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Rotaract Club lança 
campanha “SANDUBEM” 
em prol de projetos sociais 

Programa ‘60+ Saudável’, é voltado à 
população idosa

Ipem-SP orienta usuários sobre o uso do 
transporte escolar 

Mais de 3 mil pessoas participam de oficinas 
de revisão do Plano Diretor de Jacareí

Feira do Bolinho Caipira 2022: evento oferece 
três dias de programação gratuita 

Jovens são chamados a 
combater Fake News 
nas eleições

BPR inicia arrecadação de 
molho e leite para as 
super lasanhas

Filme “A Filha Perdida” 
enfeitiça e embriaga o 
espectador

O Bazar Brechique está 
chegando com peças 
incríveis! 

O Palace Hotel em Poços 
de Caldas vai receber 
os viajores

Noite da Jovem Guarda no 
Clube da Saudade

Dia 27 tem a 32º Feijoada 
do Lar Fraterno da Acácia 
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Jacareí realiza ‘Dia D de Multivacinação’ 
para crianças e adolescentes neste sábado

Advogada Marisa Migli 
e colegas de advocacia 
recebem prêmio “Advo-
cacia Cidadã”, nos termos 
do Decreto Legislativo nº 
427/2020, de autoria dos 
vereadores Dr. Rodrigo 
Salomon (PSDB) e Luís 
Flávio (PT). 
Página 5

Os “Blues Beatles” 
se apresentam 
para um grande 
show com tributo 
aos Beatles nesta 
sexta-feira, dia 19, 
às 21h no Teatro 
Municipal Ariano 
Suassuna.
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Rogério Nakata fala 
sobre o empodera-
mento da Terceira 
ou Melhor idade e 
“O mercado trilio-
nário da longevi-
dade e porque um 
dia você fará parte 
dele!”. Veja na 
página 2
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Junta Militar de Jacareí recebe certificado por qualidade no atendimento. Os trabalhos realizados pela 
Junta de Serviço Militar de Jacareí se destacaram entre as 52 unidades da Região Metropolitana do 
Vale do Paraíba. O certificado foi concedido pelo Comando da 2ª Região Militar do Exército Brasileiro 
e ressalta a ‘organização e o excelente atendimento ao cidadão’. Página 6
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O jornal mais lido da cidade

de Jacareí e Região

Semanário
Ano 27 - Edição 1483 - Jacareí (SP), 19 de Agosto de 2022

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

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

www.semanario.com.br    |   semanariojacarei@hotmail.com

O mercado trilionário da longevidade e 
porque um dia você fará parte dele!

Como saber se minha empresa está no 
caminho certo para o marketing digital?

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

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

Com a expectativa de vida 
aumentando cada vez mais as 
grandes marcas e empresas es-
tão de olho nos “jovens a mais 
tempo” evidenciando o empode-
ramento da Terceira ou Melhor 
Idade. Para termos uma ideia 
de como evoluímos na longevi-
dade, até 1940 a média de vida 
do brasileiro era de 45,5 anos 
de idade sendo que em 2022 
isso, praticamente, representa 
metade do percurso de muitos 
cidadãos que poderão chegar 
aos seus 100 anos de vida. Isso 
se dá, e muito, em razão do avanço da medi-
cina e das melhorias nas condições gerais de 
vida da população brasileira aumentando a 
sua expectativa que hoje é de 76,6 anos poden-
do alcançar 81,29 anos em 2050, assemelhan-
do-se, aos países de primeiro mundo como 
Islândia (81,80 anos), Japão (82,60 anos), Chi-
na e Hong Kong. Somado a isso, temos outro 
fator que é a diminuição da natalidade fazendo 
com que a proporção de pessoas idosas se torne 
daqui há alguns anos cada vez mais perceptível 
e evidenciada nas ruas das grandes e pequenas 
cidades do país. Pensando nisso, será cada vez 
necessário que haja profissionais, produtos e 
serviços dedicados a este público que em 2060 
representará mais de 30% da população bra-
sileira. Poucos países envelhecerão tão rápido 
como o Brasil, porém esta agilidade, não ne-
cessariamente, vem acompanhada de pros-
peridade financeira e dos cuidados aos idosos 
por parte dos governos através suas políticas 
públicas. Isso significa que precisaremos nos 
planejar se quisermos usufruir lá na frente de 
uma velhice saudável e de uma aposentadoria 
mais tranquila.

No dia 1º. de outubro será comemorado o Dia 
do Idoso que é uma data especialmente dedicada 
àquelas pessoas que possuem mais de 60 anos. 
Para a Organização Mundial da Saúde (OMS), 
idoso é todo indivíduo com mais de 6 décadas de 
vida e isto está inclusive presente na Política Na-
cional do Idoso (instituída pela lei federal 8.842), 
de 1994, e no Estatuto do Idoso (lei 10.741), de 
2003.

Um ponto que não poderia deixar de mencionar 
é que para muitos jovens no Brasil, diferentemen-
te, por exemplo, do que ocorre no Japão, onde os 
idosos são vistos como pessoas extremamente 
experientes e de grande influência até mesmo em 
decisões familiares, eles aqui são “os velhos”, as 
“pessoas antigas”, muitas vezes discriminados, 
até mesmo, por serem analfabetos digitais, algo 
totalmente compreensível já que as pessoas nas-
cidas em 2.000 são as nativas dos gadgets e das 
redes sociais e as anteriores a este ano são os es-
trangeiros da evolução tecnológica que acelerou 
vertiginosamente com a massificação da Internet 
em meados de 1980. Porém, tudo isso vira de 
ponta cabeça quando vemos personalidades 
como Fernanda Montenegro (92 anos) que foi 
recém eleita para a Academia Brasileira de 
Letras; o ex-presidente Fernando Henrique 
Cardoso (91 anos); Gilberto Gil e Caetano 
Veloso, recém completados 80 anos, e fazendo 
shows por todo o Brasil; Sylvester Stallone (76 
anos) que ainda é ator, diretor e roteirista de 
grandes sucessos do cinema; Arnold Schwar-
zenegger (75 anos) que, até então, dava vida 

Dentre as análises para manter 
sua empresa no caminho certo, a 
análise de funil de vendas é uma 
das mais relevantes, porque essa 
análise mostra a jornada do clien-
te desde o primeiro contato até o 
fechamento da compra. Se você 
conhece o caminho traçado pelo 
seu cliente, você identifica quais 
são as oportunidades dentro do 
seu modelo de negócio, ou seja, 
você identifica o que traz maior 
retorno em vendas e conversão. 

Existem passos para que você visualize sua 
empresa através do funil de vendas que são al-
guns marcos que definem a virada:

• Quando o Lead vira um Lead qualificado? 
Ou seja, quando na jornada do Lead, este adqui-
re todas as características necessárias para ser 
um cliente em potencial?

Tenha em mente, que o Lead qualificado de-
monstra intenções de compra, e logo tem uma 
forte tendência a fechar um negócio com sua 
empresa.

• Quando o Lead qualificado vira uma opor-
tunidade?

Esse Lead está no momento de fazer con-
tato direto com sua empresa, isto é, ele busca 
informações, pergunta, se interessa pelo que a 
empresa tem a oferecer e deve ser atendido ime-
diatamente após a conversão, pois quanto mais 
rápido for o contato, mais probabilidade de fe-
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Agosto - 2022
NOTA - Na última sema-

na, por engano, saiu no da 15 
do mês de agosto,  notícia do 
dia 15 de outubro de 1916. 
Faço a correção.

15/agosto-1959 - É inaugu-
rada a igreja de Nossa Senho-
ra da Conceição Aparecida, ao 
lado do Educandário, à mar-
gem do Paraíba. 

16 – 1884 “O Capitão Fran-
cisco Lopes Chaves, presi-
dente da Câmara Municipal 
de Jacareí, aos 16 de agosto 
de 1884 atesta sob juramento 
de meu cargo, que o Bairro 
do São João, antigo da Ponte, 
para onde a lei nº 12 de Mar-
ço do corrente ano transfere 
a escola pública primária do 
bairro do Rio Comprido, regi-

da pelo professor José Maria 
Pereira Sodré, faz parte desta 
cidade, visto que seu limite 
para aquele lado estende-se 
até o lugar denominado Pau-
-arcado, aproximadamente um 
quilômetro e meio, além do lu-
gar para onde foi transferida a 
referida escola. Eu, Benedicto 
Rodrigues da Silva, secretário 
a redigi e assino”.

 
17 - 1926 – Na reunião ex-

traordinária presidida por Lu-
thigardes Vianna é lido reque-
rimento de “Zicarelli & Silva” 
em que “pedem diversos favo-
res à Câmara, para uma futura 
‘USINA DE LATICÍNIOS’ a 
ser fundada nesta cidade. O 
requerimento estava acompa-
nhado do parecer da Comissão 

que foi favorável apenas para 
o pedido de isenção do impos-
to municipal por dez anos”. E 
diz mais o parecer: “em que 
seja criado o imposto sobre o 
leite que sair deste município 
sem que seja higienizado, logo 
que seja montada uma empre-
sa de laticínios nesta cidade. 
A isenção não foi concedida 
também com a argumentação 
da situação que ora atravessa o 
país, o Estado e os municípios. 

18/Agosto  1957 - O vice-
-governador em exercício 
General José Porfírio da Paz 
comunica ao vereador Antô-
nio Nunes de Moraes Júnior, 
que acabou de promulgar a lei 
4.044 que criou o Colégio Es-
tadual em Jacareí. 

Edição:
1483Cidade no tempo

Benedicto Sergio Lencioni

Flor de bucha ou melancia ou 
melão de São Caetano

Pego a xícara de café e me 
sento na mesa lá fora, olhando 
e ouvindo bem-te-vis; eles dão 
voos rasantes sobre a água, se 
dependuram nos fios que vêm 
da rua e dão gritos chamando 
os outros como eles.

Quando pego a xícara e levo 
até à boca, que surpresa! Ape-
sar de não haver açúcar ali, mas 
adoçante, eis a abelha marrom 
se equilibrando na borda, co-
berta de pólen, abdômen e a 
asas, a me olhar, tão assustada 
como eu. 

Imagino, olhando: onde ela 
foi buscar tanto pólen se nem é 
Primavera ainda?

Voa carregada de amarelos 
e volta a pousar na xícara. Ela 
é tão linda criatura, pouso a 
xícara devagar e olho fascina-
da. Pressinto o perigo sem ser 
bióloga: ela vai tentar beber 
(?) o café. Seguro uma folha 

enroladinha do bambu e espe-
ro. Ela deve estar com sede ou 
fome (?), carregada de pólen 
e presumo, em analogia aos 
beija-flores, que precise parar, 
alimentar-se e continuar seu 
voo ou não aguentará.

Estou sem o celular para 
fotografá-la e se deixar que ela 
caia dentro da xícara, ela mor-
rerá. Fico imóvel, olhando. Se 
eu gritar para Rosa trazer meu 
celular, a abelha se espantará?

Permaneço no meu papel de 
velar a abelha. E, poucos se-
gundos depois, ela cai no café. 
Imediatamente, eu a resgato e 
trago para o pires e não sei o 
que faço, não. Ela fica meio de 
lado tenta voar, está toda suja 
de café.

Não consigo imaginar nada 
que não seja colocá-la na água, 
e ela toma banho, sacode-se 
meio de lado. Trago-a para a 

mesa, para o sol. Demora mui-
to tempo ali, prestes a morrer 
na minha frente. Mas, aos pou-
cos, se restabelece. E começa a 
sacudir as asas, fica quietinha e 
volta a sacudir asas até que sai 
e voa, ufa!

Linda, não me sai da memória.
Linda como a vida é linda, 

apesar dos percalços. Linda 
como o vento, como a folha, 
como a luz da manhã, como 
todas as coisas do planeta, o 
salto do peixe e o peixe. E tudo 
quanto respira e se mexe, voa 
ou rasteja, corre e tem, de qual-
quer modo, um coração.

Linda como o piano, seu te-
clado e a música. Como um 
besouro barulhento.

Como a flor que se abre à 
nossa frente: bucha, melan-
cia ou melão de São Cae-
tano. Real ou em um docu-
mentário na tevê.

Edição:
1483Ponto e Vírgula

Esther Rosado

a lendária máquina de subju-
gação humana com o seu Ex-
terminador do Futuro e Tom 
Cruise (60 anos), protagonista 
agora de Missão Impossível 
7, onde atuou por 26 anos na 
famosa série iniciada em 1996, 
ou seja, todos com 60 anos ou 
mais e em suas mais plenas 
capacidades físicas e mentais. 
Mas, tem um porém, para se 
chegar a esta vitalidade e sem 
aparentar a idade que possuem é 
preciso ter cuidados com a saú-
de como, por exemplo, ter uma 

alimentação mais saudável, praticar atividade fí-
sica que, não necessariamente, precisa ser de alto 
impacto e sim basta manter-se em movimento já 
que o nosso corpo não foi feito para ficar parado 
e, somado a isso, é necessário dar atenção à saúde 
mental e ao planejamento financeiro pois, segun-
do um estudo realizado em 2017 pelo Núcleo de 
Pesquisa e Extensão do curso de Administração 
da Faculdade Doctum, em Vitória, mostrou que 
os idosos gastam mais da metade de sua renda 
com remédios e com plano de saúde podendo 
representar 57% do orçamento familiar.

Ao retomarmos o empoderamento deste 
mercado, que os mais jovens a mais tempo 
representam, temos que os brasileiros com 
mais de 55 anos movimentam quase 20% do 
Produto Interno Bruto (PIB) do país isto re-
presenta o equivalente a 1,7 trilhões de reais. 
Diante disso, empresas de automóveis de luxo 
como a BMW mudou os mostradores de seus 
carros deixando-os maiores para atender os com-
pradores com mais de 55 anos, a Nike que é uma 
das maiores fabricantes de artigos esportivos do 
mundo onde, até então, possuía o seu marketing 
voltado para os clientes de 18 a 34 anos revisou 
sua estratégia de negócios para atender outras 
faixas etárias, dentre elas, o público da terceira 
idade que caminha, corre mas também participa 
de maratonas de 42km e que podem, inclusive, 
serem triatletas na Terceira Idade. Com isso, 
como vimos além do desenvolvimento de novos 
produtos e serviços há a possibilidade de contra-
tar pessoas mais velhas que tenham não somen-
te conhecimento comprovado, mas que possam 
contribuir com suas experiencias vivenciais para 
a criação de equipes multigeracionais agregando 
não somente valor a elas, mas também tornando-
-as muito mais produtivas.

Portanto, podemos concluir que por todas estas 
razões citadas é preciso dar a devida impor-
tância para este mercado, se não pela questão 
óbvia de que um dia também chegaremos lá, 
seja pelo potencial gigantesco que estas pesso-
as representam em termos de sabedoria, assim 
como, pela sua capacidade de consumir bens 
e serviços. Somado a tudo isso, muitas delas, 
são ainda arrimo de família, ou seja, sustentam 
muitos dos milhares de lares e famílias pelo país 
através de suas aposentadorias e pensões ou até 
mesmo de seu crédito consignado, que em mui-
tos casos, por ironia, são tomados para auxiliar os 
parentes mais jovens.  

 
Rogério Nakata é Planejador Financeiro CFP® da 
Economia Comportamental e palestrante sobre os te-
mas Educação Financeira e Planejamento Financei-
ro de grandes organizações. E-mail: atendimento@
economiacomportamental.com.br

char a venda. 
• Quando você pode passar para 

o comercial? Ou seja, quando 
abordar?

O marketing e o comercial da 
sua empresa devem estar sempre 
unidos. É preciso alinhar as estra-
tégias para a conversão do Lead 
através das duas áreas, pois desse 
modo, você coleta os dados para 
identificar as mudanças na jorna-
da do Lead, em que momento ele 
desistiu e se a abordagem comer-

cial aconteceu no momento certo. 
Dentro da análise de funil de vendas encontra-

mos também as métricas, que envolvem as suas 
estratégias para converter o Lead e cada etapa da 
jornada do Lead, trazendo um panorama geral 
da campanha. 

Flávia Chaves Valentim Rodrigues, é publicitária, 
pós graduada em marketing, mestre em desenvolvi-
mento regional, possui 20 anos de experiência em 
comunicação corporativa, publicações empresariais 
e comunicação digital, é palestrante in company e 
professora de graduação e pós-graduação. É pro-
prietária da Vínculo Consultoria em Comunicação e 
Marketing Digital com 14 anos no mercado prestan-
do serviços de redes sociais e blogs, inbound marke-
ting, guest post e native advertising, e outros. www.
vinculoconsultoria.com, telefone: (12) 3912-9990 e 
Whatsapp: 99113-7083.

Noite da Jovem Guarda no 
Clube da Saudade

Neste sábado dia 20, das 
21h às 02h acontece a “Noite 
da Jovem Guarda”

Com animação da banda 
KUNACAN de São Paulo e 
equipe de freedancers Evan-
dro Nascimento. As mesas 
antecipadas custam R$ 25,00 
e para comprar na hora R$ 
30,00. Só convites custa R$ 
20,00 (preço único). O Clube 
da Saudade fica na Avenida 
Pensilvânia, 367 – Jardim Fló-
rida. Informações com Sandra 
Modesto: (12)98229.9165.
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Feira do Bolinho Caipira 2022: evento oferece três 
dias de programação gratuita para toda a população 

Programa ‘60+ Saudável’, é voltado 
à população idosa

Rotaract Club lança campanha 
“SANDUBEM” em prol de projetos sociais 

Dia 27 tem a 32º Feijoada do Lar 
Fraterno da Acácia  

BPR inicia campanha 
de arrecadação de 
molho e leite para 
as super lasanhas

Neste fim de semana, dias 
19, 20 e 21, acontece a Feira 
do Bolinho Caipira 2022, no 
Parque da Cidade de Jacareí. 
O evento é uma realização da 
Fundação Cultural de Jaca-
rehy (FCJ) e Prefeitura Mu-
nicipal e, consolida a agenda 
cultural do mês de agosto, 
dedicada ao Patrimônio.

Como nas versões anterio-
res da festa, a venda do bo-
linho será em prol das enti-
dades beneficentes da cidade. 
Neste ano, participarão 18 
entidades habilitadas via edi-
tal de credenciamento públi-
co. Cada barraca irá vender o 
tradicional Bolinho Caipira, 
com farinha branca e recheio 
de linguiça, pelo valor de R$ 
2,50. Além de uma segunda 
opção de receita, à escolha 
das entidades. Durante os 

O comitê ‘Cidade Sau-
dável’, será lançado pela 
prefeitura, nesta sexta-feira 
(19), às 8h30, com o pro-
grama ‘60+ Saudável’. O 
evento é aberto ao público e 
será realizado no auditório 
da Secretaria de Educação 
(Rua Lamartine Delamare, 
nº 69, Centro). A programa-
ção contará com apresenta-
ções culturais e de ativida-
des realizadas pelos idosos 
no município, além de pa-
lestras com especialistas.

O programa foi desen-
volvido pelo Comitê ‘Ci-
dade Saudável’ e tem o 
objetivo de unir as ações 
realizadas no município 
em prol do envelhecimen-
to ativo e saudável da po-
pulação de Jacareí.

O Rotaract Club de Jacarei, 
lança no dia 10 de setembro, 
às 19 h na Casa da Amizade, a 
segunda edição da campanha 
“SANDUBEM” com muitas 
novidades e som ao vivo.

O evento terá lanches delicio-
sos com vários sabores e este 
ano terá inclusive o Sandubem 
vegetariano para você se deli-
ciar. O Combo custa R$30,00 e 
inclui o lanche e um Chopp ou a 
opção de um refrigerante e você 
ainda ganha de brinde uma cane-
ca personalizada do evento.

O 2º Sandubem, tem a finali-
dade de arrecadar fundos para a 

A animação da festa 
ficara a cargo dos artis-
tas:  Perninha de grilo 
com Forró;

Professores E.L.M Ja-
careí com Pop rock e 
Paula Davis-  acústico

O evento acontece no 
sábado dia 27 de agosto, 
acontece das 12h às 18hs, 
desta vez em seu formato nor-
mal. Corra e adquira o seu con-
vite porque restam poucos! O 
valor é R$ 150,00 com bebidas 
inclusas: Chopp, caipirinhas de 

O BPR- Batuíra Projeto 
Renascer inicia campanha 
para arrecadação de molho 
de tomate tradicional Fu-
gini de 340g e leite longa 
vida integral para confec-
cionar as tradicionais e de-
liciosas super-lasanhas.

As doações podem ser 
levadas para o BPR de se-
gunda à quinta-feira das 8h 
às 16h e na sexta-feira, das 

dias do evento, a venda será 
realizada das 14h às 22h.

Na sexta-feira (19), a aber-
tura do evento será com a 
banda de forró Kanaviá. Já 
no sábado (20), a partir das 
16h, teremos o encontro de 
grupos de culturas populares 
da cidade, como o Macule-
lê, premiação dos Mestres 
Cultura Viva 2022, lenda da 
Cobra Grande e Catira. A 
noite, às 20h, será a vez do 
show dos artistas Tuia e Gua-
rabyra, uma realização do 
prêmio Tradição SP, do pro-
grama Juntos Pela Cultura, 
do Governo do Estado. 

No domingo (21), a fes-
ta recebe na parte da manhã 
o Encontro dos Amigos do 
Fusca, a partir das 9h e o 
show em tributo ao grupo 
Mamonas Assassinas, com 

“O ‘60+ Saudável’ vai in-
tegrar as políticas públicas 
para a população idosa. Ja-
careí já realiza uma série de 
trabalhos importantes para 
esse público e a unificação 
dessas políticas será uma 
maneira de potencializar e 
favorecer o envelhecimen-
to ativo e saudável na cida-
de”, explica Rosana Grave-
na, secretária de Saúde de 
Jacareí.

Os interessados em par-
ticipar do evento de lança-
mento do programa ‘60+ 
Saudável’ podem realizar a 
inscrição pela internet. 

realização dos próximos proje-
tos do clube.

O Rotaract Club de Jacareí 
é um clube de jovens voluntá-
rios que realizam projetos para 
ajudar a cidade de Jacareí, com 
assistência a ONG’s da cidade, 
distribuição de alimentos, rou-
pas, festas de dia das crianças 
em comunidades carentes, dis-
tribuição de presentes de natal e 
o projeto “Água para todos”, que 
já levou água para os moradores 
do Bairro do Poço em Jacareí.

Para prestigiar o evento e 
ajudar é só adquirir o ingresso 
através do direct do instagram 

frutas e refrigerantes. 
O evento que é tradicional na 

cidade, tem a marca da solida-
riedade de uma grande equipe, 
desde o preparo, atendimento e 

8h às 15h, ou na Fraterni-
dade Espírita Cristã Batuí-
ra antes das atividades.

O Batuíra Projeto Re-
nascer fica na Rua Roberto 
Lopes Leal, 1370- Jardim 
Santa Maria. A Fraterni-
dade Espírita Cristã Batu-
íra fica na Avenida Guido 
Martins Moreira, 146- Jar-
dim Santa Maria. Mais in-
formações 3952-8277.

a banda Pelados em Sanja, 
às 10h. Na parte da tarde, às 
14h, o grupo de teatro Trupe 
do Fuxico apresenta o espe-
táculo “Funúncia e Funúnci-
óvisk” e, em seguida, às 16h, 

carinho de todos os en-
volvidos. 

A viabilização do 
evento tem a partici-
pação dos voluntários 
das Lojas Maçônicas: 
Integridade e Justiça e 
a participação especial 
da Fraternidade Femi-
nina Flor da Acácia.

O Lar Fraterno da Acácia 
fica na rua Cruzeiro, 207 – Ci-
dade Salvador/Jacareí. Infor-
mações sobre o Lar da Acácia 
pelo telefone: (12)98170.1687.

será realizada a apresentação 
do Prêmio Viola Jacareí. E, o 
encerramento da programa-
ção será às 20h, com a dupla 
de sertanejo universitário Ta-
lis e Welinton.

Pela primeira vez, o even-
to ganha mais espaço e além 
do estacionamento do Parque 
da Cidade, a festa será reali-
zada dentro do parque, com 
destaque para a apresentação 
de todos os shows no Palco 
Principal e acesso aos ba-
nheiros públicos. 

No dia 19, a partir das 15h, 
o acesso ao local será apenas 
pela entrada e saída do even-
to e o Parque continuará fe-
chando normalmente, às 22h. 
Para controle e organização 
do espaço, não será autori-
zada a entrada de latinhas de 
alumínio e recipientes de vi-
dro, também não é permitido 
fumar no interior do Parque. 

Entre os dias 17 a 22 de 
agosto, o bolsão do esta-
cionamento do Parque da 
Cidade estará fechado. No 

dia 21, a Avenida Davi Lino 
estará fechada completa-
mente, das 7h às 14h e todas 
as linhas de ônibus farão o 
itinerário pela Rua Campos 
Sales, sentido R. Miguel 
Esper. Nos demais dias, a 
circulação do transporte pú-
blico não sofrerá alteração.  

Já o estacionamento na la-
teral do Parque será permiti-
do entre os dias 17 a 22, até 
às 12h. Vale ressaltar também 
que, é recomendado que esta-
cione nas ruas próximas, nos 
bairros ao redor e, os estacio-
namentos privativos ao redor 
do local estarão funcionando 
durante os dias do evento.

Maiores informações sobre 
a Feira do Bolinho Caipira 
2022 estarão disponíveis nos 
canais oficiais de comunica-
ção da FCJ. 

Registros da Feira do Bolinho Caipira 2021, no sistema Pegue e Leve, ainda 
na pandemia

Prefeitura de Jacareí lança programa 
‘60+ Saudável’ nesta sexta-feira (19)

@rotaractclubde jacareí, com 
qualquer um de nossos associa-

dos ou através do whatsapp (12) 
997033783 - com Suélen Neves.
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@ _semanariosemanariodejacarei
InstagramFacebookAcesse nossas 

redes sociais

Aproveita a indicação do Dia Nacional da Infância 
(24) como gancho para incentivo à leitura

Tratamento com ozônio propõe benefícios à saúde 
e o consumo de água direto da torneira

Mais de 3 mil pessoas participam 
de oficinas de revisão do Plano 
Diretor de Jacareí

O Palace Hotel em Poços de Caldas 
vai receber os viajores

Com o passar dos anos, al-
gumas atividades infantis fo-
ram modificadas, adaptadas 
e até transferidas para apare-
lhos eletrônicos. Apesar da 
dinâmica de vida ser diferen-
te, os livros continuam sendo 
essenciais, tanto no processo 
de educação e desenvolvi-
mento pessoal e criativo das 
crianças, como também para 
transportá-las para um uni-
verso mágico e fantástico. No 
dia 24 de agosto é celebrado o 
“Dia Nacional da Infância” e 
a Disal, referência no merca-
do editorial, fez uma seleção 
para estimular o imaginário 
dos pequenos.

A data tem o objetivo de 
promover uma reflexão so-
bre as condições de vida dos 

Potente na eliminação de 
vírus e bactérias, tem pro-
priedades antivirais, contri-
bui na purificação do sangue 
e na destruição de células 
tumorais. Esses são alguns 
dos benefícios da água ozo-
nizada para a saúde. O trata-
mento por ozônio é uma al-
ternativa mais eficaz e limpa 
em comparação aos métodos 
tradicionais, dispensando a 
necessidade de outros produ-
tos químicos. Com tantas me-
lhorias, a novidade vem ga-
nhando destaque no setor da 
construção civil. “A partir do 
residencial Francisco l, com 
previsão de entrega em maio 
de 2023, será implantado esse 
tipo de tratamento nas caixas 

Mais de 3 mil pessoas par-
ticiparam das 26 oficinas de 
revisão do Plano Diretor de 
Jacareí, realizadas em diver-
sos locais do município, de 
1º a 15 de agosto. Durante 
os encontros, todos os parti-
cipantes tiveram a oportuni-
dade de conhecer o resultado 
dos estudos feitos sobre o 
município – Leitura Críti-
ca da Cidade e Relatório de 
Monitoramento – e, ainda, 
elegeram os delegados técni-
cos e regionais.

Foram contabilizados cer-
ca de 2 mil eleitores e 170 
delegados regionais, virtu-
almente eleitos. O resultado 
ainda precisa ser homologa-
do pela Comissão Eleitoral. 
Se mantido este resultado, 
serão 255 delegados (170 
regionais e 85 técnicos).

O Plano Diretor é a lei 
municipal que orienta como 
a cidade vai crescer, incluin-
do o seu desenvolvimento 
social, econômico e ambien-

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 Caldas, onde pos-
sui piscina vulcânica estilo 
romano. O pacote inclui 2 
pernoites (sexta e sábado), 2 
cafés da manhã (sábado e do-
mingo) e 4 refeições. O va-
lor individual é R$ 1.060,00 
(Hum mil e sessenta reais) 
em apartamento duplo ou tri-
plo, crianças de 5 a 10 anos 
R$ 650,00 (seiscentos e cin-
quenta reais) e para aparta-
mento 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 
negociado na JAM.

Informações para as:  
(12) 2127-1288 ou (12) 
2127-1254  e com Del-
ma (99724.2363), Marcy 
(99784.1999), dos Even-
tos, e pelos e-mails even-
tos@jam.org.br ou jam@
jam.org.br. A JAM fica na 
Praça Independência, 126 - 
São João.

pequenos ao redor do mundo 
e defender que todos tenham 
acesso aos devidos cuidados e 
a tudo aquilo que necessitam 
para um bom desenvolvimen-
to, incluindo os direitos bási-
cos de alimentação, moradia, 
formação social e, claro, edu-
cacional.

“Quando a criança lê, seja 
mediado por um adulto ou de 
forma autônoma, ela exerce 
todo seu direito a uma infân-
cia rica em fantasia, imagi-
nação, criatividade e identi-
ficação com personagens e 
histórias, tão fundamentais 
para seu desenvolvimento 
cognitivo e psicossocial”, ex-
plica a professora e parceira 
da Disal, Clineia Candia.

O “Dia Nacional da Infân-

d’água e piscinas de todos os 
empreendimentos, visando 
maior segurança e qualidade 
aos novos moradores”, conta 
Paula Gessele, sócia-diretora 
da Gessele Empreendimen-
tos, de Itapema (SC).

Para ressaltar a eficácia da 
água ozonizada, Vera Lucia 
Folle, que atua como reven-
dedora autorizada da Aqua-
pura Tower, responsável por 
fornecer o ozônio para a Ges-
sele Empreendimentos, expli-
ca que ele é mais potente em 
relação ao cloro, atualmente o 
produto mais popular no Bra-
sil. “O ozônio é um gás na-
tural formado pelo oxigênio. 
É um poderoso bactericida, 
algicida, fungicida e viricida 

tal de maneira equilibrada e 
sempre considerando as ne-
cessidades e desejos de seus 
cidadãos.

O objetivo é garantir o bem-
-estar da população, em sua 
moradia, trabalho, transporte, 
segurança, saúde, educação, 
lazer, qualidade ambiental, 

cia” também é um momento 
para promover uma reflexão 
sobre as condições em que 
as crianças vivem no mundo 
inteiro e lutar para que todas 
tenham a mesma qualidade 
de vida. Confira indicações 
cheia de criatividade, aventu-
ras e aprendizado.

O Pequeno Príncipe – Ci-
randa Cultural

A extraordinária viagem do 
pequeno príncipe o fez conhe-
cer um pouco mais sobre a 
vida. Visitar muitos planetas, 
cativar uma raposa, conhecer 
uma pessoa grande foram al-
gumas de suas inesquecíveis 
aventuras. Encante-se com as 
histórias e monte uma imagem 
com o verso dos minilivros 

que elimina os microrganis-
mos em até 3.120 vezes mais 
rápido que o cloro. Por isso, 
e por proporcionar benefí-
cios para a saúde, cabelos 
e pele, além de garantir a 

cultura, entre outros. Como a 
cidade e as pessoas que nela 
habitam estão sempre mu-
dando e se desenvolvendo, é 
necessário que a lei do Plano 
Diretor também seja revista 
periodicamente, com o objeti-
vo de readequar as propostas 
a novas realidades.

Turma da Mônica Bem-
-Me-Quer – Caraminholas 
da cachola – Paulo Furtado

Nando acaba de se mudar 
para o bairro do Limoeiro. 
Um dia, ele escuta a tia fazer 
um comentário sobre suas 
notas. A partir de então, as 
caraminholas só crescem em 
sua cabeça. Como será que 
Nando e a Turma vão resol-
ver essa situação? Uma his-
tória divertida, para rir e se 
emocionar. Pontos de interes-
se: Texto estimula a leitura e 
a imaginação. Temas aborda-
dos: Imaginação, autoconhe-
cimento, sentimentos, emo-
ções, ansiedade, autoestima. 

Poemas do Jardim - Pe-
nélope Martins

não proliferação do mosqui-
to Aedes aegypti na caixa 
d’água, vem sendo conside-
rado o método mais seguro e 
eficaz de tratamento de água 
no mundo”. Inclusive, paí-
ses como Estados Unidos, 
França, Alemanha, Suíça e 
Holanda utilizam o ozônio 
na água da rede pública há 
aproximadamente 100 anos.

Além dos benefícios para a 
saúde, esse diferencial  possi-
bilita consumir a água tratada 
direto da torneira, dispensan-
do a necessidade de filtros. 
Já para os banhistas que uti-
lizam as piscinas, o produto 
não danifica o cabelo e nem 
resseca ou causa alergias e ir-
ritações na pele ou nos olhos, 

Saltando sobre o ga-
lho, o grilo estrila. For-
migas trabalhadeiras 
passeiam pelos canteiros 
onde dálias dançam com 
o vento. À sombra do 
jacarandá, sob o céu em 
tom lilás, canta o sabiá-
-laranjeira. Mais que 
um livro, temos aqui um 
caderno de biologia do 
pesquisador que visita os 
parques, contempla a na-
tureza e procura sempre 
uma nova espécie para 
explorar.

Os Três Porquinhos – 
Ciranda Cultural

 Cada um dos porquinhos 
construiu uma casa na flo-
resta, mas um lobo malvado 

reações que são comuns com 
o cloro.

Não são só os moradores 
que terão benefícios com o 
tratamento com ozônio. O 
meio ambiente também está 
na lista de beneficiados. A 
substância é um gás natural, 
gerado pela passagem de 
oxigênio em um ambiente de 
descarga elétrica. Logo, não 
necessita da compra, trans-
porte, armazenagem e ma-
nipulação de insumos, que 
são grandes responsáveis 
pela poluição ambiental. “O 
resultado é a água com tra-
tamento de alta qualidade, 
respeitando a saúde e o meio 
ambiente, sem gerar resíduos 
tóxicos”, completa Vera.

estava pronto para estragar 
a festa que, no caso, não foi 
convidado. E agora?

No orçamento, ao longo do 
tempo, o ozônio também pro-
mete trazer diferenças. Com 
o seu uso, há uma conside-
rável redução na necessida-
de de produtos químicos no 
tratamento da água, variando 
entre 60 e 90%. Por isso, o 
gasto é menor. No tratamento 
das piscinas, essa vantagem 
ganha ainda mais força. Com 
limpezas mais eficazes e du-
radouras, o ozônio possibilita 
o aumento do espaço de tem-
po entre cada manutenção 
e descarta uma quantidade 
menor de água. E por ser me-
nos agressivo, as chances de 
estragar e precisar trocar o 
filtro ou outros equipamentos 
são quase nulas.
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Participação dos moradores de Jacareí nas duas últimas oficinas, realizadas 
no Jardim Emília e no Parque Meia Lua

Palace Hotel em Poços de Caldas

Jardim Toscano do Palace Hotel
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Receita: Chocolate quente com chantilly Receita: Ratatouille de inverno
Ingredientes:
• 1 lata de leite conden-

sado
• 1 colher (sopa) de mai-

sena
• 1 litro de leite
• 4 colheres (sopa) de 

achocolatado em pó
• 100g de chocolate ao 

leite picado
• 1 caixa de creme de lei-

te (200g)
• 1 colher (chá) de essên-

cia de baunilha

Preparo:
Em uma panela, adicione 

o leite condensado, a mai-
sena dissolvida no leite, 
o achocolatado, o choco-
late picado e leve ao fogo 
baixo, mexendo sempre, 

Ingredientes massa:
• 2 colheres (sopa) de óleo
• 1 berinjela média corta-

da em cubos pequenos
• 1 cebola média cortada 

em fatias finas
• 1 pimentão vermelho 

médio cortado em tiras finas
• 1 abobrinha média corta-

da em fatias finas
• 1/4 de xícara (chá) de 

molho vinagrete
• 1 lata de molho de toma-

te
• 2 colheres (sopa) de 

queijo parmesão
• 1/2 xícara (chá) de quei-

jo mussarela ralado
• Margarina para untar

Molho vinagrete
• 1/3 de xícara (chá) de vi-

até engrossar levemente 
e o chocolate derreter por 
completo. Retire do fogo e 
misture o creme de leite e a 
essência. Se desejar, sirva 
acompanhado de chantilly 
pronto e polvilhado com 
raspas de chocolate ao leite.

Filme “A Filha Perdida” enfeitiça 
e embriaga o espectador

Uma das qualidades essen-
ciais de um bom contador de 
histórias é olhar para o caos 
da vida, da natureza huma-
na, e tirar dele uma jornada 
que faça sentido. Em A Filha 
Perdida, a diretora e rotei-
rista Maggie Gyllenhaal faz 
esse trabalho hercúleo com 
distinção espetacular.

Ainda mais hercúleo o tra-
balho, inclusive, porque o 
filme lançado pela Netflix é 
inspirado em um livro, assi-
nado por Elena Ferrante.

Assim, o roteiro dela brinca 
cuidadosamente com o livro, 
mudando acontecimentos e 
revelações de lugar para des-
velar para nós, os espectado-
res, uma linha narrativa mais 
clara. A protagonista é Leda 
(Olivia Colman), que tira fé-
rias em uma pequena ilha na 
Grécia após deixar as duas fi-
lhas, já crescidas, com o pai 
delas, de quem é divorciada. 
Por lá, ela topa com uma fa-
mília nova-iorquina suspeita, 
e se vê fascinada pela jovem 

Nina (Dakota Johnson), pe-
renemente exausta por causa 
da filha pequena e do marido 
quietamente ameaçador (Oli-
ver Jackson-Cohen).

Conforme Leda se envol-
ve lentamente na “guerra 
fria” dessa família, no fim 
das contas nem tão diferen-
te de tantas outras que o es-
pectador vai reconhecer da 
própria vida ou da ficção, 
acompanhamos também o 
passado da protagonista, 
durante a infância de suas 

próprias filhas. Gyllenhaal, 
assim como Ferrante, está 
interessada em adentrar os 
recônditos mais sombrios e 
inexplorados da maternida-
de como a conhecemos na 
sociedade contemporânea, 
abusando de uma fotogra-
fia (de Hélène Louvart) e de 
uma montagem (de Affonso 
Gonçalves) quase claustro-
fóbicas para frisar cada olhar 
de soslaio, gesto impensa-
do e mudança de postura de 
suas atrizes.

Tem “Blues Beatles” nesta sexta-feira 
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” se apre-
sentam para um grande show, 
nesta sexta-feira, dia 19, às 
21h no Teatro Municipal 
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 @unissonancia.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.

Advogada Marisa Migli e colegas de advocacia recebem prêmio
Foi realizado em ato so-

lene a entrega do Prêmio 
“Advocacia Cidadã”, nos 
termos do Decreto Legisla-
tivo nº 427/2020, de autoria 
dos vereadores Dr. Rodri-
go Salomon (PSDB) e Luís 
Flávio (PT).

No evento foram homena-
geados Antônio José Ferrei-

ra dos Santos, Caio Godoy 
de Oliveira, Ivan de Almei-
da Sales de Oliveira, Marisa 
Aparecida Migli, Rafaela da 
Cássia Pinheiro Gomes Ba-
tista e Shirlei Azevedo Ale-
xandre, indicados pela 46ª 
Subseção da Ordem dos Ad-
vogados do Brasil (OAB), e 
Fernanda Monteiro Vianna 

nagre de vinho branco
• 1/2 xícara (chá) de azeite
• 1 colher (sopa) de salsa 

picada
• 1 colher (sopa) de coen-

tro picado
• 1 colher (sopa) de cebo-

linha picada
• 1 colher (café) de pi-

menta-do-reino
• 1 colher (chá) de sal

Preparo:
Para o molho vinagrete, 

coloque todos os ingre-
dientes em uma tigela e 
misture bem. Em uma fri-
gideira grande, aqueça o 
óleo, misture a berinjela, a 
cebola, o pimentão, a abo-
brinha e o molho vinagre-
te. Refogue os ingredientes 

em fogo médio-alto por 6 
a 8 minutos ou até que os 
legumes estejam macios. 
Acrescente o molho de to-
mate e cozinhe por 15 mi-
nutos, mexendo de vez em 

quando. Coloque em um 
refratário untado e polvilhe 
com os queijos. Asse em 
forno médio, preaquecido 
por 15 minutos ou até que 
o queijo derreta.

Alves e Wagner Tadeu Bac-
caro Marques, indicados pelo 
Poder Legislativo de Jacareí.

Segundo o decreto, o prê-
mio é destinado aos ad-
vogados (as) que tenham 
contribuído para o desenvol-
vimento social ou garantido 
direitos essenciais aos cida-
dãos de Jacareí.
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Jacareí realiza ‘Dia D de Multivacinação’ para 
crianças e adolescentes neste sábado (20)

Jovens são chamados a combater Fake News nas eleições

Ipem-SP orienta usuários sobre o 
uso do transporte escolar 

O Bazar Brechique 
está chegando com 
peças incríveis! 

Junta Militar de Jacareí recebe certificado por qualidade no atendimento

A Secretaria de Saúde, 
irá promover, neste sábado 
(20), o ‘Dia D de Multivaci-
nação’. A ação será realizada 
nas 18 unidades de Saúde do 
município (exceto Pagador 
Andrade e UBS Central), 
das 8h às 17h, e tem o obje-
tivo de atualizar a caderneta 
de vacinação de crianças e 
adolescentes até 14 anos.

Nas Unidades de Saúde 
estarão disponíveis 17 tipos 
de imunizantes diferentes, 
que compõem o Calendário 
Nacional de Vacinação da 
criança e do adolescente.

Dentre as vacinas que es-
tarão disponíveis nas Unida-

Com o início da campanha 
eleitoral, o combate à disse-
minação de Fake News se 
torna ainda mais urgente. No 
último ano, os jovens foram 
amplamente incentivados a 
participar do processo eleito-
ral e atento a este movimen-
to, o Instituto Palavra Aberta 
desenvolveu um programa 
especial, chamado #FakeTo-
Fora que visa conscientizar os 
jovens sobre a responsabilida-
de deles na não propagação de 

Com o retorno às aulas, 
pais e responsáveis devem 
ficar atentos no momento 
da contratação do serviço 
de transporte escolar. Mui-
tos consumidores desconhe-
cem, mas o cronotacógrafo, 
popularmente conhecido 
como tacógrafo, é um equi-
pamento de uso obrigatório 
para esse tipo de condução. 
O instrumento precisa ser 
certificado para assegurar 
a confiabilidade dos dados 
registrados. Todas as infor-
mações contidas no tacógra-
fo são aceitas e utilizadas 
legalmente em caso de aci-
dentes ou denúncias de má 
condução do veículo.   

O tacógrafo indica e regis-
tra dados importantes sobre 
a condução dos veículos, 
como a distância percorrida, 
tempos de parada, direção 
e velocidade desenvolvida.  
Além do uso obrigatório, 
deve passar por verificação 
metrológica. Os ensaios 
metrológicos são enviados 
para o Ipem-SP (Instituto de 
Pesos e Medidas do Estado 
de São Paulo), autarquia do 
Governo do Estado, vincula-
da à Secretaria da Justiça e 
Cidadania, e órgão delegado 

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 

Os trabalhos realizados 
pela Junta de Serviço Mili-
tar de Jacareí se destacaram 
entre as 52 unidades da Re-
gião Metropolitana do Vale 
do Paraíba. O certificado foi 
concedido pelo Comando da 
2ª Região Militar do Exér-
cito Brasileiro e ressalta a 
‘organização e o excelente 
atendimento ao cidadão’.

O certificado foi instituído 
em julho deste ano para ho-

des de Saúde estão: Hepatite 
A e B, Penta (DTP/Hib/Hep 
B), pneumocócica 10 valen-
tes, VIP (Vacina Inativada 
Poliomielite), VRH (Vacina 
Rotavírus Humano), Me-
ningocócica C (conjugada), 
VOP (Vacina Oral Poliomie-
lite), Febre amarela, Tríplice 
viral (Sarampo, rubéola, ca-
xumba), tetra viral (sarampo, 
rubéola, caxumba, varicela), 
DTP (tríplice bacteriana), 
Varicela e HPV quadrivalen-
te (Papiloma vírus Humano).

De acordo com a Orga-
nização Mundial de Saúde 
(OMS), após dois anos de 
pandemia, foi registrada a 

informações falsas. 
O Instituto Palavra Aberta, 

por meio de pesquisas, semi-
nários e campanhas, promove 
a liberdade de expressão, a 
liberdade de imprensa e a li-
vre circulação de informação 
como pilares fundamentais 
para o desenvolvimento de 
uma sociedade forte e demo-
crática. Apoiado por algumas 
das mais relevantes instituições 
do País, como por exemplo o 
TSE, desde 2019, desenvolve 

do Inmetro, para que sejam 
feitam análises do relatório 
e disco de ensaio ou fita de 
ensaio e, no caso de aprova-
ção, é emitido o certificado 
de verificação, válido por 
dois anos em todo o territó-
rio nacional.  

É fundamental que pais 
e responsáveis de crianças 
e adolescentes usuários do 
serviço de transporte escolar 
observem a condição do ve-
ículo. Deve-se verificar se a 
van ou ônibus escolar possui 
o certificado de verificação 
do tacógrafo vigente e exigir 
desses prestadores de serviço 
a comprovação de regulari-
dade deste instrumento. Se-
gundo a lei 9.503 de 1997, 
artigo 105 do Código de 
Trânsito Brasileiro, o crono-
tacógrafo é de uso obrigató-
rio, inclusive, na condução 
escolar. É possível verificar a 
situação do instrumento por 
meio do site http://www.cro-
notacografo.rbmlq.gov.br.   

Para obter o certificado 
de verificação do tacógra-
fo o proprietário do veí-
culo deve passar por duas 
etapas: lacrar e ensaiar o 
equipamento em posto de 
ensaio credenciado pelo 

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://batui-

rajacarei.com.br/ind.../cam-
panhas-em-andamento/

Informações pelo telefone/
whats: 12-3952.8277

menagear as juntas do Esta-
do de São Paulo. “A JM de 
Jacareí é a primeira a recebê-
-lo pelo destaque, não só na 
uniformização dos trabalhos, 
mas também pelo atendimen-
to, o que é gratificante para 
todos que trabalham aqui e 
para nossos apoiadores”, co-
menta o secretário da unida-
de, José Roberto Borges.

A Junta de Serviço Mili-
tar é vinculada à Secretaria 

maior queda contínua dos 
últimos 30 anos nas vaci-
nações infantis, em todo o 
planeta. Ao todo, 25 mi-
lhões de crianças estão 
com as vacinas atrasadas. 
O Brasil está entre os dez 
países com a maior quanti-
dade de crianças com a va-
cinação atrasada.

A queda na imunização 
deixa a população mais vul-
nerável a doenças que já es-
tavam erradicadas no país, 
como o sarampo e a polio-
mielite, e que podem dei-
xar sequelas ou, até mesmo, 
causar mortes. Embora o ín-
dice de vacinação ideal seja 

o EducaMídia - considerado o 
maior programa de Educação 
Midiática do mundo e que já 
impactou mais de 4 milhões de 
alunos e 17 mil professores de 
escolas públicas brasileiras.

O #FakeToFora capacita 
educadores e estudantes de 
todo o país para que promo-
vam ações e reflexões no pre-
paro para as votações. O pro-
jeto oferece uma metodologia 
para que os estudantes criem 
um coletivo ou clube de che-

Inmetro para verificar se o 
instrumento está adequa-
do à legislação. Quem não 
cumprir a legislação sofre-
rá penalidades pelos órgãos 
de trânsito, assim como das 
fiscalizações do Ipem-SP.  

Obrigatório em todos os 
veículos de transporte, com 
peso bruto acima de 4.536 kg 
ou com capacidade para mais 
de dez passageiros, o crono-
tacógrafo é fundamental para 
a segurança em ruas e es-
tradas, sendo considerado a 
“caixa preta” de vans escola-
res, ônibus e caminhões.   

O tacógrafo contém um 
disco diagrama de papel ou 
fita que deve ser trocado a 
cada 24 horas ou a cada sete 

Prefeitura de Jacareí realiza ‘Dia D de Multivacinação’ para crianças e adoles-
centes neste sábado (20)

acima de 90%, as taxas ge-
rais de imunização têm fica-
do abaixo disso desde 2012, 
chegando a 50,4% em 2016. 

cagem, em que terão a opor-
tunidade de praticar a leitura 
reflexiva das informações.  
Os materiais são gratuitos e 
enfatizam o papel da educa-
ção midiática na construção 
da cidadania. 

O #FakeToFora é composto 
por seis módulos que podem 
ser desenvolvidos separada-
mente ou como uma trilha 
única, alinhada à proposta de 
itinerários formativos do Novo 
Ensino Médio. 

dias, e que guarda os dados 
de distância percorrida pelo 
veículo, limites de veloci-
dade e tempo de direção do 
motorista.  

Se o consumidor descon-
fiar de alguma irregulari-
dade, deve denunciar ao 
Ipem-SP pelo telefone 0800 
013 05 22, de segunda à 
sexta-feira, das 8h às 17h, 
ou pelo e-mail ouvidoria@
ipem.sp.gov.br.  

De janeiro a junho de 2022, 
o Ipem-SP verificou e certifi-
cou 95583 ensaios, fiscalizou 
5353 veículos, sendo 78 au-
tuados. Em 2021 foram veri-
ficados e certificados 198828 
ensaios, fiscalizados 6419 
veículos, sendo 61 autuados

Em 2021, a porcentagem foi 
de 60,7%, segundo informa-
ções do DATASUS do Mi-
nistério da Saúde.

A atualização da situação 
vacinal aumenta a proteção 
contra as doenças imunopre-
veníveis, evitando a ocorrên-
cia de surtos e hospitaliza-
ções, sequelas, tratamentos 
de reabilitação e óbitos.

“Estamos promovendo 
esse ‘Dia D’ porque é per-
ceptível, em todo o país, uma 
queda na vacinação de crian-
ças e jovens. A vacinação em 
massa, principalmente deste 
público, é fundamental para 
evitar surtos e, até mesmo, a 
volta de doenças já erradica-
das no Brasil”, explica Ro-
sana Gravena, secretária de 
Saúde de Jacareí.

Reservistas em atividade na Junta Militar de Jacareí 

de Segurança e Defesa do 
Cidadão da Prefeitura de Ja-
careí. E tem como atribuição 
realizar trabalhos relativos 
ao alistamento, preparo e 
execução da mobilização e 
controle da reserva, além de 
emitir a segunda via de do-
cumentos, declarações e cer-
tidões, bem como assegurar 
ao cidadão a regularização 
de sua situação perante o 
Serviço Militar.
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