Foto: Art Clicks

Foto: Divulgação

Foto: Google Street View

Edição 1338 - 23 de Agosto de 2019 - Ano 26 - Distribuição gratuita - Venda proibida

A JAM comemora 50
anos com jantar dançante e muita música
na sexta-feira, dia 13
de setembro, às 21h, no
Buffet Dona Lucy. No
dia do seu aniversário, 9
de setembro, às 9h, haverá um ato ecumênico
na instituição. Página 3

No sábado, dia 24, a partir
das 19 horas, o Instituto Novos Sabores vai organizar o
2º Festival do Hambúrguer
Vegano no Colégio Antônio Afonso, em Jacareí.
Com aparência e gosto de
carne, o Futuro Burguer é
feito sem nada de origem
animal. Página 3

Miguel comemorou 1 aninho
no sábado dia
17. Os pais Alex
e Melissa e o
irmãozinho Vítor
organizaram a
festa como tema
Baby Sharck.
Página 5

Bairro Vila Ita passará por processo de
regularização da Fundação Pró-Lar

Página 6

Fotos: Semanário

Cursos de Desenho Artístico e
Xilogravura têm inscrições abertas

Página 3

O Semanário recebeu uma reclamação dos
leitores do Jardim Emília: uma fileira de tubos
para estrutura de água e esgoto subterrânea foi
deixada a beira da rua Paschoal de Oliveira Dias
na terça-feira, bloqueando inclusive um ponto
de ônibus. Até o final da quinta-feira, porém,
aparentemente nenhuma equipe do SAAE havia
começado qualquer trabalho no local. Os munícipes estão incomodados com a situação

Crianças de 6 meses a 1 ano devem
ser vacinadas contra o sarampo
Página 6

Violência Doméstica e Familiar
é tema de ciclo de palestras

Página 6

Caixa lança linha de crédito
imobiliário atualizada pelo IPCA

Página 6

Encontro de Mestre e Discípulo
marcam campeonato de Judô

Página 4

JAM leva viajores para Poços de
Caldas em Novembro

Página 2
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Opinião
18 – 1962 - GRUPO ESCOLAR “BARÃO DE JACAREÍ”
Inaugurado no dia 18 de
agosto de 1962 pelo prefeito
Antonio Nunes de Moraes
Junior, após a inauguração
do Mercado Municipal e do
Grupo Escolar “João Feliciano”. A fita simbólica foi cortada pela viúva do deputado
Silva Prado, conhecido pelos
amigos como “Bilé” e que foi
capitão, ex-combatente na II
G.Guerra. Falou também o
Dr. Francisco Morato diretor
do IPESP que falou do Plano de Ação do Governo de
São Paulo. Por último falou
o deputado Abreu Sodré, presidente da Assembleia Legislativa do Estado. Terminada a
cerimônia os visitantes percorreram a exposição de fotos
dos edifícios construídos pelo
Governo do Estado.
19/1822 – Vila de Jacarehy
– Senhor – A Câmara da Vila
de Jacarehy representando o
povo da mesma, cujos transportes de alegria pela fortuna,
que esperam de ver face a
face o Adorado Príncipe Regente e Perpétuo Defensor do

Agosto

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
submisso respeito à Augusta
Pessoa de Vossa Alteza Real,
e patentear 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 Brasileiros, aos quais foi.
A. dado pelo Ente Supremo
nos dias de Sua Misericórdia
e Bondade para Regê-los, e
perpetuamente Defendê-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 Mariano; Miguel Leme da Silva;
Joaquim José Ferreira; Ale-

Democracia em Construção
xandre José Soares. (Seguiram-se mais 17 assinaturas)
Portaria em Resposta:
Manda S.A.R. o Príncipe
Regente pela Secretaria de
Estado Interina, participar à
Câmara da Vila de Jacarehy,
que lhe foi apresentada pelo
Capitão Rafael José Machado, a Congratulação de
19 do corrente, na qual patenteiam os seus leais sentimentos de grande amor e
respeito à Sua Real Pessoa:
S. A. R. há por bem agradecer-lhes. Paço de Taubaté 21
de agosto de 1822. Assinado
Luiz de Saldanha da Gama –
Está conforme João de Carvalho Raposo. – (A Gazeta
do Rio de Janeiro, agosto de
1822 – Ana Luiza)
21 – 1966 – Encontram-se
em andamento nesta cidade,
os serviços de abertura de
nova avenida ligando a praça Raul Chaves ao bairro do
Avareí. Essa artéria terá duas
pistas largas com canteiro
central; receberá revestimento asfáltico e será arborizada.
É obra do prefeito José Cristóvão Arouca.

Democracia ainda é uma construção em nosso país. Este regime não existe apenas pelo voto
livre, em um dia específico, após
propagandas partidárias cansativas. Liberdade de expressão,
liberdade de mídia, direito de se
vincular a um partido político ou
não, manifestar apoio ou desagrado diante de uma ação de nossos representantes são elementos
que compõem o jogo democrático. Temos ainda outros.
Podemos aprender com o que ocorre em outras nações. A Suécia é um exemplo invejável.
Em sua obra “Um País Sem Excelências e Mordomias”, a jornalista Cláudia Wallin oferece um
espectro surpreendente, e uso essa palavra espectro diante do assustador sistema democrático que
vigora na república parlamentarista nórdica.
Em um país que cobra excessivos impostos,
mais do que ocorre no Brasil (acredite!), a fiscalização por órgãos independentes, sem vinculação partidária e sem interferência do governo
é taxativo na verificação das contas do governo,
com alto grau de exigência, como por exemplo
compreender que um político pode pegar um táxi
em raras exceções, pois o comum é usar o transporte público.
Além disso, prestação de contas, dados disponíveis para o público das ações do governo,
inclusive e-mails oficiais, e a exigência de uma
conduta verdadeiramente ilibada é marcante na
rigorosa sociedade sueca. O político deve viver
como aqueles que ele representa, desde seu salário até o que decide gastar. Como ostentar uma
vida pomposa diante de seus eleitos?
A expressão teto de vidro ganha outras cono-

tações na Suécia. E, no que diz
respeito a este país, trata-se de
sua notável transparência, pois
não há nada a esconder dos jornalistas ou do cidadão “comum”.
São tetos, paredes, gavetas, salas
de “vidro”, no que diz respeito
a compreensão que a sociedade
atingiu na fiscalização de seus
governantes. Sobre fiscalização,
existe também a figura do ouvidor, que na verdade é um órgão
composto por vários funcionários
que passam o “pente fino” na administração pública, que podem ser chamados para dar satisfação de qualquer ação, gasto considerado impróprio ou negligência.
Todas estas ações, entre outras mais, são parte
da rotina deste país. E a aceitação por parte dos
políticos é mais comum do que nos parece no
Brasil. Aliás, a concepção de que eles são iguais
a qualquer cidadão de seu país se expressa inclusive na ausência de pronomes de tratamento tão
sacramentados em nosso país. Aqui, muitos políticos vivem vida de reis absolutistas, com cardápios desconhecidos em nossa cultura alimentar e
regalias tais que muitos de nós nem conseguimos
conceber.
Aliás, este país que mais impostos do que o
nosso, oferece resultados impressionantes na
qualidade da saúde, educação, sistema de transporte e demais serviços públicos. Os suecos
pagam e ficam felizes, nós, pagamos e ficamos
aborrecidos. Em um país como o nosso, como
nas palavras do geógrafo Milton Santos, temos
a nossa “cidadania mutilada” e muito ainda a
aprender sobre democracia.

Professor Gustavo Montoia é mestre e
doutor em geografia

Espaço Aberto

Para nunca mais brotar
Os seres humanos estão,
cada vez mais, se acostumando a tudo quanto antes nos
ofendia como pessoas e nos
perturbava como cidadãos
éticos.
Por que a humanidade está
cada vez mais indiferente? As
mídias sociais teriam alguma
“culpa” nisso, propagando e,
portanto, banalizando os sentimentos, emoções?
Assaltante invade ônibus,
mata-se livremente, um governador comemora a morte
em frente às câmeras, guerras
começam ao vivo, queimadas
ardem durante dias e dias até
que os satélites fotografem
e alertas de todo o mundo
soem como indignação. Para
alguns, as florestas não existem... só existe indiferença
pela natureza e nós, os humanos partes da Natureza.
Chuva com material particulado, cinzas do que foi
verde, céu cor de chumbo,
fumaça das queimadas. Na
segunda, a floresta pôs-se
a chorar sobre São Paulo e

muitas outras cidades. Olhei
para o céu preto e, sem saber por que, passou-me um
arrepio na alma. Vai ver, eu
tinha sentido ali o sopro da
morte das árvores, as folhas
sibilando seu grito de socorro. À noite, já em casa, assisti à barbárie que nos tocou a
todos nós. Fiz companhia ao
choro das árvores. Dizem que
ela, a floresta, vai desaparecer. Mas eu acho que, bem
antes, os maus políticos vão
desaparecer. Para nunca mais
brotar.
Mas, por agora, a indiferença plena e absoluta nos alcança como cidadãos éticos,
criaturas, humanidade.
13 milhões de brasileiros
sem trabalho, 2,7 milhões
de crianças que trabalham.
Infância roubada.. E a indiferença e o desamor.
Até aonde vamos?
A dor do outro, da Natureza, é sentida em nós como um
bafo de morte e desolação. A
indiferença é o mal do mundo? Crianças também são

parte da Natureza de pernas
rápidas e gargalhadas. Crianças são a alegria de Deus nesta Terra de indiferentes que
negam evidências.
E os indiferentes, doentes
da alma, caminham entre o
fogo, os escombros e a dor.
De olhos deliciados, esquecidos de que tudo é ciclo, círculo que se abre e se fecha e
que qualquer folha que morra
por nossa culpa, qualquer árvore ou criança, qualquer rio
que se polua, qualquer mar
que receba plástico e sujeira,
qualquer uma dessas criaturas vivas nasceu do amor de
Deus.
E não se pode matar Deus.
Mas os analfabetos em História e amor serão alcançados
um dia pela mão pesada dos
indiferentes que os colocarão
no devido lugar.
Esther Rosado é psicanalista, professora de Literatura
e Redação. E-mail: estherosado@uol.com.br

JAM leva Viajores para Poços de Caldas
A Jacareí Ampara Menores
leva seus viajores a uma bela
viagem nos dias 29, 30 de novembro e 1° de dezembro com
saída na sexta-feira (29), às 6h.
O pacote inclui duas pernoites
no Palace Hotel, conhecido por
sua estrutura composta por salão
de jogos, quartos confortáveis,

jardins, piscina vulcânica em estilo romano e atrações musicais
todas as noites.
O pacote contém as principais
refeições da viagem, 2 cafés da
manhã (sábado e domingo) e 4
refeições que são: jantar de sexta, almoço e jantar de sábado e
almoço de domingo.
O valor individual é
R$ 890 em apartamento duplo ou triplo, R$

1.080 para apartamento single e
R$ 550 para crianças de 5 a 10
anos. Os preços podem ser parcelados ou pagos à vista. Restam
poucos lugares mas ainda há
tempo de você fazer sua reserva.
Informações: (12) 2127-1288
ou (12) 2127-1254 – na JAM com
Mariva, Vânia, Denise ou Bruna,
e pelos e-mails eventos@jam.
org.br ou jam@jam.org.br.
A JAM fica na Praça Independência, 126- São João.

Coluna Opinião edição 1337
O Semanário recebeu do leitor Antonio de Moraes uma resposta a coluna escrita na edição
passada pelo Benedito Sergio Lencioni. Confira:
Prezados Editores
Ref. Coluna Opinião - “VERGONHA” Edição nº 1337
Meus calorosos aplausos ao colunista Dr. Benedito Sergio Lencioni.
Sua manifestação retrata com absoluta sabedoria a nossa igual indignação pela falta de
responsabilidade e respeito para com a nossa
cidade no caso do Forum da comarca de Jacareí.
Nosso mais absoluto apoio ao digníssimo professor, historiador, e cidadão que prestou inestimáveis serviços à nossa sociedade como ho-

mem público, vereador, Presidente da Câmara,
Prefeito por dois mandatos e guardião da história de nossa cidade.
A casa que abriga o poder judiciário, hoje, é
simbolo não de justiça, mas de desleixo, irresponsabilidade e falta de respeito para com o
povo desta cidade. Uma ‘VERGONHA”.
Espero que um grande movimento popular se
levante para despertar as autoridades constituidas e responsáveis.
Att
ANTONIO ALVES DE MORAES

Book Parque Itinerante tem sua 6ª edição

A comunidade do bairro Cidade Salvador, em Jacareí, teve
uma tarde especial dedicada à
leitura no sábado dia 17, com
a realização da sexta edição
do Book Parque Itinerante,
promovida pelo grupo de mobilização social do programa
Parceria pela Valorização da
Educação (PVE) com o apoio
da Suzano e Prefeitura de Jacareí. O evento terá uma série de
atividades gratuitas, das 13h às
17h, em frente à EMEF Prof.
Joaquim Passos e Silva.
A iniciativa faz parte das ações
de mobilização social do PVE e
dos programas “Jacareí Cidade
Leitora” e “Matematicando”, realizado pela Secretaria Municipal de Educação, e teve oficinas
sobre higiene, saúde, arte, contação de histórias e cubo mágico,
além de apresentações de dança,
música, capoeira, teatro musical
com libras, exposição de artesanato e doação de livros.
“Chegamos a mais uma edição
do Book Parque Itinerante, re-

forçando a proposta de estimular
a leitura e envolver comunidades
de bairros afastados do centro da
cidade em atividades culturais.
O grupo de mobilizadores está
engajado em melhorar a educação pública e tem participado
ativamente dos eventos, com
uma média de 250 participantes
a cada edição. Isso reflete positivamente no cotidiano escolar,
com alunos mais interessados e
participativos”, afirma Adriano
Martins, consultor de Desenvolvimento Social da Suzano.
O Book Parque Itinerante começou a ser realizado no ano
passado com o intuito de estimu-
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de Jacareí e Região

O jornal mais lido da cidade
Empresa Jornalística Semanário de Jacareí LTDA – ME
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www.semanario.com.br
semanariojacarei@hotmail.com | classificado@semanario.com.br

lar vivências culturais e apresentar o universo literário de forma
lúdica e prazerosa para estudantes e comunidade. As primeiras
edições foram promovidas no
distrito de São Silvestre e nos
bairros Rio Comprido, Parque
Meia-Lua e Pedramar.
Em 2019, a quinta edição ocorreu na Feira dos Trilhos, em junho, e estão previstas mais duas
até o fim do ano (em setembro,
no Igarapés, e em novembro, no
Santo Antonio da Boa Vista).
Além disso, os mobilizadores
do PVE também participam da
FLIJ (Feira Literária de Jacareí),
em outubro.

Tel (12) 3952-1888
10 mil exemplares

Conecte-se conosco!
semanario.com.br || facebook.com/semanariodejacarei
twitter.com/semanarioonline
Acesse a página Inez Valezi no Facebook:
www.facebook.com/InezValeziSociais
Distribuição gratuita e dirigida em todos os prédios comerciais e residenciais, condomínios fechados, centro comercial, órgãos públicos, indústrias, pontos de entrega estratégicos, bancas e bairros: Jardim Sta. Maria, Prolongamento do Sta. Maria, Pque. Brasil, Pque Nova América, V. Pinheiro, Jardim Mesquita, Avareí, Jardim Bela Vista,
Jardim Liberdade, Jardim Leonídea, Jardim América (Fogaça), Cidade Jardim, Clube de Campo, Jardim Flórida.

Tel.: 3952-1888
Jardim Toscano do Palace Hotel

O restaurante do Hotel

semanario.com.br || facebook.com/semanariodejacarei
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hambúrguer, alface, tomate e
queijo vegetal.
De acordo com a presidente do Instituto, Rosana
Midori, o objetivo é mostrar
que na alimentação do dia a
dia e, mesmo em lanches
rápidos, é possível escolher
opções mais saudáveis, o
hambúrguer do futuro tem
a mesma quantidade de proteína que um hambúrguer
de origem animal, não possui glúten e ingredientes
transgênicos, é feito a partir
da proteína isolada da ervilha, soja e grão de bico,

com a cor da beterraba que
imita o sangue.
Os lanches custarão apenas 10 reais e a renda será
revertida para a ONG organizadora do evento. O Instituto Novos Sabores é uma
entidade sem fins lucrativos que visa a divulgação
da alimentação sustentável e preservação do meio
ambiente de forma ética. A
entrada é franca e o visitante ainda contará com uma
feira de artesanato, doces
e bebidas artesanais, venda
de produtos naturais e ali-

Delícias e emoções deverão
marcar os 50 anos da JAM

Muitas delícias serão servidas na festa de 50 anos da
JAM, com jantar dançante e
muita música boa na sexta-feira, dia 13 de setembro,
às 21h, no Buffet Dona
Lucy. O cardápio da noite que será composto por
entradas: azeitonas pretas,
caponata de berinjela, patê
de pimentão vermelho, mini
pão francês, grissipi, enroladinho de queijo e esfiha
de carne; as saladas: pepino
com cream cheese e gergelim, acelga com uva verde
e molho de mostarda e mel
e salpicão de legumes; os
pratos principais: agnolotti
verde de ricota com nozes,

Sede da JAM na Praça da Independência

penne alho e óleo, molhos
de tomate com manjericão
e bechamel, frango ao molho de laranja, arroz branco, batata soutê e lagarto ao
molho madeira com champignons, e a sobremesa que

será um bolo branco com
recheio de abacaxi e sorvete
de creme.
Ato Ecumênico - No dia
de aniversário da JAM, segunda-feira, dia 9 de setembro, às 9h, haverá na quadra da instituição um ato
ecumênico com as palavras
do pastor Edson Rodrigues,
o orador espírita Francisco
Américo Lopes Anselmo e
uma missa católica com o
padre Edinei Evaldo Batista. O evento é aberto a todos
que quiserem participar.
Os convites para o Jantar
Dançante e mais informações sobre os eventos podem ser adquiridos pelos
telefones: (12) 2127-1288,
2127-1272 e 2127-1254.
A JAM, onde acontece o
ato ecumênico, fica na Praça da Independência, 126São João.
O Buffet Dona Lucy, local
do Jantar Dançante é na Avenida Ademar Pereira de Barros, 914 - Jardim Santa Maria

mentos orgânicos.
Criado em Junho de 2014,
o Instituto Novos Sabores
realiza inúmeros eventos

como: feijoada, festival da
pizza, coxinha vegana, a
tradicional feira Agroveg no
Largo do Riachuelo (que a

partir do mês de setembro
se chamará Feira Novos
Sabores), além de outros
festivais como a Feira do
Bolinho Caipira e o Fórum
Regional de Veganismo e
Sustentabilidade; também
oferece cursos para quem
quer desfrutar de uma alimentação mais saudável.
A ong possui um canal no
youtube onde ensina receitas fáceis, práticas e saudáveis para o dia a dia, quem
quiser conferir o endereço
é www.youtube.com/novos
sabores

Exposição de Sérgio Fujiki
acontece em São José dos Campos
Uma exposição realizada realizada no CenterVale Shopping
até 3 de setembro que retrata a
Embraer nos últimos 20 anos,
sob a ótica do fotógrafo com
mais tempo de serviços prestados a empresa de aviação com
sede em São José dos Campos.
A exposição tem o nome
“Memorial de Aviação Embraer
- pelas lentes de Sérgio Fujiki”,
no Piso Dutra. Fotógrafo com
maior tempo de serviços prestados à Embraer, Fujiki reuniu
para a mostra 16 fotos tiradas
para a fabricante de aviões ao
longo de 20 anos.
Com mais de 40 anos de experiência no mercado fotográfico, Sérgio Fujiki alia aos seus
trabalhos inovação e qualidade. Especializado também em

Fotos: Divulgação

No sábado, dia 24 de Agosto, a partir das 19 horas, o
Instituto Novos Sabores vai
organizar o 2º Festival do
Hambúrguer no Colégio Antônio Afonso, em Jacareí. O
Futuro Burger é um hambúrguer vegetal, lançado recentemente por uma empresa
brasileira que em 1 mês de
funcionamento já está valendo mais de 100 milhões de
dólares. Com aparência de
carne, gosto de carne e consistência de carne, ele é feito
sem nada de origem animal.
Será servido com pão de

Foto: Divulgação

Jacareí tem o 2º Festival de Hamburguer Vegano

eventos sociais e casamentos,
sua carreira foi construída com
base em anos de conhecimento,
aperfeiçoamento de técnica e
sensibilidade, criando assim a
aura para a captação de momentos únicos.
A exposição “Memorial de
Aviação Embraer - pelas lentes
de Sérgio Fujiki” tem entrada
gratuita e pode ser visitada de
segunda-feira a sábado, das 10h
às 22h, e aos domingos e feria-

dos, das 13h às 20h.
Serviço: Exposição “Memorial de Aviação Embraer - pelas
lentes de Sérgio Fujiki”.
Data: até 3 de setembro de
2019. De segunda-feira a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos e feriados, das 13h às 20h.
Local: Piso Dutra – Próximo
à Zara. Av. Dep. Benedito Matarazzo, 9403 - Jardim Oswaldo
Cruz - São José dos Campos/SP.
Entrada gratuita

Cursos de Desenho Artístico e
Xilogravura têm inscrições abertas
O Curso de Desenho Artístico e Xilogravura está com
inscrições abertas até o dia
6 de setembro, das 8 às 21h
no Educamais Jacareí, na Av.
Eng. Davi Monteiro Lino
3595, Jd. Marcondes. A ação
tem como objetivo a difusão
destas técnicas e suportes para
os interessados.
O curso de Desenho Artístico será ministrado pelo
coordenador de Programas
Educativos Claudio Ferraz,
que apresentará aos alunos as
noções básicas de desenho.
Os participantes receberão, ao
final do curso, um certificado
de 40 horas.
No curso de Xilogravura,
os alunos aprenderão, além da
própria xilogravura, a monotipia, gravura em relevo e outras técnicas de gravura com
ponta seca. O curso será ministrado pelo educador Rildo
de Oliveira, que também oferecerá aos alunos certificado
de 40 horas.
As aulas de Desenho Artístico terão início no dia 9
de setembro e encerrarão
no dia 20 de novembro. Já
o curso de Xilogravura começará no dia 10 de setembro e vai até o dia 21 de novembro. Ao final dos cursos
será realizada uma mostra
artística com os trabalhos
produzidos pelos alunos,
no Espaço Tomie Ohtake
do EducaMais Jacareí.
Informações:
Desenho Artístico – Duas
turmas, 8 vagas por turma.
Horário turma manhã: segunda e quarta-feira, das 9h
às 11h;
Horário turma tarde: segunda e quarta-feira, das
14h às 16h.
Xilogravura – Duas turmas, 15 vagas por turma
Horário turma manhã: terça
e quinta-feira, das 9h às 11h;
Horário turma tarde: terça e
quinta-feira, das 14h às 16h.
Inscrição: de 20/08/2019
a 06/09/2019, das 8h às 21h,
no EducaMais Jacareí (Av.
Eng. Davi M. Lino, 3595,
Jd. Marcondes)

Público Alvo: Público em
geral, maiores de 14 anos;
Documentos Necessários:
Documento de identidade

com foto. Menores de 18 anos
deverão estar acompanhados
dos pais ou responsável legal
para a inscrição.
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O Departamento
Estadual de Trânsito
de São Paulo (Detran.SP), por meio do
programa Respeito à
Vida, prevê destinar
este ano ao menos
R$ 12 milhões para
ações educativas e
obras no trânsito de
cidades do Vale do
Paraíba e Litoral
Norte. Os recursos
são provenientes da
arrecadação
com
multas por infrações

de trânsito.
Ao todo, 19 cidades
do Vale do Paraíba já
receberam as verbas
ou assinaram convênios e protocolos de
intenção para aderir
ao programa Respeito à Vida e promover
as intervenções no
trânsito.
Na terça-feira, dia
20, o Detran.SP e
representantes
do
programa participaram do 1º Encontro

de Educação para
o Trânsito da Região Metropolitana
do Vale do Paraíba
e do Litoral Norte
para
detalhamento
de ações e orientação aos municípios.
Organizado por um
comitê de prefeituras
e órgãos municipais,
estaduais e federais
de trânsito, o evento,
realizado no Santuário Nacional de Nossa Senhora Apare-

cida, em Aparecida,
teve como objetivo
promover a troca de
experiências e programas de educação
para o trânsito.
Entre as prefeituras beneficiadas, a de
Jacareí recebeu R$
708,2 mil para instalação de novos semáforos, sinalização,
redutores de velocidade, recuperação de
vias e ações de educação para o trânsito.

Foto: Divulgação

Detran.SP prevê destinar R$ 12 milhões para o
trânsito do Vale do Paraíba e Litoral Norte
Em as cidades, as
prefeituras assumem
o compromisso de
reduzir as suas taxas
de acidentes e mortes
no trânsito, implantar melhorias, incen-

tivar a fluidez e segurança no trânsito. O
Respeito à Vida, por
meio do Infosiga SP,
acompanha a evolução dos dados.
Participaram ainda

do evento representantes das polícias
rodoviárias - estadual e federal; das
prefeituras de Aparecida, Taubaté, São
José dos Campos,
Jacareí e Mogi das
Cruzes; e das concessionárias de rodovias
CCR Nova Dutra e
Tamoios, além da diretoria da Basílica.
O Vale do Paraíba, composto por 39
cidades, é a terceira

maior região metropolitana do Estado,
com 2,52 milhões de
habitantes, atrás apenas das regiões de
São Paulo e de Campinas, e conta com
1,52 milhão de veículos e 1,28 milhão
de motoristas.
Todos os 39 municípios da região metropolitana do Vale do
Paraíba foram convidados e 33 enviaram
representantes.

Tel: 3952.4312/99713.5454

_________________
APTO DUPLEX NOVO

Área Nobre do Sta Maria. Sem
uso. Área de 138,8 m². C/ 3
dorms, 2 suítes, 1 wc social,
sala, sala de jantar, cozinha
ampla, área de serviço. Área
de lazer, no piso superior c/
churrasqueira, pia e piscina.
Garagem p/ 2 carros. Preço de
oportunidade.

Tel: (12) 98855-9297

________________
CASA PRÓX AO CENTRO

3 dorms e garagem. Aceito veículo. Proprietário .Valor R$185
mil .Fotos no whats.

Tel: (12) 99718-1459

________________
VENDO TROCO OU ALUGO

Apto 2 dorms, gar, cond San
Paul, valor R$135 mil venda,
aceita oferta. Nil

Tel:(12) 99132-0399 Whats

________________
CASA PRÓX AO CENTRO

3 dorms e garagem. Aceito veículo. Proprietário .Valor $185
mil .Fotos no whats.

Tel: (12) 99718-1459

________________
Alugo Apto Flomboynt 700,00
com água, gás e cond.

Tel:3951-3852 / 98135-7945

mática Básica para
pessoas entre 14 e
29 anos apresenta as
principais funcionalidades dos microcomputadores. Nas
aulas os alunos terão oportunidade de
aprender o funcionamento de editores
de texto e planilha,
sistemas operacionais, navegadores de

tunidades, currículo e
processo seletivo.
A secretária de
Educação Maria Thereza Ferreira Cyrino
destaca a importância
social da Biblioteca
Municipal. “É importante compreendermos as funções e serviços da Biblioteca
Pública para além do
acesso aos livros, mas
também como importantes espaços socioculturais de inclusão
social e cidadania por
meio da informação,
da leitura e das novas
tecnologias digitais,
como o computador e
a internet”.

EMPREGOS
CONTRATA-SE

Mantenedora Vicente Decária
Contrata portadores de necessidades especiais.

Tel: (12) 39656868.

________________

Encontro de Mestre e Discípulo
marcam campeonato de Judô
No domingo, dia 11,
aconteceu o Campeonato Paulista Regional Sub
15, Sub 18 e Adulto, além
do Festival de Judô Santa
Branca para iniciantes, em
Santa Branca.
Na abertura do evento aconteceu o grande
encontro entre o mestre
Paulo Graça, ícone do
judô e guardião das artes
marciais de Jacareí, e o
prefeito Celso Simão Leite, seu aluno.
O prefeito Celso Simão
disse ao seu mestre, durante discurso de abertura, que: “com grande orgulho tenho ao meu lado
meu professor de judô ,
que me ensinou a cair e
levantar dentro e fora do
tatame, e assim superar os
meus obstáculos na vida,
e com muito orgulho faço
parte desta história de vitória, sou cria desta lenda
viva”. O professor Carlos
Ardito e Robertinho, diretor de esporte de Santa
Branca, também discípulos de Paulo Graça, estavam presentes.

VENDA SEU IMÓVEL:
LIGUE 3952-1888

facebook.com/semanariodejacarei

________________

Biblioteca Municipal
(Av. Nove de Julho,
215, Centro, e-mail
biblioteca.ms@eduj a c a r e i . s p . g o v. b r )
e levar 2 fotos 3×4
iguais, documento de
identidade com foto
e comprovante de endereço recente (que
pode ser de outros
municípios).
O curso de Infor-

digital aos participantes do curso. Cada
aluno deve levar seu
próprio smartphone
nas aulas. Os cursos
Introdução ao Mundo
Digital e Hackeando
seu futuro, destinado
a pessoas entre 14 a
29 anos, serão oferecidos em parceria
com a ONG Recode
e oferecem a oportunidade aos alunos
conhecerem sobre o
mundo digital com
foco no mundo do
trabalho,
apresentando tendências do
mercado com dicas
e atividades práticas
sobre busca de opor-

Carlos Ardito, prefeito Celso Simão, mestre Paulo Graça e
Robertinho, diretor de Esporte

Na ocasião, durante a
competição, a Agremiação liderada pelo diretor
técnico Mestre Paulo,
do Clube Rodoviário de
Judô, contou com o apoio
de suas auxiliares Larissa Rodrigues e Rozeane
Souza. Os judocas do Clube Rodoviário ganharam
o titulo Regional Paulista
de Judô e irão em busca
do título interestadual no
próximo dia 24 de Agosto
na Cidade de Mauá.
“Estamos nos preparando para mais uma vez, ao
longo desses 60 anos, ir
em busca desta conquista. São 60 anos de vitórias ininterruptas, todos

os anos conquistando em
várias categorias o título”, declarou a presidente
Interina do Clube Rodoviário de Judô professora
e técnica Flavia Mirian
Ribeiro.
Entre os Medalhistas
estão: Raissa Rodrigues,
ouro, Kevelyn Valesca
Machado, ouro, Marcos
Felipe Silva, prata, Yasmim Oblakitazaki, ouro,
Amanda Elias Silva, ouro,
Pedro carvalho, ouro,
Fernanda de Deus, ouro,
Nycollas de Deus, ouro,
Olavo Goi, ouro, Maria
Clara Rodrigues, ouro,
Rodrigo Silva, prata, Lility Zerbinato, ouro.

Jacareí é destaque
na 6ª etapa da Liga
Valeparaibana
No domingo, dia 18,
foi realizada a 6a Etapa do Ranking Regional, promovida pela
Liga Valeparaibana
de Tênis de Mesa, no
Sesi Jacarei.
André
Andrade
e Sofia Kano, que
dominaram categoria Mirim (até 12
anos),mantiveram os
bons resultados e foram os responsáveis
pelas duas medalhas
de ouro conquistadas
pelo clube, de um total de nove medalhas.
Três medalhas de
prata vieram de Taina
Camillo, Gabriel Matos, e Andressa Gesnner (categoria não
federados).
Para completar o
quadro de medalhas,
os atletas Italo Santos, Kayque Valois,
Eduardo Rondini e

Mateus
Bassanello
também estiveram no
pódio conquistando o
bronze.
De acordo com
treinador Waldemir
Júnior, os resultados
eram esperados: “Não
podemos disputar todos os campeonatos
com a mesma qualidade. Nossa modalidade
é bem complicada
devido ao calendário cheio e exaustivo,
nos obrigando a fazer treinos de volume
para aumentar o nível
técnico. Era isso mesmo que eu esperava e
parabenizo todos os
atletas pelo desempenho”.
O próximo compromisso dos Jacarés do
Vale será no dia 31 de
agosto, em São Paulo, pelo Campeonato
Paulista.

Letícia Medeiros, do Jacareí Rugby, Jacareí Rugby conhece
adversários e datas
é convocada para amistoso
A jogadora do Jacareí Rugby Letícia
Medeiros foi convocada para o “test match” do Brasil Rugby
contra a seleção da

Colômbia. A partida
acontece no dia 25 de
agosto, em Medellín,
na Colômbia, e marca o retorno do país
aos jogos de XV com
a Seleção Brasileira
Feminina. Ao todo,
23 atletas compõem
a seleção para a viagem aos vizinhos sul-americanos.
Letícia esteve presente nos dois campeonatos realizados
pela seleção do Brasil com o intuito de
preparar as atletas
para esse jogo amistoso contra a Colômbia. Ao todo, os

camps contaram com
a participação de 50
jogadoras. O primeiro deles aconteceu no
início de julho e o segundo em agosto. Depois da preparação, a
Seleção Brasileira foi
anunciada para a partida histórica.
Para a jogadora
esse é um momento importante para a
modalidade, pois o
rugby XV feminino
abrange um leque
muito maior de biótipos de mulheres,
algo
fundamental
para formar um time
dessa categoria.

O Jacareí Rugby
conheceu os adversários que enfrentará
na primeira fase do
Super 16, o Campeonato Brasileiro de
Rugby 2019. O torneio contará com 13
clubes, já que três equipes
desistiram da competição.
A estréia do Jacareí Rugby acontece no dia 31 de
agosto contra o Tornados,
em Jacareí (SP). A final
está programada para o dia
23 de novembro de 2019.
Serão apenas dois grupos
na disputa da primeira
fase. O grupo A será formado apenas por equipes
paulistas: Jacareí Rugby,
São José, Poli Rugby,
SPAC, Tornados, Pasteur e Band Saracens. No

grupo B, estarão equipes
da região Sul do Brasil:
Farrapos (RS), Charrua
(RS), Serra Gaúcha (RS),
Desterro (SC), Curitiba (PR) e Pé Vermelho
(PR). As equipes se enfrentam em turno único
dentro de suas chaves para
definir os classificados
para as quartas de final.
Essa será a quarta vez
na história que os jacarés
disputam o Campeonato
Brasileiro da primeira divisão.

Foto: Ícaro Leal

ALUGA-SE SALAS COMERCIAIS

Temos também coworking

internet e e-mail.
Já o curso de Informática Básica +50
apresentará os mesmos conteúdos, entretanto é destinado
às pessoas com 50
anos ou mais. No curso de Smartphones
+ 50, também destinado às pessoas com
50 anos ou mais, os
alunos aprenderão as
funcionalidades básicas e avançadas dos
smartphones.
Aplicativos como
Facebook, Instagram
e WhatsApp serão estudados com o objetivo de oferecer maior
inserção no mundo

Foto: Divulgação

IMÓVEIS

A Secretaria Municipal de Educação
ALUGA-SE CASA
está oferecendo cur3 dorms, 150m², 4 vagas . Rua
sos de Informática
Conselheiro A. Prado Nº297
R$1.900,00 - Creci 188806-F
Básica, Informática
Tel: (12) 9 8145-1604 Vivian
Básica + 50 e Uso de
________________
Smartphones e redes
OPORTUNIDADE:
T e r r e n o J d S a n t a M a r i a sociais +50, Introdu300m², plano, excl, localiz.
ção ao mundo digiR$150.000,00
Tel: (12) 98145-1604
tal e Hackeando seu
________________
futuro. As inscrições
DIVERSOS
vão até o próximo dia
30, no horário das 9h
PROMOÇÃO PARA CASAIS
Aptos aconchegantes a partir às 12h e das 13h às
de R$50,00. Reservas.
16h30.
Tel: 3951-3997 / 98849-1946
São oficinas rápiwhats
________________
das para atender a
demanda da populaSERVIÇOS
ção de leitores da biDISK VAZAMENTO
blioteca. Para se insDetecção de vazamento de
crever, o interessado
água. Valdir
Tel: (12) 98876-3999 whats deverá comparecer à
99169-7969 / 98168-9714
_________________

Foto: Divulgação

Educação oferece cursos de informática na Biblioteca
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Fotos: Art Clicks

O garotinho Miguel comemorou 1 aninho no sábado dia 17. Os pais Alex e Melissa e o irmãozinho Vítor organizaram a festa como tema Baby Sharck. Os avós Rosângela e Jairo fizeram uma camiseta personalizada para a alegria do aniversariante. A comemoração foi na sede social do Santa Branca Esporte Clube. Os tios Daniel e Karina e os padrinhos Miguel
e Juliana encheram o aniversariante de mimos. Foi uma festa deliciosa onde compareceram parentes e amigos. Parabéns! Veja flashes:

No sábado dia 18 foi realizado a maior feijoada de Jacareí, no Lar Fraterno da Acácia. Por volta de 1000 pessoas compareceram para prestigiar o evento que já é tradicional. Vários
cantores da cidade foram animar a festa. A renda será da revertida para os benefícios da entidades. Foi sucesso! Veja flashes:

Com o lema de 2019/2020 Rotary conecta o mundo, os 9 presidentes dos 9 clubes de São José dos Campos se reúnem semanalmente para discutirem ações pensando na melhoria
de toda região. Outros trabalhos tem sido destaque do Rotary, como a Campanha do Agasalho, que ajudou a aquecer a população carente. Entre as ações contaram também com a
campanha contra a Pólio com mobilização no Vale e participação de visitantes de várias cidades como Taubaté, Lorena, Mogi, Guará e Rio de Janeiro e a presença do prefeito e do
Governador do distrito Rotariano. Parabéns!
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Vila Ita passará por processo de regularização
da Fundação Pró-Lar, Rosa
de Fátima Rangel França.
Segundo a Pró-Lar, a expectativa é de que em oito
meses sejam concluídos o
cadastro social das famílias,
o levantamento topográfico e o estudo ambiental
da área. “Com a conclusão
desses trabalhos, a documentação dos lotes já pode
ser entregue em cartório
para a emissão dos títulos
de regularização fundiária”.
A Vila Ita existe desde
2000 e é constituída por 190
lotes distribuídos numa área
de 30 mil metros quadra-

dos. O povoamento da vila
começou em 2000.
Cidade Salvador – Na
próxima quarta (28), a
Fundação Pró-Lar se reúne com moradores das ruas
Maria Ozório Nogueira,
Joana D’Arc e Eurípedes
Barsanulfo, no bairro Cidade Salvador para tratar
da regularização fundiária
do local, conhecido como
“Área da Fonte”. O cadastro social das famílias já foi
concluído e o próximo passo é o estudo ambiental da
área, as três ruas, e abriga
60 famílias.

Foto: Divulgação

A Fundação Pró-Lar de
Jacareí iniciou nesta semana
o processo de regularização
fundiária do bairro Vila Ita.
A primeira reunião com os
moradores ocorreu na noite
de quarta-feira (21) e contou com a presença do prefeito Izaias Santana, do vice-prefeito, Edgard Sasaki
de técnicos da Pró-Lar, além
da vereadora Lucimar Ponciano “A intenção foi esclarecer como funciona o processo de regularização e a
importância das famílias no
desenvolvimento do processo”, explicou a presidente

Alerta de dengue em condomínios durante o ano todo
dências dos condomínios,
no ambiente de trabalho, no
bairro e em todo lugar propício para o desenvolvimento
do mosquito. Os números de
mortes por dengue em 2019
são alarmantes: quase três
vezes maior que o mesmo
período de 2018. De acordo
com o boletim do Ministério
da Saúde do mês de junho, as
mortes por dengue confirmadas até o fim de maio eram
295. No mesmo período do
ano passado, o país havia registrado 99 mortes pela doença. O que leva ao aumento do número de casos? A
resposta é simples: descaso.
Para diminuir o número de
casos é fundamental eliminar os criadouros dos mos-

quitos, tarefa que,
ainda com a campanha de conscientização, depende de
toda vizinhança. Moradores de condomínios fechados e apartamentos
precisam
dar
atenção especial
à questão.
Além de fazer sua parte
cuidando da própria
casa, ainda é preciso estar
atento aos vizinhos e funcionários, para certificar que todos estão fazendo sua parte
para evitar a proliferação do
mosquito. Em período chuvoso é normal o acúmulo de
água em calhas, lajes, pneus,
vasos de plantas e objetos

desprotegidos em sacadas,
áreas de circulação, jardins
ou quintais — e caso não
haja limpeza, eles se tornam
criadouros de mosquitos.
Os ovos podem hibernar
por anos até encontrarem
condições ideais para eclodir
no período de calor e umidade. Por isso a limpeza e

A segunda edição do Ciclo
de Reflexões ao Enfrentamento da Violência Doméstica e Familiar em Jacareí foi
realizada na terça-feira, dia
20, na sala Ariano Suassuna.
Ao todo, 600 pessoas se
inscreveram
previamente
para o evento e outras 100
vieram fazer a inscrição na
hora do evento. O auditório,
cheio de olhares atenciosos
aos temas propostos, contavam ainda com a presença
de autoridades como o prefeito Izaias Santana, o vice-prefeito Edgard Sasaki, a
juíza da Vara Criminal de
Santo André Tereza Cristina,
da promotora de Justiça Renata Rivitti e da promotora
de Justiça de Enfrentamento à Violência Doméstica e
da Mulher, Maria Gabriela
Mansur.
Foram discutidos temas
como as relações de gênero,
violência e cultura de violência, casamento infantil, violência doméstica e familiar,
medidas anticrime de violência contra a mulher e uma
breve explicação sobre o
programa ‘Família Segura’.
Para Renata Riviti, palestrante e promotora de Justiça, só a partir dos debates é
que se enfrenta a cultura de
violência. “Esses eventos

Fotos: Divulgação

Violência Doméstica e Familiar é tema
de ciclo de palestras em Jacareí

são fundamentais e o poder
público abraçar essa ideia
é incrível. Além disso, vale
agradecer a presença de todos”, enfatizou.
A primeira palestra ficou
por conta da juíza da Vara
Criminal de Santo André Tereza Cristina, que comentou
na abertura que “é importante lembrar que falar sobre
isso, capacitar de forma permanente as pessoas e munir
com informações cada cidadão é a forma mais eficaz de
combater a violência”.
Ainda em sua apresentação, Tereza Cristina mostrou
de forma lúdica formas de
objetificação feminina, como
em campanhas publicitárias,
ditados populares e situações
do dia a dia que acabam passando desapercebidas.

Segundo dados do Governo
Federal, cinco mulheres são
espancadas a cada dez minutos no Brasil. Uma mulher é
estuprada a cada um minuto.
Um feminicídio a cada 90
minutos. São mais de 179 relatos de agressão por dia.
Lei Maria da Penha: Dia
7 de agosto é comemorada
a criação da lei Maria da
Penha. Nos 12 anos desde
sua sanção, muitos avanços
foram obtidos no combate a violência doméstica no
âmbito federal, estadual e
municipal, e isso motivou o
Ministério Público a se unir
à Prefeitura de Jacareí para
sensibilizar, educar e capacitar sobre o tema.
O evento aconteceu em
parceria entre Ministério Pú-

blico, a Prefeitura de Jacareí,
por meio das secretarias de
Saúde, Assistência Social e
Segurança e Defesa do Cidadão.
Atualmente muito se fala
sobre o papel da mulher na
sociedade, igualdade de gênero e o fim do preconceito.
Mas, na prática, será que
isso é vivido nas famílias
brasileiras?
O Ministério Público, em
parceria com a Prefeitura de
Jacareí, por meio das secretarias de Saúde, Assistência
Social e Segurança e Defesa do Cidadão realizaram a
segunda edição do Ciclo de
Reflexões ao Enfrentamento da Violência Doméstica
e Familiar em Jacareí, nesta terça-feira (20), na Sala
Ariano Suassuna.

Postos Poupatempo oferecem novo modelo de RG

A partir desta terça-feira dia
20, os postos Poupatempo de
todo o Estado de São Paulo
passam a entregar o novo modelo da Carteira de Identidade
(RG). Emitido pelo Instituto
de Identificação Ricardo Gumbleton Daunt (IIRGD), o novo
RG será mais moderno e seguro
para garantir a autenticidade do
documento.
Com a nova Carteira de Identidade, o cidadão já pode incluir
dados de diversos documentos,
como o número do Título de

Eleitor, Carteira de Trabalho e
Previdência Social, Certificado Militar, Carteira Nacional
de Habilitação, documento de
identidade profissional, Cartão
Nacional de Saúde, tipo sanguíneo e fator Rh, NIS/PIS/PASEP. Para inclusão dos dados, o
cidadão precisa comprovar as
informações, apresentando os
documentos originais que deseja incluir no RG no dia da emissão do novo documento.
Outra novidade é que a partir
de agora é possível acrescentar

o nome social no documento
sem a necessidade de alteração
no registro civil. A nova versão
do RG permite ainda a inserção
de indicativos de pessoas com
deficiência física, visual, mental
e motora.
O serviço está disponível em
todos os postos do Poupatempo
do Estado e pode ser solicitado
por quem vai emitir a Carteira
de Identidade pela primeira vez
ou para aqueles que forem providenciar a segunda via.
É importante ressaltar que os

documentos no modelo antigo
continuam valendo normalmente. A nova versão do RG
atende a uma determinação do
Governo Federal, por meio do
decreto 9.278 de 2018, para a
implantação do Documento
Nacional de Identidade (DNI).
Como agendar
O Poupatempo atende com
hora marcada. Para marcar gratuitamente dia e horário para ser
atendido, o cidadão pode utilizar o portal www.poupatem
po.sp.gov.br

higiene de condomínios não
devem ser delegadas a qualquer pessoa. Um local extenso e com alto trânsito de
pessoas precisa de serviço
especializado, com profissionais recebem treinamento com instruções
teóricas e práticas sobre
atendimento específico, tipos de produtos
e principalmente, conhecem técnicas de higienização de ambientes.
Cuidar da limpeza é crucial em todos os lugares. Ter
um ambiente sempre limpo
e bem cuidado mantém uma
boa aparência, assim como
afasta insetos e ratos, comuns em épocas de calor, e
evita as doenças provocadas

pelo Aedes Aegypti. É recomendada ainda a limpeza de
áreas de lazer, como salões
de festas, praças, parquinhos
e playgrounds.
O síndico e os responsáveis pela manutenção do
condomínio devem ficar
atentos às áreas mais necessitadas de limpeza, porém
também é dever de todos os
condôminos contribuir para
a organização e a higiene,
tanto de seus apartamentos
ou casas quanto das áreas
sociais para que o local esteja limpo e bem apresentável.
Com a conscientização da
população e o trabalho coletivo, é possível evitar doenças como a Dengue, a febre
Chikungunya e o Zika vírus.

Caixa lança linha de
crédito imobiliário
atualizada pelo IPCA
A Caixa Econômica Federal
lançou na terça-feira, dia 20,
uma linha de financiamento
habitacional com atualização
do saldo devedor pelo Índice
Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). A contratação de crédito imobiliário
com índice de preços foi regulamentada pelo Conselho Monetário Nacional (CMN) e seu
enquadramento foi ampliado
na semana passada para os
financiamentos de imóveis
residenciais no Sistema Financeiro de Habitação (SFH),
além do Sistema Financeiro
Imobiliário (SFI).
De acordo com o presidente
da CAIXA, Pedro Guimarães,

a alternativa de financiamento
imobiliário com atualização
pelo IPCA representa uma revolução no mercado. “É uma
redução do custo do crédito,
algo que a gente acredita que
vai ter impacto no crescimento econômico dos próximos
anos. Vai ter mais emprego,
mais crédito e vai movimentar
a economia”, afirmou
A taxa mínima para imóveis residenciais enquadrados nos SFH e SFI será de
IPCA+2,95% ao ano e taxa
máxima será de IPCA+4,95%
ao ano. As taxas valem para
novos contratos e já estarão
vigentes a partir de segunda-feira, dia 26.

Crianças de 6 meses a 1
ano devem ser vacinadas
contra o sarampo
A partir de quinta-feira, dia
22, todas as crianças de seis
meses a menores de 1 ano
devem ser vacinadas contra
o sarampo em todo o país.
Essa medida preventiva
deve alcançar 1,4 milhão de
crianças, que não receberam
a dose extra, chamada de
‘dose zero’, além das previstas no Calendário Nacio-

nal de Vacinação, aos 12 e
15 meses.
O objetivo é intensificar
a vacinação desse público-alvo, que é mais suscetível
a casos graves e óbitos.
A ação é uma resposta
do Ministério da Saúde em
decorrência do aumento de
casos da doença em alguns
estados.
Foto: Divulgação

Entra ano, sai ano e novos
dados sobre os casos de dengue são constantes. O que
causa mais preocupação, porém, é quando esses números
representam uma crescente.
O Ministério da Saúde
aponta que foram registradas 414 mortes nos primeiros 6 meses de 2019, contra
129 no mesmo período do
ano passado, concluindo
que mortes por dengue no
Brasil triplicam no primeiro semestre.
Mesmo com o fim do período chuvoso em boa parte
do país e com o clima mais
frio, a população não pode
se descuidar quanto à proliferação do Aedes aegypti no
quintal de casa, nas depen-

