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Benedicto Lencione e 
Esther Rosado falam sobre 
o 7 de setembro

Assinado termo para início do ‘Pós-medida’, 
destinado a jovens egressos da Fundação Casa

Campanha Setembro Amarelo salva vidas 
“A vida é a melhor escolha”

Jacareí sedia seminário sobre prevenção de 
riscos em caso de desastres naturais

Eleição do Conselho de Promoção da 
Igualdade Racial reúne representantes 

Leite Integral e Molho 
Fugini são as 
necessidades do BPR

“Ação solidária em prol dos 
asilos de Jacareí” é neste 
sábado no Spany

Hotel Palace em Poços de 
Caldas recebe viajores em 
restaurante refinado 

Jacareí recebe show 
“Tributo a Elton John”

‘Dia de Campo’ é promovido 
e lançado programa para 
criação de rotas rurais

Volta a ser presencial o 
‘Desfile de 7 de setembro’, 
em Jacareí

“SANDUBEM” terá 
novidades e música ao vivo
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Revisão do Plano Diretor de Jacareí supera 
números de capitais brasileiras

Foi sucesso total a 
32ª Feijoada do Lar 
da Acácia, ocorrido 
no sábado dia 27 de 
agosto, na sede do Lar 
da Acácia. Por volta de 
mil pessoas compare-
ceram e passaram a tar-
de curtindo a deliciosa 
feijoada. Página 5

Odete Guerra comen-
ta em seu texto “Não 
são apenas detalhes” 
sobre os sentimentos 
de culpa, perdas ou 
frustações, que quando 
acumulados se tornam 
um peso muito difícil 
de transportar. 
Página 2

Página 6

Neste sábado, dia 3, 
às 17 horas, na Sala 
Mario Lago terá a 
apresentação da peça 
“ Vamos Cuidar do 
Tempo? A peça é 
encenada pelo grupo 
@cirurgiosdaalegria 
em prol da Casa da 
Alegria. Página 3
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A 3ª fase da revisão do Plano Diretor de Jacareí chegou ao fim batendo recordes de participação popular 
na comparação com outros municípios. Ao longo de 15 dias de oficinas, dedicadas à capacitação da 
população, coleta de propostas de alteração à principal lei que rege o planejamento territorial, e eleição 
dos delegados que terão direito a votar nas ideias que efetivamente integrarão o projeto de lei.
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O jornal mais lido da cidade

de Jacareí e Região

Semanário
Ano 27 - Edição 1485 - Jacareí (SP), 2 de Setembro 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

Não são apenas detalhes

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

Enquanto pensava sobre o 
texto que escreveria, ouvi no 
rádio a música “Dentro de 
um abraço”, do Jota Quest, 
que dizia: “o melhor lugar do 
mundo é dentro de um abraço, 
pro mais velho ou pro mais 
novo, pra alguém apaixona-
do, alguém medroso, tudo que 
a gente sofre num abraço se 
dissolve, tudo que se espera 
ou sonha, num abraço a gen-
te encontra”. Logo, vieram à 
mente as imagens dos dife-
rentes abraços: entre pais e 
filhos; entre amigos, irmãos, 
parceiros amorosos; em mo-
mentos de luto; na comemoração do gol de 
um time; ou em si mesmo - quando a força 
e a coragem parecem esvair. De imediato, 
ocorreu-me as pessoas que não gostam de 
abraços, porque têm dificuldade de se entre-
garem a esse carinho, que envolve um ato de 
confiança. Mas deixemos esta temática para 
outro momento. Assim, os abraços são dados 
de muitas formas e com diferentes significa-
dos.  Costumo pensar que eles “falam” por 
nós tanto na dor quanto na alegria, porque 
acolhem várias emoções, sejam boas, como 
a alegria, a sensação de proteção, a compre-
ensão, a segurança, fazendo bem emocional 
e fisicamente; sejam ruins, como a tristeza e 
o medo, causando apreensões. Estudos mos-
tram, cientificamente, que pessoas que foram 
mais abraçadas quando crianças demons-
tram menos sintomas de estresse emocional 
e agressividade na vida adulta. E, além de 
reduzirem o estresse, o medo e a ansiedade, 
os abraços são capazes de abrandar sintomas 
de depressão, de pânico, de solidão, de aban-
dono, entre outros sentimentos. O abraço re-
cebido de uma outra pessoa, em uma aproxi-
mação com aquele que podemos dar em nós 
mesmos, cada um à sua maneira, provocará 
um despertar de sentimentos e transformações 
pela sensação de proteção e compreensão. Na 
clínica, as pessoas compartilham suas emo-
ções não resolvidas, necessidades que não 
foram atendidas, situações dolorosas em que 
se sentem assustadas, do sentimento de falta, 
do estranho que as habitam e da instabilidade 
que se apodera delas, cujos males originam 
da bagagem emocional que vão acumulando 
ao longo dos anos. Acontecimentos doloro-
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Agosto - Setembro - 2022
Bicentenário da Independência

1822 - 7 de Setembro - 2022
No dia 19 de agosto de 1822, 

a Câmara Municipal de Jaca-
reí enviou uma mensagem de 
boas-vindas ao príncipe D. Pe-
dro, que se encontrava no Vale 
do Paraíba, com destino à São 
Paulo. Partiu de Jacareí o ca-
pitão Rafael José de Machado, 
encarregado dessa missão.

A carta era a seguinte.
19/agosto – 1822 - Vila de Ja-

carehy – Senhor – A Câmara da 
Vila de Jacarehy representando 
o povo da mesma, cujos trans-
portes de alegria pela fortuna, 
que esperam de ver face a face 
o Adorado Príncipe Regente e 
Perpétuo Defensor do Reino do 
Brasil; são os mais enérgicos; 
aparece, genuflexa em presença 
de Vossa Alteza Real, por meio 
de seu enviado o Capitão Rafael 
José Machado, o encarregado 
de, em nome da mesma Câmara 
e Povo, saudar com o mais sub-
misso respeito à Augusta Pes-
soa de Vossa Alteza Real, e pa-
tentear os leais sentimentos do 
grande amor e obediência desta 
parte de fiéis Súditos para com 
a Sagrada e Adorável Pessoa de 
Vossa Alteza. E espera que seus 
tão francos e leais sentimentos 
sejam acolhidos com aquela 
Real e Sublime Bondade que 
Vossa Alteza tão beneficamente 
prodigaliza a todos os Brasilei-
ros, aos quais foi.  A. dado pelo 
Ente Supremo nos dias de Sua 
Misericórdia e Bondade para 
Rege-los, e perpetuamente De-
fendê-los. Deus perpetue a vida 
preciosa de Vossa Alteza para 
glória e prosperidade do Brasil. 
Jacarehy, dezenove de Agosto 
de mil oitocentos e vinte e dois 
– Lino José de Moraes, Juiz 
Presidente; Bento José Maria-
no; Miguel Leme da Silva; Jo-
aquim José Ferreira; Alexandre 
José Soares. (Seguiram-se mais 

17 assinaturas)

No dia 22 de agosto D. Pe-
dro entrou em Jacareí. O ma-
jor Francisco de Castro e Melo  
conta como aconteceu.

“Veio daí (Taubaté) a Ja-
careí, onde ao chegar foi en-
contrado por grande número 
de cavaleiros, a cuja frente 
achava-se o capitão mor, seus 
irmãos e cunhados”

O capitão mor da Vila era 
Claudio José Machado e seus 
irmãos Bento Lúcio Machado 
(depois 1º Barão de Jacareí) e 
o capitão Rafael José Machado. 

Sabe-se, que D. Pedro e sua 
comitiva hospedaram-se em Ja-
careí, e tradicionalmente conta-
-se que o pouso foi num modes-
to sobrado que existia no Largo 
da Matriz.

No dia seguinte, 23 de agos-
to D. Pedro seguiu viagem e 
aí aconteceu um fato inusitado 
contado por Leôncio do Amaral 
Gurgel. 

“O Príncipe D. Pedro, devido 
sua pouca idade, era de um gê-

nio um tanto afoito. Quando ele, 
acompanhado de sua Guarda de 
Honra, se dirigia do Rio de Ja-
neiro para São Paulo, antes do 
célebre dia 7 de Setembro, ao 
chegar junto ao Rio Paraíba, nas 
imediações de Jacareí encon-
trou uma barca completamente 
enfeitada e atapetada, que es-
tava a sua espera, para o trans-
portar ao outro lado do Rio. D. 
Pedro, porém, impaciente espo-
reou o seu cavalo que atraves-
sou o Rio a nado. Chegando a 
outra margem, com os calções 
completamente molhados, o 
guarda Adriano Gomes de Al-
meida, que na estatura, corpo, 
etc., igualava com D. Pedro 
emprestou-lhe seus calções, fi-
cando com os do Príncipe”.

Edição:
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Benedicto Sergio Lencioni

Recordações de Sete de setembro
Desde o início de agosto, o 

colégio ficava em polvorosa. 
Depois de uma manhã cheia de 
exercícios de português, mate-
mática, física e filosofia, os ra-
pazes do “científico” voltavam à 
tarde e se apuravam nos ensaios 
da fanfarra, a melhor da região; 
faziam malabarismos com as 
baquetas (há quanto tempo eu 
não dizia nem escrevia esta pa-
lavra!), caixinhas e surdos; tinha 
até marimba aquela fanfarra. 
Trombone, trompete, clarim...

As meninas escovavam o 
uniforme de casimira inglesa 
(um calor desgraçado, como é 
possível isso?), uma boina linda 
com distintivo da escola, uma 
blusa impecavelmente branca, 
as meias, a gravata vermelha, 
os sapatos brilhando; algumas 
poucas, as mais bonitas, eram as 
“balizas” e davam piruetas, usa-
vam um bastão todo enfeitado e 
tinham o direito de mostrar as 
pernas na frente de todos. O ca-
belo ia amarrado num “rabinho 
de cavalo” cheio de laquê que a 
mãe enrolara com “bobies”.

Faixas que iam de um lado a 
outro na rua, abrindo o desfile de 
Sete de Setembro, data gloriosa 
que fazia tremer os corações; 
D. Pedro a cavalo, no meio das 
alas, as meninas adoravam por-
que o rapaz que fazia o papel de 
D. Pedro era o mais bonito do 
colégio, escolhido pela profes-
sora de ‘Artes”, aquele cabelo 
tão preto e cheio de ... de... uma 
meleca parecida com gel e óleo 
Palmolive, comprava-se a tal 
gelatina (Glostora) na farmácia, 

misturava-se água quente. Que 
tempos felizes (e havia, natural-
mente, poucos carecas preco-
ces, o povo era cabeludo, sem 
conservantes, aditivantes no 
gel colorido que cada um passa 
hoje ...).

O desfile começava à sete em 
ponto, em frente à Prefeitura. 
Não sei quantos disparos de 
bala de canhão, um clarim, o 
prefeito e a primeira-dama e o 
repique das fanfarras de todos 
os colégios que ali se juntavam.

E o sol escaldante.
E a gente marchava como sol-

dados, muitos desmaiavam.
Minha mãe fazia leite com 

Toddy para nós três; a gen-
te tinha que comer pão com 
manteiga pra não desmaiar na 
rua, não fazer feio e ter que ser 
levados pelos bombeiros ves-
tidos de gala, a postos, na cal-
çada (nunca entendi por que os 
bombeiros ficavam ali; agora, 
escrevendo, acho que saquei a 
coisa: eles estão acostumados a 
salvar vidas e a administração 
do colégio e da cidade nos en-
tregavam nas suas mãos, aque-
les uniformes também de gala, 
perfilados, botas engraxadas 
como os nossos sapatos. Se não 
me engano, a graxa era Nugget 
ou algo parecido).

As bandeiras no alto, tão lin-
das as meninas e os meninos 
enluvados, com uma espécie 
de cinta, um porta-bandeira... 
As bandeiras tremulavam e nós 
éramos tão orgulhosos do país. 
Um dia, num sete de setembro 
qualquer da minha vida, fui de-

signada a carregar a bandeira. 
Ainda sinto o seu peso de vento, 
seu cheiro de guardado, as luvas 
brancas, o gosto da vida.

Então, paramos em frente às 
autoridades no velho palanque 
(que não era, evidentemente, 
esses caminhões que guardam 
candidatos), a coluna esticada, o 
queixo orgulhoso, as duas mãos 
segurando o” auriverde pendão 
da minha terra que a brisa do 
Brasil beija e balança...”, como 
escreveu Castro Alves.

E chorei.
E o Hino Nacional foi tocado 

pela banda da cidade (As cida-
des tinham bandas, minha gen-
te!). Todos adoravam o desfile.

Depois, fomos para casa. Mas 
antes, dobramos a bandeira com 
carinho e entregamos à orien-
tadora. No ano seguinte, mas 
haveria. A gente tinha certeza 
do ano seguinte e era o fim da 
década de 1950...

E eu, menina de 8 anos, cho-
raria outra vez durante a execu-
ção do Hino Nacional.

Alguns anos depois, o golpe 
militar de 64 deixou isso mais 
barulhento, mas mais triste. 
Embora as fanfarras tocassem, 
havia um silêncio, um grande 
silêncio dentro de todos nós. 
Nem discursos havia. Havia 
medo.

E estupidez.

Esther Rosado é psicanalista 
e professora de Redação e Lite-
ratura. Ocupa a cadeira 17, pro-
fessora Philomena Pinheiro, da 
AJLetras.
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Esther Rosado

sos, decepções, sentimento de 
culpa, perdas, ressentimen-
tos, frustrações, injustiças e 
mágoas, quando acumuladas, 
tornam-se um peso muito di-
fícil de transportar. Quando se 
ignoram os sentimentos, ou os 
suprime, eles se tornam fortes, 
igualmente, as emoções real-
mente poderosas se acumulam 
no interior, com uma força 
sombria que envenena tudo, 
desestabilizando a capacidade 
de enfrentar adversidades, e o 
controle sobre as suas reações. 
À vista disso, a compreensão 
de quem se é - com capaci-

dade para conviver com as cicatrizes, afetos, 
desafetos, lutos, frustrações, de maneira har-
moniosa, sem culpas e angústias, reconhecer 
o que sente e importa, não deixando passar 
por cima dos seus sentimentos e experiências 
emocionais - permite vivenciar uma mudança 
de olhar sobre si e para o outro, como num 
gesto de abraçar e cuidar de si próprio, de 
suas emoções. Com ajuda de um profissio-
nal, aprender a abraçar e escutar as próprias 
angústias sentidas, dores escondidas, emo-
ções mal resolvidas e deixadas pelo caminho, 
expectativas sobre coisas que não mudam, a 
espera de um acontecimento, tal como o ga-
nho de mais dinheiro, a melhora em seus rela-
cionamentos, o aparecimento da pessoa certa, 
tudo é um convite para abraçar a si próprio, 
para que os abismos mentais e a percepção 
distorcida de si possam ser iluminados. Do 
mesmo modo, um nascimento psíquico diante 
do desconhecido - o sair da caverna - vislum-
bra aspectos nunca antes percebidos de sua 
existência, e gera um equilíbrio entre a alegria 
e a dor, na gênese de momentos tão únicos 
e especiais. Pensando no abraço e como ele 
pode ajudar, de diferentes formas, concordo 
com a escritora Louise Hay quando diz que 
apenas se nos amarmos, se amarmos a vida, 
poderemos amar o outro, amenizando as situ-
ações que a vida nos impõe. E você, concorda 
com os versos, “tudo que a gente sofre num 
abraço se dissolve?”

Odete Alves da Silva Guerra dos Santos - Psi-
cóloga clínica há mais de 30 anos, mestrado pela 
universidade de Taubaté, Formação em Psicanáli-
se. Lecionou nas principais faculdades da região. 

Sobrado que existia no Largo da Matriz e onde se diz que D. Pedro posou 

A OAB Jacareí, Salesópolis e Santa Branca, realizou na terça-feira, dia 30 de agosto, 
a Solenidade de Entrega de Carteiras aos novos advogados inscritos na 46 subseção. 
Foram entregues 18 carteiras. Parabéns!
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Campanha Setembro Amarelo salva vidas 
“A vida é a melhor escolha”

O suicídio é um importan-
te problema de saúde pública, 
com impactos na sociedade 
como um todo. Segundo dados 
da Organização Mundial de 
Saúde - OMS, todos os anos, 
mais pessoas morrem como re-
sultado de suicídio do que HIV, 
malária ou câncer de mama - ou 
guerras e homicídios. 

Entre os jovens de 15 a 29 
anos, o suicídio foi a quarta 
causa e morte depois de aci-
dentes no trânsito, tuberculose 
e violência interpessoal. Trata-
-se de um fenômeno complexo, 
que pode afetar indivíduos de 
diferentes origens, sexos, cultu-
ras, classes sociais e idades. 

As taxas variam entre paí-
ses, regiões e entre homens e 
mulheres. No Brasil, 12,6% 
por cada 100 mil homens em 

comparação com 5,4% por 
cada 100 mil mulheres, mor-
rem devido ao suicídio. As ta-
xas entre os homens são geral-
mente mais altas em países de 
alta renda (16,6% por 100 mil). 
Para as mulheres, as taxas de 
suicídio mais altas são encon-
tradas em países de baixa-mé-
dia renda (7,1% por 100 mil). 

Mundialmente, a taxa de 
suicídio está diminuindo, com 
a taxa global diminuindo de 
36%, diminuições variando de 
17% na região do Mediterrâ-
neo Oriental a 47% na região 
europeia e 49% no Pacífico 
Ocidental. Mas na Região das 
Américas, as taxas aumenta-
ram 17% no mesmo período 
entre 2000 e 2019. 

Embora alguns países te-
nham colocado a prevenção 

do suicídio no topo de suas 
agendas, muitos permanecem 
não comprometidos. Atual-
mente, apenas 38 países são 
conhecidos por terem uma es-
tratégia nacional de prevenção 
do suicídio. 

Desde 2014, a Associa-
ção Brasileira de Psiquiatria 
– ABP, em parceria com o 
Conselho Federal de Medici-
na – CFM, organiza, em ter-
ritório nacional, o Setembro 
Amarelo®. O dia 10 deste mês 
é, oficialmente, o Dia Mundial 
de Prevenção ao Suicídio, mas 
a iniciativa acontece durante 
todo o ano. Atualmente, o se-
tembro Amarelo® é a maior 
campanha anti estigma do 
mundo! Em 2022, o lema é “A 
vida é a melhor escolha! ” E 
diversas ações já estão sendo 

desenvolvidas. 
Se informar para aprender e 

ajudar o próximo é a melhor 
saída para lutar contra esse 
problema tão grave. É muito 
importante que as pessoas pró-
ximas saibam identificar que 
alguém está pensando em se 
matar e a ajude, tendo uma es-
cuta ativa e sem julgamentos, 
mostrar que está disponível 
para ajudar e demonstrar em-
patia, mas principalmente le-
vando-a ao médico psiquiatra, 
que vai saber como manejar a 
situação e salvar esse paciente.

Fonte e informações: Asso-
ciação Brasileira de Psiquia-
tria – ABP

| setembroamarelo@
abp.org.br;  Conselho Fe-
deral de Medicina – CFM; 
(61) 3445-5940 | impren 

sa@portalmedico.org.br.
Em Jacarei não tem o CVV 

(Centro de Valorização da 
Vida). Em São José dos Cam-

pos fica na Rua Prof. Alfredo 
César, 134 - Jardim Paulista

Horário: 7 as 23h diariamen-
te. Tel: 188

Leite Integral e Molho Fugini 
são as necessidades do BPR

“SANDUBEM” terá novidades 
e música ao vivo

Hotel Palace em Poços de Caldas recebe viajores em restaurante 
refinado repleto de variedades

“Ação solidária em prol dos 
asilos de Jacareí” é neste 
sábado no SpanyO BPR- Batuíra Projeto 

Renascer está com a cam-
panha para arrecadação de 
molho de tomate tradicional 
Fugini de 340g e leite longa 
vida integral para confeccio-
nar as tradicionais e delicio-
sas super-lasanhas.

As doações podem ser le-
vadas para o BPR de segunda 
à quinta-feira das 8h às 16h e 
na sexta-feira, das 8h às 15h, 
ou na Fraternidade Espírita 
Cristã Batuíra antes das ati-
vidades.

O Batuíra Projeto Renascer 
fica na Rua Roberto Lopes 
Leal, 1370- Jardim Santa Ma-
ria. A Fraternidade Espírita 

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 caneca personalizada. O 
evento terá lanches deliciosos 
com vários sabores e este ano 
terá inclusive o Sandubem ve-
getariano para você se deliciar.

O evento do Rotaract Club 
de Jacarei, será realizado no 
dia 10 de setembro, às 19 h na 
Casa da Amizade, a segunda 
edição da campanha “SAN-
DUBEM” com muitas novi-
dades 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 

A Ação Solidária em Prol 
dos Asilos de Jacareí, orga-
nizada pela OAB Jacareí, 
Salesópolis e Santa Branca 
e pelas Lojas Maçônicas de 
Jacarei, retoma as atividades 
neste sábado, dia 3, das 08h 
às 20h, no Spany Atacadista.

Você pode doar fralda 
adulto; leite, café, alimen-
tos secos, material de lim-
peza e higiene.

Para quem tem interesse em 
fazer parte dessa campanha e 
ajudar ao próximo sendo vo-
luntário, entre em contato com 
os organizadores, através do 

Cristã Batuíra fica na Avenida 
Guido Martins Moreira, 146- 
Jardim Santa Maria. Mais in-
formações 3952-8277.

inclui o lanche e um Chopp ou a 
opção de um refrigerante e você 
ainda ganha de brinde uma ca-
neca personalizada do evento.

O 2º Sandubem, tem a finali-
dade de arrecadar fundos para a 
realização dos próximos proje-
tos do clube.

O Rotaract Club de Jacareí 
é um clube de jovens volun-
tários que realizam projetos 
para ajudar a cidade de Jaca-
reí, com assistência a ONG’s 
da cidade, distribuição de ali-
mentos, roupas, festas de dia 
das crianças em comunida-
des carentes, distribuição de 
presentes de natal e o projeto 
“Água para todos”, que já le-
vou água para os moradores 
do Bairro do Poço em Jacareí.

Os Viajores do Bem, continu-
am com as jornadas de viagens. 
Além do passeio que propor-
ciona descontração e diversão, 
os viajores também colaboram 

WhatsApp: (12) 98141.7807 
– 99715.7123 – 99799.1275 
e 99711.4315.  Ação Solidária 
em prol dos asilos de Jacarei, 

acesse o link: https://www.fa 
cebook.com/profile.php?id 
= 1 1 4 9 6 4 3 9 6 9 1 7 1 7 8 & 
ref=br_rs

Para prestigiar o evento 
e ajudar é só adquirir o in-
gresso através do direct do 
instagram @rotaractclubde 
jacareí, com qualquer um de 
nossos associados ou através 
do whatsapp (12)997033783 
- com Suélen Neves.

com a JAM. Nos dias 25, 26 e 
27 de novembro, seguem para a 
Poços de Caldas, e ficarão hos-
pedados no Hotel Palace.

Os quartos e as suítes dis-
põem de mó-
veis de época 
que variam de 
estilo simples 
a sofisticado e 
oferecem Wi-
-Fi gratuito, TV 
e frigobar. Al-
guns têm área 
de estar sepa-
rada e/ou TV 
com tela plana. 

Serviço de quarto disponível.
O café da manhã completo, 

além de um bar em estilo inglês 
e um restaurante refinado que 
serve pratos regionais e inter-
nacionais. Outras comodidades 
incluem uma piscina mineral 
natural de inspiração romana, 
além de sauna, spa e academia.

Além da beleza e clima agra-
dável, Poços de Caldas fica lo-
calizada em uma bucólica es-
tância hidromineral no Sul de 
Minas Gerais. Suas águas, com 
propriedades alcalinas, sulfuro-
sas e termais, atraem famílias e 
casais que chegam para conferir 

de perto a fama dos relaxantes 
banhos de imersão e percorrer 
as dezenas de fontes espalhadas 
pela cidade. O pacote inclui 2 
pernoites (sexta e sábado), 2 ca-
fés da manhã (sábado e domin-
go) e 4 refeições. O valor indivi-
dual é R$ 1.060,00 (Hum mil e 
sessenta reais) em apartamento 
duplo ou triplo, crianças de 5 a 
10 anos R$ 650,00 (seiscentos 
e cinquenta 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 reser-
va pode ser negociado na JAM. 

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

“Vamos Cuidar do Tempo? ” acontece 
neste sábado dia 3

Neste sábado, dia 3, às 17 
horas, na Sala Mario Lago 
terá a apresentação da peça 
“ Vamos Cuidar do Tempo? 
A peça é encenada pelo gru-
po @cirurgiosdaalegria em 
prol da Casa da Alegria. A 
entrada é 1 kg de alimento 
não perecível e as vagas são 
limitadas (são apenas 100 luga-
res). Os ingressos são gratuitos 
e liberados com 30 minutos de 
antecedência, conforme ordem 
de chegada. 

“Vamos Cuidar do Tempo?” 
É um espetáculo de teatro para 
o público infantil produzido 
em 2016 pelos Cirurgiões da 
Alegria (finalista do Prêmio 
Brasil Criativo 2016), com o 
título provisório de “Alimen-
tação é Coisa Séria! ”. A apre-

sentação se baseia na relação 
entre a dupla de palhaços, os 
amigos Acerola e Gaguelho, 
voltada para o entretenimento 
de crianças, jovens e adultos, 
demonstrando de maneira lúdi-
ca a questão do uso do tempo, 
com a modernidade, e o quanto 
essa relação influencia a vida 
pessoal e social das famílias 
(qualquer formação parental 
ou por afinidade, de pessoas 
que convivem diariamente de 

maneira protetora e afetuo-
sa). É também uma história 
que valoriza a importância 
da amizade para superar os 
problemas, e a questão da 
relação do tempo com a mo-
dernidade. Há tempo para 
tudo: brincar, viver, sonhar, 
trabalhar, conviver, cuidar... 

e tempo de conhecer o dia a dia 
de dois grandes amigos, que 
sabem aproveitar o tempo mui-
to bem, os palhaços Acerola e 
Gaguelho.

Mais informações ou ajuda 
entre em contato. Cirurgiões da 
Alegria Tel.: (19) 3442-4651 
/ 99236-5145. E-mail: conta 
to@cirurgioesdaalegria.org.
br -  www.cirurgioesdaale 
gria.org.br https://www.face 
book.com/CirurgioesAlegria/
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7 de setembro- Dia da Independência do Brasil

Jacareí sedia seminário 
sobre prevenção de 
riscos em caso de 
desastres naturais

Prefeitura de Jacareí assina termo para início 
do programa ‘Pós-medida’, destinado a jovens 
egressos da Fundação Casa

‘Dia de Campo’ é promovido e lançado novo programa 
‘Circuito Terras Históricas’ para criação de rotas rurais

“A independência do Bra-
sil aconteceu em 7 de se-
tembro de 1822, quando, 
supostamente, d. Pedro (fu-
turo d. Pedro I) proclamou 
o grito da independência às 
margens do Rio Ipiranga, na 
atual cidade de São Paulo. 
Com isso, o Brasil rompeu 
sua ligação com Portugal e 
consolidou-se como nação 
independente.”

O 7 de setembro é um dia 
extremamente importan-
te para a nossa história. A 
memória coletiva em nosso 
país consolidou essa data 

Durante esta semana, a 
Defesa Civil de Jacareí se 
reúne com representantes 
de outros seis municípios 
vizinhos para tratar da pre-
venção de riscos em caso de 
desastres naturais.

O seminário, que teve iní-
cio na terça-feira (30) e se-
gue até esta sexta-feira (2), 
no auditório do Viveiro Mu-
nicipal ‘Seo Moura’, gira 
em torno da temática Pla-
nos municipais de redução 
de riscos (PMRRS) e Plano 
Integrado de Gestão de Ris-
cos de Desastres Naturais, 
da Unidade de gerencia-

A Prefeitura de Jacareí, por 
meio da Secretaria de Assis-
tência Social, assinou, na ma-
nhã da quarta-feira (31), um 
termo de cooperação para o 
início da execução do progra-
ma ‘Pós-medida’ no municí-
pio. Trata-se de uma iniciativa 
do Governo do Estado de São 
Paulo, para acompanhamen-
to de adolescentes e jovens 
egressos da Fundação Casa 
(Centro de Atendimento So-
cioeducativo ao Adolescente).

A assinatura foi realizada no 
salão nobre do Paço Munici-
pal, com a presença do prefei-
to Izaias Santana, do secretário 
de Estado da Justiça e Cidada-
nia e presidente da Fundação 
Casa, Dr. Fernando José da 
Costa, da secretária municipal 
de Assistência Social, Juliana 
Dualibi, da juíza da Vara da 

Para promover e incentivar 
o turismo rural em Jacareí, a 
Prefeitura, por meio da Secre-
taria de Desenvolvimento Eco-
nômico, lançou na sexta-feira 
(26), na Fazenda Reserva Mário 
Vieira, no bairro Jardim Coli-
nas, o programa ‘Circuito Ter-
ras Históricas’.

O objetivo é criar um circuito 
rural, para atrair os turistas. Para 
isso, será feito um levantamento 
do patrimônio cultural, históri-
co e natural de Jacareí, criação 
de rotas e, também, sinalização 
turística, para facilitar o acesso, 
seja para carro ou ciclistas que 
frequentem os locais.

O evento, que foi realizado 
em parceria com o Sindicato 
Rural, Sebrae e Senar (Serviço 
Nacional de Aprendizagem Ru-

como o dia em que d. Pedro 
realizou o grito da nossa 
independência, sendo esse 
acontecimento um marco 
de fundação de nosso país. 
Apesar disso, os historiado-
res atualmente não têm cer-
teza se d. Pedro realizou, de 
fato, o Grito do Ipiranga.

Sendo considerado um 
dos marcos fundadores, a 
data é entendida como um 
momento importante para 
a memória coletiva do bra-
sileiro e, por isso, deve ser 
celebrada. A importância da 
data é facilmente identifi-

mento de recursos hídricos 
(UGRH102).

De acordo com o diretor 
da Defesa Civil de Jacareí, 
Ronaldo Cezar Sandi, o ob-
jetivo dos encontros é a atu-
alização das áreas de risco 
dos municípios e conscien-
tizar os participantes sobre 
a importância da criação do 
PMRR (Plano Municipal de 
Redução de Risco).

Além de Jacareí, partici-
pam do encontro represen-
tantes da Defesa Civil de 
São José dos Campos, Iga-
ratá, Santa Isabel, Jambeiro, 
Santa Branca e Guararema.

Infância e Juventude de Jaca-
reí, Dra. Fernanda Ambrogi, e 
da promotora de Justiça Dra. 
Jaqueline Navajas, entre ou-
tras autoridades.

“Existem questões que são 
de responsabilidade dos muni-
cípios, como, por exemplo, os 
jovens e adolescentes egressos 
da Fundação Casa. Mas nós 
temos o entendimento que 
os jovens acabam retornando 
para o mundo do crime por 
falta de oportunidades. Então, 
é, sim, papel do Estado ajudar 
as Prefeituras nesse processo, 
de capacitar e acompanhar es-
ses adolescentes, para que eles 
sigam suas vidas de maneira 
digna”, explica Dr. Fernando.

O programa ‘Pós-medida’ 
foi instituído pelo Conselho 
Nacional de Justiça e tem 
como objetivo acompanhar 

ral), contou com a participação 
de aproximadamente 100 pro-
prietários de áreas rurais da ci-
dade, empresários e autoridades 
municipais.

No local, o público presente 
participou de palestras do Se-
brae, Comtur (Conselho Mu-
nicipal do Turismo), ‘Agência 
Receptiva Jacarehy Turismo’, 
sobre o perfil do turista que vi-
sita a cidade, e também da Se-
cretaria de Segurança e Defesa 
do Cidadão, sobre as ações que 
são realizadas para promover a 
segurança no campo.

A partir do encontro, será 
realizada uma consultoria do 
Sebrae com todas as proprie-
dades, para preparar os em-
preendedores rurais a receber 
o turista. Entre essas áreas, há 

cada pelo fato de que ela é 
um feriado nacional e é um 
dos três feriados que co-
memoram acontecimentos 

adolescentes no pós-cumpri-
mento de medidas socioedu-
cativas, a fim de reinseri-los 
na sociedade e reduzir a rein-
cidência de atos infracionais.

Com a implantação do ‘Pós-
-medida’, serão executadas 
políticas públicas de acompa-
nhamento de jovens e adoles-
centes egressos, estimulando 
novas oportunidades, como 
a formação acadêmica e a in-

locais com potencial para pes-
queiros, alambiques, além de 
espaços para prática de espor-
tes e contato com a natureza, 
que podem se tornar aptos a 
receber turistas que buscam 
esse tipo de turismo.

O ‘circuito modelo’ será ini-

O Lar Fraterno da Acácia e seus atendidos, agrade-
cem aos apoiadores e patrocinadores que viabilizaram 
a realização da 32° Feijoada do Lar da Acácia:
Apoiadores: Semanário de Jacareí; Arroz Fantástico; Ar-
teofício; DM; Eco Dry Lavanderia; Spani; Vanguarda TV; 
Polícia Militar; Prefeitura de Jacareí; Guarda Civil; Saae; 
Secretária de Esportes;  Secretária de Mobilidade Urbana; 
Secretária de Saúde; Maçonaria de Jacareí; Arquitetos da 
Harmonia; Integridade e Justiça; Sementes do Amanhã; 
Fraternidade Feminina; Ordem Demolay.
Patrocinadores: Associação Comercial e Industrial de Ja-
careí; ACJ Contabilidade; Alex Ball Arte Culinária; Canal 
1; Comercial do Vale; Construiza;  Dentalpar; Domus De-
cor; Escola de Dança Elena Dubodelova; Federal Invest; 
Grupo Carinho; Grupo Netseg; Grupo R Dois Cappelli; 
Grupo Sabin; Laboratório São José;  Laboratório Unidade 
Médica; Motiro Securitizadora; NBS; Padaria Paris; Pron-
toclin;  Siccob Vale Paraiba; Sicredi; Silva Leão; Souza 
Anselmo; Visão Plena; Zitune Incorporações.

marcantes da história brasi-
leira (os outros são o Dia de 
Tiradentes e o Dia da Pro-
clamação da República).

O 7 de setembro só foi 
transformado em feriado 
nacional durante o gover-
no de Eurico Gaspar Dutra, 
o primeiro presidente do 
Brasil após a ditadura de 
Vargas. Essa lei decretou a 
existência de sete feriados 
no calendário brasileiro e 
foi reforçada e modificada 
por uma lei assinada duran-
te o governo de Fernando 
Henrique Cardoso. As duas 
leis foram as seguintes: 
Lei nº 662, de 6 de abril de 
1949; Lei nº 10.607, de 19 
de dezembro de 2002.

As comemorações da 
independência no Brasil 
acontecem sobretudo nas 
grandes cidades do Brasil 
e são marcadas por desfi-
les realizados pelo Exército 
brasileiro.”

(Referencia: SILVA, Daniel 
Neves. “7 de setembro – Dia 
da Independência do Brasil”; 
Brasil Escola. Disponível em: 
https://brasilescola.uol.com.
br/datas-comemorativas/7-
-setembro-dia-independencia-
-brasil.htm. Acesso em 01 de 
setembro de 2022)

Seminário com representantes da Defesa Civil da região segue até sexta-feira (2)

serção profissional, bem como 
a participação na vida comu-
nitária, garantindo os direitos 
fundamentais da inclusão e 
protagonismo social.

Durante o evento, jovens 
que estão cumprindo medidas 
socioeducativas na Fundação 
Casa de Jacareí realizaram 
uma apresentação musical, 
cantando e tocando músicas 
de autoria própria.

ciado com a rota entre os bairros 
Campo Grande e Bom Jesus, 
que, futuramente, será ampliado 
para toda a região rural, como 
é o caso da Estrada do Pinhal, 
Remedinho, Pagador Andrade, 
São Benedito Fógio (Lagoi-
nha), entre outros.

Prefeitura de Jacareí assina termo para início do programa ‘Pós-medida’

‘Dia de Campo’ foi realizado em uma fazendo no bairro Jardim Colinas

Jacareí recebe show “Tributo a Elton John”
Jacareí recebe o musical 

“Tributo a Elton John”, no 
dia 1 de outubro, a partir das 
20 horas, no Teatro Municipal 
Ariano Suassuna. Inédito na 
cidade, o show foi criado em 
2016 e é estrelado por Zégui 
Muricy e banda. A direção mu-
sical é de Ed Lucas e a organi-
zação de Jorge Pontual – On 
Time Consulting.

Com uma seleção primoro-
sa, o show, que tem uma hora 
e meia de duração, já é consi-
derado um dos maiores tributos 
ao músico britânico Elton John. 
O evento já passou por cidades 
como São Paulo, São José dos 
Campos, Santa Branca, Caça-
pava, Campos do Jordão, Cara-
guatatuba e Vassouras.

Os ingressos são limitados 
e estão sendo vendidos pela 

plataforma Sympla: https://
www.sympla.com.br/evento/
tributo-a-elton-john/1679035

O cantor Zégui Muricy (José 
Guilherme de Siqueira Mu-
ricy) também é tecladista, di-
retor e produtor artístico. Tem 
uma longa carreira artística, 
em reconhecidas casas de São 
José dos Campos na década de 

90, como Sobrado, London, 
Chopetisco, entre outras. Ele 
fundou ainda, em 1994 a reno-
mada banda Gostoso Veneno, 
que se apresentou em muitos 
eventos na região. 

O Teatro Municipal de Jaca-
reí (SP), fica na Av. Engenheiro 
Davi Monteiro Lino, S/N, Jar-
dim Marcondes
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com Inez Valezi

Foi sucesso total a 32ª Feijoada do Lar da Acácia, ocorrido no sábado dia 27 de agosto, na sede do Lar da Acácia. Por volta de mil pessoas compareceram e passaram a tarde curtindo 
a deliciosa feijoada e ouvindo os artistas, Perninha de grilo com Forró; professores E.L.M Jacareí com Pop rock; Paula Davis-acústico e o talentoso cantor Daniel Netho, além da boa 
conversa. Veja flashes de Sandra Barbosa e todas as fotos em www.semanario.com.br
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Volta a ser presencial o ‘Desfile de 7 de 
setembro’, em Jacareí

Revisão do Plano Diretor de Jacareí supera 
números de capitais brasileiras

Plano Diretor: candidatos a delegado técnico têm até 5 de setembro para apresentar recurso

Eleição do Conselho Municipal de Promoção da 
Igualdade Racial reúne representantes da sociedade 

Contribuinte tem até 
este mês para solicitar 
isenção de IPTU

Educação divulga inscrições para o ano letivo de 2023 
para alunos que estão fora da rede pública municipal

Depois de dois anos longe 
das “avenidas”, a Prefeitura 
de Jacareí, por meio da Se-
cretaria de Educação, retoma, 
em 2022, o Desfile Cívico de 
7 de setembro. Com o tema 
“Jacareí Conect@ndo ODS 
– 200 Anos da Independência 
do Brasil”, o Desfile Cívico 
de 7 de setembro será realiza-
do presencialmente neste ano. 

A cerimônia é preparada 
pela Prefeitura de Jacareí, por 
meio da Secretaria de Educa-
ção e demais secretarias mu-
nicipais que participam como 
apoiadoras do evento. 

A 3ª fase da revisão do Pla-
no Diretor de Jacareí chegou 
ao fim batendo recordes de 
participação popular na com-
paração com outros municí-
pios. Ao longo de 15 dias de 
oficinas, dedicadas à capa-
citação da população, coleta 
de propostas de alteração à 
principal lei que rege o plane-
jamento territorial, e eleição 
dos delegados que terão direi-
to a votar nas ideias que efe-
tivamente integrarão o projeto 
de lei, foram registradas 3.047 
participações nos eventos, 

Os candidatos a delegado 
técnico na revisão do Plano 
Diretor de Jacareí, que tive-
ram as candidaturas indeferi-
das, têm até o dia 5 de setem-
bro (próxima segunda-feira), 
para apresentar recurso. Para 
apresentar a documentação 
complementar, basta acessar 

As escolas municipais par-
ticipantes serão: 

EMEIF Adélia Pereira Braz 
Rossi, EMEF Barão de Ja-
careí, EMEF Célia Guedes, 
EMEF Claudia Maria Gas-
par Queiroz do Prado, EMEF 
Conceição Aparecida Maga-
lhães Silva e EMEIF Pres-
bítero Mábito Shoji. Entida-
des participantes: 1. Tiro de 
Guerra 02-051;  2. Polícia 
Militar; 3. Estação de Bom-
beiros de Jacareí; 4. Secre-
taria de Segurança e Defesa 
do Cidadão (Guarda Civil – 
Defesa Civil); 5. Associação 

foram eleitos 255 delegados 
regionais e técnicos, e foram 
registrados 607 protocolos 
com propostas de alteração à 

o site da Prefeitura, na pá-
gina do AtendeBem Online, 
pelo link: jacarei.sp.gov.br/
termo-de-responsabilidade-
-atendebem-online/. Ali, 
deve-se informar o número 
do processo de inscrição e 
acrescentar as informações 
solicitadas.

“Criança Especial” de Pais 
e Companheiros – Cepac; 6. 
Jam Mantenedora; 7. Asso-
ciação de Pais de Autistas de 
Jacareí – Apajac; 8. Centro 
de Convivência dos Idosos – 
Casa Viva Vida; 9. Secretaria 
de Educação (6 Escolas); 10. 
Secretaria de Mobilidade Ur-
bana (Com Emef Tito Máxi-
mo); 11. Secretaria de Espor-
tes e Recreação; 12. Escola 
Estadual Professor Aderbhal 
de Castro; 13. Colégio Al-
phaville Anglo Jacareí; 14. 
Colégio Anglo Jacareí – En-
sino Fundamental; 15. Insti-

lei municipal.
Segundo a equipe técnica, 

responsável pela coordena-
ção do processo, o resultado 

Conforme o art. 21 do edi-
tal que regulamenta as ofici-
nas de revisão do Plano Dire-
tor de Jacareí, os interessados 
em concorrer a uma vaga de 
delegado técnico tinham que 
apresentar os seguintes do-
cumentos: documento oficial 
de identidade e registro pro-

tuo Máximo de Educação; 16. 
Associação Doutores Colori-
dos; 17. Associação Esportiva 
Jacareí Rugby; 18. Instituo 
Social Projeto Paulo Graça; 
19. Liga Jacareinse de Capo-
eira; 20.  Ordem Demolay; 
21. Clube Desbravadores; 22. 
Clube De Aventureiros – Igre-
ja Adventista do Sétimo Dia; 
23. Moto Clubes de Jacareí e 
Região; 24. Carros Antigos e 
Amigos do Fusca.

O Desfile Cívico de 7 de se-
tembro será realizado na Av. 
Nove de Julho, Centro – Ja-
careí, das 9h às 12h. 

é superior ao registrado em 
grandes capitais como Belo 
Horizonte, Recife e Natal, 
que realizaram, recentemen-
te, as revisões de seus planos 
diretores. A capital mineira 
promoveu sua revisão em 
2017 e, à época, elegeu 243 
delegados, divididos entre 
os setores técnico, popular 
e empresarial. Em Natal, no 
Rio Grande do Norte, foram 
eleitos 140 delegados. Já em 
Recife, capital de Pernambu-
co, foram eleitos 90.

Na comparação com o 

fissional ou diploma, além de 
carta de intenções informan-
do sobre a atuação profissio-
nal ou acadêmica do candi-
dato na área de planejamento 
territorial, e os motivos pelos 
quais o candidato tinha inte-
resse em participar da revi-
são do Plano Diretor.

número de propostas apre-
sentadas de revisão, Jacareí 
também chegou a números ex-
pressivos. Ao todo, foram re-
gistrados 607 protocolos com 
propostas de alteração à lei do 
Plano Diretor (que ainda pre-
cisam passar pela avaliação da 
comissão responsável). Na ca-
pital do Rio Grande do Norte, 
foram apresentadas 304 pro-
postas de alteração ao plano 
diretor local. Já em Campinas, 
com mais de 1,2 milhão de ha-
bitantes, a população apresen-
tou 173 ideias de alteração à 

A carta terá, ainda, que 
ser acompanhada de docu-
mentação comprobatória da 
atuação profissional ou aca-
dêmica, como artigo cien-
tífico, declaração, anotação 
de responsabilidade técnica 
(ART), entre outros.

Durante as oficinas, foram 

3ª fase do processo de revisão do Plano Diretor de Jacareí teve resultado 
superior ao registrado em capitais brasileiras

lei que trata do planejamento 
territorial local.

A fase final da revisão do 
Plano Diretor de Jacareí está 
prevista para ocorrer em no-
vembro deste ano, quando 
será realizada a Conferência 
da Cidade. Na ocasião, os de-
legados regionais e técnicos 
se reunirão no EducaMais 
Jacareí (Avenida Eng. Davi 
Monteiro Lino, 3.595), para 
votar nas propostas de revisão 
que efetivamente integrarão 
o projeto de lei a ser encami-
nhado à Câmara Municipal.

eleitos 255 delegados, sen-
do 170 delegados regionais 
e 85 técnicos. Os delegados 
eleitos terão direito a votar, 
durante a Conferência da Ci-
dade, nas propostas de revi-
são que integrarão o projeto 
de lei a ser enviado à Câmara 
Municipal.

No sábado (27), eleitores de 
Jacareí compareceram às urnas 
para definir os representantes da 
sociedade civil organizada, que 
vão compor o Conselho Muni-
cipal de Promoção da Igualdade 
Racial (CMPIR). Foram com-
putados os votos ao longo das 
sete horas de votação, que ocor-
reu durante todo o dia, em seção 
eleitoral na Câmara Municipal 
de Jacareí.

Segundo informações da 
Comissão Eleitoral, respon-
sável pela organização do 
pleito, a votação ocorreu de 
forma tranquila. Para votar, 
o eleitor apresentou, na se-
ção eleitoral, o título eleitoral 
ou um documento oficial de 
identidade, como carteira de 
identidade, carteira de moto-
rista ou carteira de trabalho.

Para garantir a confiabilidade 
da votação, a Prefeitura elabo-
rou protocolos de procedimen-
to, para evitar eventuais tentati-
vas de fraude. No dia anterior à 
votação, as urnas de lona foram 
examinadas e lacradas em um 
ato público, que contou com a 
participação de representantes 
de entidades candidatas.

Durante a votação, foi utili-
zado um sistema de checagem 
dupla de eleitores, pelo qual era 
verificado se o eleitor estava re-
gularmente inscrito em uma das 
seções eleitorais do município. 
A Comissão Eleitoral já deu 
início à contagem dos votos e 
o resultado será publicado em 
edição do Boletim Oficial do 
Município.

O Conselho Municipal de 
Promoção da Igualdade Racial 

terá composição paritária, entre 
o Poder Público e a Sociedade 
Civil, e será constituído por 14 
membros e seus respectivos 
suplentes, que serão nomeados 
e empossados com a formação 
de sete representantes do Poder 
Público Municipal e sete repre-
sentantes da Sociedade Civil 

Organizada.
A eleição é para seis vagas 

habilitadas, distribuídas da se-
guinte forma: uma para o Movi-
mento Negro, uma para a Orga-
nização Defesa das Mulheres, 
duas para Entidades Culturais 
nas Diversas Modalidades e 
duas para a Matriz Africana.

A votação ocorreu na Câmara Municipal de Jacareí, no sábado (27)

A Prefeitura de Jacareí, por 
meio da Secretaria Municipal 
de Educação, abriu inscrições, 
online, para o ano letivo de 
2023 para quem está fora da es-
cola pública (pré-escola, 1º ao 
5º ano e EJA), até 5 de setem-
bro, pelo link: inscricao2023.
educajacarei.com.br.

O prazo para solicitar a 
isenção de IPTU para 2023, 
em Jacareí, encerra-se em 
30 de setembro. Quem ainda 
não fez o pedido só tem até o 
fim deste mês para realizá-lo. 
A Prefeitura de Jacareí, por 
meio da Secretaria de Finan-
ças, alerta os interessados a 
não deixar para a última hora.

“É importante fazer o re-
querimento antes, pois caso 
necessite de alguma docu-
mentação, a pessoa ainda 
tem tempo para providenciar. 
Além de não perder tempo, 
enfrentando filas”, ressalta 
a diretora de Administração 
Tributária interina, Elisange-
la Moraes.

A solicitação pode ser feita 
presencialmente, no Atende-
Bem (Praça dos Três Pode-

Para as creches, as inscri-
ções para 2023 também serão 
online e deverão ser realiza-
das de 1º a 23 de setembro 
pelo link: educajacarei.com.
br/creche.

Mais informações podem 
ser obtidas pelo site: educaja-
carei.com.br.

res, 73), de segunda a sexta, 
das 8h às 16h.

A isenção de IPTU está 
prevista na Lei 4982/2006. 
No caso de aposentados e 
pensionistas, entre os requi-
sitos para solicitar a isenção, 
é necessário que o interessa-
do possua um único imóvel 
e tenha renda inferior a 22 
VRM (Valor de Referência 
do Município), sendo que o 
valor atualizado de cada uni-
dade corresponde a R$ 80,30.

Há outras categorias que 
também podem solicitar a 
isenção de IPTU, confor-
me a legislação, como ex-
-combatentes de guerra, 
pais adotivos e pessoas com 
deficiência que não tenham 
condições de prover o pró-
prio sustento.

AtendeBem, no Paço Municipal. Contribuinte tem a opção de solicitar isenção 
de forma online
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