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Domingo(20) é Dia 
Nacional da Consciência 
Negra

Viagem para Petrópolis 
está com lista de reservas

A Casa do Curativo 
realiza curso “Feridas 
Cutâneas”

Jacareí Rugby é campeão da 1ª Etapa da 
Copa SP de Sevens! 

Transferência de veículos ganha mais 
facilidades no aplicativo Poupatempo Digital

Eventos marcam o mês da Consciência 
Negra em Jacareí 

Programa ‘Qualifica Jacareí’ é aprovado 
na Câmara 

Últimas sacolinhas das 
crianças do BPR esperam 
sua ajuda

Últimos convites para 
a 9ª Noite da Paella 
da Cepac 

É neste Sábado, dia 20, o 
Bazar Saldão do BPR 
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Campanha convida população a doar sangue 
e refletir sobre o trânsito na cidade

Rogério Nakata em 
sua coluna dá con-
selhos em como não 
estourar o seu teto 
de gastos na 
Black Friday” e 
não comprar por 
impulso coisas que 
não precisa. Veja na 
Página 2

O Projeto Formi-
guinhas realiza no 
domingo dia 28, a 
partir das 16:00h 
na quadra da escola 
de samba Unidos 
do Álcool, o evento 
solidário “ Samba 
na veia” em prol do 
projeto. Página 3

Página 6

A JAM realiza 
a última rodada 
da “ Pizza do 
Elevador” no dia 
3/12, das 12h às 
14:30, para dar 
continuação da 
construção da 
Casa Lar.
Página 6
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As duas pontes centrais de Jacareí serão inspecionadas: Nos próximos dias, duas pontes da região central do 
município serão inspecionadas. Segundo os técnicos da secretaria do governo, essas inspeções são imprescin-
díveis para o efetivo monitoramento e manutenção preventiva das pontes, com o objetivo de preservar aspectos 
como segurança e qualidade viária. Página 4

Fo
to

: D
iv

ul
ga

çã
o

Fo
to

: D
iv

ul
ga

çã
o

Anuncie: www.semanario.com.br
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O jornal mais lido da cidade

de Jacareí e Região

Semanário
Ano 27 - Edição 1446 - Jacareí (SP), 12 de Novembro de 2021

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 estoure o seu teto 
de gastos nesta Black Friday

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

Rogério Nakata é Planejador Financeiro CFP® da 
Economia Comportamental e palestrante sobre os 
temas Educação Financeira e Planejamento Finan-
ceiro de grandes organizações. E-mail: atendimen-
to@economiacomportamental.com.br

Black Friday chegando, pri-
meira parcela do décimo ter-
ceiro na mão, “ofertas imperdí-
veis”, descontos e promoções 
“nunca vistos”, mas também 
muitos produtos pela metade 
do dobro, portanto, muito cui-
dado nesta hora para não se 
entusiasmar demais e acabar 
comprando por impulso coisas 
que não precisa, com o dinhei-
ro que não tem apenas para não 
ficar de fora.

Neste ano a procura por 
smartphones, calçados e televisores está no-
vamente bastante aquecida, mas roupas, cos-
méticos e até mesmo chocolates também estão 
em alta nesta Black Friday que se tornou uma 
das datas mais importantes para o comércio. 
Segundo pesquisa realizada pela Alshop (As-
sociação Brasileira de Lojistas de Shopping), 
realizada em todo o país demonstrou que 
62,5% dos seus 1.200 associados participarão 
da Black Friday através de promoções em seus 
pontos de venda.   

Tudo isso parece ser muito bacana e entu-
siasmante para o consumidor, mas assim como 
nossa vida é feita de escolhas, a Black Friday 
pode não ser para você. Isso mesmo que você 
leu, “Pode não ser para você!” Mas aí você me 
pergunta, COMO ASSIM!? Bem, então vamos 
lá que eu vou lhe explicar. Se você não tem ne-
cessidade de adquirir um produto ou qual-
quer coisa que seja, se não vinha pesquisan-
do o seu preço e não acumulou nem metade 
dos recursos suficientes para sua aquisição 
e precisa se endividar, então, não faz senti-
do algum gastar dinheiro por algo que não 
precisa mesmo que isso seja aparentemente 
mais barato. Tem até um meme muito engra-
çado que viralizou o ano passado, nesta mesma 
época, com a foto do ator Terry Crews (o pai 
sovina do seriado Todo Mundo Odeia o Chris) 
que dizia que “Se não comprar nada o desconto 
é ainda maior” e é claro que não é necessário 
chegar a este ponto, mas se por ocasião da sua 
decisão/compulsão você não conseguir hon-
rar seu cheque especial ou cartão de crédito, 
no fim do mês ou na data da fatura pagará 8%, 
12% de juros nestes instrumentos de crédito, 
levando todo o desconto obtido em pouquís-
simo tempo, já que estamos falando de juros 
compostos, ou seja, juros sobre juros.  E com 
as recentes altas da inflação, dólar nas alturas, 
aumento de preços nos combustíveis, no setor 
de serviços e, praticamente, em toda a cadeia 
de alimentos e se, porventura, a grana ainda 
está curto e os juros estão mais altos, então, 
por que se endividar sem necessidade?

Um dos sentimentos mais comuns nesta 
época do ano, muito conhecido pelas finan-
ças comportamentais, é o chamado FOMO 
que é a sigla em inglês de Fear Of Missing 
Out, que significa, o Medo de Ficar de Fora, 
ou seja, é aquela sensação de estar perden-
do alguma coisa, de estar fora da tribo, que 
está perdendo uma “grande oportunidade” 
e que é conhecido popularmente como efei-
to manada, e com isso, levando as pessoas 
às maiores sandices financeiras por um mo-
mento que pode custar muito caro.

Para que não estoure o seu teto de gastos nes-
ta Black Friday vão algumas dicas importantes 
que separei para este ano:

- Saiba de sua disponibi-
lidade financeira antes de 
sentar-se na frente do compu-
tador ou de sair de casa para 
as compras e não comprometa 
toda a sua renda neste fim de 
ano lembrando que haverá ou-
tros compromissos financeiros 
no início de 2022 como impos-
tos e gastos com educação, por 
exemplo; 

- Faça sempre 3 pergun-
tas antes de executar uma 

compra: Eu realmente preciso disso? Eu te-
nho dinheiro para comprar isso à vista ou vou 
parcelar a perder de vista? Eu posso adiar esta 
aquisição (dando um prazo de 24 a 48h para 
avaliar se realmente isto é necessário)? 

- Faça um Back Test daquilo que almeja, ou 
seja, há sites especializados na comparação de 
preços que proporcionam a oportunidade de fazer 
uma pesquisa dos últimos 40 dias e até de retroce-
der 6 meses para que possa verificar se realmente 
pagará mais barato pelo produto desejado e ga-
ranto que você não vai se surpreender; 

- Nunca faça empréstimos desnecessários. 
Num momento em que temos alta de inflação em 
2 dígitos e taxa de juros básica (Selic) se apro-
ximando também deste patamar os empréstimos 
estão mais elevados, então, jamais se endivide 
por gastos que não sejam essenciais e nem ne-
cessários neste momento desafiador pelo qual a 
economia brasileira vem passando e que pode 
ainda se agravar.

- Compartilhe com alguém próximo e de-
fenda sua “tese de compra” do porquê aquilo 
que você deseja é importantíssimo. Fazendo este 
simples exercício você mesmo se sentirá deses-
timulado a adquirir algo, se realmente, isso não 
for importante e se necessário, fará a compra sem 
futuros arrependimentos mesmo após alguns dias 
da tal semana imperdível.   

Lembre-se que apesar do governo fede-
ral ter rompido o teto de gastos você não 
precisa romper o seu até porque você não 
recebe recursos proveniente de impostos 
apenas paga por eles. 

Por fim, não há mal nenhum em comprar na 
Black Friday até porque a economia precisa 
retornar após mais de um ano e meio de pan-
demia e o mercado aguarda ansiosamente pe-
los seus reais. Dinheiro foi feito para ser gasto, 
mas não desperdiçado e por isto não aceita de-
saforo. A questão toda é se endividar ou com-
prar algo por impulso que fará com que você se 
arrependa depois, mas se você está planejado, 
já realizou as devidas contas e vem acompa-
nhando os preços há algum tempo e o dinheiro 
está carimbado para isso aproveite a data, os 
descontos e as promoções propostas pelos esta-
belecimentos comerciais. Boas Compras e se 
precisar conte sempre com a ajuda de um 
planejador financeiro certificado.
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Novembro 2021
15 - 1945 - É comemorado 

o 15 de Novembro em Jacareí 
com desfile às 16 horas dos 
alunos do Ginásio do Estado, 
Escola Normal, Escola Téc-
nica, Escola Profissional e da 
Corporação Musical “União 
Operária”. O desfile termina 
no Estádio do Ponte Preta com 
uma apresentação de ginástica 
musical dos alunos do primário 
sob a direção da prof. Magda 
Leal Mercadante, ao som do 
piano, com as professoras Olga 
Mercadante Loureiro e Berna-
dete Mendonça. Às 22 horas o 
Prof. Sud Mennucci, como ex-
-diretor geral do Departamento 
de Educação do Estado, corou 
a senhorita Maria Célia Blois, 
como a “Rainha dos Estudan-
tes”. A comemoração terminou 
com o baile da coroação da 
“Rainha” no Trianon Clube. 

16 - 1921 – No expediente 
da sessão ordinária é lido um 
requerimento de Luiz de Paula 
Sant’Anna Nogueira solicitan-

do que a Prefeitura determine 
a conclusão do sargeteamento 
da rua Onze de Junho na parte 
referente a frente do prédio de 
sua propriedade. Ao entrar em 
discussão na Ordem do Dia da 
mesma sessão o Prefeito Gus-
mão Porto “verbalmente infor-
ma que o pedido em discussão 
é improcedente, pois trata-se 
de um serviço para benefício 
particular e muito pouco para 
o benefício público. Pois que 
estando com o interessado este 
manifestou desejo de ser feito 
um bueiro no ponto da rua em 
que tem sua propriedade, mas 
de maneira que este melhora-
mento favoreça sua proprie-
dade. Depois de outras expli-
cações conclui o sr. prefeito 
municipal por declarar inopor-
tuna, além de tudo, a execução 
agora desse serviço atendendo-
-se a dificuldade financeira que 
a Câmara atravessa atualmente. 
A Câmara indeferiu o pedido.  

17 - 1878 - (sessão extraor-

dinária) A Comissão de Contas 
apresentou as contas do Balan-
ço da Receita e Despesa da Câ-
mara no ano financeiro findo a 
30 de junho de 1878.

Receita do exercício anterior 
com a dívida passiva

Receita ............ - 7:030$737
Despesa .......... - 7:030$737
Orçamento para 1879/1880:
Receita ............- 8:876$400
Despesa ..........- 8:876$400
A Câmara aprovou e remeteu 

ao 1º Secretário da Assembleia 
Legislativa desta Província.

18 - 1948 – É inaugura-
da às 10 horas a agência do 
Banco Moreira Salles S.A. 
na Praça Conde Frontin, 19. 
O Pe. Benedito Rodrigues 
Cunha realizou a bênção das 
repartições.

19 - 1962 – Por iniciativa 
do vereador José Cristóvão 
Arouca é dado o título de Ci-
dadão Jacareiense a Carlos 
Alberto de Carvalho Pinto.

Edição:
1447Cidade no tempo

Benedicto Sergio Lencioni

A Casa do Curativo realiza 
curso “Feridas Cutâneas”- O que 
eu preciso saber?

Um dia para homenagear os mortos 
pela violência no trânsito

A Casa do Curativo é uma 
organização sem fins lucrati-
vos fundada em 24/01/2004. 
O ambulatório atende gratuita-
mente portadores de lesões de 
pele devolvendo qualidade de 
vida e autoestima por meio de 
cuidados com coberturas e tec-
nologias inovadoras. 

Como toda a estrutura é 
mantida através de contribui-
ções voluntarias, para retomar 
os atendimentos realiza curso 
para profissionais de saúde com 
participação de palestrantes ex-

Desde 2005 a ONU elegeu 
o terceiro domingo de no-
vembro como Dia Mundial 
em Memória das Vítimas de 
Trânsito. No domingo, dia 
21, países do mundo todo ho-
menageiam as 1,3 milhões de 
pessoas que morrem todos os 
anos por causa da violência 
no trânsito. Essa data existe 
para revelar que, por trás de 
cada estatística, existem his-
tórias de vidas interrompidas 
e drasticamente marcadas por 
causa de sinistros de trânsito. 
Essa nova terminologia surge 
porque essas ocorrências não 
são obra do acaso e, portanto, 
podem ser evitadas.

Todos os dias, o trânsito faz 
140 mil vítimas, entre mortos 
e feridos. Todo esse sofrimen-
to, que deixa um rastro social 
e familiar incalculável em 
uma cadeia infinita de dor e 
saudade, poderia ser evitado.

Não é razoável debatermos 
a importância desse tema so-
mente quando somos atingidos 
por ele. O respeito e a empatia 
com as vítimas e com todos 
os que ficam deve ser a força 

pert no assunto, promovendo 
conhecimento e inovação nos 
diversos tipos de lesões. Veja 
programação do curso:

Parte 1:  Ministrante: Profa. 
Dra. Viviane Carvalho 

08H30: Anatomia da pele; 
09H00: Fisiologia da cicatri-
zação; 09H30: Feridas agudas. 
- Feridas Cutâneas: Prevenção 
& Tratamento- Ministrante: 
Profa. Dra. Viviane Carva-
lho - 10H30: Lesões por pres-
são; 11H10: Úlceras venosas; 
11H50: Feridas no paciente 

motriz que nos conduzirá para 
ações que reduzam a sinistrali-
dade do trânsito brasileiro.

Além do custo social, essa 
epidemia, que deixa mais de 
50 milhões de feridos em todo 
o mundo, provoca um prejuí-
zo econômico devastador para 
os países mais pobres, como o 
nosso, que são justamente os 
líderes no ranking da insegu-
rança viária.

Anualmente o Brasil perde 
mais de 33 mil vidas por ano. 
Outras 240 mil pessoas ficam 
com algum grau de invalidez 
em decorrência dos ferimentos 
graves. Como consequência, 

diabético. -Parte 3: Prática 
clínica avançada- Ministrante: 
Dr. Wilfredo Irrazabal Urruchi 
- 14H00: O princípio físico da 
aplicação do ozônio

Ministrante: Dr. José de 
Castro Coimbra - 14H40: Ozo-
nioterpia: casos clínicos

Feridas Cutâneas Dra. Lucie-
ne Reginato Chaga s- 15H00: 
Laserterapia

Ministrante: Profa. Dra. 
Viviane Carvalho: 16H00: 
Terapia por pressão negativa - 
17H00: Curativos.

Local: CIESP – Jacareí – 
Rua: Antônio Ferreira Rizini, 
450, Jardim Elza Maria, Jaca-
reí, SP.

Investimento: Médicos e En-
fermeiros: R$ 300,00; 

Estudantes: R$ 200,00; Ní-
vel técnico: R$ 150,00 

(A renda será revertida para 
Casa do Curativo)

Inscrições e informações: (12) 
99644-7424 - (11) 3932-2681 ou 
cursojacarei@gmail.com

perdemos todos os anos 3% do 
Produto Interno Bruto (PIB), 
cerca de R$ 220 bilhões, para 
pagar os custos com socorro, 
tratamento médico, reabilita-
ção, reparos, investigações e 
perda de produtividade.

Datas como essa são impor-
tantes para conscientização 
da sociedade e classe política 
quanto à urgência de desen-
volvermos políticas públicas 
voltadas para a preservação 
de vidas. Não é aceitável que 
as pessoas sigam saindo para 
trabalhar, estudar ou passear 
e não retornem devido às de-
sigualdades que existem tam-
bém no sistema nacional de 
trânsito.

Erradicar esse problema 
passa pela mudança na forma 
como entendemos e gerimos 
nossos deslocamentos e pela 
sensibilidade de adotarmos 
ações que prestigiem os mais 
vulneráveis nas ruas, estradas 
e rodovias do país. A lei do 
mais forte precisa ser inter-
rompida.

Artigo de Alysson Coimbra

Exposição coletiva tem 70 obras 
inéditas de artistas do Vale e da Capital

O retorno das atrações cul-
turais no Vale do Paraíba mar-
ca também as artes plásticas. 
Com lançamento no dia 25 de 
novembro, a Galeria Poente 
de São José dos Campos abre 
suas portas para a exposição 
“O primeiro ano do resto de 
nossas vidas”, que reúne 27 
artistas nas mais diferentes 
linguagens, com obras produ-
zidas durante a pandemia.

Composta por 70 obras de 
artistas do Vale e de São Pau-

lo, serão exibidas criações 
nas mais diferentes lingua-
gens tais como: esculturas, 

fotografia, pintura, aquarela, 
mosaico, gravura, grafite, en-
tre outras. 

O Primeiro Ano do Resto 
de Nossas Vidas abre a vi-
sitação na quinta-feira, dia 
25 de novembro 2021 até 29 
de janeiro 2022. De terça a 
sexta-feira, das 13h às 19h e 
sábados das 10h às 16h. Lo-
cal: Avenida Anchieta, 1564, 
Jardim Esplanada, São José 
dos Campos. Informações: 
Whatsapp: 12-991244992
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Domingo(20) é Dia Nacional da Consciência Negra

Eventos marcam o mês da Consciência Negra em Jacareí 

“Pizza do Elevador” da 
JAM é para o dia 3/12

Viagem para Petrópolis está 
com lista de reservas

O grupo “Samba na veia” anima 
o evento solidário Formiguinhas

Teatro de bonecos na web apresenta grupos do Vale

Acesse nosso site: 
www.semanario.com.br

Informação com credibilidade.

No dia 20 de novem-
bro é comemorado o 
Dia Nacional da Cons-
ciência Negra. A data 
foi escolhida por coin-
cidir com o dia atribu-
ído à morte de Zumbi 
dos Palmares, em 1695, 
um dos maiores líderes 
negros do Brasil que 
lutou pela libertação do 
povo contra o sistema 
escravista. É uma data 
significativa, pois traz 

O mês de novembro marca 
o Mês da Consciência Negra. 
E neste final de semana (20 e 
21), em especial, as progra-
mações têm como objetivo 
valorizar a cultura negra e as 
identidades afro-brasileiras.

O grande destaque é o show 
Ubuntu: Do Semba à Liber-
dade, no dia 21, domingo. O 
evento será presencial, a partir 
das 16h30 na concha acústica 
do Parque da Cidade. O espe-
táculo musical com nomes de 
artistas jacareienses apresenta 

Para dar continuação da 
construção da Casa Lar, a 
JAM realiza a última roda-
da da “ Pizza do Elevador”, 
com receitas deliciosas e que 
podem ser retiradas na sede 
da JAM, ou entrega (com 
taxa a partir de R$5,00) no 
dia 3/12, das 12h às 14:30 
h. A Jam fica na Praça Inde-
pendência, 126 – São João.

Você pode escolher os sa-

Em função do sucesso da 
procura para a viagem com 
destino a Petrópolis, a JAM 
está fazendo uma lista de 
reservas para organizar ou-
tra viagem para abril, nos 
dias:  29, 30 de abril e 1º de 
maio de 2022. Inclusive a 
presidente da JAM, Delma 
Assad, está conversando 
com o hotel para que man-
tenha o mesmo preço. Nas 
viagens são rigorosamente 
seguidos os protocolos de 
prevenção da Covid-19, e é 
preciso apresentar o cartão 
de vacina. Além do passeio, 
os viajores também cola-
boram com a JAM/CASA 
LAR. Veja programação e 
valores da viagem de mar-
ço/22:

Hospedagem:  Casablan-
ca Center Hotel (Rua Ge-
neral Osório, 28 - Centro 
(esquina com a Ruas Tere-
sa) - Tel. (24) 2242.2612. 
A viagem tem duração de 
08h00 com 02 paradas de 
meia hora. Os viajores te-
rão sexta-feira à tarde e 
noite livres. 

Valores inclusos no pa-
cote: Está incluso no paco-
te o Ônibus Anos Dourados 
da Viação com o motorista 
Walter Augusto; hospeda-
gem de 2 pernoites, 2 cafés 
da manhã, 2 almoços no 
restaurante Paladar 4 com 
bebidas à parte. Os pas-
seios serão monitorados 
pela guia local, a historia-
dora Rosemere (objetiva e 
com voz agradável). Toda 

O Projeto Formiguinhas 
realiza no domingo dia 28, a 
partir das 16:00h na quadra 
da escola de samba Unidos 
do Álcool, o evento solidário 
“ Samba na veia” em prol do 
projeto. O local fica na Aveni-
da São Matheus, 610, no Jar-
dim São José. A entrada é R$ 
1 litro de leite integral (caixi-
nha) ou R$ 5,00. O leite será 
distribuído para as famílias 
que são ajudadas com as ces-
tas básicas. É obrigatório o uso 
de máscara. Informações pelo 
telefone: 99784.2865

O Projeto Formiguinhas 
existe desde 17 de setembro de 
2016, é uma associação sem 
fins lucrativos, cujo objetivo 
é ajudar famílias que estejam 
passando por dificuldade sócio 

à luz questões relevantes e 
recorrentemente discutidas, 
como o racismo e a desi-
gualdade da sociedade bra-
sileira.

Mais tarde ele voltaria 
para sua terra natal e seria 
líder do Quilombo dos Pal-
mares, morrendo assassina-
do em 20 de novembro de 
1695. Já o Dia da Consci-
ência Negra foi estabele-
cido pelo projeto Lei nº 
10.639, no dia 9 de janeiro 

canções que remetem à luta e 
a cultura do povo negro, além 
da apresentação cronologia 
da história brasileira, inician-
do com a chegada do negro ao 
país, escravização e resistên-
cia quilombola, chegando até 
aos dias atuais. 

O patrimônio e as culturas 
populares também serão ce-
lebrados com a vivência IJE-
XÁ: A linguagem dos tambo-
res sagrados, ministrada pelo 
Mestre Cultura Viva Ray-
mundo (Moringa), no sábado 

bores: Marguerita (mussa-
rela, tomate, manjericão) ou 
Calabresa (mussarela com 
calabresa acebolada), pelo 
valor de R$27 a unidade.

Para garantir sua reserva 
você pode entrar em contato 
pelos telefones: 

Casa Lar: 3952.1849 
– Delma: 99724.2363 – 
Marcy: 99784.1999 ou 
2127.1285

programação, será divulga-
da aqui a cada semana.

Investimento da viagem: 
Quarto single, R$1.390,00; 
quarto duplo, R$ 1.050,00; 
quarto triplo, R$ 960,00.

Planos de Pagamento: 
Pré reserva: R$50,00 com 
15 dias para confirmação 
ou desistência. Você faz o 
seu plano. 

Estão inclusos no pacote 
os ingressos individuais das econômica na cidade de Jaca-

reí, com entregas de alimentos 
não perecíveis, leite, roupas, 
fraldas descartáveis e móveis.

Não há envolvimento com 
política e grupos religiosos, o 
trabalho é totalmente voluntá-
rio e realizado por um grupo 
de amigos, que com ajuda da 
sociedade civil e em alguns 

de 2003. No entanto, ape-
nas em 2011 a presidente 
Dilma Roussef sancionou 
a Lei 12.519/2011 que cria 
a data, sem obrigatoriedade 
de feriado.

O objetivo do Dia da 
Consciência Negra é fazer 
uma reflexão sobre a impor-
tância do povo e da cultura 
africana no Brasil. Também 
serve para analisarmos o 
impacto que os negros tive-
ram no desenvolvimento da 

(20), às 15h, no museu. Os 
interessados devem levar um 
material alternativo que pos-
sa servir para auxílio como 
tambor, como bacia, galão de 
água vazio, panela, lata, por 
exemplo.

E, o Especial Capoeira 
Guerreiras da Periferia, le-
vará capoeira para o Viveiro 
Municipal. A programação 
tem roda de conversa com 
a presença de Dani Kriola e 
Kraujah Muniz, dança afro 
com Jéssica Alcione, apresen-

identidade cultural brasilei-
ra, o que podemos consta-
tar na música, na política, 
na religião, na gastronomia 
e entre várias outras áreas 
profundamente influencia-
das pela cultura negra.

História: O Quilombo 
dos Palmares, localizado 
no atual estado de Alago-
as, liderado por Zumbi, 
formavam a resistência ao 
sistema escravocrata que 

tação de Maria Conga com o 
contramestre Aluandê, samba 
da malandragem com Aman-
da Bebiano, bate-lata com 
contramestre Baianinho, além 
da apresentação do Maltas da 
Capoeira, com o contramestre 
Aluandê.

Os eventos serão gratuitos, 
aberto ao público com indica-
ção livre para todas as idades. 
Mais informações e detalhes 
da programação estão dispo-
níveis no site, Instagram e 
Facebook.

vigorava. Ali os negros 
escravizados recuperavam 
sua liberdade, preservavam 
a cultura africana na colô-
nia e viviam do plantio e 
do comércio realizado com 
cidades próximas. O assas-
sinato de Zumbi o trans-
formou num mito entre os 
africanos escravizados e 
sua história foi passando de 
geração em geração.  

(Fonte: Calendarr Brasil) 

Concha Acústica do Parque da Cidade (Av. Eng. Davi Lino)

casos também de empresas. 
O grupo vem há anos conse-
guindo ajudar centenas de fa-
mílias. Os eventos solidários 
que esporadicamente são re-
alizados, são exclusivamente 
para ajudar no trabalho que é 
desenvolvido durante todo o 
ano, com ajuda às famílias no 
momento de dificuldades.

pessoas nas visitas: Levar 
documento para compro-
var a idade (RG e Carteira 
Profissional se for o caso). 
É obrigatório levar o cartão 
de vacina.  

Maiores Informações: 
Departamento de Eventos 
2127-1254 das 13h às 16h30 
com Jennifer ou 2127-1288 
com Ariana, Denise, May-
sa, Vânia e Delma: 99724-
2363 - Whatsapp.

Até domingo, dia 20, gru-
pos de São José dos Campos 
e Taubaté se apresentam no 
“Anima Rede”, festival de te-

atro de formas animadas com 
atividades online que reúne 
seis espetáculos de bonecos, 
rodas de bate-papo, três ofi-

cinas e uma palestra. O teatro 
de formas animadas tem pro-
duções dos grupos “Teatro do 
Imprevisto”, “Boneco Vivo”, 
“Cia Titerritório” de São José 
dos Campos e “Cia Quase 
Cinema” de Taubaté. A pro-
gramação trará espetáculos 
premiados com bonecos pouco 
conhecidos pelo público, como 
a produção “Miragens na Cai-
xa teatro lambe – lambe” com 
bonecos em miniaturas e “Cir-
cus Animus” com a técnica de 
sombras. O festival contará 
ainda com a palestra com “Pro-
cedimentos pedagógicos para 

o teatro de bonecos” e a oficina 
“Introdução ao Teatro de Obje-
tos”, ministrada pela Doutora e 
mestre em Artes Cênicas pela 
UNESP, Flávia D’ávila. As ati-
vidades fornecerão certificados 
para os inscritos, mas também 
terão aulas abertas ao público 
com transmissão pelo Zoom e 
Youtube.

https://linktr.ee/teatrodoim-
previsto   https://www.youtu-
be.com/user/ProducaoGTI

Os espetáculos são: Dia 19 – 
(19h30); Rabanete Rapunzel – 
Dia 20 – (15h); Circo Animus 
– Dia 20 – (19h30).
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Foto ilustrativa

Jacareí Rugby é campeão da 1ª Etapa da Copa SP 
de Sevens! Jacareí B fica em 11º e feminino em 6º     

As duas pontes centrais de Jacareí serão inspecionadas

Papai Noel chega de helicóptero 
para o Natal Iluminado

3º Festival de Música Autoral 
tem início no domingo dia 21

Amigos do Bem 
sorteia Moto Honda 
em dezembro 

Ainda tem rifa do Fusca vermelho da JAM

Projeto “Brincando na Praça” 
chega em Caçapava dia 21

Anuncie em 
nosso site: 

www.semanario.com.br

No domingo (14), o Jacareí 
Rugby conquistou o título da 
1ª Etapa da Copa São Paulo de 
Sevens Masculino. O torneio 
foi disputado por 12 equipes 
no Parque Ceret, em São Pau-
lo (SP). A Fase Final da com-
petição acontece no dia 28 de 
novembro, no mesmo local da 
etapa inicial.

Para ser campeão, o Jaca-
reí Rugby precisou de quatro 
jogos. Foram vitórias contra 
SPAC (38 a 12) e São José Ru-
gby B (22 a 3) na Fase de Gru-
pos, e São José Rugby A (31 a 
12) na semifinal. A decisão foi 
contra a Poli e o Jacareí Rugby 
venceu por 12 a 5.

Além do time principal, o 
torneio também contou com 
o Jacareí Rugby B, que ficou 

No dia 21 de novembro, o 
município de Caçapava (SP) 
receberá o “Brincando na Pra-

Nos próximos dias, duas 
pontes da região central do 
município serão inspecio-
nadas. Segundo os técnicos 
da secretaria do governo, 
essas inspeções são im-
prescindíveis para o efetivo 
monitoramento e manuten-
ção preventiva das pontes, 
com o objetivo de preservar 
aspectos como segurança e 
qualidade viária.

Além destes serviços, que 
serão realizados para ates-
tar a capacidade das pon-
tes, a contratação dos ser-

Maior festa popular da ci-
dade, o Natal Iluminado volta 
às ruas e praças de São José 
dos Campos este ano. O me-
gaevento começa dia 22 de 
novembro e vai até 23 de de-
zembro com tudo o que tem di-
reito – Casa do Papai Noel na 
praça Afonso Pena, Caravanas 
Iluminadas percorrendo toda 
a cidade; Cinema nos Bairros; 
e uma atração especial: a che-
gada do Papai Noel de helicóp-
tero no estádio Martins Perei-
ra, em uma grande festa, com 
luzes, música e muitas outras 
atrações.

A grande central do Natal 
Iluminado é a Casa do Papai 
Noel, que será montada no cen-
tro da praça Afonso Pena espe-
cialmente para o evento, com 
neve artificial, bolas gigantes e 

O Festival MUAU- Música 
Autoral, tem início no domin-
go dia 21 e terá exibições de 
32 artistas do Vale do Paraíba 
no YouTube. Em sua terceira 
edição, o evento acontece no-
vamente de maneira on-line. 
O MUAU 2021 aumentou o 
número de artistas participan-
tes em comparação com as 
duas primeiras edições. Neste 
ano, serão 32 apresentações 
de bandas, cantores e canto-
ras solo, exibidas entre 21 de 
novembro e 29 de dezembro 
no canal do MUAU no You-
Tube, sempre a partir das 18h. 
As gravações aconteceram no 
mês de outubro, na Sala Mário 
Lago. Veja a programação:

Dia 21/11- Tributo a Mir 
Cambuzano; 

Dia 26/11- Samba Vivian 

com o 11º lugar ao vencer o 
Band Saracens por 14 a 12. 
Porém, com derrotas para Pas-
teur, São José A e SPAC. No 
dia anterior, as jacarés entra-

ça”, evento totalmente gratuito 
e voltado para toda a família, 
que tem como objetivo a re-

viços contempla, ainda, a 
elaboração de um plano de 
manutenção contínua, para 
o acompanhamento siste-
mático do desempenho das 
estruturas e estabelecimen-
to de rotinas de inspeções 
preventivas.

Para manter o tráfego 
para veículos e pedestres, 
as pontes não serão total-
mente interditadas durante 
as inspeções. Os serviços 
serão realizados por meio 
de caminhões ou platafor-
mas com braço articulado. 

árvores de Natal ao seu redor. 
E não para por aí, a progra-
mação será intensa.  Além de 
tudo isso, o Natal Iluminado 
2021 terá o evento este ano o 
Natal de Luz, novidade que vai 
promover uma grande festa po-
pular de Natal, com a chegada 

Pelodan/Laura 
do Cavaco/Cin-
thia Jardim/Renê 
Machado; 

Dia 01/12- 
Raizes Seres-
teiros do Vale/
Aniela & Rafael, 
Déo Lopes & Vi-
tor Mendes, Ta-
nia e Alê; 

Dia 05/12 - 
Rock Reagir/
Lombra /San 
Petter/Ampola; 

Dia 11/12 – MPB Aria-
ne Nunes & David Normed/
Maysa Ohashi/Ligia Kamada/
Ed Lucas; 

Dia 16/12 - Instrumental 
Duo Ara Lumes/Orbstation 
Group/Binho Pinto Quinteto/
Léo Magalhães Sexteto 

Os “Amigos do Bem” 
e vão sortear um Au-
tomóvel RENAULT 
KWID LIFE 1.0 
2021 Zero km. 
Cada bilhete 
custa R$100,00.                                                                                        

 Premiação: 
Serão realizados 
sorteios, pelo milhar do pri-
meiro prêmio da Loteria Fede-
ral do Brasil nos seguintes dias:

3º Sorteio: 18/12/2021: 1 
(uma) moto Honda CG 160 
Fun Flex 2021 Zero km. 

4º Sorteio: 26/03/2022: 1 
(um) Automóvel RENAULT 
KWID LIFE 1.0 2021 Zero 

ram em campo pela disputa 
da Copa São Paulo Feminina. 
Com três derrotas, a equipe 
encerrou sua participação na 
6ª posição.

alização de atividades físico-
-recreativas. O projeto será re-
alizado no Estádio Caçapava 
Velha (Estrada Municipal do 
Barreiro, 219), das 10h às 17h.

 Na ocasião, serão oferecidas 
atividades voltadas ao lazer, re-
creação e esportes, tais como: 
vôlei, basquete, futebol, tênis, 
peteca, aula de zumba, jogos de 
tabuleiro, cama elástica, damas 
gigantes, além de aferição de 
pressão arterial. A fim de garan-
tir a segurança de todos, o uso 
de máscaras será obrigatório.

Na execução do serviço, 
nos trechos onde o veículo 
utilizado para a inspeção 
estiver estacionado, o trân-
sito contará com isolamento 
parcial da faixa de rolamen-
to, devidamente indicado 
com placas de sinalização 
e desvios de veículos e pe-
destres, garantindo, assim, 
a segurança e a fluidez do 
trânsito.

As inspeções especiais e 
as periódicas devem ocorrer 
sistematicamente ao longo 
da vida útil das pontes.

do Papai Noel de helicóptero e 
muitos shows natalinos no es-
tádio Martins Pereira. Alegria e 
diversão garantidas para todas 
as crianças e até mesmo para os 
adultos. A festa no estádio vai 
ser no dia 15 de dezembro, das 
16h às 20h.

Dia 19/12- Rap Preta Ary/
Maagg/Ramalho/Betel 

Dia 25/12 - Infantil Cia. 
Bola de Meia/Celi Redondo/
Doris Mendes 

Dia 29/12- Global Kiko 
Maciel/À Beira do Kaos/Na-
dhya Farid/Yan Kaô

km. Vale salientar que, com 
o mesmo bilhete (nú-

mero) o compra-
dor concorrerá a 
todos os prêmios 
até o final. Em Ja-

careí o BPR Batuí-
ra Projeto Renascer 

participa da campanha e 
possui bilhetes para vender 
com os trabalhadores.   Do 
valor arrecadado 50% será 
destinado para as entidades 
parceiras, 30% para erradi-
cação da paralisia infantil e 
20% para os prêmios. 

Informações pelo telefone: 
(12) 97402.8744 – 98121.2845

O sorteio acontece dia 11 
de dezembro com milhar do 
1º Prêmio pela Loteria Fe-
deral. O carro a ser sorteado 
é um fusca 1972, vermelho, 
em perfeito estado de con-
servação e foi de um único 
dono. A transferência é grátis 
para o ganhador. O valor da 
rifa é de apenas R$ 10 cada 

Jacareí Rugby A campeão da Copa São Paulo de Sevens

número. Para adquirir a rifa 
você precisa entrar em con-
tato com a entidade pelos te-
lefones: (12) 2127-1288 ou 
(12) 2127-1254 – 3952.1849 
– 2127.1288 na JAM, e pelos 
e-mails eventos@jam.org.br 
ou jam@jam.org.br. 

A JAM fica na Praça Inde-
pendência, 126 – São João
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com Inez Valezi
O coquetel da chapa “Avançando com Guerra”, chapa 1, número 10.461 para lançamento à reeleição do doutor Guerra e para nova diretoria da 46ª Subseção da OAB, 
Jacareí, Santa Branca e Salesópolis, aconteceu na quarta-feira dia 10, no espaço JK e foi um sucesso. Veja mais flashes:
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Receita: Couve-flor gratinadoReceita: Suflê de chuchu 
Ingredientes
•  2 xícaras de leite
• 2 colheres de sopa de 

manteiga
• 2 colheres de sopa de tri-

go dissolvida em um pouco 
de leite

• Sal a gosto
• 1 dente de alho amassado
• 150 g de mussarela pica-

da ou ralada
• 150 g de presunto picado 

ou ralado
• 1 caixinha de creme de 

leite
• Queijo parmesão ralado
• 1 couve-flor pequena
• 1 pitada de sal
• 2 pacotinhos de tempero 

Ingredientes
• 3 chuchus médios, des-

cascados, picados, cozidos e 
espremidos no espremedor 
de batatas

• 1 cebola média, ralada
• 1 colher de sopa de man-

teiga
• 1 1/2 colher de sopa de fa-

rinha de trigo peneirada
• 1 1/2 xícara de chá de leite
• 3 ovos (gemas separadas 

e claras batidas em neve)
• 3 colheres de sopa de 

queijo parmesão ralado
• sal, pimenta do reino e 

cheiro verde picado
Preparo
• Numa panela, refogue a 

amarelo
Preparo
•  Separe 

os buquês da 
couve-flor.

•  Cozinhe 
na água com 
os temperos.

•  Coloque 
em uma tra-
vessa e reser-
ve.

Molho branco:
•  Frite o alho na mantei-

ga, acrescente o leite, o trigo 
dissolvido e o sal, mexa até 
engrossar.

•  Acrescente o presunto, a 

cebola na manteiga. Deixe 
amolecer e acrescente a fa-
rinha e trigo, deixando tostar 
um pouquinho

• Então, junte o sal, o 
leite, lentamente,  e vá me-
xendo até formar um min-
gau grosso.

mussarela e por último o cre-
me de leite.

•  Jogue todo o creme bran-
co sobre a couve-flor, polvi-
lhe queijo ralado e leve ao 
forno para gratinar.

• tire do fogo, misture bem, 
uma a uma , as gemas

• Espere esfriar, acrescente 
o queijo e o chuchu

• Em seguida, adicione as 
claras em neve. Misture tudo 
delicadamente

• Ponha numa forma refra-
tária e funda, própria para su-
flê, untada com manteiga

• Leve ao forno preaque-
cido a 180º por cerca de 45 
minutos.

• Não abra o forno antes 
disso.

• Sirva logo em seguida, 
pois ele murcha. É ótimo 
para acompanhar carnes 
ou peixes.

Doutor Guerra renova candidatura 
para OAB na chapa 10.461

Últimos convites para a 9ª Noite 
da Paella da Cepac 

Neste Sábado tem o 
Bazar Saldão do BPR 

‘Arranjo de Natal’, mais nova 
série francesa da Netflix

Últimas sacolinhas das crianças do 
BPR esperam sua ajuda

O A eleição para nova dire-
toria da 46ª Subseção da OAB, 
Jacareí, Santa Branca e Salesó-
polis, é na próxima quinta-feira, 
dia 25, e o atual presidente da 
OAB, doutor Carlos Guerra, en-
cerra mandato e renova sua can-
didatura para o próximo triênio.

Doutor Guerra conta com o 
apoio do presidente da OAB/
SP, doutor Caio Augusto e tem 
a promessa de verbas para dre-
nagem do campo, construção 
de uma quadra sintética, deck e 
um campo de areia, para pratica 
de futevôlei, beach tênis e fu-
tebol de areia e ainda reformas 
das salas da OAB dos fóruns de 
Santa Branca e Salesópolis, en-
tre outras. As comissões da ges-
tão Guerra, trabalham muito em 
defesa dos idosos, dos mais ca-
rentes, das mulheres que sofrem 
violência doméstica, com plan-
tões na DDM (Delegacia Defe-
sa da Mulher) e dos animais do-
mésticos (cães e gatos). Durante 

Associação Criança especial 
de Pais e Companheiros - CE-
PAC realiza no sábado, dia 27 
de novembro, às 20 horas a 9ª 
Paella do Mariscos e Camarões 
Médio do Mirante do Paraiba 
em Prol a entidade.  O valor é 

Neste sábado dia 20, das 
9:00h às 13:30h, tem o “Bazar 
Saldão do BPR”. Nele você 
pode adquirir peças de roupas, 
calçados, acessórios e outras 
variedades por um preço im-
perdível.

O BPR tem a facilidade do 
PIX, depósito em conta cor-
rente e pagamento com cartão. 
Para a segurança dos partici-
pantes, serão distribuídas se-
nhas e o atendimento é por or-

Estreou na quarta-feira (17) 
uma das produções de Natal de 
2021 da Netflix, o ‘Arranjo de 
Natal’. A produção de origem 
francesa é um dos destaques na-
talinos deste ano. 

A trama acompanha duas pes-
soas completamente diferentes 
que acabam cruzando o cami-
nho uma da outra. A partir disso, 
um rapper famoso e uma jorna-
lista para lá de dedicada à sua 

a pandemia a OAB atuou junto 
às entidades com campanha de 
alimentos em pró dos 03 asilos 
da cidade. 

Este ano, lança sua campanha 
com o tema “Avançando com 
Guerra” nº 10.461 e tem parce-
ria em São Paulo com doutor 
Caio Augusto nº 11, que tem a 
advogada jacareiense Marisa 
Migli, para o Conselho como 
membro titular. Veja os partici-
pantes da chapa:

R$ 80,00. Crianças até 10 anos 
não pagam e as bebidas serão 
vendidas separadamente. O 
prato é Paella com mariscos 
e camarões médios. O evento 
será no salão nobre da CEPAC. 
A renda será revertida para cus-

dem de chegada para acomodar 
as pessoas de forma escalonada. 
É obrigatório o uso de máscara 
e no local terá álcool gel para 
todos. O BPR fica na Avenida 
Roberto Lopes Leal, 1370, Jar-
dim Santa. A conta para trans-
ferência: Banco Itaú – Agência: 
0240 – Conta Corrente: 83007-
5, Mantenedora: Fraternidade 
Espírita Cristã Batuíra, CNPJ:  
48.404.818/0001-04

PIX: 48404818000104

carreira começam aquilo que 
seria um romance improvável 
em época de Natal. Porém, até 
que ponto essa história de amor 
poderá dar certo, tendo em vista 
a nítida diferença entre os dois?

A nova série de Natal da 
Netflix é protagonizada pela 
atriz Shirine Boutella, que in-
terpreta a jornalista obcecada 
por trabalho. Por sua vez, de-
sempenhando o papel de seu 

Neste Natal, vista, presenteie 
e faça uma criança feliz. Doe 
um kit: 1 brinquedo+1 conjun-
to de roupa +1 sapato (itens 
novos). Retire uma sacola com 
os dados da criança no Batuíra 
Projeto Renascer para doação.

O Local de Entrega é a Av. 
Roberto Lopes Leal, 1370, no 
Jardim Santa Maria (Jacareí), 
de segunda à sexta-feira, das 9 

às 15 horas. 
A arrecadação deve acontecer 

até 3 de dezembro. Você pode 
entrar em contato pelo fone/
Whatsapp: (12)3952-8277

Se quiser fazer uma doação a 
conta para transferência é:

Banco Itaú – Agência 0240 – 
Conta Corrente 83007-5

PIX 48404818000104
Mantenedora: Fraternidade 

Espírita Cristã Batuíra. CNPJ 
48.404.818/0001-04

PagSeguro: https://batuiraja-
carei.com.br/ind.../campanhas-
-em-andamento/

Informações: 12-3952.8277

par romântico na nova série da 
e um dos papeis principais do 
novo título, o elenco também 
conta com a presença de Tayc, 
dando vida ao rapper incom-
parável da produção.

tear as despesas diárias e manu-
tenção da instituição. A CEPAC 
fica na Travessa Catarina Ma-
gela Ramos, 59 – Jardim das 
Industrias.

 Para informações o telefone 
de contato é (12)97406.5776. 
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Campanha convida população a doar sangue 
e refletir sobre o trânsito na cidade

Black Friday: Procon de Jacareí 
dá dicas para realizar boas 
compras no comércio

Conselho Municipal dos 
Direitos da Mulher está com 
inscrições abertas para 
eleição de novos membros

Novembro Azul: Secretaria 
de Saúde promove ‘Dia D’ 
de prevenção ao câncer de 
próstata em Jacareí

Programa ‘Qualifica Jacareí’ é 
aprovado na Câmara

Transferência de propriedade de veículos ganha 
mais facilidades no aplicativo Poupatempo Digital

Acontece neste sábado 
(20), no Laboratório Mu-
nicipal, a campanha ‘Doa 
Jacareí’. Além de permitir a 
doação de sangue sem pre-
cisar sair da cidade, uma 
das principais missões da 
campanha é incentivar a 
doação para o auxílio da re-
cuperação e do tratamento 
das vítimas de acidentes de 
trânsito. A data foi escolhi-
da por ser véspera do “Dia 

Com a chegada do fim de 
ano e o estímulo às compras 
com a Black Friday, em pro-
moções lançadas por lojas 
físicas e on-line, o Procon de 
Jacareí dá dicas para o consu-
midor realizar boas compras e 
evitar problemas no orçamen-
to. O órgão também chama a 
atenção em relação à troca e 
devolução de produtos, direito 
previsto no Código de Defesa 
do Consumidor. Veja dicas:

- Pense se a compra é real-
mente necessária;

- Planeje se o gasto caberá 
em seu orçamento;

- Faça uma pesquisa do his-
tórico de preços do produto;

- Saiba de quem você está 
comprando, para evitar cair 
em golpes;

- Em casos de sites, verifi-
que se está disponível o SAC 
(Serviço de Atendimento ao 

Foi aprovado na quarta-feira 
(17), na Câmara Municipal, o 
projeto que cria o Programa 
‘Qualifica Jacareí’, com ob-
jetivo de promover a qualifi-
cação do munícipe que está 
desempregado, por meio de 
oferta de cursos de qualifica-
ção profissional.

Além dos cursos profissio-
nalizantes, o Programa ofere-
cerá todas as condições para 
que o aluno participante possa 
evoluir, inclusive com a con-
cessão de bolsa-auxílio, no va-
lor de R$ 1.000,00.

O Programa ‘Qualifica Ja-
careí’ permitirá que o morador 
desempregado há mais de dois 

A Secretaria de Assistência 
Social está com as inscrições 
abertas para as eleições dos 
novos membros do Conselho 
Municipal dos Direitos da 
Mulher (CMDM). Os inte-
ressados podem se inscrever 
até dia 22 de novembro, às 
23h59, pelo e-mail composi-
caocmdm2021@gmail.com.

Para validar a inscrição, é 
necessário anexar ao e-mail 
uma cópia do RG, CPF, com-
provante de endereço e, no 
caso de representantes de or-
ganizações, um documento 
ou declaração que comprove 
o vínculo com a organização.

O  Conselho  Municipal  
dos  Direitos  da  Mulher  será  
constituído  por  14 membros, 
sendo sete do Poder Público, 
um representante das Asso-
ciações Amigos de Bairros, 

No sábado, dia 20, das 8h 
às 17h, a Secretaria de Saúde, 
realizará o “Dia D” de pre-
venção ao câncer de próstata 
e de valorização à saúde do 
homem. Todas as unidades de 
saúde estarão abertas, ofere-
cendo os serviços da campa-
nha “novembro Azul”. O ob-
jetivo é aumentar o acesso da 
população, que não consegue 
ir até as unidades durante a se-
mana, aos serviços ofertados 
pela campanha. 

A Secretaria de Saúde de 
Jacareí intensifica as ações de 
saúde voltadas aos homens 
durante todo o mês de novem-
bro, por meio da Campanha 
Nacional de combate e pre-
venção ao câncer de próstata, 
o ‘novembro Azul’.

Todos os homens, acima de 
18 anos, podem se dirigir até 

O serviço de transferência 
de propriedade para veículo 
registrado no mesmo municí-
pio ou entre cidades do estado 
de São Paulo, procedimento 
necessário quando há mudan-
ça de um proprietário para 
outro, pode ser realizado pelo 
aplicativo Poupatempo Digital 
ou no site do Detran.SP (www.
detran.sp.gov.br). A novidade 
é que, agora, a opção ganhou 
recursos mais práticos para 
facilitar ainda mais o processo 
de forma online.

As informações disponíveis 
na base de dados do Detran.
SP serão reutilizadas sem que 
haja necessidade de preencher, 
por exemplo, alguns campos. 

Mundial em Memória das 
Vítimas de Acidentes de 
Trânsito”, celebrado mun-
dialmente no terceiro do-
mingo de novembro.

A campanha, que é rea-
lizada há 11 anos, tem alta 
aceitação com a população 
e, para reforçar o compro-
misso dos jacareienses, 
passará a ser mensal, em 
janeiro de 2022, permitindo 
que o doador faça este ato 

Consumidor), telefone de con-
tato, endereço e CNPJ;

- Fotografe vitrines e prin-
te a tela do celular, tablet ou 
computador e seus respectivos 
preços, para que assim, pos-
sa comparar se está diante de 
uma real redução de valores.

 Vale ressaltar que o Código 
de Defesa do Consumidor ga-
rante o direito de troca ou de-

anos tenha a oportunidade de 
ser inserido, novamente, no 
mercado de trabalho, desta 
vez com novas qualificações 
e experiências desenvolvidas 
no âmbito da Administração 
Pública.

Do total de vagas oferta-
das, 20% serão destinadas 
aos munícipes em situação de 
vulnerabilidade social, que 
estejam vinculados à Secre-
taria de Assistência Social, 
além de dar oportunidade 
aos jovens com idade entre 
18 e 21 anos, a ingressarem 
no mercado de trabalho.

O Projeto será uma impor-
tante medida no enfrentamento 

um representante  da  socieda-
de  civil  com  notória  atua-
ção  no  âmbito da Defesa da 
Mulher, um representante  dos  
Movimentos  de  Promoção  
da  Igualdade  Social, Gêne-
ro e Raça, um representante 
dos Clubes de Serviços, um 
representante  da  Ordem  dos  
Advogados  do  Brasil  46ª  
Subseção, um representante 
de Movimento Estudantil e 
um representante de Entidade 
Não Governamental ou insti-
tuição que  promova  ações  e  
programas  de  relevância  so-
cial  voltados  ao  atendimento 
da mulher e à família.

O pleito eleitoral será reali-
zado no dia 26 de novembro, 
das 9h30 às 11h, no auditório 
da Secretaria de Educação, 
localizado na Rua Lamartine 
Delamare, 69, Centro.

uma das 18 Unidades de Saúde 
de Jacareí, de segunda a sexta-
-feira, das 8h às 17h, para re-
ceber as orientações. No local, 
além de receber informações 
sobre prevenção do câncer de 
próstata e outras doenças, os 
pacientes também são aler-
tados sobre a importância da 
prevenção ao uso abusivo de 
álcool e outras drogas.

A campanha também conta 
com solicitação do exame de 
PSA (Antígeno Específico da 
Próstata) para homens de 50 
anos ou mais, a fim de detec-
tar precocemente alterações 
da próstata, além da intensifi-
cação da oferta de testes rápi-
dos de infecções sexualmente 
transmissíveis, atualização 
da caderneta de vacinação e 
avaliação odontológica para a 
prevenção ao câncer bucal.

Caso já conste a comunicação 
de venda do veículo, com o 
CPF do comprador informa-
do, as indicações para placa, 
RENAVAM e endereço resi-
dencial estarão automatica-
mente preenchidas. Inclusive, 
se o endereço estiver correto 
não é preciso enviar compro-
vante de residência, basta ape-
nas confirmar e seguir adiante 
no processo.

Com a nova atualização, os 
procedimentos para a realiza-
ção do serviço ficaram ainda 
mais fáceis para os usuários. 
Selecionar o tipo de documen-
to do veículo (CRV ou ATPV-
-e), por exemplo, contará com 
foto ilustrativa indicando o lo-

de amor e empatia sem pre-
cisar sair da cidade. “É uma 
satisfação e uma conquista 
oferecer esta possibilidade. 

Ao todo, serão distribu-
ídas 140 senhas, a partir 
das 7h, e não é necessária 
inscrição prévia. O doador 
precisa ter entre 16 e 69 
anos, desde que a primeira 
doação tenha sido feita até 
os 60 anos, e pesar no mí-
nimo 50 quilos. Os menores 

volução, no prazo de sete dias, 
para compras realizadas fora 
do estabelecimento comercial, 
como por exemplo, aquisições 
feitas em sites, telefone ou em 
domicílio, desde que o ven-
dedor não porte o produto à 
pronta entrega.

Já os produtos adquiridos 
na loja física, cumprem a po-
lítica de troca dos respectivos 

dos efeitos da pandemia cau-
sada pelo Coronavírus, mini-
mizando os impactos vividos 
pelos que ficaram desemprega-
dos, e em situação precária.

cal correto para consultar a se-
quência de números. Também 
haverá uma lista de documen-
tos dinâmica, permitindo que 
os itens sejam inseridos, subs-
tituídos ou excluídos durante a 

de idade devem estar acom-
panhados dos responsáveis 
legais, com documento.

O candidato à doação que 
teve Covid-19 pode doar 
30 dias após o final dos 
sintomas. 

Mais informações estão 
disponíveis no site do ser-
viço de Hematologia e He-
moterapia de São José dos 
Campos, clicando no ende-
reço www.shhsjc.com.br.

estabelecimentos, exceto em 
casos de defeitos, que existe 
a garantia no CDC, confor-
me artigo 26. Os prazos para 
reclamação de defeitos apa-
rentes e de fácil constatação, 
são de 30 dias para produtos 
não duráveis, como é o caso 
de alimentos. Por sua vez, os 
produtos duráveis, como auto-
móveis ou máquinas de lavar 
roupas, possuem prazo de 90 
dias, a contar da entrega efeti-
va do produto.

Caso o produto esteja com 
um defeito que não seja 
possível constatar de forma 
imediata, mas que apareça 
repentinamente no momento 
da utilização, o prazo é de 30 
dias para produtos não durá-
veis e 90 dias para produtos 
duráveis, a partir da data que 
o defeito é constatado pelo 
consumidor.

Para o Qualifica Jacareí, 
será utilizado o orçamento já 
previsto na Lei Orçamentária 
do município, sem prejuízo 
aos cofres públicos

solicitação.
Ao finalizar o processo, o 

condutor será direcionado 
para o campo de acompanha-
mento do serviço de transfe-
rência, onde será possível vi-
sualizar o histórico de análise 
dos documentos e o status do 
pedido.

Desde o início da atual ges-
tão, a Prodesp trabalha para 
ampliar a oferta de serviços 
digitais do Poupatempo. Atu-
almente, são mais de 160 op-
ções no site, aplicativo Pou-
patempo Digital e totens de 
autoatendimento. Até o fim 
de 2021, o objetivo é chegar a 
180 serviços digitais, e a mais 
de 240 em 2022.

Procon de Jacareí dá dicas para realizar boas compras no comércio durante 
a Black Friday

Programa ‘Qualifica Jacareí’ é aprovado na Câmara

UBS Parque Brasil
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