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Sexta-feira (19) tem 
Blues Beatles no teatro 
municipal 

Cemitérios municipais de Jacareí abrem às 7h 
no domingo de Dia dos Pais

Confira detalhes sobre a organização do 
‘Desfile de 7 de setembro’, em Jacareí

Serviços do PAT e do Banco do Povo chegam 
aos bairros da cidade

Crianças e adolescentes: Prefeitura de Jacareí
realiza campanha multivacinação 

Jacareí tem fim de semana 
repleto de eventos 

O Palace Hotel em Poços 
de Caldas vai receber 
os viajores

Circuito Sesc de Artes se 
apresenta em Jacareí no 
Pátio dos Trilhos 

Câncer de pulmão é o 
segundo tipo mais comum 
da doença 

Laço Amarelo divulga 
podcasts para trânsito 
mais seguro

Biblioteca Municipal recebe 
edição do programa 
‘Viagem Literária’

Faltam duas semanas 
para a 32º Feijoada do 
Lar da Acácia  
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Propostas de revisão ao Plano Diretor 
podem ser apresentadas até 15 de agosto

Neste mês, o 
Museu de Antro-
pologia do Vale 
do Paraíba (MAV) 
lança a exposição 
Tecnologia, uma 
realização da Fun-
dação Cultural de 
Jacarehy. 
Página 3

O BPR Projeto Re-
nascer, realiza no 
sábado, dia 27, das 
9:00h às 12 horas, 
o “Bazar Brechi-
que” com blusas, 
calças, shorts, 
bermudas, saias 
e muitas peças 
lindas. Página 2

Página 6

Neste sábado, dia 13, 
no Clube da Sauda-
de, acontece o Baile 
especial “Aniversário 
Sandra Modesto e Bai-
le Cigano”, das 21hs 
às 2hs. A animação 
será com a Banda de 
SP BAILA BRASIL.
Página 5
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A tradicional ‘Feira dos Trilhos’, conhecida por ser a feira mais livre de Jacareí, passará a funcionar em 
um novo dia da semana e também em um novo horário. A primeira edição nesse formato será realizada 
neste sábado (13), das 14h às 22h, véspera de Dia dos Pais. Página 3
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O jornal mais lido da cidade

de Jacareí e Região
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Empresa Jornalística e Cultura Semanário de Jacareí LTDA – ME
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Tel.: (12) 98125-9297
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Câncer no intestino cresce entre os mais 
jovens, alerta oncologista

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

Em recente manifestação 
pelas redes sociais, a cantora 
Simony revelou ter um cân-
cer de intestino e mostrou o 
início do tratamento. A do-
ença vem se manifestando 
cada vez mais em adultos, 
precocemente. “Os estudos 
mostram que as principais 
causas são decorrentes dos 
hábitos alimentares”, alerta 
o médico Ramon Andrade 
de Mello, professor da dis-
ciplina de oncologia clínica 
do doutorado em medicina 
da Universidade Nove de Julho (Unino-
ve), do corpo clínico do Hospital Israeli-
ta Albert Einstein, em São Paulo, e PhD 
em oncologia pela Universidade do Porto, 
Portugal.

Uma pesquisa da American Câncer So-
ciety (ACS) aponta que o diagnóstico de 
tumores no intestino cresceu entre 1% e 
2,4% por ano, desde a década de 1980, en-
tre adultos de 20 a 39 anos. Essa doença se 
desenvolve no intestino grosso e também é 
denominada de câncer do cólon e do reto. 

Dados do Inca (Instituto Nacional de 
Câncer) registram 40 mil novos casos de 
câncer colorretal por ano, no Brasil. Ele é 
um dos tumores mais frequentes na popu-
lação brasileira, ficando atrás apenas do 
câncer de pele não melanoma e dos tumo-
res de mama e próstata. 

Ramon de Mello afirma que esse tipo 
de câncer tem relação direta com os hábi-
tos alimentares da população: “Consumo 
excessivo de gordura e pouca ingestão 
de fibras, bem como o hábito de fumar e 
consumo de bebida alcoólica, são fatores 
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Agosto - 2022
10/agosto 1871 – Tendo o 

Dr. Francisco Júlio de Frei-
tas Albuquerque requerido a 
Sua Majestade o Imperador 
o acesso à Ordem Imperial 
da Rosa e entre os serviços 
que prestou declarou que em 
outubro de 1867 tratou gra-
tuitamente no Lazareto ins-
taurado nesta cidade a todos 
os bexiguentos indigentes e 
sendo este requerimento re-
metido ao Exmo. Presidente 
desta Província para infor-
mar, este remeteu a esta Câ-
mara em 12 de julho pp. para 
a Câmara informar.A Câmara 
informou que o Dr. Francisco 
Júlio de Freitas Albuquerque 
não só curou gratuitamente 
os enfermos no Lazareto de 
bexiguentos instaurado nesta 
cidade, como também forne-
ceu remédios grátis. 

(Liv. Ata CM. 1861 – p. 
227verso)

12/agosto 1903 – Inicia-se 
a publicação do semanário 
“O Tempo”, tendo como di-
retores e proprietários Lud-
gero de Almeida & Mendes. 

13/agosto- (quarta-feira)  
O Grupo Dramático Itália 
Fausta apresenta “Um Erro 
Judiciário”.

14/agosto –1865 -  Em ses-
são a Câmara tomou ciência 
do comunicado que, no dia 4 
último o Exmo. Presidente da 
Província participou que, por 
Decreto de 22 de junho fin-
do, foi declarado sem efeito 
o de 14 de abril pp. que está 
nomeando para Juiz Munici-
pal e de Órfãos deste termo 
o Bacharel Braz Odorico de 

Freitas.

15/outubro 1916 –  Pare-
cer: “As comissões abaixo 
assinadas, estudando com 
a devida atenção o pedido 
dos peticionários e, estando 
informados que os médi-
cos desta localidade sempre 
prestaram gratuitamente os 
seus serviços, não só a Santa 
Casa de Misericórdia como a 
esta municipalidade e, con-
siderando que a isenção do 
imposto virá abrir um pre-
cedente, resolve não atender 
ao pedido dos médicos que 
aqui clinicam. Pelos moti-
vos expostos, são também 
contrários ao cancelamen-
to de impostos em atraso.” 
A.J.Mercadante, Laud.Mo-
raes e Pedro E. Guery. (Liv. 
Ata. CM. 1913, p. 42v)

Edição:
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Benedicto Sergio Lencioni

Acesse nosso site:
 www.semanario.com.br

Música para teclado de computador
Acordo de repente e é qua-

se de manhã, nem precisaria 
abrir os olhos pra saber. Me 
encolho pensando que ainda 
existem neste mundo doido 
os mesmos barulhos que ha-
bitavam a minha infância: 
cães longínquos, pássaros tí-
midos na árvore do quintal, 
um carro solitário que vem 
pela avenida e para no farol. 
Tempo de acordar. Ouço uma 
conversa difusa e penso que 
devem ser duas pessoas espe-
rando o ônibus e sei que a esta 
hora formigas confusas, mar-
rons e brilhantes estão prestes 
a sair do chão (ah, enigma 
dos enigmas!) em fila india-
na, formando trilhas, sem que 
meus olhos já nelas se dete-
nham como antes.

Tento dormir mais um pou-
co, mas meus ouvidos aten-
tos não me deixam em paz: 
vasculham ao redor, detec-
tam portas vizinhas que se 
abrem, o vento leve da ma-
nhã que chega na cortina, os 
minúsculos insetos habitan-
tes da noite que se escondem 
do sol que deve estar por 
sair. Olho o relógio, cinco e 
cinco, olhos piscantes e ele-

trônicos, um dois, um dois, 
um dois. Penso que talvez 
deva saltar da cama, tomar 
banho e me vestir, calçar os 
meus pés cumpridores, me 
pentear (ou despentear?), e 
depois de tantos anos, tomar 
calmamente o meu café, ler 
o jornal com o marido, esco-
lher o que se vai fazer no al-
moço. Só então me sentarei 
diante do computador onde 
escrevo livros didáticos, 
apostilas que, sei, vão nutrir 
cabeças que disputarão as 
poucas vagas em um vesti-
bular.

Me dá uma vontade fini-
nha de me enrolar na colcha, 
chamar minha mãe de volta, 
lá de longe, da infância, vem 
mãe, e me faz um carinho, 
vem mãe e diz que hoje é 
domingo e posso dormir 
mais um pouco, vem, mãe, 
e passa a sua mão de mãe no 
meu cabelo, vem, mãe, me 
soprar os joelhos ralados... 
vem, mãe? Criaturas que 
amo e das quais me distan-
ciei aparecem, sorriem e me 
tomam pela mão.

Me deixo levar, vou sen-
tindo o cheiro doce da hor-

telã e do alecrim, e do café, 
ah que bom, que bom, que 
bom..., mas justo quando 
ia pegar uma fatia do pão 
quentinho feito pelas portu-
guesas mãos de minha avó 
materna... o relógio toca 
sacudindo a minha alma 
desatenta. Por um instante, 
depois de desligá-lo, fico em 
silêncio, agradecendo por 
tudo quanto posso, poderei 
fazer hoje.

Ouço subitamente o ruí-
do de um pássaro e sua leve 
asa, o ruído das folhas, o 
ruído do mundo. Salto da 
cama como quem vai voar 
sem medo. Daqui a pouco, 
calçarei meus pés cumpri-
dores. Daqui a pouco me 
sentarei diante do computa-
dor e meus dedos voadores 
saltarão por sobre as teclas.

Uns tocam violino, outros 
piano, outros trombone... 
mas eu, coitada, eu toco te-
clado de computador.

Esther Rosado é  psicanalista 
e professora de Redação e Li-
teratura. Ocupa  a cadeira 17, 
professora Philomena Pinhei-
ro, da AJLetras.
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Esther Rosado

@ _semanariosemanariodejacarei
InstagramFacebook

Acesse nossas redes sociais

desencadeadores desse 
tumor”. 

O médico ressalta que 
a doença pode ser muito 
agressiva. “Infelizmente, 
uma parcela significativa 
dos pacientes só descobre 
esse câncer em estágios 
avançados”, afirma. Se-
gundo ele, a realização de 
exames como colonosco-
pia é indicada a pacientes 
a partir dos 45 anos de 
idade. 

Entre os sintomas da 
doença, o paciente pode apresentar san-
gue nas fezes, fraqueza e anemia, dor ou 
desconforto abdominal e perda de peso 
sem causa aparente. “Esses sintomas não 
são necessariamente de uma pessoa com 
câncer intestinal. Aliás, algumas outras 
têm aspectos parecidos, como verminose 
e úlcera gástrica. O importante é procurar 
um especialista para uma investigação me-
lhor”, orienta o oncologista. 

A prevenção deve ser feita com a prática 
de exercícios regulares para evitar o exces-
so de peso, bem como ter uma alimentação 
saudável, com produtos in natura. “Parar 
de fumar e beber moderadamente devem 
ser outras medidas preventivas a serem 
adotadas”, afirma o médico.

 
Ramon Andrade de Mello:  Pós-douto-

rado em Pesquisa Clínica no Royal Mar-
sden NHS Foundation Trust (Inglaterra), 
Ramon Andrade de Mello tem doutorado 
(PhD) em Oncologia Molecular pela Fa-
culdade de Medicina da Universidade do 
Porto (Portugal).

O Bazar Brechique dia 27 está 
com peças incríveis! 

Biblioteca Municipal de Jacareí 
recebe mais uma edição do 
programa ‘Viagem Literária’

O BPR Projeto Renascer, 
realiza no sábado, dia 27, das 
9:00h às 12 horas, o “Bazar 
Brechique”.

Com blusas, calças, shorts, 
bermudas, saias e muitas pe-
ças lindas. 

Será o uso obrigatório de 
máscara.

O BPR fica na Avenida 
Roberto Lopes Leal, 1370, 
Jardim Santa. A conta para 
transferência: Banco Itaú 
– Agência: 0240 – Conta 
Corrente: 83007-5, Mante-
nedora: Fraternidade Espí-
rita Cristã Batuíra, CNPJ:  
48.404.818/0001-04

PIX: 48404818000104
PagSeguro: https://batuira-

Uma nova edição do Pro-
grama ‘Viagem Literária’, 
da SISEB/SP Leituras, será 
realizada na Biblioteca Mu-
nicipal ‘Macedo Soares’, 
no dia 16 de agosto (terça-
-feira), em duas sessões, 
uma às 9h e outra às 14h. 
Desta vez, o evento será 
presencial, com os alunos 
da EMEI Afonsino Vilhena 
da Silva.

Também será feita a trans-
missão ao vivo, online, da 
sessão das 9h, pelo canal do 
youtube da Secretaria Mu-
nicipal de Educação: bit.ly/
CanalSMEJacarei. A Con-
tação de Histórias: “Jogos 
e Brincadeiras”, deste ano, 
será do grupo “Ih, Contei!”, 
com Elton Pinheiro e Lean-
dro Pedro, fundadores da 
produtora, criada em 2012, 
dentro da favela do Turano, 
no Rio de Janeiro.

O grupo trabalha nas áreas 
de literatura, artes cênicas e 
cultura popular. Desenvolve 
projetos de contação de his-
tórias, publicação de livros, 
oficinas, festivais, interven-

jacarei.com.br/ind.../campa 
nhas-em-andamento/

ções poéticas e produções 
de eventos, especialmente 
voltados à infância. Suas ati-
vidades já passaram por mais 
de 60 cidades do Brasil.

A 14ª edição do programa 
‘Viagem Literária’ percor-
rerá 21 cidades do interior 
de São Paulo e capital, com 
atividades para todas as 
idades, todos os gêneros e 
de alcance universal. Os 
eventos acontecem sempre 
em bibliotecas públicas da 
região metropolitana, in-
terior e litoral do Estado 

Informações pelo telefone/
whats: 12-3952.8277

de São Paulo, em parceria 
com as prefeituras das cida-
des participantes, como é o 
caso de Jacareí.

O ‘Viagem Literária’ é 
um programa de estímulo à 
leitura mantido pela Secre-
taria de Cultura e Economia 
Criativa do Estado de São 
Paulo e realizado pela SP 
Leituras. Desde o início do 
programa, em 2008, o ‘Via-
gem Literária’ já realizou 
mais de 3.500 eventos para 
um público de cerca de 350 
mil pessoas.
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Câncer de pulmão é o segundo tipo mais 
comum da doença 

Jacareí tem fim de semana repleto de eventos 

MAV inaugura para público 
exposição “Tecnologia”

‘Feira dos Trilhos’ agora é 
de sábado das 14h às 22h

A Campanha Nacional do 
Agosto Branco, instituída há 
cinco anos, visa despertar a 
consciência da população em 
relação ao mais inconsciente 
e vital dos nossos atos: res-
pirar. A campanha coloca 
em foco o câncer de pulmão, 
uma doença silenciosa e que 
pode ser fatal. 

A doença é um dos tipos 
de câncer mais comuns em 
todo o mundo. No Brasil, 
tanto para homens quanto 
para mulheres, ele ocupa o 
segundo lugar entre os tipos 
de câncer mais diagnostica-
do em brasileiros, sendo o 
hábito do tabagismo uma das 
principais causas para o de-
senvolvimento da condição 
– 90% dos casos estão rela-

A Fundação Cultural de 
Jacarehy (FCJ) preparou 
diversos eventos para este 
fim de semana. Nos dias 12, 
13 e 14, a população pode-
rá aproveitar música, teatro, 
Feira dos Trilhos e muitas 
atrações artísticas e educati-
vas com o Circuito Sesc.

Na sexta-feira (12), o Ser-
viço Social do Comércio 
(Sesc) realiza o Circuito 
Sesc de Artes 2022. A partir 
das 16h, no Pátio dos Tri-
lhos, o evento proporcionará 
uma programação de litera-
tura, tecnologia e arte, tea-
tro, circo, dança e música.

cionados ao fumo.  
O médico pneumologista 

do Hospital Antônio Afonso, 
Dr. Vinicius Anacleto, alerta 
que o principal fator de ris-
co é o tabagismo. “Estudos 
comprovam que 85% dos 
casos de câncer de pulmão 
estão relacionados ao cigar-
ro. Outros 15% dos pacien-
tes que nunca fumaram“, 
comenta.   

Existem uma série de fato-
res de risco que podem estar 
associados ao câncer de pul-
mão como fatores genético, 
poluição ambiental, exposi-
ção a determinados gases e 
metais pesados - principal-
mente no trabalho, como sí-
lica - e os fumantes passivos, 
que são aqueles que convi-

Já o sábado (13) reserva 
uma programação musical. 
No período da tarde, às 16h, 
os amantes de hip-hop con-
tarão com a Batalha dos Tri-
lhos, no Parque da Cidade. E 
a noite, às 20h, acontecerá o 
Clube do Blues com o artis-
ta estadunidense, Dylan Tri-
plett, no Teatro Municipal 
Ariano Suassuna.

Também no sábado, tere-
mos a tradicional Feira dos 
Trilhos, edição especial Dia 
dos Pais, com muita cultura, 
gastronomia e lazer. O even-
to começa às 14h e contará 
com apresentação musical 

vem com pessoas fumantes 
no mesmo domicílio ou no 
ambiente de trabalho. 

Um grande desafio é que 
mais de 60% dos pacientes 
são diagnosticados já em 
fases avançadas. “O méto-
do de rastreio é um exame 
de tomografia computadori-

do pai e filho, André e Mu-
rilo Cambuzano, às 20h, no 
Pátio dos Trilhos. 

E no domingo (14), en-
cerrando a semana com 
teatro, o grupo Boca de 
Cena apresenta o espetácu-
lo “Tem boi no algodão”. A 
apresentação será também 
domingo (14), às 16h, no 
Parque da Cidade. 

Confira abaixo a progra-
mação completa:

Sexta-feira (12): Circuito 
Sesc de Artes 2022- A partir 
das 16h | Pátio dos Trilhos- 
Praça Raul Chaves, 531 - 

zada utilizando baixa dose 
(TCBD), que tem 70% me-
nos dose de radiação do que 
os exames convencionais”, 
explica o médico pneumolo-
gista. 

A Tomografia Computado-
rizada de Baixa Dose é um 
rastreio anual que deve ser 

Jardim Pereira do Amparo
Sábado (13): Feira dos 

Trilhos-  A partir das 14h | 
Pátio dos Trilhos-

Praça Raul Chaves, 531 - 
Jardim Pereira do Amparo

Batalha dos Trilhos:16h | 
Parque da Cidade - Av. Eng. 
Davi Monteiro Lino,489 

Clube do Blues - 20h | Te-
atro Municipal Ariano Suas-
suna - Av. Eng. Davi Mon-
teiro Lino, nº 3.595

Domingo (14):  “Tem boi 
no algodão”- 16h | Parque da 
Cidade

Av. Eng. Davi Monteiro 
Lino, 489 – Centro

feito em pessoas entre 50 
e 80 anos que fumam atu-
almente ou pararam de fu-
mar há menos de 15 anos e 
já fumaram o equivalente a 
um maço por dia há 20 anos 
(ou dois maços por dia há 10 
anos) ou mais. 

O médico ressalta também 
a nova moda mundial: os ci-
garros eletrônicos. Também 
conhecidos como vaporiza-
dores, eles possuem capa-
cidade de desenvolver de-
pendência da nicotina ainda 
maior que o cigarro comum, 
além de causar, em curto 
prazo, danos respiratórios e 
cardiovasculares.  

O câncer de pulmão é nor-
malmente diagnosticado em 
estágios avançados, já que os 

sintomas iniciais da doença 
não são muito claros. Diante 
desse cenário, o médico aler-
ta que a detecção precoce é 
um ponto chave para ampliar 
as chances de um tratamento 
efetivo, como também alte-
ração nos hábitos de vida.  

“A principal prevenção é 
parar de fumar. Isso reduz 
não só o câncer de pulmão, 
mas o câncer de bexiga, cân-
cer de boca, câncer de pân-
creas e outros tipos de cân-
cer. E existem alterações de 
hábitos de vida que reduzem 
o risco de câncer de uma for-
ma geral, que são a prática 
de atividades físicas, o sono 
regular, o controle de peso, 
priorizar frutas e verduras”, 
recomenda o médico.  

Espetáculo “Tem boi no algodão”, Boca de Cena

A exposição traz reflexões 
acerca dos avanços tecnoló-
gicos em nossa sociedade

Neste mês, o Museu de 
Antropologia do Vale do Pa-
raíba (MAV) lança a expo-
sição Tecnologia, uma reali-
zação da Fundação Cultural 
de Jacarehy (FCJ), por meio 
da Diretoria de Patrimônio. 
A cerimônia de abertura da 
exposição acontecerá nesta 
quarta-feira (10), às 19h, no 
auditório do MAV.

Tecnologia vem mostrar ao 
público as mudanças que os 
avanços tecnológicos das úl-
timas décadas fizeram na so-
ciedade. Além disso, propõe 
também a reflexão de como 
esses avanços influenciam 
em nossas vidas. 

A exposição pode ser visi-
tada no MAV de terça a sex-
ta-feira, das 9h às 16h30, e 
aos sábados, das 10h às 16h.

A tradicional ‘Feira dos Tri-
lhos’, conhecida por ser a fei-
ra mais livre de Jacareí, pas-
sará a funcionar em um novo 
dia da semana e também em 
um novo horário. A primeira 
edição nesse formato será re-
alizada neste sábado (13), das 
14h às 22h, véspera de Dia 
dos Pais. O local do evento 
permanece o mesmo: no Pátio 
dos Trilhos e na praça Raul 
Chaves. A entrada é gratuita.

Com cerca de 80 barracas, 
a Feira contará com comidas 
típicas, culinária japonesa, 
hambúrguer, bolos e pães, e 
cervejas artesanais de Jacareí 
– conhecida como a ‘Terra da 
Cerveja’. Além de gastrono-
mia, haverá a venda de arte-
sanatos, roupas, acessórios, 

Cerimônia 
de Abertura: 
Quarta-feira 
(10), às 19h.

Museu de 
Antropologia 
do Vale do 
Paraíba. En-
dereço: Rua 
Quinze de 
N o v e m b r o , 
143 - Centro

artigos para cães e gatos, pin-
turas, souvenirs, entre outros.

Além dessas atrações, have-
rá um aulão de dança promo-
vido pela Secretaria de Espor-
tes & Recreação, às 16h, e um 
segundo aulão, às 18h, com 
um grupo de dança de Jacareí. 

A atração principal da noite 
fica por conta da dupla André 
e Murilo Cambuzano, às 20h. 
Já o espaço kids, com cama 
elástica, brinquedo inflável 
e recreação para as crianças, 
estará em funcionamento du-
rante todo o período de feira.
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Feira dos Trilhos de Jacareí será realizada neste sábado (13), das 14h às 22h

O Palace Hotel em Poços de 
Caldas vai receber os viajores

As datas são dias 25, 26 e 27 
de novembro, com saída às 7:30 
h da sede da JAM. A estadia é 
no Palace Hotel Poços de Cal-
das, onde possui piscina vul-
cânica estilo romano. O pacote 
inclui 2 pernoites (sexta e sába-
do), 2 cafés da manhã (sábado e 
domingo) e 4 refeições. O valor 
individual é R$ 1.060,00 (Hum 
mil e sessenta reais) em apar-
tamento duplo ou triplo, crian-
ças de 5 a 10 anos R$ 650,00 
(seiscentos e cinquenta reais) 
e para apartamento single R$ 
1.380,00 (hum mil trezentos e 
oitenta reais). Os preços podem 
ser parcelados ou pagos à vista. 

O preço de reserva pode ser ne-
gociado na JAM.

Informações:  (12) 2127-
1288 ou (12) 2127-1254  e com 
Delma (99724.2363), Marcy 

Restaurante do Palace Hotel

(99784.1999), dos Eventos, e 
pelos e-mails eventos@jam.
org.br ou jam@jam.org.br. A 
JAM fica na Praça Independên-
cia, 126 - São João.



4 Edição 1482 - Jacareí (SP), 12 de Agosto de 2022

Anuncie em nosso site: 
www.semanario.com.br
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O ‘V Seminário Saúde, Sexualidade, Gênero e 
Diversidade’ acontecem nesta sexta em Jacareí

Circuito Sesc de Artes se 
apresenta em Jacareí com 
atrações e gratuitas no 
Pátio dos Trilhos 

Pratique o que é certo, sempre! 
Programa Laço Amarelo divulga 
podcasts e postagens para 
trânsito mais seguro

Serviços do PAT e do Banco 
do Povo chegam aos bairros 
da cidade

Feira da Mulher Empreendedora  
do Vale do Paraíba acontece em 
Jacareí dia 12 e 13

A Secretaria de Saúde de Ja-
careí, por meio do Programa 
Municipal de IST/HIV/Aids/
HV, realiza o ‘V Seminário 
Saúde, Sexualidade, Gênero 
e Diversidade’, nesta sexta-
-feira (12), das 8h às 17h. O 
evento acontece no Auditório 
da Secretaria de Educação – 
Rua Lamartine Delamare, 69, 
Centro.

A programação é aberta ao 
público e as inscrições, para 
participação online e presen-
cial, devem ser feitas pela 
internet. Também conta com 
apresentações culturais e 
transmissão ao vivo pelo ca-
nal do YouTube da Fundação 
Cultural de Jacarehy.

O seminário terá quatro me-
sas de debate, com a presença 

De 12 a 28 de agosto, o 
Circuito Sesc de Artes, pro-
movido pelo Sesc São Paulo 
em parceria com prefeituras e 
sindicatos do comércio, servi-
ços e turismo leva cerca de 85 
ações artísticas e educativas 
em 14 roteiros que percorrem 
praças e parques durante três 
semanas, com o objetivo de 
estimular o uso dos espaços 
públicos como lugares funda-
mentais para o convívio so-
cial e a troca de experiências 
e aprendizados, favorecendo 
os encontros e os afetos em 
uma perspectiva do desen-
volvimento humano por meio 
da arte e da cultura. Em Jaca-
rei a apresentação será nesta 
sexta-feira, dia 12, no Pátio 
dos Trilhos, com atividades 
e atrações artísticas que bus-

Reconhecido pelo progra-
ma Laço Amarelo como um 
município que de fato reali-
za ações de conscientização 
para um trânsito mais seguro, 
Jacareí segue multiplicando a 
semente da responsabilidade 
e da educação viária.

Nesse mês de agosto, a Se-
cretaria de Mobilidade Ur-
bana traz novas ferramentas 
audiovisuais e divulgará, por 
meio de postagens nas redes 
sociais e podcasts na página 
da Prefeitura, uma campanha 
realizada pelo Observatório 
Nacional de Segurança Viá-
ria, mostrando a importância 
da mudança de comporta-
mento dos adultos. A premis-
sa é que, ao realizar ações que 
façam sentido no dia a dia de 
crianças e jovens, os respon-
sáveis ajudam a criar uma 
corrente de multiplicadores 
de comportamentos seguros.

O Observatório Nacional 
de Segurança Viária oferece 
uma plataforma digital aos 
participantes do programa, 
com dados e vídeos relacio-

Durante os meses de agos-
to e setembro, a Prefeitura 
de Jacareí vai levar os servi-
ços ofertados pelo Posto de 
Atendimento ao Trabalhador 
(PAT) e Banco do Povo a di-
versas regiões da cidade. A 
ideia é aproximar, ainda mais, 
os serviços e os munícipes.

A primeira ação foi feita 
pela Secretaria de Desen-
volvimento Econômico, em 
junho, no Parque Meia Lua, 
quando foram feitas visitas a 
comércios do bairro e aten-
dimentos a 30 moradores. O 
serviço conta com o apoio das 
subprefeituras de Jacareí.

Além desta ação, o serviço 
do PAT e Banco do Povo são 
realizados de forma ininter-
rupta, na Rua Barão de Jaca-

A primeira edição da 
Realiza Mulher - Feira 
da Mulher Empreende-
dora do Vale do Paraí-
ba teve início dia 11, e 
vai até sábado dia 13. 
O evento conta com 66 
horas de programação, 
33 cursos e palestras 
e tem a participação 
de mais de 30 mulhe-
res empreendedoras 
de sucesso da região, com-
partilhando conhecimento e 
experiência. A entrada é gra-
tuita e solidária.

Segundo o último estudo 
da Global Entrepreneur-
ship Monitor (GEM-2019), 
a participação de mulheres 
à frente de seus negócios 
é de 37% no Brasil, o que 
significa 25,8 milhões de 
empreendedoras, num mer-
cado com 54,5 milhões de 
empresários(as). O que co-
loca o país na sétima posi-

de especialistas e convida-
dos. O tema central do evento 
será: “A Saúde da População 
LGBTQIAP+ no pós-pan-
demia da Covid-19: pensar 
ações e construir cuidados na 
perspectiva da Política Muni-
cipal de IST/HIV/Aids/HV”.

Mesas de Debate
– Mesa I:  Análise Conjun-

tural – ‘A saúde da população 
LGBTQIAP+ no pós-pande-
mia: o que podemos fazer? ’ 
Com Luiz Valério: coorde-
nador da Política Estadual de 
Atenção Integral à Saúde da 
População LGBT da Secre-
taria de Saúde do Estado de 
Pernambuco.

– Mesa II: Resistir e existir 
– ‘A cidadania e as garantias 

cam provocar novas percep-
ções, reflexões e vivências, 
das 16h às 22h.

A programação, para to-
das as idades e interesses, 
passa por 118 municípios da 
Grande São Paulo, interior e 
litoral paulista e conta com 

nados à segurança viária, 
assim como estudos e estatís-
ticas. Como membro do pro-
grama Laço Amarelo, Jacareí 
tem acesso aos conteúdos e 
materiais de comunicação.

reí, nº 839, no Centro, ofertan-
do os serviços aos munícipes 
de todas as regiões. Em caso 

ção, entre os países do mun-
do, com maior número de 
mulheres que empreendem.

Muitas dessas empreende-
doras sofreram impacto da 
pandemia em seus negócios. 
Segundo estudo Womeno-
mics: Covid-19’s Impacto, 
do banco Goldman Sachs, 
realizado em diversos pa-
íses, as empreendedoras 
brasileiras foram as mais 
afetadas: 66% delas tiveram 
queda na receita e 53% re-
duziram o número de fun-

dos direitos como formas de 
cuidado e saúde’ Com Alisson 
Juan: psicólogo da Secretaria 
de Assistência Social de Jaca-
reí;  André Branco: diretor da 
Escola Estadual José Simplí-
cio, de Jacareí; Girlaine Dias 
dos Santos: subsecretária de 
Igualdade e de Direitos Hu-
manos da Prefeitura de Jaca-
reí; Guilherme Mendicelli: 
presidente da Fundação Cul-
tural de Jacarehy.

– Mesa III: ‘De qual saú-
de estamos falando para a 
população LGBTQIAP+?: 
barreiras e desafios munici-
pais’; Dr. Hilton Luís Alves 
Filho: médico Infectologista 
no Mato Grosso do Sul; Joyce 
Regina dos Santos: diretora 
de Atenção Básica da Secre-

apresentações de teatro, dan-
ça e circo, shows musicais, 
oficinas, intervenções, vivên-
cias, ações literárias, cinema-
tográficas, de artes visuais e 
tecnologias, envolvendo mais 
de 500 profissionais das artes 
de diversos estados do Brasil. 

O foco da campanha va-
ria de acordo com os da-
dos coletados e épocas do 
ano, mas reforçando a má-
xima de “Praticar o que é 
certo, sempre”. 

de dúvidas, os moradores po-
dem entrar em contato pelo 
telefone (12) 3951-7943.

cionários. Além disso, 
90% afirmaram sofre-
rem com o sentimento 
de impotência diante 
da crise.

 A entrada no evento 
é gratuita e solidária, 
com a arrecadação de 
absorventes higiêni-
cos que serão doados 
para instituições da 
região que amparam 

mulheres em situação de 
vulnerabilidade.

Para participar das palestras 
e cursos é necessário fazer ins-
crição pela plataforma Sym-
pla, neste link, https://www.
sympla.com.br/realiza-mu 
lher---feira-da-mulher-em 
preendedora-do-vale-do-pa 
raiba__1631742

O local é na: Faculdade 
Anhanguera Jacareí- Rua 
Santa Catarina, 75 – Vila 
Pinheiro – Jacareí. Horário: 
das 10 às 18h

taria de Saúde de Jacareí; Luh 
Cristian Mariano Medeiros: 
homem trans, ativista e in-
tegrante de vários coletivos 
LGBTQIAP+.

– Mesa IV: Ações e hori-
zontes – ‘Caminhos percor-
ridos, caminhos por andar: a 
construção conjunta e inte-
grada da saúde sobre a sexua-
lidade, gênero e diversidade’: 
Com Daniel Freitas Alves 
Pereira: diretor de Atenção 
Especializada da Secretaria 
de Saúde de Jacareí; Suzely 
Tonello: médica infectolo-
gista do Ambulatório de In-
fectologia de Jacareí; Bianca 
Simões: diretora Técnica de 
Saúde do Grupo de Vigilância 
Epidemiológica de São José 
dos Campos.

Esparrama Memórias
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Programa Laço Amarelo divulgam postagens para trânsito mais seguro

Primeira ação foi feita no Parque Meia Lua, no mês de junho



Jacareí (SP), 12 de Agosto de 2022 - Edição 1482 5

com Inez Valezi

Fo
to

: D
iv

ul
ga

çã
o

Fo
to

: D
iv

ul
ga

çã
o

Fo
to

: D
iv

ul
ga

çã
o

Fo
to

s:
 D

iv
ul

ga
çã

o

Fo
to

: D
iv

ul
ga

çã
o

Receita: Pão de alho poró Receita: Molho Russo
Ingredientes:
• 6 unidades de pão para 

cachorro quente
• 1 alho porró fatiado fino 

sem as folhas
• 1 caixinha de creme de 

leite 200g
• 4 colheres de sopa de 

maionese
• 100g de parmesão
• Salsa picada a gosto
• Sal e pimenta do reino 

a gosto

Preparo:

Ingredientes massa:
• 1 xícara de ketchup
• 2 xícaras de maionese
• 2 colheres (sopa) de açú-

car
• 4 colheres (sopa) de suco 

de limão
• Pimenta do reino a gosto
• Sal a gosto

Preparo:
1. Bata todos os ingredien-

tes no liquidificador por +/- 
4 minutos.

2. Sirva!

1. Misture todos 
os ingredientes em 
um recipiente e re-
serve.

2. Faça cortes em 
cima dos pães, com 
mais ou menos 1 
cm de distância um 
do outro sem che-
gar até o final.

3. Passe a mis-
tura nessas fendas 
e asse na churras-
queira. Ideal tostar 
40 cm da brasa

“Na Sinfonia do Coração” 
conquista simpatia do espectador

Um músico nômade vai 
tocar num casamento que dá 
bem errado e acaba se apai-
xonando pela noiva. Ela se 
desentende com a família, e 
agora ele precisa salvá-la.

“Na Sinfonia do Coração” 
parece uma fábula bem con-
tada sobre costumes rudimen-
tares dos rincões da Turquia, 
mas ao falar de emoções e 

valores comuns  pessoas de 
qualquer lugar, a qualquer 
tempo, supera possíveis bar-
reiras culturais e conquista a 
simpatia do espectador. Um 
dos feitiços das produções 
turcas, aqui operado por um 
mágico de mão cheia.

Casamento arranjado, fa-
mílias do interior, cultura do 
patriarcado, situações ab-

surdas, diálogos inusitados, 
direção ágil e trilha sonora 
peculiar tornam a obra turca 
similar à brasileira.

Além disso, assim como 
no filme brasileiro, a produ-
ção turca, por vezes, é qua-
se um musical. Não à toa 
o título da obra, tanto em 
português quanto em inglês 
(“Heartsong” ou “canção do 

coração” em nossa língua), 
já chama a atenção para esse 
fator da música.

O diretor turco Soner Ca-
ner confirma uma tradição 
já sacramentada do cinema 
de seu país com a comédia 
dramática “Na Sinfonia do 
Coração” (2022), defesa 
apaixonada do mais humano 
dos sentimentos. 

Banda Baila Brasil anima 
Clube da Saudade neste 
sábado (13)

Faltam duas semanas para 
a 32º Feijoada do Lar 
Fraterno da Acácia  

Neste sábado, dia 13, no 
Clube da Saudade, aconte-
ce o Baile especial “Ani-
versário Sandra Modesto e 
Baile Cigano”, das 21hs às 
2hs. A animação será com a 
Banda de SP BAILA BRA-
SIL, considerada uma das 
melhores bandas de baile 
da Capital Paulista, e equi-
pe de freedances Evandro 
Nascimento. Mesas com 
reservas antecipadas custa 
R$ 25 na hora R$ 30 convi-
tes preço único R$ 20. Será 
imperdível!! Informações: 
12. 92299165.

A Banda Baila Brasil tem 
uma equipe de músicos 
profissionais. As apresen-
tações são personalizadas 
e com performances para 
que tudo seja como você 
sempre sonhou e com um 
toque de originalidade. O 

A animação da festa ficara 
a cargo dos artistas:  Perninha 
de grilo com Forró;

Professores E.L.M Jacareí 
com Pop rock e Paula Da-
vis-  acústico

O evento acontece no sába-
do dia 27 de agosto, acontece 
das 12h às 18hs, desta vez em 
seu formato normal. Corra e 
adquira o seu convite porque 

repertório con-
tém músicas 
do estilo jazz, 
classic rock, 
sertanejo uni-
versitário e até 
forró.

restam poucos! O valor é R$ 
150,00 com bebidas inclusas: 
Chopp, caipirinhas de frutas e 
refrigerantes. 

O evento que é tradicional 
na cidade, tem a marca da 
solidariedade de uma grande 
equipe, desde o preparo, aten-
dimento e carinho de todos os 
envolvidos. 

A viabilização do evento 

tem a participação dos volun-
tários das Lojas Maçônicas: 
Integridade e Justiça e a par-
ticipação especial da Fraterni-
dade Feminina Flor da Acácia.

O Lar Fraterno da Acá-
cia fica na rua Cruzeiro, 207 
– Cidade Salvador/Jacareí. 
Informações sobre o Lar da 
Acácia pelo telefone: (12) 
98170.1687.

Paula Davis Perninha de grilo - forró

Sexta-feira (19) tem Blues Beatles em Jacareí no 
teatro municipal Ariano Suassuna

Uma das maiores bandas 
de Blues e de tributo aos Be-
atles do Brasil e do mundo, 
os “Blues Beatles” invadem 
o Teatro de Jacareí para um 
grande show, na sexta-feira, 
dia 19, às 21h no Teatro Mu-
nicipal Ariano Suassuna.

Os ingressos custam 70 re-
ais a inteira e 35 reais a meia 
entrada, e no caso da inteira, 
temos o Promocional Solidá-
rio que custa 50 reais mais 
1kg de alimento obrigatório.

Neste evento teremos a pro-
moção de dia dos Pais, onde 
os Combos de dois ingressos 
custam 70 reais (sai por e $35 
reais cada, valor da meia).

Os ingressos estão à venda 
pelo site www.megabilhete 
ria.com. Mais informações 
no direct da @unissonan-
cia.22 ou pelo whats: (12) 
98242-7010.

Blues Beatles é uma banda 
de Blues que mistura as me-
lodias dos Beatles com arran-

jos tradicionais de Blues, uma 
mistura que vem ganhando o 
Brasil, EUA e Europa desde 
seu lançamento em 2017. A 
banda tem sido a sensação por 
onde toca. O show é muito 
dinâmico, com muito blues, 
soul e funk; seja em festivais 
de música, casas de shows ou 
bares é um show de qualida-
de internacional que agrada a 
plateia desde a primeira mú-
sica como pode ser visto em 
inúmeros vídeos na Internet. 

São mais de 301.000 segui-
dores na fanpage (Facebook) 
onde seus vídeos somam mais 
de 26 milhões de visualiza-
ções, participações em pro-
gramas de TV (Altas Horas 
– ao vivo com Samuel Rosa; 
Ronnie Von; Rede Vida; Re-
cord News). A banda esteve 
em tour pelos EUA em mar-
ço de 2020 divulgando seu 2o 
CD “Let it Blues”. Um 3o CD 
ao vivo “Live in Texas” deve 
ser lançado em breve.
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Propostas de revisão ao Plano Diretor de Jacareí 
podem ser apresentadas até 15 de agosto

Crianças e adolescentes: Prefeitura de 
Jacareí realiza campanha multivacinação 
e de vacinação contra a poliomielite

Sustentável e 
eficiente! Varredeiras 
elétricas percorrem 
mil quilômetros de 
vias por mês

Confira detalhes sobre a organização do 
‘Desfile de 7 de setembro’, em Jacareí

Cemitérios municipais de Jacareí abrem às 
7h no domingo de Dia dos Pais

Até o dia 15 de agosto, 
interessados em apresentar 
propostas de alteração ao 
Plano Diretor de Jacareí po-
derão fazê-lo nas oficinas 
que estão sendo realizadas 
em todas as regiões da cida-
de. Quem já tiver ideias e de-
seja apresentá-las à comissão 
responsável pela organiza-
ção do processo, poderá le-
var o formulário preenchido 
de casa. Basta acessá-lo no 
site do Plano Diretor, baixá-
-lo, preenchê-lo corretamen-
te e protocolá-lo em qualquer 
uma das oficinas programa-
das até a próxima segunda-

A Prefeitura de Jacareí, 
por meio da Secretaria de 
Saúde, iniciou na segunda-
-feira (8), a campanha de 
vacinação contra a polio-
mielite e também a multi-
vacinação. As vacinas são 
aplicadas em todas as uni-
dades de saúde de Jacareí, 
de segunda a sexta-feira, 
das 8h às 16h. Já o dia ‘D’ 
da campanha está marcado 
para 20 de agosto (sábado). 

Estão disponíveis 18 tipos 
de imunizantes diferentes, 
que compõem o Calendário 
Nacional de Vacinação da 
criança e do adolescente. As 
doses poderão ser aplica-
das em menores de 15 anos 
(com 14 anos 11 meses e 29 

Com o tema “Jacareí Co-
nect@ndo ODS - 200 Anos 
da Independência do Bra-
sil”, o Desfile Cívico de 7 
de setembro será realizado 
presencialmente neste ano. 
A cerimônia já vem sendo 
preparada pela Prefeitura de 
Jacareí, por meio da Secre-
taria de Educação e demais 
secretarias municipais que 
participam como apoiadoras 
do evento.

Para a Comissão Organi-
zadora do desfile, é impor-
tante ressaltar os princípios 
e as metas dos Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentá-
vel (ODS), para reforçar o 
debate sobre o país e o mu-
nicípio que queremos pre-
servar e construir.

As escolas municipais 
participantes serão: EMEIF 

-feira. Durante os eventos, os 
participantes terão a oportu-
nidade de conhecer o resul-
tado dos estudos realizados 
sobre o Município de Jacareí 
– Leitura Crítica da Cidade e 
Relatório de Monitoramen-
to –, formular e apresentar 
ideias de revisão ao Plano 
Diretor Municipal e, ainda, 
eleger os delegados que terão 
direito a votar nas propostas 
que, efetivamente, irão inte-
grar o projeto de lei de revi-
são, durante a Conferência 
da Cidade, prevista para ser 
realizada em novembro.

Na quarta-feira (10), as 

dias). No caso da poliomie-
lite, podem receber a dose 
somente as crianças entre 0 
e 4 anos.

Dentre as vacinas dis-
poníveis nas Unidades de 
Saúde estão: Hepatite A e 
B, Penta (DTP/Hib/Hep B), 
pneumocócica 10 valentes, 
VIP (Vacina Inativada Po-
liomielite), VRH (Vacina 
Rotavírus Humano), Me-
ningocócica C (conjuga-
da), VOP (Vacina Oral Po-
liomielite), Febre amarela, 
Tríplice viral (Sarampo, ru-
béola, caxumba), tetra viral 
(Sarampo, rubéola, caxum-
ba, varicela), DTP (tríplice 
bacteriana), Varicela e HPV 
quadrivalente (Papiloma ví-

Adélia Pereira Braz Ros-
si, EMEF Barão de Jacareí, 
EMEF Célia Guedes, EMEF 
Claudia Maria Gaspar Quei-
roz do Prado, EMEF Con-
ceição Aparecida Magalhães 
Silva e EMEIF Presbítero 
Mábito Shoji.

oficinas ocorreram nos bair-
ros Parque Califórnia, na 
EMEI Prof. Antônio Lellis 
Vieira, e Campo Grande, 
na EMEF Adélia Monteiro. 
Ao todo, já foram realizadas 
18 oficinas, tendo registra-
do público de mais de 2 mil 
pessoas presentes.

Para apresentar propostas, 
o interessado deve preencher 
corretamente o formulário e 
apresentar junto à mesa re-
ceptora em uma das oficinas. 
Cada formulário receberá um 
número de protocolo para que 
o interessado possa acompa-
nhar sua avaliação.

rus Humano).
A atualização da situação 

vacinal aumenta a proteção 
contra as doenças imunopre-

O prazo para inscrição de 
entidades e instituições que 
desejam participar do des-
file termina no dia 21 de 
agosto (domingo). O link 
do formulário de inscrição 
é este: https://forms.gle/
sJMYAbsjVLAucbXRA . 

Participação dos moradores de Jacareí nas oficinas realizadas na noite de quarta-feira (10), na EMEI Antônio Lellis Vieira, 
no Parque Califórnia, e na EMEF Adélia Monteiro, no Campo Grande

veníveis, evitando a ocorrên-
cia de surtos e hospitaliza-
ções, sequelas, tratamentos 
de reabilitação e óbitos.

Para participar da cerimônia 
cívica, é necessário o preen-
chimento.

A coordenação geral da 
solenidade pede que os in-
teressados leiam o regula-
mento antes de realizar a 
inscrição. A reunião para 
as instituições e entidades 
aprovadas será no dia 29, às 
18h30, no auditório da Se-
cretaria de Educação (Rua 
Lamartine Delamare, 69 – 
Centro).

O Desfile Cívico de 7 de 
setembro será realizado na 
Av. Nove de Julho, Centro – 
Jacareí, das 9h às 12h. “Le-
varemos a alegria do 7 de 
setembro de volta à avenida, 
com muita aprendizagem”, 
destaca a secretária de Edu-
cação de Jacareí, Maria 
Thereza Ferreira Cyrino.

Crianças a adolescentes podem se vacinar nas unidades de saúde de Jacareí, 
das 8h às 16h

Os cemitérios municipais 
de Jacareí vão abrir às 7h, 
meia hora antes do expedien-
te normal, no domingo (14), 
com o objetivo de facilitar o 
acesso das pessoas que têm 
o hábito de prestar homena-
gens aos pais falecidos.

Jacareí tem dois cemité-
rios municipais: Campo da 
Saudade, no bairro Avareí, 
e Jardim da Paz, no Parque 
Santo Antônio. Ambos fi-

cam abertos diariamente, 
das 7h30 às 17h.

O cemitério Campo da 
Saudade, localizado no Ava-
reí, existe desde 1871 e tem 
7.500 jazigos. Já o cemitério 
Jardim da Paz foi construído 
em 1981 no bairro Parque 
Santo Antônio e tem 9.087 
jazigos.

Cemitério municipal, no bairro Ava-
reí, é um dos mais antigos da região

Atuando desde o segundo 
semestre de 2021 nas ruas 
de Jacareí, as varredeiras 
elétricas chamam a atenção 
pela alta capacidade de lim-
peza, mesmo sendo silen-
ciosas e eficientes. 

Sem necessidade de com-
bustível fóssil, e com capa-
cidade de trabalho de sete 
horas ininterruptas, os equi-
pamentos foram muito bem 
aceitos pelos munícipes e 
percorrem, em média, mil 
quilômetros de ruas e ave-
nidas por mês. No momen-
to, são dois equipamentos 
em circulação pela cidade. 

Acompanhe, a seguir, as 
principais vias que contam 

com o trabalho das varre-
deiras elétricas: Av. Adhe-
mar Pereira de Barros; Av. 
das Letras; Av. Engenhei-
ro Davi Monteiro Lino; 
Av. Faria Lima; Av. G.C. 
Josué Santana; Av. Getú-
lio Dorneles Vargas; Av. 
Humberto de Alencar Cas-
telo Branco; Av. José Jorge 
Abrahão; Av. José Theodo-
ro de Siqueira; Av. Los An-
geles; Av. Lucas Nogueira 
Garcez; Av. Malek Assad; 
Av. Maria Augusta Fagun-
des; Av. Pensilvânia; Av. 
Santa Cruz dos Lázaros; 
Av. Santa Helena;  Av. São 
João;  Estrada do Limoei-
ro;  Praça Charles Gates.

@ _semanario
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