
Edição 1448 - 26 de Novembro de 2021 - Ano 27 - Distribuição gratuita

Fo
to

: D
iv

ul
ga

çã
o 

Dr Guerra é reeleito 
presidente da OAB

“Bazar de Seminovos” 
do BPR especial de natal 
acontece no dia 3/12

JAM abre segundo ônibus 
para Petrópolis com o 
mesmo valor

FATEC Jacareí oferece 80 vagas gratuitas 
em cursos superiores

Defesa Civil de Jacareí participa de 
treinamento para Operação Chuvas de Verão

Secretaria de Esportes promove evento 
recreativo no Parque da Cidade, no domingo

Campanha ‘Doa Jacareí’ bate meta de doação 
de sangue em menos de quatro horas

A Casa do Curativo 
realiza curso “Feridas 
Cutâneas” 

O grupo “Samba na veia” 
comemora 5 anos e faz 
evento beneficente

É neste sábado a 9ª Noite 
da Paella da CEPAC 

CIESP empossa nova 
diretoria

Atleta da 
JAM ganha 
o 1º lugar 
no Tênis de 
Mesa
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Jacarei terá o 2º Fórum de Empreendedorismo 
Feminino na segunda-feira dia 29

O piloto de 
motovelocidade 
de Jacareí, Luís 
Ferraz subiu 
ao pódio na 5ª 
colocação pelo 
Campeonato 
SuperBike Brasil 
no domingo, dia 
21. Página 5

O Dr Sergio Men-
des foi o cirugião 
responsável pela 
primeira cirurgia de 
remoção de tumor e 
reconstituição facial 
em um paciente da 
cidade.realizada no 
Hospital Alvorada 
de Jacareí. Página 3

Página 6

O empresário Roger 
Wytt, que atua na 
área de tecnologia e 
inovação, concorre 
ao Prêmio Empre-
endedor Social da 
Folha de São Paulo, 
com o projeto 
Robótica Espacial. 
Página 3
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Obras: A Av. Humberto de Alencar Castelo Branco, será totalmente interditada no sábado (27), a partir das 21h, 
até às 6h da manhã de domingo (28), para a realização das obras de lançamento das vigas de concreto do viaduto 
que está sendo construído próximo às empresas Heineken e Betunel. Página 4
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O atleta Wagner Roberto Martins
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O jornal mais lido da cidade

de Jacareí e Região

Semanário
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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

As coisas são assim mesmo

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

Gustavo Montoia é geógrafo e doutor em Pla-
nejamento Urbano e Regional pela UNIVAP. É 
docente dos Colégios Univap e da EE Francisco 
Feliciano F. da Silva (Verdinho) e pesquisador-co-
laborador do Laboratório de Estudos das Cidades 
da Universidade do Vale do Paraíba. 

Somos educados a todos 
os dias, tratar várias ações 
e eventos como naturais. 
Por exemplo: se as grandes 
empresas precisam lucrar, é 
natural mandar pessoas em-
bora ou partir para outro país 
mesmo depois que ela sugou 
os recursos humanos e natu-
rais de uma nação, quando 
ainda ganha perdão de anos 
de impostos não pagos! Ora, 
eles são os empregadores, 
precisam de ajuda. 

Diante da crise econômica, 
o Estado precisa ser “menos 
pesado”. Não importa se o orçamento secreto 
destina dinheiro aos parlamentares na casa do 
bilhão, ou que funcionários públicos de alto es-
calão, deputados e presidente ganhem, além de 
altos salários sem desconto em imposto de ren-
da, uma série de “auxílios” para viagem, rou-
pa e funcionários. É o trabalhador que precisa 
perder direitos trabalhistas, pois aí está o gasto 
excessivo! Veja: diminuem a seguridade social 
e flexibilizam leis de trabalho a ponto de uma 
pessoa contratada ter a possibilidade de não 
receber, por exemplo, décimo terceiro; demora 
mais anos para ela se aposentar, pois, só assim 
mais empregos serão gerados.  

Na rádio, na TV ou na internet “especialistas” 
falam continuamente que a solução está na ins-
tabilidade do trabalhador, que se torna precari-
zado. O cara agora trabalha horas excessivas, 
sem direito a férias remunerada, auxílio-doença, 
abre uma MEI para desobrigar o empregador e 
é chamado de empreendedor. Desempregados? 
Trabalhadores informais? Não! São microem-
presários. Resolveu-se o desemprego!

Nesse liberalismo aos moldes brasileiros, 
em que todos “mamam” no Estado, inclusive 
a iniciativa privada, o crescimento do PIB é a 
prioridade. O país cresce economicamente e 
isso funciona como uma onda que traz consi-
go melhorias sociais. É lógico, então, que, para 
isso ocorrer, os produtos agrícolas precisam ser 
vendidos a preços internacionais. “É óbvio que 
o agrobusiness vai priorizar a exportação, como 
sempre! O dólar sobe em disparada e o lucro é 
alto. Não existe cabimento em pensar na mesa 
do brasileiro, sinto muito. As coisas são assim 
mesmo”. 

O mesmo é a alta do preço da gasolina sen-
do culpa dos governadores. Só pode ser deles. 
A Petrobrás é uma empresa de economia mista 
em que o Governo Federal é o acionista majori-
tário. Solução: reduz um pouco a fatia do lucro 
para aplacar o preço. Mas, o correto é possuir 
muitos dividendos, como ocorreu esse ano: 
81,7% de crescimento em relação ao ano pas-
sado, na casa dos 60 bilhões.

Entretanto... se o Estado é majoritário, por-
que não “abre mão” de parte do lucro? Por que 

os governos estaduais devem 
reduzir o imposto para tentar 
baratear o combustível e, as-
sim, complicar o orçamento 
para suas ações? Adiantaria 
realmente com o petróleo bra-
sileiro sendo produzido a preço 
de dólar?

Esses são alguns exemplos 
que somos acostumados a en-
carar como a obviedade do 
funcionamento da sociedade. É 
o sucesso do capitalismo que, 
em terras brasileiras, apenas re-
força a ideia de que o país fun-
ciona mesmo para a minoria de 

sempre. Todavia, importante é que “deus” está 
acima de tudo e nos livramos das garras de um 
governo comunista.  

Nas redes sociais sempre alguém posta ima-
gens de pessoas passando fome na Venezuela 
ou a crise em Cuba. São argumentos usados por 
aqueles que desejam apontar como o socialis-
mo é um fracasso! Contudo, no Brasil, diante 
do aumento de pedintes, de pessoas passando 
fome, nunca o capitalismo é culpado por não 
atingir todas as pessoas. 

Mas isso, é, de fato, o sucesso do capitalismo, 
esse modelo de sociedade que dura mais de 400 
anos pensado para o benefício de poucos. Sua 
exaltação reside na desigualdade social, tratada 
de forma natural como resultado de esforços in-
dividuais. E, no Brasil, mandamos muito bem.  
As coisas são assim mesmo: alguns ganham, 
outros perdem. Aos pobres e famintos... coita-
dos! Façamos caridade, que ajuda no momento 
e nunca resolve o problema. Os “homens bons” 
doam aos menos favorecidos. 

Essa produção da normalidade é ainda cimen-
tada pelo discurso da teologia da prosperidade, 
que seduz muitas igrejas por atrair pessoas: essa 
pregação em alguns templos religiosos de que o 
sucesso de sua vida e as bênçãos divinas advém 
apenas de sua fé. Se as coisas não acontecem, 
é porque você, simplesmente, não a possui ou 
porque pecou. Nada de compreensão histórico-
-geográfica da sociedade. Assim, a culpa cai no 
indivíduo e o capitalismo vence mais uma vez.  
É a religião pautada no consumo como ópio da 
fé 2.0, na qual alguns gurus e pastores, alguns 
padres, coachs, políticos ditos liberais, o vizi-
nho, o cara na mesa do bar, apenas repetem que 
tudo na vida depende somente de você. Pobre 
coitado o faminto que pouco se esforçou, pois 
já aprendemos: “as coisas são assim mesmo”. 

Opinião Edição:
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Novembro 2021
20 - 1916 – Em sessão ex-

traordinária presidida pelo Dr. 
Joaquim Ribeiro de Mendonça 
entra no expediente o projeto 
de lei sem número sobre obri-
gatoriedade do ensino. O pro-
jeto atende uma representação 
dos professores cujo parecer 
das comissões datado de 22 de 
junho de 1915 abordava essas 
questões que agora a Câmara 
atende. O projeto decreta que 
“as crianças que estiverem em 
idade escolar, em todo o mu-
nicípio, são obrigadas à instru-
ção primária ministrada pelo 
grupo escolar, escolas particu-
lares, etc. Traz uma exceção: 
“As crianças que residem a 
mais de dois quilômetros do 
ponto da escola para meninos 
e um quilômetro para meni-
nas; as que forem incapazes 
física e intelectualmente pro-
vado com atestado de autori-
dade competente”. No artigo 
2º : “A Câmara promoverá por 
todos os meios ao seu alcance 
a difusão do ensino, oficiando 
ao Governo do Estado para a 
criação de novas escolas nos 
pontos onde houver necessida-
de e, em quanto essas escolas 
não forem providas, nomeará 
professores municipais, que 
as terão a seu cargo até a no-
meação de um professor pelo 
Estado.” O artigo 3º demons-
tra a preocupação pela atuali-
zação das informações, inclu-
sive abrindo possibilidade do 
auxílio da população: “Todos 
os anos, no mês de dezembro, 
a Câmara mandará proceder 

ao recenseamento escolar na 
cidade por pessoa apta ou 
por seus fiscais e na roça fará 
por intermédio dos inspetores 
de quarteirão ou por pessoas 
conceituadas dos bairros que 
queiram auxiliar a difusão do 
ensino público.” O projeto de 
lei, demonstra preocupações 
sociais adequadas e solidárias 
em seu artigo 4º:vinte dias 
depois do início do ano es-
colar no Grupo e nas Escolas 
estaduais e municipais, a falta 
de apresentação das crianças 
recenseadas importará na sua 
matrícula ex-ofício”; sendo 
que “da matrícula ex-ofício se-
rão avisados antecipadamente 
os pais, tutores, patrões, etc., 
e, se dentro de oito dias após 
o aviso, persistirem em não 
mandar os seus dependentes 
à escola, serão multados em 
cinco mil réis, dobrados em 
15 em 15 dias até que provem 
o motivo da não colocação de 
seus filhos, tutelados e em-
pregados, etc. na escola.” O 
projeto foi minucioso e teve 
caráter disciplinador: “artigo 
5º: “Sem motivo justificado, 
nenhuma criança poderá faltar 
à escola quinze dias consecu-
tivos, competindo aos profes-
sores relevar ou não o motivo 
alegado havendo, nesse caso, 
recurso para o inspetor escolar 
municipal”. A ação coercitiva 
revelava a força do projeto: 
“Não sendo relevada a falta 
pelo professor e inspetor, será 
o responsável pela criança 
multado em dois mil réis de 

cada vez que venha a faltar 
quinze dias consecutivos de 
comparecimento à escola. Se 
essas faltas forem cometidas, 
constantemente de modo abu-
sivo ou então para explorar o 
seu trabalho, obrigando-as a 
viverem ignorantes, será im-
posto o dobro da multa nos 
primeiros três meses, passado 
o primeiro mês e ainda conti-
nuando a faltar, será imposta a 
pena de dois dias de prisão para 
cada quinze dias de faltas à es-
cola, aplicada aos pais, tutores 
ou patrões responsáveis pela 
educação da criança”. O pro-
jeto demonstra não só a preo-
cupação dos legisladores com 
o ensino, mas, para que a lei 
pudesse ou devesse ser cum-
prida, sanções, penalidades 
tanto pecuniárias como física. 
O artigo 6º: “Os pais, patrões 
ou diretores de fábricas, que ti-
verem crianças a seus serviços 
e não a dispensarem durante as 
horas escolares serão multados 
em 5$000, com a obrigação de 
mandar as crianças às escolas 
dentro de três dias e não o fa-
zendo ser-lhe-á imposta uma 
nova multa de 3 em 3 dias, até 
que a criança compareça às 
aulas”. O artigo 7º: As multas 
serão cobradas de acordo com 
a legislação municipal e seu 
produto aplicado na compra de 
papéis, livros, etc. para serem 
fornecidos aos alunos prova-
damente pobres e incapazes de 
poder adquiri-los”. O autor do 
projeto é o vereador Antonio 
Jordão Mercadante.

Edição:
1448Cidade no tempo

Benedicto Sergio Lencioni

Dia de ser barco e de ser navio

Esther Rosado é psicanalista, pro-
fa. de Literatura e Redação e au-
tora de material didático. E-mail: 
estherrosado1951@gmail.com

Há dias que deixam nascer 
de si sóis amarelos, acácias 
que flutuam, vento e um pe-
quenino buquê de margari-
dinhas amarelas; há outros 
que deixam morrer senti-
mentos, pessoas, horizontes.

Há dias de escutar mentiras 
que se aceitam como verda-
des; outros   nos quais solu-
çamos baixinho ouvindo as 
sinfonias mais queridas.

Há dias brincalhões e dias 
sujos; há dias de cetim e dias 
de algodão cru, sem brilho.

Há dias quando, por ser 
novembro, explodem jas-
mins do Cabo, tão cheirosos 
e limpos, tão do Universo, 
tão brancos como a nuvem 
mais alta. Outros, sem jar-
dim nenhum.

Há dias destroçados; ou-
tros tão perfeitos, mas tão 
perfeitos e neles há bambus 
que balançam ao vento, ba-
rulho maravilhoso.

Há dias que nada nos 
acrescentam, outros quando 
o pássaro voa e seu ninho 
está cheio de bicos baru-
lhentos.

Há dias de mal querer; ou-
tros de sinos repicando.

Há dias de alegria dançan-
te; outros de larga tristeza, 
dias de velar o amigo.

Leve sopro, a Vida.
Uma folha ao vento, um 

amor demasiado no coração.
E muita gente gastando a 

Vida economizada e trans-
formada em moeda, em tra-
balho excessivo, em dema-
siada falta de afeto, amor à 
vida.

Gente indignada contra 
o que não fez, sem buscar 
a raiz, a origem, o amor de 
verdade.

Gente que cobra, mas não 
tem a iniciativa para a paz e 
a alegria.

Gente que esqueceu todas 

as canções e trocou tudo 
pelo ódio cultivado de pou-
co em pouco e vinagre, gen-
te que só parece feliz.

Há dias de estar no mundo 
e outros de perturbar a paz 
dos outros.

Dias de rio e dias de oce-
ano.

Dias insólitos: o nasci-
mento de um siso, outros, o 
nascimento de um canino.

Dias cheios de luz, dias 
nublados.

Dia de montanha e dia de 
planície.

Dia de ser barco e de ser 
navio.

Dia de nascer e dia de 
morrer. Há dias para tudo.

Edição:
1448Ponto e Vírgula

Esther Rosado

Centro das Indústrias do Estado de São 
Paulo - CIESP empossa nova diretoria

Morre aos 92 anos proprietária da 
antiga Fábrica de Meias Visetti

O Centro das Indústrias 
do Estado de São Paulo 
(CIESP) realizou na quinta-
-feira, 18, no edifício-sede 
da entidade na Avenida Pau-
lista, a Assembleia de Posse 
das Diretoriais Executiva e 
Plenária e do Conselho Fis-
cal; e das Diretorias Regio-
nais, Municipais e Distritais 
eleitas para o quadriênio 
2022-2025. A Assembleia 
de Posse foi presidida pelo 
presidente do CIESP, Paulo 
Skaf, que empossou Rafael 
Cervone como presidente 
eleito, Josué Gomes da Sil-
va, 1º vice-presidente, Van-
demir Francesconi Júnior, 
2º vice-presidente e Luiz Al-
berto Soares Souza, 3º vice-
-presidente.

Skaf fica no comando da 
entidade até 31 de dezembro 

de 2021, e a 
nova direto-
ria assume 
o CIESP a 
partir de 1º 
de janeiro de 
2022. 

A Direto-
ria Regional 
do CIESP 
em Jacareí 
será coman-
dada, a par-
tir de 01 de 
janeiro de 
2022, pela empresária Ma-
rilene Martins Leite. Pela 
primeira vez a Regional 
de Jacareí será dirigida por 
uma mulher. Além dela, fo-
ram eleitos Adriano Merkx 
e Benedito Aparecido de 
Faria, 1º e 2º vice-diretor, 
respectivamente.

Ricardo Esper ficará no 
comando da entidade até 31 
de dezembro deste ano. Em 
ele assume como diretor na 
sede da entidade, em São 
Paulo. A nova gestão terá 
início em 01 de janeiro de 
2022 sob o comando de Ma-
rilene Martins Leite.

Rafael Cervone (Presidente eleito do CIESP), Marilene Martins 
Leite e Paulo Skaf

Maria Clotilde 
Visetti Melani

Faleceu aos 92 anos, na 
quarta-feira, dia 17. Clo-
tilde nasceu em Turim em 
12 de abril de 1929. Em 
1933, veio para o Brasil, 
após seu pai Giovanni Vi-
setti, ter sido convidado por 
seu irmão Pascoal Visetti, 
para trabalhar na Fábrica de 
Meias Visetti.

Trabalhou muitos anos 
como professora de pia-
no no conservatório de 
Jacareí, atuou também no 

Colégio Silva Prado e na 
Santa Casa de Misericór-
dia, onde encontrou o or-
topedista da Santa Casa 
dr. Sestilio Melani, com 
quem casou-se e constituiu 
família. Também foi orga-
nista por mais de 50 anos 
na Igreja do Bom Sucesso. 
Deixou o filho Carlos Al-
berto e o neto Antônio.
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Acesse nosso site: 
www.semanario.com.br

Informação com credibilidade.

Alvorada realiza cirurgia inédita de 
remoção de tumor e reconstituição facial

O Hospital Alvorada de 
Jacareí realizou a primeira 
cirurgia de remoção de tu-
mor e reconstituição facial 
em um paciente da cidade. 
A cirurgia, que costuma ser 
executada com frequência 
em hospitais de grande por-
te na cidade de São Paulo, 
agora pode ser feita em um 
hospital local, o Alvorada, 
que conta com uma equipe 
e uma estrutura preparada 
para receber esse tipo de 
procedimento. 

O cirurgião responsável 
foi o médico Sérgio Gonçal-
ves, que possui vasta expe-
riência neste tipo de cirur-
gia, além de uma formação 
que contém Odontologia 
pela Universidade de Santo 
Amaro, Graduação em Me-
dicina pela Faculdade de 
Medicina do ABC e Resi-
dência Médica em cirurgia 
da Cabeça e Pescoço pelo 
HC-FMUSP, é Cirurgião de 
Cabeça e Pescoço do Insti-
tuto do Câncer do Estado de 
São Paulo/ Hospital das Cli-
nicas da Faculdade de Me-
dicina da USP, Hospital Ale-
mão Oswaldo Cruz, possui 
especializações em cirurgia 
bucomaxilofacial, trauma 
geral e cirurgia de cabeça e 
pescoço, além de coordenar 
um grupo no Hospital das 
Clínicas e no Instituto do 
Câncer, de cirurgia de base 
do crânio no Núcleo de Ci-
rurgia e Traumatologia Bu-
comaxilofacial do Hospital 
Israelita Albert Einstein.

O procedimento foi uma 
remoção de um tumor ma-
ligno na área do rosto com 
reconstituição do tecido e 
ossos afetados pelo câncer.

Segundo o cirurgião, é re-

lativamente comum a ocor-
rência de pacientes com tu-
mor de boca, porém é muito 
frequente o fato destes pa-
cientes não possuírem à dis-
posição uma equipe para a 
reconstrução, ou até mesmo 
não têm como chegar a um 
tratamento adequado.

A importância deste pro-
cedimento é tal que pode 
permitir que o paciente 
consiga ter reconstituição 
das suas funções de quase 
100%, através da reconsti-
tuição das partes removidas.

É um transplante micro 
vascularizado, que utiliza 
retalho microcirúrgico para 
reconstrução de tecido, o 
que é a técnica mais avan-
çada no mundo nesta área 
atualmente.

Muitas vezes, o pacien-
te que é submetido a este 
procedimento fica com a 
mastigação prejudicada, um 
contorno do rosto afetado 

esteticamente e pode até 
estruir (rejeitar) o material 
colocado.

“O hospital me surpre-
endeu do ponto de vista de 
pessoal, equipamento, espa-
ço físico. O relacionamen-
to com o pessoal foi algo 
extraordinário, eles estão 
preocupados com o pacien-
te. Não tivemos dificuldade 
para realizar um procedi-
mento deste porte na cidade.

Para isso é preciso ser um 
hospital de grandeza, com 
vontade de resolver as coisas 
e dar uma qualidade melhor 
no tratamento dos pacientes. 
Deu todas as condições pra 
a gente fazer uma cirurgia 
que a gente só faz em gran-
des hospitais em São Paulo. 
Isso nos surpreendeu”, afir-
mou doutor Sérgio.

O médico ressalta que o 
diagnóstico precoce ainda 
é o recurso mais importante 
para evitar o câncer bucal.

“No Brasil infelizmente 
os tumores são detectados 
em estágio avançado. Gran-
de parte da população não 
tem informação que a leve 
a procurar o dentista, o que 
demora o diagnóstico. Às 
vezes o paciente procura o 
sistema público de saúde, 
mas há despreparo”, afir-
ma o médico. “Nós temos 
que eliminar os hábitos que 
causam o câncer de boca: 
fumar, e consumir álcool. o 
Tabagismo aumenta em 7% 
o risco. Associado ao álcool 
pode chegar a 30%. Outros 
fatores podem somar o ris-
co, prótese mal colocada, 
higiene oral precária, pre-
sença de restos de raízes de 
dentes, entre outros. Todo 
paciente que tem uma in-
flamação crônica dentro da 
boca é um paciente de risco 
para o desenvolvimento de 
câncer.”

Como detectar: qualquer 

ferida que apareça na boca 
tem que cicatrizar em até 3 
semanas, se isso não aconte-
cer e sofrer alteração, deve 
ser avaliada por um médico 
ou dentista.

Se este profissional perce-
ber que existe a chance de 
se tratar de um câncer em 
evolução, ele já pode indicar 
uma biópsia para determinar 
o diagnóstico. A detecção 
em estágio inicial permite 
uma chance de 98% de re-
cuperação.

Participaram da equi-
pe do doutor Sérgio Men-
des, os, doutores, Dr Fe-
lipe das Chagas e Silva 
de Carvalho, que auxiliou 
no inicio da cirurgia, é ci-
rurgião dentista especia-
lista em Estomatologia, 
Mestre e Doutor em Bio-
patologia Bucal, Alexandre 
Bezerra, membro do ser-
viço de cabeça e pescoço 
do Instituto do Câncer do 

Estado de São Paulo e dou-
tor em ciências pela USP; 
Raíza Ramos, especialista 
em cirurgia e traumatologia  
Buco Maxilo Facial pelo 
Hospital Regional de Cotia,  
com ênfase em tratamen-
tos clínicos e cirúrgicos da 
ATM e cirurgia Plástica Re-
construtiva; Bernardo No-
gueira, cirurgião plástico 
formado pelo maior centro 
médico da América Lati-
na;  Corinne Becker, criou 
a técnica de transferência 
de retalho linfonodal para 
tratamento do linfedema e 
o anestesiologista Felipe 
Gonçalves Alves, formado 
pela Faculdade de Ciências 
Médicas da Santa Casa de 
São Paulo, vasta experi-
ência na área de medicina 
com ênfase em cirurgia.

O Hospital Alvorada, fica 
na rua Minas Gerais, 180, te-
lefone: 3955.3444, site: www.
saudealvorada.com.br

Dr Sérgio Mendes com o administrador do Hospital 
Alvorada Anderson Ferreira

Morador de Jacarei é finalista do 
prêmio Empreendedor Social da 
Folha de São Paulo

É neste sábado a 9ª Noite da Paella da CEPAC 

O grupo “Samba na veia” 
comemora 5 anos e faz 
evento beneficente

O empresário Roger Wytt, 
que atua na área de tecnolo-
gia e inovação, concorre ao 
Prêmio Empreendedor Social 
da Folha de São Paulo, com o 
projeto Robótica Espacial. Ele 
é empresário da área e há 3 
anos, e com a expansão da em-
presa, resolveu se mudar para 
Jacareí, por ter fácil acesso, 
ser segura, e por ter bom de-
sempenho econômico, e povo 
acolhedor. E destaca que “está 
localizada no Vale do Paraí-
ba que é considerado um dos 
maiores polos de inovação e 
tecnologia do país   e pode ser 
comparada ao Vale do Silício. 
“Isso tudo fez com que eu e 
minha família se apaixonasse 
pela cidade e região”, afirma 
Roger. 

Este ano ele concorre ao 
projeto do prêmio empreen-
dedor social da folha de São 

Paulo e se classificou entre os 
12 finalistas de 2021, e entre 
os três primeiros na categoria 
- inovação para a retomada, 
na segunda edição do prêmio 
da Folha de São Paulo e Fun-
dação Schwab, em resposta à 
covid-19. 

Com a missão de preparar 1 
milhão de jovens para o futuro 
durante a pandemia o projeto 
Robótica Espacial leva ino-
vação e tecnologia as escolas 
públicas espalhadas por todo 
país, desde comunidades qui-
lombolas, indígenas e muitas 
outras de difícil acesso. Esse 
projeto permite que os alunos 
experimentem diferentes pos-
sibilidades como desenhar, 
modelar e fazer protótipos de 
robôs pelo celular ou table-
te. “O conhecimento que as 
crianças e jovens adquirem, 
possibilita que caminhem 

muito mais longe do que se 
pode imaginar, porque no cur-
so eles não aprendem apenas 
robótica, mas aprendem que 
com ela podem mudar sua re-
alidade ou a vida de alguém, 
por exemplo podemos rela-

tar sobre um grupo de alunos 
que construiu uma bengala 
para um colega da escola isso 
permitiu maior acesso e mo-
bilidade. Diante disso pode-
-se relatar que quando aplica 
o projeto robótica espacial no 
ensino, proporciona a constru-
ção do conhecimento e ainda 
trabalha na formação de    in-
divíduos empenhados na reso-
lução de problemas e capazes 
de mudar o rumo da história. ” 
Conclui Roger.

O concurso terá sua final na 
terça-feira, dia 30, e depende 
do número da votação. Você 
pode votar quantas vezes 
você quiser, isso permitirá 
que o projeto avance trazen-
do tecnologia e inovação para 
o maior número de crianças e 
jovens em todo o Brasil. Vote 
no link: http://bit.ly/Vote-
Robótica

O grupo “Sam-
ba na Veia”, co-
memora 5 anos 
e a Escola de 
Samba Unidos 
do Álcool, realiza 
no domingo dia 
28, a partir das 
16:00h na quadra 
da escola evento 
beneficente para 
comemorar a data. O even-
to vai ser em prol do Projeto 
Formiguinhas. O local fica na 
Avenida São Matheus, 610, no 
Jardim São José.

 A entrada é R$ 1 litro de leite 
integral (caixinha) ou R$ 5,00. 
O leite será distribuído para as 
famílias que são ajudadas com 
as cestas 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 
econômica na cidade de Jaca-
reí, com entregas de alimentos 
não perecíveis, leite, roupas, 
fraldas descartáveis e móveis.

O grupo vem há anos cola-
borando com centenas de fa-
mílias. Os eventos solidários 
que esporadicamente realizam, 
são exclusivamente para ajudar 
no trabalho que é desenvolvido 
durante todo o ano às famílias 
no momento de dificuldades.

Associação Criança espe-
cial de Pais e Companheiros 
- CEPAC realiza neste sá-
bado, dia 27 de novembro, 
às 20 horas a 9ª Paella do 
Mariscos e Camarões Mé-
dio do Mirante do Paraiba 
em Prol a entidade.  O valor 
é R$ 80,00. Crianças até 10 
anos não pagam e as bebi-
das serão vendidas separa-
damente. O prato é Paella 

com mariscos e camarões 
médios. O evento será no 
salão nobre da CEPAC. A 
renda será revertida para 
custear as despesas diárias e 
manutenção da instituição. 
A CEPAC fica na Travessa 
Catarina Magela Ramos, 59 
– Jardim das Industrias.

 Para informações o 
telefone de contato é 
(12)97406.5776. 
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Obras: Avenida Castelo Branco será interditada 
entre sábado à noite e domingo de manhã

Defesa Civil de Jacareí 
participa de treinamento para 
Operação Chuvas de Verão

Campanha ‘Doa Jacareí’ bate 
meta de doação de sangue em 
menos de quatro horas

A Av. Humberto de Alen-
car Castelo Branco, será to-
talmente interditada no sá-
bado (27), a partir das 21h, 
até às 6h da manhã de do-
mingo (28), para a realiza-
ção das obras de lançamen-
to das vigas de concreto 
do viaduto que está sendo 
construído próximo às em-
presas Heineken e Betunel.

Os serviços fazem parte 
do escopo da obra de dupli-
cação da avenida, que segue 
em ritmo acelerado e tem 

Agentes da Defesa Civil 
de Jacareí participaram de 
um treinamento de campo 
da Oficina Preparatória para 
Operação Chuvas de Verão 
2021/2022, promovido pela 
Defesa Civil do Estado de 
São Paulo no último dia 19, 
em Ubatuba. O evento reu-
niu 26 agentes da região da 
Serra da Mantiqueira, Vale 
do Paraíba e Litoral Norte.

Os alunos realizaram exer-
cícios práticos relacionados 
à utilização dos materiais re-
cebidos na ação de aparelha-
mento, operação e cuidados 
com motosserra e bote inflá-
vel, e vistoria de campo com 
técnicos do IPT (Instituto 
de Pesquisas Tecnológicas) 
/ IPA (Instituto de Pesqui-
sas Ambientais). O objetivo 
foi preparar as equipes para 
ocasiões de corte de árvo-
res e retirada de pessoas de 

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

Realizada no sábado (20), 
no Laboratório Municipal, 
a campanha ‘Doa Jacareí’ 
cumpriu a meta de arrecada-
ção de 140 bolsas de sangue 
em menos de quatro horas. 
O público que compareceu 
ao local foi recebido por 
profissionais do serviço de 
Hematologia e Hemoterapia 
de São José dos Campos, 
que realizavam a triagem e 
direcionavam para a coleta.

A campanha será realiza-
da todos os meses, a partir 
de janeiro. E já acontece há 
11 anos, sempre próximo ao 
terceiro domingo de novem-
bro, por ser o dia em que se 
celebra o “Dia Mundial em 
Memória das Vítimas de 
Acidentes de Trânsito”, lem-
brado em diversos países.

previsão de conclusão no 
segundo semestre de 2022. 
Os técnicos da Prefeitura 
informam que o período de 
maior transtorno é esta fase 
inicial das obras, pois as 
atividades com guindastes 
e outros equipamentos de 
grande porte são necessá-
rias, em razão da constru-
ção do viaduto.

Durante as horas em que 
a via estiver completamen-
te interditada, as rotas al-
ternativas para acesso a Ja-

locais alagados, oferecendo 
instruções sobre como con-
duzir uma balsa inflável e 
como utilizar um motosser-
ra, por exemplo.

Os técnicos do IPT treina-
ram os agentes a fazer visto-

 Premiação: Serão realiza-
dos sorteios, pelo milhar do 
primeiro prêmio da Loteria 
Federal do Brasil nos seguin-
tes dias:

O dado é alarmante: 
em média, mais de 50% 
dos leitos da Santa Casa 
de Jacareí ficam ocupados 
em decorrência de aciden-

careí e saída do município 
serão as avenidas Getúlio 
Dorneles Vargas (próxima 
à Unip), Malek Assad (pró-
xima ao Atacadão) e Lucas 
Nogueira Garcez (próxima 
aos bairros Cidade Nova 
Jacareí e Jardim Nova Es-
perança).

ria e avaliação em áreas de 
risco, com o preenchimento 
da ficha de avaliação de ris-
co. A Defesa Civil de Jacareí 
participou com quatro agen-
tes que, agora, estão devida-
mente treinados.

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 
km. Vale salientar que, com 
o mesmo bilhete (número) o 
comprador concorrerá a todos 
os prêmios até o final. 

Em Jacareí o BPR Batuíra 
Projeto Renascer participa da 
campanha e possui bilhetes 
para vender com os trabalha-
dores.   Do valor arrecadado 
50% será destinado para as 
entidades parceiras, 30% para 
erradicação da paralisia in-
fantil e 20% para os prêmios.

Informações pelo tele-
fone:12- 97402.8744 – 
98121.2845

tes no trânsito e a doação 
ajuda a salvar vidas. Falar 
do tema é, também, refle-
tir sobre um trânsito mais 
gentil e seguro.

A construção do viaduto é uma 
das primeiras obras desta fase dos 
trabalhos de duplicação da avenida

Agentes da Defesa Civil durante treinamento

Campanha “Doa Jacareí” aconteceu no último sábado (20)

Dia 18 tem sorteio do Amigos do Bem
Você quer concorrer a um 
Fusca Vermelho?

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 grá-
tis para o ganhador. 

O valor da rifa é de apenas 
R$ 10 cada número. Para 
adquirir a rifa você preci-
sa entrar em contato com 
a entidade pelos telefones: 
(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 JoãoRENAULT KWID LIFE 1.0 2021 Zero km - Foto Ilustrativa
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com Inez Valezi

A Casa do Curativo realiza 
curso “Feridas Cutâneas” 
com vagas limitadas

“Bazar de Seminovos” do BPR especial 
de natal acontece no dia 3 de dezembro

Doutor Guerra é reeleito presidente 
da OAB na chapa 10.461

Piloto Jacareiense vai para o pódio novamente

JAM abre segundo ônibus para Petrópolis com o mesmo valor

A Casa do Curativo tem am-
bulatório que atende portadores 
de lesões de pele, devolvendo 
ao indivíduo mais qualidade 
de vida e autoestima elevada, 
por meio de cuidados e tecno-
logias inovadoras. Como toda 
a estrutura é mantida através de 
contribuições voluntarias, para 
retomar os atendimentos pós 
pandemia, realiza curso “ Feri-
das Cutâneas”, no sábado, dia 4 
de dezembro, para profissionais 
de saúde com participação de 
palestrantes expert no assunto, 
promovendo conhecimento e 
inovação nos diversos tipos de 
lesões. As vagas são limitadas, 
faça sua reserva antes que se 
esgote. 

Veja programação do curso:
Parte 1:  
08H30: Anatomia da pele; 

09H00: Fisiologia da cicatriza-
ção; 09H30: Feridas agudas.

- Parte 2: Prevenção & 
Tratamento- Ministrante Dra. 

O piloto de motovelocidade 
de Jacareí, Luís Ferraz subiu 
ao pódio na 5ª colocação pelo 
Campeonato SuperBike Brasil 
no domingo, dia 21.

Essa etapa foi realizava da 
cidade de Lima Duarte, em 
Minas Gerais, no autódromo 
Potenza.

Os treinos livres foram rea-
lizados com a pista molhada, 
sendo que nosso piloto chegou 
a liderar um dos treinos com a 
melhor volta.

Já nos classificatórios, a pista 

Em função do sucesso da 
procura para a viagem com 
destino a Petrópolis, a JAM 
abriu uma nova viagem para 
os dias:  29, 30 de abril e 1 
de maio de 2022. Inclusive a 
presidente da JAM, Delma 
Assad, conseguiu mesmo 
preço, o mesmo roteiro, o 
mesmo ônibus com o car-
ro “Anos Dourado” da Via-
ção Jacarei” com filtro de 
ar e renovação de oxigênio, 
e com o motorista Walter 
Augusto. Nas viagens são 

Viviane Carvalho- 
10H30: Lesões por 
pressão; 11H10: 
Úlceras venosas; 
11H50: Feridas no 
paciente 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: Ozonioterpia: casos 
clínicos

Ministrante: Dra. Luciene 
Reginato Chagas- 15H00: La-
serterapia

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

Local: CIESP – Jacareí – 
Rua: Antônio Ferreira Rizini, 

estava parcialmente molhada e 
Ferraz obteve o 5º melhor tem-
po da categoria, posição na qual 
alinhou no grid de largada.

A corrida foi com a pista 
seca e com muito sol, sendo 
que o piloto não fez uma boa 
largada, perdendo várias po-
sições, mas no decorrer das 
voltas conseguiu recuperar sua 
posição inicial, garantindo a 5ª 
colocação.

Ferraz embarca este final de 
semana, para a cidade de Goi-
ânia, onde participará da etapa 

rigorosamente seguidos os 
protocolos de prevenção da 
Covid-19, e é preciso apre-
sentar o cartão de vacina. 
Além do passeio, os viajores 
também colaboram com a 
JAM/CASA LAR. Veja pro-
gramação e valores da via-
gem para o carro 2.

Valores inclusos no pa-
cote: Está incluso no pacote 
o Ônibus Anos Dourados da 
Viação com o motorista Wal-
ter Augusto; hospedagem de 
2 pernoites, 2 cafés da ma-

final do Campeo-
nato Estadual do 
Goiás SuperBike, 
que será realizada 
em rodada dupla, 
uma corrida ao 
sábado e outro ao 
domingo.

Maiores deta-
lhes das corridas 
e transmissões, 
você confere na 
página do insta-
gram oficial do pi-
loto: “luisferraz”.

nhã, 2 almoços no restauran-
te Paladar 4 com bebidas à 
parte. Os passeios serão mo-
nitorados pela guia local, a 
historiadora Rosemere (ob-
jetiva e com voz agradável). 

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 paco-
te os ingressos individuais 
das pessoas nas visitas: 
Levar documento para com-
provar a idade (RG e Car-
teira 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, Maysa, 
Vânia e Delma: 99724-2363 
- Whatsapp.Palácio Quitandinha em Petrópolis

450, Jardim Elza Maria, Jaca-
reí, SP.

Investimento: Médicos e 
Enfermeiros: 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

O BPR Projeto Renascer, 
realiza na sexta-feira dia 3 
de dezembro, das 9:00h às 
14 horas, o “Bazar de semi-
novos” do BPR Especial de 
Natal.

Com muitos vestidos 
de festa, blusas, calças, 
shorts, bermudas, saias lin-
das e muitas com etiquetas. 
O Bazar terá itens de R$ 
10,00 a R$ 35,00.

Para evitar manuseio de 
dinheiro, o BPR tem a faci-
lidade do PIX, depósito em 
conta corrente e pagamento 
com cartão.

Para a segurança dos par-
ticipantes, serão distribuí-

Doutor Guerra é reeleito 
presidente da 46ª Subseção da 
OAB, Jacareí, Santa Branca 
e Salesópolis para o próximo 
triênio. A eleição ocorreu na 
quinta-feira dia 25, e doutor 
Guerra obteve 425 votos, num 
total de 654 votantes. Ao ser 
perguntado pelo Semanário 
sobre a eleição, doutor Guerra 
disse:  “ agradeço aos advoga-
dos de Jacarei, Salesópolis e 
Santa Branca, por ter aprovado 
nosso trabalho, e com certeza 
nesse segundo mandato vamos 
trabalhar para fazer uma gestão 
bem melhor que a primeira. 
Quero também parabenizar a 
chapa contrária com a doutora 
Tati Borges, pela forma ética 
com que ela conduziu a sua 
campanha. ” concluiu Guerra.

das senhas e o atendimen-
to é por ordem de chegada 
para acomodar as pessoas 
de forma escalonada. É 
obrigatório o uso de másca-
ra e no local terá álcool gel 
para todos.

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

PIX: 48404818000104
PagSeguro: https://ba-

tuirajacarei.com.br/ind.../

 Ele conta com o apoio do 
presidente da OAB/SP, doutor 
Caio Augusto que também foi 
reeleito. Guerra pretende con-
tinuar as obras de drenagem 
do campo, construção de uma 

campanhas-em-andamento/
Informações pelo telefo-

ne/whats: 12-3952.8277

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, 
entre outras. As comissões da 
gestão Guerra, trabalham mui-
to em defesa dos idosos, dos 
mais carentes, das mulheres 
que sofrem violência domés-
tica, com plantões na DDM 
(Delegacia Defesa da Mulher) 
e dos animais domésticos (cães 
e gatos). 

A chapa “Avançando com 
Guerra” nº 10.461, tem parce-
ria em São Paulo com doutor 
Caio Augusto nº 11, que tem a 
advogada jacareiense Marisa 
Migli no Conselho que foi ree-
leita como membro titular.

Léo Dias, organizou encontro com o grupo “Thundercats”, no domingo, dia 20, no 
Armazém. Convidou vários amigos(as) para curtir e aproveitar a noite com a banda 
“Os Geriátricos”. Foi só diversão!



6 Edição 1448 - Jacareí (SP), 26 de Novembro de 2021

Fo
to

s:
 D

iv
ul

ga
çã

o

Fo
to

: D
iv

ul
ga

çã
o

Fo
to

: D
iv

ul
ga

çã
o

Fo
to

: D
iv

ul
ga

çã
o

Fo
to

: W
es

le
y 

Al
m

ei
da

-C
an

çã
o 

N
ov

a
Fo

to
: D

iv
ul

ga
çã

o

Jacarei terá o 2º Fórum de Empreendedorismo 
Feminino na segunda-feira dia 29

Atleta da JAM ganha o 1º lugar no Tênis de Mesa 
da 7ª Olimpíada Regional das APAES

Secretaria de Esportes promove 
evento recreativo no Parque da 
Cidade, no domingo (28)

Acontece na segunda-
-feira, dia 29, às 18h30 no 
Auditório da Escola SENAI 
- Elias Miguel Haddad, o 2º 
Fórum de Empreendedoris-
mo Feminino, realizado pelo 
Grupo Gestor do Movimen-
to SEJa - Somos Mulheres 
Empreendedoras da Jacareí. 

O Fórum contará com 
a participação da Tatiana 
Amorim, Gestora de De-
senvolvimento Territorial 
do Sebrae apresentando da-
dos estatísticos sobre em-
preendedorismo feminino e 

A JAM-Jacarei Ampara Me-
nores, na quarta-feira, dia 17, 
participou com atletas da insti-
tuição, da abertura da 7ª Olim-
píada Regional das APAES do 
Estado de São Paulo (Região 
do Alto Tietê e Litoral Norte) 
na Arena Suzano.

Foram eles: Paulo Henrique 
de Miranda, Silvio Gonçalves 
S. Alvim e Wagner Roberto 
Martins acompanhados pela 
professora Rita de Cássia Cha-
gas.

O atleta Wagner Roberto 
Martins, ficou em 1º lugar no 

ministrará a Palestra “Faça 
o melhor com o que você 
tem”. O Fórum terá como 
painelistas, a empresária 
Kelce Molina, contando sua 
trajetória de sucesso e fala-
rá sobre o crescimento do 
Grupo Mulheres do Brasil 
liderado pela empresária 
Luiza Helena Trajano, pre-
sidente da rede de varejo 
Magalu, Renata Azevedo, 
engenheira e especialista 
em capacitação de líderes 
gestores e empresários. 
Roberta Alcaide, engenhei-

Tênis de Mesa. O ponto emo-
cionante do evento, foi a en-
trada do atleta paraolímpico 
Daniel Yoshizawa da JAM, 
que com a tocha, acendeu a 
Pira Olímpica. Marcaram pre-
sença no evento, o prefeito de 
Suzano, Rodrigo Ashiuchi, 
o deputado Márcio Alvino, 
apoiador da causa, e a doutora 
Cristiane de Castro, diretora 
social da UNIAPAE e diversas 
autoridades.

A Olimpíada das APAES 
tem por objetivo desenvolver 
as habilidades esportivas dos 

ra, neuropsicopedagoga, 
empresária e presidente do 
Movimento SEJa, Dra. Ro-
sana Gravena, empresária, 
médica, atual Secretária 
de Saúde e Vice-Prefeita 
do município de Jacareí e 
como mediadora, a empre-
sária Daniela Cambuzano.

 A realização deste 2º Fó-
rum, será marcada pelas 
histórias inspiradoras de 
mulheres que superaram 
desafios e buscaram opor-
tunidades em meio à crise, 
que paralisou a economia do 

alunos com deficiência inte-
lectual e múltipla, bem como 
sua inclusão social elevar a 
autoestima e a autonomia.

Ela acontece em 03 etapas:  
Regional, Estadual e Nacional

Conforme desempenho do 
atleta na etapa Regional, ele é 
classificado para etapa seguin-
te compondo desta forma o 
time que representará a região 
na etapa Estadual e assim su-
cessivamente.

A Jam fica na Praça Inde-
pendência, 126 – São João. 
Telefone: 2127.1285

país, entre 2020 e 2021. Ao 
mesmo tempo, dará força ao 
movimento de fomento ao 
empreendedorismo por meio 
da participação das mulheres 
para o desenvolvimento de 
lideranças, comenta Daniela 
Cambuzano, organizadora 
do evento. Vagas limitadas.

As inscrições são gratuitas 
e devem ser feitas antecipa-
damente neste link: https://
docs.google.com/forms/
d/1CTUOqEkrGBH_bV-
-rvqL3-RLO3l_fz1eb3-
-SWg7tjHu4/edit

A Secretaria de Esportes 
e Recreação, realiza no do-
mingo (28), o “RecreaPar-
que”, um evento recreativo, 
aberto ao público, no Parque 
da Cidade.

A programação tem início 
às 7h e contará com diversas 
atividades, como aula de dan-
ça, aula de exercícios funcio-
nais, atividades lúdicas para 
as crianças, jogos e ações 
educativas sobre o consumo 
consciente de água, oficina 
de brinquedos recicláveis, 
orientações sobre reciclagem 

O processo seletivo por 
Histórico Escolar do pri-
meiro semestre de 2022 da 
Faculdade de Tecnologia de 
Jacareí (FATEC), está com as 
inscrições abertas até 1º de 
dezembro, às 15h, por meio 
do site www.vestibularfatec.
com.br

De acordo com a institui-
ção de ensino, estão dispo-
níveis 40 vagas para Gradu-
ação em Meio Ambiente e 
Recursos Hídricos e 40 va-
gas para Graduação em Ge-
oprocessamento.

A FATEC fica localizada 
na Av. Faria Lima, 155 – Jar-
dim Santa Maria, telefone 
(12) 3953-7926.

Nos dias 27 e 28 de novem-
bro de 2021, a Pastoral da So-
briedade, organismo da Con-
ferência Nacional dos Bispos 
do Brasil (CNBB), realizará 
na Canção Nova, em Cachoei-
ra Paulista (SP), o seu encon-
tro anual, com o tema: “Cristo 
Luz do Mundo” e lema: “Deus 
amou tanto o mundo que en-
viou seu filho único”. (Jo 3,16)

A coordenadora nacional, 
Denise Ferreira, fará a apre-
sentação do trabalho da pasto-
ral às 8h40, no domingo (28). 
A abertura do evento será no 
sábado (27), no Santuário do 
Pai das Misericórdias, com a 
Adoração ao Santíssimo Sa-
cramento, às 21h. Participam 
deste momento: padre Rober-
to Camilo, da paróquia Nossa 
Senhora da Conceição, em 

correta do lixo e doação de 
mudas de plantas, além de 
uma oficina de saúde bucal e 
orientações sobre prevenção 

Mãe Luiza, Natal (RN), assis-
tente Eclesiástico e Coordena-
dor Arquidiocesano da Pasto-
ral da Sobriedade; e Marinês 
Rezende, coordenadora esta-
dual da Pastoral da Sobriedade 
do Regional Sul l - São Paulo.

O encontro continua durante 
todo o domingo, no Rincão do 
Meu Senhor, com pregações 
e cânticos com o Ministério 
Resgate Já. Edson dos Santos 
Ribeiro, agente da Pastoral 
na Diocese de Barra do Piraí, 
Volta Redonda (RJ), fará pre-
gação às 11h10 sobre “A Inter-
venção de Jesus na Humanida-
de’ ‘Mais informações: http://
www.sobriedade.org.br

Programação completa: ht 
tps://eventos.cancaonova.
com/edicao/acampamento 
-pastoral-da-sobriedade-10/

O atleta Wagner Rober-
to Martins, 1 lugar no 
Tênis de Mesa

de diversas doenças.
O Parque da Cidade fica 

localizado na Av. Eng. Davi 
Monteiro Lino, 489, Centro.

Colégio UNIVAP realiza pre-enem 
às vésperas do exame

FATEC Jacareí oferece 80 vagas 
gratuitas em cursos superiores

Membros da Pastoral da 
Sobriedade se reúnem na 
Canção NovaO Colégio UNIVAP de Ja-

carei, no bairro Vila Branca, 
realizou na sexta-feira, dia 
19, momentos de descontra-
ção e relaxamento que inclu-
íram atividades esportivas de 
natureza recreativa e lúdica, 
aos alunos dos anos finais do 
Ensino Médio

O encontro, direcionado 
pelo Professor de Educa-
ção Física, Murilo Augusto 
Florêncio, teve como ob-
jetivo principal canalizar a 
ansiedade dos alunos, pro-
veniente da aproximação da 
data de realização do Exame 
Nacional do Ensino Médio, e 
proporcionar aos alunos ati-
vidades recreativas, levando-
-os à distração.

O encontro contou com 
aproximadamente 120 alu-
nos que relataram a significa-
tiva importância das ativida-
des propostas, considerando 

que os últimos 
anos de pre-
paração para 
a prova fo-
ram incomuns 
e tensos, em 
face da pande-
mia que asso-
lou o mundo, 
dando lugar ao 
ensino remoto 
que dificultou, 
sobremaneira, 
a preparação 
para este mo-
mento desa-
fiador de suas 
vidas.

Para o pro-
fessor, o objetivo deste mo-
mento pré- exame é fazer com 
que o aluno gaste energia e 
libere toda tensão acumula-
da no decorrer dos estudos. 
Professor Murilo ressalta em 
sua fala que a educação físi-

ca não faz parte só de treinar 
o corpo, mas também a men-
te e, neste contexto, o pré-
-ENEM no formato lúdico 
nada mais é que uma aula de 
exercício mental em prol do 
corpo físico.

Padre Marcio Prado
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