realização nas sextas-feiras); Jd.
do Vale - Av. Lafayetti Benedito Prianti.

Feiras Livres – Não haverá feiras-livres nos dias
25 de dezembro e 1º de janeiro. No dia 23, além das
feiras realizadas no Jardim
Bela Vista, Jardim Paraíso
e Bandeira Branca, haverá uma extra na Rua Takeo
Ota, no Parque Meia-Lua.
Nos dias 24 e 31, as feiras-livres serão nos seguintes
locais:

Cemitérios Municipais
– abrirão das 7h30 às 17h,
seguindo os protocolos sanitários de combate à pandemia, com uso de máscara,
distanciamento social e uso
de álcool em gel.
Coleta de Lixo – Os
LEVs (Locais de Entrega
Voluntária) estarão fechados somente nos dias 25 e

26 de dezembro, e 1º e 2 de
janeiro. Nos dias que antecedem o Natal (24) e Ano
Novo (31), os LEVs estarão
abertos das 7h às 12h. Já a
coleta de lixo não será alterada.
SAAE – Em caso de emergência, a população pode
acionar o plantão do SAAE
por meio dos seguintes canais: 0800 725 0330, por
meio do chat online no site
www.saaejacarei.sp.gov.br
ou via email atendimento@
saaejacarei.sp.gov.br.
Telefones Úteis: Defesa Civil: 199; Guarda Civil
Municipal: 153; Polícia Militar: 190; Corpo de Bombeiros: 193.

As reservas para a 2ª viagem
para Petrópolis continuam

transmitida no dia 25, às 8h.
No sábado (25/12), os peregrinos que passarem pela
Canção Nova terão as seguintes opções de horário de missas de Natal: às 7h, 12h, 16h
e 18h30.
Fotos: Divulgação

O Santuário do Pai das Misericórdias, na Canção Nova,
em Cachoeira Paulista (SP),
terá a celebração da missa do
Natal do Senhor, na sexta-feira, dia 24, às 20h35, presidida
pelo vice-reitor do Santuário,

Mercadão terá o horário estendido e funcionará das 7h
às 18h. Já no dia 24, o local
fechará às 16h e no dia 31,
às 14h. O horário de abertura segue normal. Nos dias
25 e 26 de dezembro, e 1º
e 2 de janeiro, o Mercadão
estará fechado, retornando
no dia 3.

A 2ª nova viagem é para
os dias: 29, 30 de abril e 1
de maio de 2022. Está com
o mesmo preço da primeira,
o mesmo roteiro, o mesmo
ônibus. Nas viagens são rigorosamente seguidos os
protocolos de prevenção da
Covid-19, e é preciso apresentar o cartão de vacina.
Além do passeio, os viajores também colaboram com
a JAM/CASA LAR. Veja
programação e valores da
viagem para o carro 2.
Valores inclusos no pacote: Está incluso no pacote o Ônibus Anos Dourados
da Viação com o motorista
Walter Augusto; hospedagem de 2 pernoites, 2 cafés
da manhã, 2 almoços no
restaurante Paladar 4 com
bebidas à parte. Os passeios serão monitorados
pela guia local, a historiadora Rosemere (objetiva e
com voz agradável).

Foto: Divulgação

Em Jacareí, as repartições
públicas municipais estarão
fechadas de 24 de dezembro a 2 de janeiro, por conta
do recesso de fim de ano. O
expediente normal será retomado na segunda-feira, 3
de janeiro, a partir das 8h.
Somente os serviços emergenciais funcionarão normalmente, como a UPA Parque Meia-Lua e a UPA Dr.
Thelmo de Almeida Cruz.
Já a Farmácia da Cidade
(que fornece medicamento
para a população) funcionará entre os dias 27 e 30 de
dezembro, das 7h30 às 17h.

Foto: Divulgação

Fim de ano: confira o que funciona durante
o recesso em Jacareí

Museu imperial Petrópolis

Investimento da viagem:
Quarto single, R$1.390,00;
quarto duplo, R$ 1.050,00;
quarto triplo, R$ 960,00.
Planos de Pagamento: Pré
reserva: R$50,00 com 15
dias para confirmação ou
desistência. Você faz o seu
plano.
Estão inclusos no pacote os ingressos individuais das pessoas nas visi-

tas: Levar documento para
comprovar a idade (RG e
Carteira Profissional se for
o caso). É obrigatório levar
o cartão de vacina.
Maiores
Informações:
Departamento de Eventos
2127-1254 das 13h às 16h30
com Jennifer ou 2127-1288
com Ariana, Denise, Maysa,
Vânia e Delma: 99724-2363
- Whatsapp.
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Potencializada pela oscilação climática, circulação de
vírus provoca dúvidas sobre
as variantes da gripe e teste
que detecta 4 tipos de vírus
respiratórios com coleta única, é aliado da saúde
Influenza A subtipo H3N2,
o vírus causador da gripe
H3N2 têm feito vítimas em
diversos Estados do país.
Rio de Janeiro, São Paulo e
Bahia, por exemplo, já emitiram alertas epidemiológicos na tentativa de conter o
avanço da doença.

Especialistas em saúde
associam a alta incidência
de casos à maior circulação
de pessoas e ao relaxamento das medidas de proteção
individuais e coletivas. Assim como o subtipo H1N1,
por exemplo, o H3N2 provoca sintomas parecidos de
gripe, como dor de cabeça,
calafrios, congestão nasal,
febre e mal-estar, o que torna imprescindível a detecção
precisa para otimizar assim
a eficiência do tratamento. Diante desta urgência, o

Foto: Divulgação

Casos de gripe preocupam autoridades e provocam
dúvidas sobre sintomas e tratamentos

“Mini Painel Respiratório”,
desenvolvido pelo Grupo
Sabin desponta como impor-

tante aliado da população.
Desenvolvido com tecnologia de ponta, o exame

auxilia no diagnóstico de
quadros respiratórios, proporcionando ao médico o
melhor desfecho clínico,
além do gerenciamento epidemiológico de quadros relevantes. Recomendado para
aplicação em pacientes de
todas as idades, pode ser realizado a partir do 1º dia de
sintomas gripais e com uma
única amostra é possível detectar a presença de 4 vírus
simultaneamente:
SARS-Cov-2, Influenzas A e B, e
Sincicial Respiratório.

Com coleta simples, a partir do método RT-PCR (via
swab nasal ou coleta de saliva), o exame assegura melhor especificidade e mais
sensibilidade. “Com este
novo exame, proporcionamos aos nossos pacientes um
diagnóstico ainda mais preciso e em casos de detecção
de Covid 19, por exemplo,
é possível isolar o paciente para conter a propagação
do vírus” explicou a Jéssica
Oliveira, farmacêutica do
Grupo Sabin em Barueri.

O Natal chegou e por conta disso, muitas pessoas já
ficam na expectativa para
escolher um presente que
surpreenda e podem acabar
utilizando a data para presentear aqueles que amam
com um pet. Mas será que
um gato ou cão seria a melhor escolha para essa data?
De acordo com os dados
coletados pela Comissão
de Animais de Companhia
(COMAC), a principal porta
de entrada dos pets nas famílias brasileiras é por meio da
adoção ou como um presente, sendo que 44% dos novos
tutores foram presenteados
com cães e 31% com gatos.
Apesar de ser uma alegria
tornar-se tutor de pet, é preciso ter ciência de que cuidar
de um gato ou cão requer
uma grande responsabili-

dade durante toda sua vida.
A expectativa de vida deles
varia de acordo com a raça
e o porte. Para cães pequenos e gatos, a média é de 16
anos, cães médios entre 12 e
13 anos, cães grandes, entre
10 e 12 anos e os cães gigantes entre seis e oito anos.
Por isso, é importante criar
condições ideais para que o
animal viva de forma saudável, se sinta feliz, seja sociável e que enriqueça a vida
da família e da sociedade, reduzindo riscos de abandono.
A ROYAL CANIN® que defende a Posse Responsável,
traz dicas para que os tutores
se preparem para a chegada
do novo pet.
A Médica-Veterinária e Coordenadora de Comunicação
Científica da ROYAL CANIN®, Priscila Rizelo, reco-

menda que antes de adquirir
um gato ou cão, deve-se realizar uma análise prévia a fim
de identificar as características e o perfil deles. “É essencial levar em consideração
qual espécie, dados de comportamento, personalidade e
nível de energia do animal,
para que o pet tenha sinergia com o cotidiano e perfil
da família. Dessa forma, a
adaptação será positiva e a
posse responsável”, reforça a
especialista.
A ROYAL CANIN®, sempre comprometida com o
bem-estar e posse responsável dos animais, mapeou
7 pontos essenciais para o
futuro tutor levar em consideração antes de tomar a decisão sobre adquirir um pet.
Confira:

Foto: Divulgação

Não dê um pet de presente neste Natal: planeje para ter um!

1. Qual perfil de pet é o
mais recomendado?
Cada gato e cão é diferente. Seu tamanho, idade,
níveis de energia e temperamentos podem afetar a dinâmica familiar. Consultar
um Médico-Veterinário é um
recurso-chave para buscar
informações confiáveis. Eles
podem, até mesmo, recomendar criadores ou ONGs
que adotem diretrizes de
bem-estar animal.
2. Você tem condições financeiras para assumir as
despesas?
Ter um pet em sua família gerará gastos extras.
Lembre-se que o orçamento dedicado precisa atender
as despesas de rotina como,
por exemplo, alimentos,
brinquedos, vacinas, visitas
regulares ao Médico-Veterinário e cuidados necessários
com a higiene. O orçamento
também deve prever gastos
com emergências e doenças

que possam ocorrer durante
a vida do pet.
3. Você já decidiu quem
vai cuidar da saúde do seu
pet?
Escolha um Médico-Veterinário antes de o seu pet
chegar e pesquise por potenciais cuidadores para cuidar
dele na sua ausência. É importante apresentá-los ao pet
antes de contratá-los.
4. Existem condições especiais de saúde ou necessidades alimentares que o
seu futuro animal de estimação pode ter?
O acompanhamento da
saúde do pet junto a um
Médico-Veterinário é fundamental para manter a saúde
do animal em dia. Com o
passar da idade, será necessário adaptar a alimentação
de acordo com as necessidades da idade.
5. A agenda da sua famí-

lia é agitada?
A guarda responsável também inclui o planejamento de cuidados por parte do
tutor. Todos podem ajudar a
cuidar do pet - alimentação,
exercícios, adestramento e
brincadeiras - ou a responsabilidade estará só com você?
É recomendado refletir.
Também é fundamental
pensar o que farão em casos
de viagens, mudanças, se a
família aumentar, se o pet ficar doente etc. Se a decisão
for positiva, deve-se avaliar
quais pets são mais adequados para o estilo de vida da
família.
6. Você pesquisou por
locais de adestramento e /
ou está disposto a dedicar
tempo para isso?
Além de amor e atenção, os pets também devem
passar por um processo de
aprendizado e treinamento.
Ensinar seu gato ou cão, por
exemplo, requer paciência,
dedicação, persistência, tempo e recursos.
7. Sua casa está preparada para receber o pet?
Algumas raças precisam
de mais estímulo mental e de
um espaço maior, enquanto
outras, são mais adequadas
para ambientes menores. O
espaço físico que será disponibilizado para o seu animal
de estimação é importante.
Para receber um gato, por
exemplo, é necessário telar
todas as janelas para evitar
fugas e acidentes.
Não dê um animal de estimação de presente, mas planeje para ter um. Contar com
um gato ou um cão na família é uma das experiências
mais gratificantes que podemos ter. Com o planejamento
correto, ele terá um lar feliz e
os cuidados necessários para
a vida toda.
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com Inez Valezi
Foto: Divulgação

A “Ação Solidária em prol dos
Asilos” foi encerrada com sucesso
cio às 8:30h com o grupo do
Pedal Solidário Nelson Lopes,
apresentações musicais, praça
de alimentação, espaço kids.
Presidentes dos Asilos, voluntários e equipe organizadora,
se declararam felizes e satisfeitos com o sucesso da ação.
A campanha teve o objetivo

de potenciar ações para a captação de recursos para os idosos como: alimentos, gêneros
de higiene pessoal e fraldas
geriátricas.
Através de postos personalizados de coleta dispostos em
supermercados parceiros, centenas de voluntários se reve-

zaram na captação, separação
e distribuição das inúmeras
doações.
O resultado final dessas arrecadações foram: 22 toneladas de itens acima citados,
além de 18 mil fraldas.
Veja momentos do encerramento:
Foto: Divulgação

A campanha “Ação Solidária em prol dos Asilos” realizada pela Conloja (união das
lojas maçônicas), Ordem Demoley, Ordem Rosacruz, Rotary, Rotaract e OAB Jacareí,
teve início em junho de 2020 e
encerrada no domingo, dia 19,
no Parque da cidade, com iní-

Na terça-feira, dia 21, o professor Sávio e amigos, se reuniram para um bate papo delicioso regado a cerveja geladíssima, muita alegria e confraternização. Na foto em pé: Léo
e Sávio, sentados: Siqueira, Jairo e Rosângela

O Filme que promete emoções: Natal na África “O filho
de Kate Conrad (Kristin Davis) sai de casa para ir para a
Universidade e Kate organiza
uma segunda lua de mel com o
marido para melhorar a relação
entre ambos. Mas em vez de ficar contente o marido termina
a relação de anos! Kate decide
viajar para África na mesma,
aventurando-se num safari totalmente sozinha.
Durante a viagem ela vai ajudar o seu piloto Derek Holliston (Rob Lowe) a resgatar um
elefante bebé órfão e, juntos,
ficam a cuidar dele num santuário local de elefantes. Kate

Foto: Divulgação

Filme “Natal na África”

acaba assim por prolongar a
sua estadia até ao Natal.
Agora, com um novo amor
a surgir no horizonte, será
que ela vai voltar para casa
ou viver esta nova aventura
para sempre?”

Ceia completa, deliciosa e econômica, com principais e conhecidas comidas de natal
Ingredientes:
• Manteiga
• Bacon
• Cebolas raladas
• Farinha torrada de
mandioca
• Azeitonas
• Ovos cozidos picados
• Sal
• Cebolinha e salsinha
• Uva passa (opcional)
Preparo:
1. Primeiro frite o bacon até
que ele fique crocante e bem
dourado, retire a gordura natural dele e depois coloque a
manteiga e a cebola para fri-

tar junto.
2. Vá mexendo a cebola até
que ela fique transparente e
depois acrescente os ovos cozidos e desligue o fogo.
3. Com o fogo desligado
coloque a farinha de mandioca, mexa bem e coloque o sal,
as azeitonas e a cebolinha e
salsinha picadas.

Receita: Salpicão de Frango
Ingredientes:
• Frango cozido e desfiado
• Maionese
• Cenouras
• Azeite
• Batata palha
• Salsão
• Milho
• Amêndoas tostadas

maionese e por último a batata palha.
2. Existem outros ingredientes que você pode colocar de acordo com o seu
gosto, como maçã, milho,
presunto, uva passas e até
mussarela em cubos. Isso
depende do seu gosto.

Preparo:
1. Coloque o azeite, frango desfiado,
salsão, cebola e sal,
mexa bem e depois
acrescente a cenoura, as amêndoas
e então coloque a

Ingredientes para Farofa
• 5 colheres (sopa) de

manteiga
• 1 cebola ralada
• 1 cenoura ralada
• 1/2 xícara (chá) de damasco seco em cubos
• 1/2 xícara (chá) de castanha de caju torrada e picada
• 3 xícaras (chá) de farinha
de milho
• Sal, pimenta do reino e
salsa picada a gosto
Como preparar Chester

assado ao Molho de Laranja
• Bata no liquidificador o
suco de laranja,
o alho, a cebola,
o louro, o caldo
de galinha e o
vinho.
• Coloque o
chester em uma travessa,
regue com o molho e leve à
geladeira por 4 horas, virando
na metade do tempo.
• Retire da marinada e seque com papel absorvente.
• Coloque em uma fôrma e
besunte com a manteiga.
• Leve ao forno alto, preaquecido, por 30 minutos.
• Abaixe para médio, e asse
por mais 1 hora e 15 minutos
ou até o termômetro da ave

Ingredientes:
• 3 pães amanhecidos
• 4 ovos
• 1 lata de leite condensado
• 2 xícaras de leite
• Açúcar e canela em
pó para polvilhar
• Óleo para fritar
Preparo:
1. Corte os pães em fatias redondas não muito finas
2. Misture os ovos o leite condensado e o leite em uma tigela
3. Passe as fatias uma a uma
na mistura e deixe que os pães
absorvam.

Receita: Chester assado ao Molho de Laranja
Ingredientes:
• 3 xícaras (chá) de suco de
laranja
• 1 dente de alho descascado
1 cebola em pedaços
• 1 folha de louro
• 1 envelope de caldo de galinha em pó
• 1/3 xícara (chá) de vinho
branco seco
• 1 ave tipo Chester em
temperatura ambiente (4kg)
• 2 colheres (sopa) de manteiga amolecida
• 1 colher (sopa) de maisena
• 4 colheres (sopa) de água
• Sal e pimenta do reino a
gosto

Receita: Rabanada
Fotos: Divulgação

Receita: Farofa Natalina

4. Esquente óleo suficiente
para cobrir as rabanadas e as
frite quando o óleo bem quente.
5. Polvilhe o açúcar com a
canela e depois é só servir.
Há quem goste de rabanadas amanhecidas, então essa
é uma receita que serve para
o momento da ceia e também
para o dia seguinte.

Receita: Pavê de chocolate
subir, regando com o molho
de 30 em 30 minutos.
• Para a farofa, derreta a
manteiga em uma panela, em
fogo médio, acrescente a cebola e a cenoura e refogue por
3 minutos.
• Adicione o damasco, a
castanha, a farinha, sal, pimenta e refogue por 5 minutos, mexendo.
• Retire do fogo e misture a
salsa.
• Coe o molho que sobrou
na fôrma e despeje em uma
panela.
• Adicione a maisena dissolvida na água, sal e pimenta
e leve ao fogo baixo, mexendo até engrossar.
• Coloque a ave em uma
travessa com a farofa e sirva
com o molho.

Ingredientes:
• Chocolate em pó
• Biscoito Champanhe
• Leite condensado
• Leite
• Chocolate meio amargo
• Creme de leite
Preparo:
1. Para a base branca misture o leite condensado com
uma lata de leite e reserve.

2. Para a camada escura
derreta o chocolate e misture
o creme de leite.
3. Misture o chocolate em
pó em um copo de leite integral e molhe os biscoitos.
Depois monte as camadas,
uma branca, uma de biscoito
e uma de chocolate.
4. Finalize com chocolate
ralado e leve para a geladeira
por pelo menos 3 horas

Edição 1452 - Jacareí (SP), 23 de Dezembro de 2021

6

2021: Jacareí tem queda de 12,5% nos acidentes
fatais de trânsito em vias municipais
Foto: Divulgação

supervisões desta Secretaria. Portanto, o município
vem mantendo a redução de
ocorrências e a evolução da
segurança viária.
Tal diminuição está diretamente ligada às ações
preventivas e corretivas
apontadas pelo Comitê de
Segurança Viária, na análise dos casos de acidentes e
mortes nas vias municipais.

Postos do Poupatempo estarão
fechados nos dias 24 e 25 de
dezembro, véspera e Dia de Natal

As duas pontes centrais de
Jacareí (São João e Flórida)
estarão com o tráfego interditado, parcialmente, no início
de janeiro, para a realização
dos trabalhos de inspeção nos
dois locais. A Prefeitura de
Jacareí, por meio das Secretarias de Governo e Planejamento e de Mobilidade Urbana, informa a programação
dos serviços e como ficará o
trânsito neste período.
Nos dias 3 e 4 de janeiro, a
inspeção será na ponte do Flórida (Nossa Senhora do Rosário), e nos dias 5 e 6 na ponte
do São João (Nossa Senhora
da Conceição). Para cada lado
ser inspecionado, será interditado um sentido de rodagem.

Foto: Divulgação

As 2 pontes de Jacarei serão
interditadas em Janeiro
para inspeção

NA sexta-feira e no sábado, dias 24 e 25 de dezembro, os postos do Poupatempo em todo o estado de São
Paulo estarão fechados devido à comemoração do Dia
de Natal. As unidades reabrem em seu horário habitual a partir de segunda-feira
(27), mediante agendamento
prévio pelos canais digitais
do programa. Na próxima
semana, nos dias 31 de dezembro e 1º de janeiro, os
postos também fecham para
atendimento presencial.
Durante o feriado, o cidadão poderá acessar os canais digitais do programa,
que contam com cerca de
170 serviços eletrônicos,
24 horas por dia, sete dias
por semana, com segurança e comodidade. Entre as
opções, estão renovação de
CNH, emissão do Atestado
de Antecedentes Criminais,

Foto: Divulgação

747 em 2021.
Os dados são atualizados
todo dia 20 de cada mês
– por isso já estão consolidados neste mês –, e são
medidos, desde 2017, pela
Secretaria de Mobilidade
Urbana de Jacareí. O levantamento é um instrumento
de controle mensal, apurado
por um comitê técnico, que
reúne as cinco principais

consulta de IPVA, carteira
de vacinação digital contra a
Covid-19, entre outros.
Importante reforçar que os
atendimentos nos postos do
Poupatempo são realizados
somente para serviços que
dependem da presença do
cidadão para serem concluídos, como os de RG (primeira via e renovação com
alteração de dados), trans-

ferência interestadual e mudança nas características de
veículos, por exemplo.
O atendimento presencial é
realizado mediante agendamento prévio de data e horário. Para isso, o cidadão pode
utilizar os canais digitais do
programa – portal www.pou
patempo.sp.gov.br, aplicativo Poupatempo Digital ou
totens de autoatendimento.

Natal: expressão de amor e fraternidade

O Natal é uma data tão
importante para toda a humanidade que mesmo os
que não têm Jesus Cristo
como Deus, sensibilizam-se
com os seus efeitos. O fato
do Filho de Deus, onipotente, se encarnar assumindo
a nossa natureza humana,
sem deixar a divina, se tornou o Evento mais importante da história, tanto assim que o Seu nascimento
dividiu a História em duas
partes, para a maioria da
humanidade.
O que celebramos no Natal
de Jesus é a festa do Amor
de Deus pela humanidade,
que a vendo prejudicada
pelo pecado original, e separada d’Ele, vem buscá-la de
volta para Si. Mas para isso
foi preciso o maior gesto de
amor que o mundo já viu:
“Deus amou a tal ponto o
mundo, que deu o Seu Filho
único para que todo aquele
que n’Ele crer tenha a vida
eterna” (Jo 3,16).
Quem tem fé e medita
neste acontecimento, não
tem como não experimentar
uma imensa alegria. Como
anunciou Isaías, “o povo
que andava na escuridão
viu uma grande luz; para os
que habitavam nas sombras
da morte, uma luz resplandeceu” (Is 9, 1). A Luz de
Cristo brilhou nas trevas
desse mundo!
Desde sempre, a cristandade se alegra com o Natal
e sente a necessidade de
manifestar a sua grandeza
de muitas maneiras. Uma
delas é dar presentes para
as crianças e para amigos
e parentes, num gesto de
amizade, consideração e
apreço. Esse costume certamente tem suas origens

Foto: Divulgação

De acordo com os dados
do Relatório Municipal de
Segurança Viária, Jacareí
registrou diminuição de
12,5% nas mortes de trânsito em vias locais, passando
de oito em 2020, para sete,
de janeiro a dezembro de
2021. Além disso, houve
uma queda de 3% no número de acidentes, passando
de 771 no último ano, para

naqueles pastores do campo
de Belém, que na noite do
Natal receberam a aparição
dos anjos anunciando-lhes
o nascimento do Salvador.
No Presépio representamos
esses pastores levando ao
Menino uma ovelha de presente. Eles representavam o
povo judeu, que Deus preparou por mais de mil anos
para receber o Messias.
Mas vieram também os
Reis Magos, provavelmente da Pérsia. Conhecedores
dos astros e do anúncio da
chegada do Rei dos judeus,
vieram adorá-lo, trazendo
presentes ao Menino Deus.
Eles representavam os pagãos, porque o Salvador
veio para todos os homens,
não apenas para os judeus.
Deram ao Menino ouro
(para o Rei), incenso (para
Deus) e mirra (para o sacrifício do Cordeiro de Deus).
Sem dúvida, esse exemplo dos Reis Magos inspirou a humanidade a presentear as crianças – pois delas
é o Reino de Deus, disse
Jesus – e depois se estendeu
para outras pessoas queridas. Tudo isso tem sentido
quando não se perde o sentido da alegria do Natal,
pois não existe Natal sem
Jesus Cristo.
De modo especial, tem

um grande sentido lembrar
dos pobres nesse dia. São
Francisco venerava tanto o
Dia do Natal que ele queria até alimentar as aves do
céu. Mais ainda precisamos
cuidar dos mais pobres para
que o Natal não seja para
eles um dia triste. No entanto, o Natal não deve ser
apenas celebrado um dia.
Melhor ainda é que essas
famílias pobres e desamparadas, sobretudo neste tempo de pandemia, recebam
um auxílio permanente, não
só dos governos, mas de
toda a população.
O Natal fixou a figura do
Papai Noel, um pálido reflexo da pessoa que a inspirou: São Nicolau, bispo de
Mira, antiga cidade da costa meridional da atual Turquia. Com seu carisma de
caridade, o “bom velhinho”
persiste ainda hoje, apesar
de ficar restrito apenas à
imagem de comercialização no período das festas de
Natal.
Que possamos fazer do
Natal um momento de celebrar o amor, a paz e a ajuda
sobretudo aos irmãos mais
necessitados!
Felipe Aquino: é professor de física e matemática,
autor de mais de 70 livros
e apresentador dos programas “Escola da Fé” e
“Pergunte e Responderemos” na TV Canção Nova.
Em julho de 2012 recebeu o
título de “Cavaleiro da Ordem de São Gregório Magno”, concedida pelo Papa
às pessoas que se destacam,
no seu trabalho, em prol da
evangelização, em defesa
da fé e do desenvolvimento
da Igreja Católica

