Flávia Valentim fala em sua
coluna sobre
as principais
espectativas e
tendências do
marketing digital
e vendas para o
ano de 2022.
Veja na Página 2
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O jacareiense André
Freitas ganhou o
Prêmio Jabuti 2021
de Melhor História
em Quadrinhos com
a publicação “Meta:
Departamento de
Crimes Metalinguísticos”.
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Os Doutores Coloridos,
criadores da Casa da
Alegria, foram reconhecidos em documentário sobre a trajetória
do grupo, em sessões
especiais e pré-estreias
nesta sexta-feira, dia
10, na Sala Mário
Lago. Página 3

Jacareí reduz para quatro meses o
intervalo da aplicação da dose de reforço
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Página 4

O Concorrido Passeio
para Petrópolis da JAM
está imperdível
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Teatro online gratuito
fala sobre adoção de
animais
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Neste sábado dia 11 tem
Bazar da Casa Lar com
peças a partir de R$ 1,00
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Na quinta-feira (9) e sexta-feira (10), a Secretaria de Saúde, iniciou a antecipação do intervalo da aplicação
da dose de reforço para quatro meses (estava em cinco meses). Portanto, terá direito à dose de reforço
toda a população acima de 18 anos, que tenha tomado a segunda dose há mais de quatro meses, ou a
dose única (Janssen) há mais de dois meses. Página 4

Poupatempo realiza mutirão de renovação
de CNH nos próximos sábados

Enfim, a pandemia
acabou?
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Os fabricantes de
esperanças
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Brasil tem 180 mil novos casos de câncer de
pele não melanoma por ano
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MAV recebe a exposição Ocupação Indígena
no Vale do Paraíba
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É neste sábado o Sorteio
do Fusca da JAM
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Ronda ostensiva: Jacareí anuncia ROMU
para reforçar a segurança

Edgard Sasaki se lança
pré candidato deputado
estadual
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Cidade no tempo

Opinião

Benedicto Sergio Lencioni

Dezembro 2021
12 - 1891 - A firma Luís &
Irmão, desta cidade, conquista diploma na Exposição da
Indústria Nacional do Rio de
Janeiro

turma de professorando de
1954, em sessão presidida
pelo diretor da escola, Prof.
Aloizio do Amaral Campos.

14 - 1861 – Por decreto de
23 do Imperador e portaria
do Presidente da Província
de 9 do corrente resolveu remover o Juiz de Direito João
Ignacio Silveira da Motta, da
Comarca de Santos para a
desta.

16 - 1861 – É lida circular
de 2 de setembro fazendo ver
a Câmara e dizendo que esta
Câmara envide todos os esforços para que os lavradores
deste município se compenetrem da conveniência de
se empregarem com maior
coragem e interesse ao cultivo do fumo, visto como é de
recear-se que da Guerra Civil
que presentemente lavra nos
Estados Unidos resulte grande diminuição na sua produção. A Câmara mandou afixar
um edital convidando o povo
para cultivar esta plantação.

15 - 1954 – Realiza-se no
Trianon a colação de grau da

17 – 1861- O Dr. Joaquim
Moutinho dos Santos pede

13 - 1952 - Com a presença do historiador brasileiro,
Afonso d’Escragnole Taunay, é inaugurada a biblioteca da Escola Profissional
Agrícola, da qual é patrono o
referido historiador.

Ponto e Vírgula

que a Câmara ateste se tem
propagado a vacinação neste município em diferentes
épocas em que o contagio
dos bexiguentos nos tem
ameaçado e isto desde 1833
até o presente e em 1854 se
foi nomeado comissário vacinador nesta cidade; e bem
assim pede que mande registrar o visto que tem em sua
carta, o qual o legaliza. Tudo
foi deferido.
18 - 1863 – A Câmara oficiou ao Coletor pedindo pagamento dos sustentos dos
presos pobres até esta data
na quantia de 58$800 réis.
Também oficiou ao Exmo.
Presidente para ordenar que
de dezembro em diante o Coletor desta continue a fazer o
pagamento das despesas com
presos pobres.
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Esther Rosado

Os fabricantes de esperanças
Há alguns anos, já contei
e recontei aqui, nosso jardineiro Pedro plantou duas
mudas de acácias miúdas,
delicadas quase-árvores, já
chegaram balançando folhas e fazendo com que meu
olhar grudasse nelas a antever os cachos amarelos no
contrafundo azul do céu de
dezembro...
Nos três primeiros anos,
quem disse, quem disse que
mostraram flores? Só cresceram e, depois, começaram a se esgalhar preparando o espetáculo. No quarto
ano, assim, do inesperado,
deram uns cachos pequenos, caíram as folhas e, por
fim, Deus, adormeceram.
No ano seguinte, uma
chuva de pétalas amarelas,
qu, e maravilha e assim tem
sido.
Mas, o que houve com
elas agora? A da esquerda,
com cachos tão tímidos; a
da direita parece estar mor-

rendo?
Seu Pedro, que sabe de
cor a história de cada pinheiro e cipreste que temos,
estava aí ontem, cortando a
grama. Eu apontei as acácias com carinha de que não
darão flores, ele me disse
meio rindo: “Dona Esther,
essa acácia da direita está
fingindo de morta.” Levei
um susto: como assim?
E ele me disse que árvores também fingem para,
depois, surpreenderem o
nosso olhar...
Me falou mais: as árvores
têm um ciclo de vida como
o nosso, cada um vive o seu
tempo:” já viu nos documentários aquelas árvores
que caem já ocas? O tempo
delas acabou; a gente também é assim, uns vivem
muito e outros pouco...”
Esse seu Pedro é um dos
filósofos mais magníficos
que conheço, a alma pertence às plantas.

Desde ontem, já não fico
mais triste de ver essas acácias sem folhas: elas estão
dormindo, segundo mestre
Pedro, fingindo de mortas
para renascer cachos e explodir pétalas amarelas a se
balançarem no vento e na
luz. Estou esperando...
E pensei mais: às vezes,
a gente também finge que
está dormindo, mas está fabricando, pelo lado de dentro, na alma, o que pertence
ao nosso coração.
Às vezes ficamos quietos,
nós, os fabricantes de esperanças. Nós, os que não
podemos perder a oportunidade de florescer.

Esther Rosado é psicanalista, profa. de Literatura e Redação e autora de material didático. E-mail:
estherrosado1951@gmail.com

Concorra um moto Honda CG
160 Fun Flex 2021, 0km
Os “Amigos do Bem” e
vão sortear um Automóvel
RENAULT KWID LIFE 1.0

2021 Zero km. Cada bilhete
custa R$100,00.
Premiação: Serão realizados sorteios, pelo milhar
do primeiro prêmio da Loteria Federal 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
R E N A U LT

KWID LIFE 1.0 2021 Zero
km, que os Amigos do Bem,
vão sortear. Cada bilhete
custa R$100,00.
Em Jacareí o BPR Batuíra
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 erradicação da paralisia infantil e 20% para os
prêmios.
Informações pelo telefone: (12) 97402.8744 –
98121.2845

Acesse nosso site:
www.semanario.com.br
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Marketing Digital
Saindo um pouco da nossa
sequência sobre estratégias de
marketing digital, hoje, trago
um assunto muito importante,
três tendências do marketing e
das vendas para 2022. Se você
quer estar em dia com o que
vem aí pela frente, pare tudo o
que estiver fazendo e confira
agora mesmo as principais tendências do marketing digital e
das vendas em 2022, para fazer
seus ajustes.
1- Aumento da utilização
de vídeos longos e curtos
Do Youtube ao Instagram, passando pelo TikTok, os vídeos e as lives ganharam relevância
nesse último ano. Esse foi o canal de marketing
que mais cresceu ao longo desse ano, seguido
pelas redes sociais e anúncios digitais.
De acordo com estudo do Grupo Consumoteca, o Brasil é o país onde as pessoas mais pesquisam para tomar a decisão de compra e 80%
dos consumidores dizem estar prontos para
comprar depois de ver vídeos, porque o vídeo
é mais explicativo e passa mais emoção. Dessa
forma, os algoritmos das plataformas vão posicionar melhor aqueles que fizerem uso desse
canal de marketing.
2- Aumento do E-commerce
Segundo a pesquisa “Tendências do e-commerce para 2022”, a expectativa é de que 49%
dos brasileiros comprem ainda mais pela internet, no próximo ano. As restrições causadas pela
pandemia foram o motivo de 24% dos entrevistados optarem pelas compras virtuais.
Por isso, em 2022, é fundamental que as empresas entendam a importância de destinar um
orçamento para o e-commerce, porque o resultado vai ajudar a atrair novos clientes, blindar o
relacionamento e fortalecer a imagem da marca.
3- Aumento das experiências Omnichannel
As experiências Omnichannel se baseiam no

uso simultâneo e interligado de
diferentes canais de comunicação, com o objetivo de estreitar
a relação entre online e offline,
aprimorando, assim, a experiência do cliente.
Essas plataformas unificadas
estão sendo cada vez mais trabalhadas porque a jornada do
cliente tem sido muito curta
em função do online, por isso,
a marca tem que proporcionar
uma experiência e ser mais direta.
O Omnichannel oferece uma
nova e mais completa experiência de compra
para o usuário e por isso, esse termo é tão usado ultimamente. Mesmo já sendo praticado por
algumas marcas, essa estratégia ainda é relativamente recente e pode ser o diferencial que o seu
negócio precisa para se destacar frente à concorrência em 2022.
E você? Quais são suas perspectivas em termos de tendências do marketing digital e vendas
em 2022? Quais serão os grandes desafios que a
sua empresa deverá enfrentar para se atualizar?
Não sabe como dar o primeiro passo e estar
à frente da sua concorrência no próximo ano?
Entre em contato conosco. A Vínculo pode te
ajudar. Acesse www.vinculoconsultoria.com
Flávia Chaves Valentim Rodrigues, é publicitária, pós
graduada em marketing, mestre em desenvolvimento
regional, possui 20 anos de experiência em comunicação corporativa, publicações empresariais e comunicação digital, é palestrante in company e professora de
graduação e pós-graduação. É proprietária da Vínculo
Consultoria em Comunicação e Marketing Digital com
14 anos no mercado prestando serviços de redes sociais
e blogs, inbound marketing, guest post e native advertising, e outros. www.vinculoconsultoria.com, telefone:
(12) 3912-9990 e Whatsapp: 99113-7083.

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

Opinião
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Enfim, a pandemia acabou?
Depois de quase dois anos
de isolamento, distanciamento, uso de máscara, e álcool
em gel, eventos cancelados,
sonhos adiados, medos, perdas
e tantas situações com as quais
a pandemia nos fez aprender
e enfrentar, muita gente ficou
animada acreditando que agora é hora de voltar ao normal, e
que esse Natal seria de grandes
confraternizações.
De fato, a chegada da vacina
é, sem dúvidas um dos motivos que nos apontam para um retorno à normalidade, trouxe mais
esperança e confiança, embora existam algumas
pessoas ainda resistentes à imunização.
Quantos de nós perdemos familiares, amigos, conhecidos, quantas vítimas repentinas
que nunca imaginariam que sua vida chegaria
ao fim por causa do coronavírus. Quantos filhos
ficaram órfãos, quantos pais perderam filhos no
auge da juventude. São dores que não podem ser
esquecidas ou ignoradas.
E quantos passaram por maus bocados até
superarem a doença? Quantos relacionamentos
abalados ou fortalecidos devido a intensidade
da convivência; crianças que precisaram aprender tudo em casa, inclusive estudar à distância,
brincar sozinhas e viver longe de realidades que
eram tão comuns. Os adultos que se superaram,
conciliando muitas tarefas domésticas com as
responsabilidades profissionais, que deixaram
de ser trabalhos externos. Não foi fácil lidar com
esse período tão longo e tão tenso, que ninguém
imaginava viver. Quantos hábitos novos descobrimos!
Nesse período, também podemos observar o
quanto aumentou a busca de espiritualidade, a
fé foi despertada em muitos corações e se fez
mais presente e necessária. Muitas pessoas fo-

ram curadas depois de fortes
experiências de oração, vimos
verdadeiros milagres.
E depois dessa fase mais rígida da pandemia, algumas coisas
já foram sendo retomadas, os
passeios, a rotina escolar e de
trabalho, sem deixar de tomar
cuidados e respeitando as regras
sanitárias. Agora frente às festas
natalinas, às confraternizações e
à expectativa do fim de ano, há
quem esteja mais receoso, optando por comemorações com mais prudência,
como pequenos encontros familiares, mas há
outros mais ousados que querem festas maiores,
porque os números de contaminados e internações vem diminuindo.
Mas o que não se esperava era uma nova variante, praticamente um mês antes do final do
ano. Europa e África do Sul identificaram casos
da doença com a cepa Ômicron, que já chegou
no Brasil e em mais de 45 países. E o mundo
começa a recuar de novo! Em muitos lugares
obrigatoriedades foram retomadas, até em países como Portugal, com a população quase toda
vacinada.
Para quem achava que a pandemia já tinha
acabado ou estava no fim, vale uma reflexão e
mais atenção. As reuniões familiares, encontros
de amigos, confraternizações de trabalho e festas maiores já estão sendo repensadas, e cada
um vai avaliando o risco que compensa correr
depois de um cenário tão duro como o que vivemos, e desse novo tempo que se espera e, com
esperança, se aproxima!

Verônica Suênia é missionária da comunidade
Canção Nova e jornalista.

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

Semanário
Ano 27 - Edição 1450 - Jacareí (SP), 10 de Dezembro de 2021

de Jacareí e Região

O jornal mais lido da cidade

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

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

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

Jacareí (SP), 10 de Dezembro de 2021 - Edição 1450

3

2017, foi reconhecida oficialmente como Organização Não
Governamental (ONG), com
estatuto social aprovado.
A “Casa da Alegria” tem
como propósito oferecer hospedagem gratuita para familiares de pacientes internados
em situações graves de saúde
e que estão em situação de
vulnerabilidade financeira e
emocional no hospital São
Francisco. Quando essa necessidade é constatada oferece
abrigo, higiene e alimentação
de qualidade e com o apoio de
uma psicóloga e voluntários,
os hóspedes são acolhidos
com respeito, amor e carinho.
Muitas vezes os acompanhantes não têm onde ficar, descansar, tomar um banho e se
alimentar, fazendo com que se
torne ainda mais desgastante o
acompanhamento.
A estrutura tem capacidade
para abrigar 80 pessoas/mês
dependendo da rotatividade
dos hóspedes. Atingindo direta e indiretamente em média
150 pacientes e acompanhantes por mês. Além dos quartos equipados com beliches,

possui cozinha, sala de estar,
banheiros e lavanderia.
Os acompanhantes podem
permanecer na Casa de Alegria durante as 24 horas do dia
ou enquanto for necessário.
Na casa sempre tem à disposição alimentos disponíveis, produtos de higiene pessoal, de limpeza e lavanderia
gratuitamente os hospedes.
A Casa da Alegria fia na rua
Kalil Mogames, 26 no Parque
Califórnia, ao lado do hospital

São Francisco.
Os Doutores Coloridos foram reconhecidos em documentário sobre a trajetória do
grupo, em sessões especiais e
pré-estreias nesta sexta-feira,
dia 10, na Sala Mário Lago,
rua Barão de Jacarei, 122 –
centro.
A recepção acontece às 19
horas e a exibição do documentário às 19:30 h (15 minutos).
Inscrição para participar:

A 2ª nova viagem é para os
dias: 29, 30 de abril e 1 de
maio de 2022. Está com o mesmo preço da primeira, o mesmo roteiro, o mesmo ônibus
com o carro “Anos Dourado”
da Viação Jacarei” com filtro
de ar e renovação de oxigênio,
e com o motorista Walter Augusto. 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 colaboram
com a JAM/CASA LAR. Veja
programação e valores da viagem para o carro 2.
Valores inclusos no pacote: Está incluso no pacote
o Ônibus Anos Dourados da

Viação com o motorista Walter Augusto; hospedagem de
2 pernoites, 2 cafés da manhã,
2 almoços no restaurante Paladar 4 com bebidas à parte. Os
passeios serão monitorados
pela guia local, a historiadora
Rosemere (objetiva 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 pacote os
ingressos individuais das pessoas nas visitas: Levar documento para comprovar a idade

Foto: Divulgação

O Concorrido Passeio para Petrópolis
da JAM está imperdível

O Palácio de Cristal de Petrópolis

(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, Maysa,
Vânia e Delma: 99724-2363
- Whatsapp.

Foto: Divulgação

Caravanas Iluminadas vão percorrer
bairros de São José dos Campos
O bom velhinho
agora vai espalhar o
clima natalino por São
José dos Campos!
Na próxima quarta,
dia 08, as Caravanas
Iluminadas começarão a percorrer os bairros de São José dos
Campos. A iniciativa
faz parte da campanha Natal Iluminado

2021. As Caravanas Iluminadas acontecerão nos dias 15 e
17 a 21 de dezembro, percorrendo 9 roteiros diferentes em
9 dias, atravessando mais de
250 bairros com ônibus especialmente decorados com luzes
LED, presença do Papai Noel,
carro do Corpo de Bombeiros
e carros antigos dos Amigos
de Carros Antigos e Raridades
de São José dos Campos, es-

palhando o clima natalino por
todo o roteiro.
As inscrições para participar
dos passeios já estão encerradas e quem conseguiu garantir
a sua vaga junto com a equipe
do bom velhinho e tem 12 anos
ou mais, terão que apresentar
o comprovante de vacinação
contra a Covid com as duas
doses de vacina e não esquecer
de levar um lanche e água.

https://www.sympla.com.br/
lancamento---documentario-doutores-coloridos-acessibilidade__1434710
Sua colaboração é importante:
Você também pode colaborar com a associação
fazendo um depósito na
conta abaixo.
Para outros tipos de doações, entre em contato conosco pelo e-mail: contato@

doutorescoloridos.org.br
Nome: Associação Doutores Coloridos. CNPJ:
22.873.154/0001-20
Banco: Caixa Econômica
Federal. Agencia: 0314
Conta
Corrente:
00004864-1 - Operação: 003
Escritório: Av. Getúlio
Vargas,2020 - Jd. Marcondes. Cep: 12305-010 Jacareí
– SP
E-mail: contato@doutorescoloridos.org.com

Neste sábado dia 11
tem Bazar da Casa
Lar com peças a
partir de R$ 1,00
A Casa Lar da JAM (Jacareí Ampara Menores)
realiza neste sábado,
dia 11, o Bazar da
Casa Lar, das 9 às
12h.
Os valores dos
produtos, que além
de ótimas peças e de
qualidade, você também
ajuda a entidade a concluir
com a obra. As peças têm o
valor a partir de R$ 1,00.
A Casa Lar, onde será realizado o bazar, fica na Ladeira Rodolfo de Siqueira,
80, no Centro. Telefone:
3952.1849

Anuncie em nosso site: www.semanario.com.br

Foto: Divulgação

Nascida em 2009, a ONG
Doutores Coloridos, composta por uma diretoria formada
por cidadãos preocupados
com a saúde e o bem-estar
dos pacientes e familiares de
todos os hospitais, do município de Jacareí e região, deu
continuidade ao trabalho realizado por dois palhaços que
faziam visitas aos hospitais.
O objetivo da ONG é transformar o estado hospitalar
dos pacientes resgatando a
alegria através de intervenções artísticas profissionais
na figura do palhaço e com a
mesma importância, apoiar e
acolher os familiares que necessitam. O grupo desenvolve nas áreas de capitação e
formação, criações artísticas
e culturais, compartilhando
essas experiências com a sociedade sempre com a finalidade de despertar a alegria.
Em julho de 2015 foi criada
“Casa da Alegria” e já atendeu
mais de mil famílias. Vários
projetos, fazem com que o trabalho incansável dos cidadãos
envolvidos fomente a necessidade de ampliar as ações. Em

Fotos: Divulgação

Doutores coloridos que cuidam da saúde e
bem-estar de pacientes e familiares em
hospitais, foram reconhecidos em documentário
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novembro ou em data anterior.
Dose de Reforço: para todos acima de 18 anos, que

tomaram a segunda dose das
vacinas Coronavac, AstraZeneca ou Pfizer, no dia 10 de

agosto ou em data anterior. E,
também, para aqueles que tomaram a dose única da Janssen no dia 10 de outubro ou
em data anterior.
Locais e Horários: Em
ambos os dias, o atendimento será feito das 9h às 17h em
todas as Unidades Municipais
de Saúde da Família e Unidades Básicas de Saúde. Na
UBS Central, o atendimento
será das 9h às 19h
Atenção! A aplicação da
segunda dose das vacinas Coronavac e AstraZeneca serão
realizadas exclusivamente na
UBS Central.
É preciso apresentar um do-

cumento de identificação com
foto, CPF e comprovante de
residência. Para segunda dose
ou dose de reforço, é preciso
apresentar, também, o cartão
de vacinação comprovando o
recebimento da primeira ou
das duas doses.
Imunização de Jovens
Esse público-alvo deve
comparecer ao ponto de vacinação acompanhado dos pais
ou responsáveis, ou apresentar o termo de autorização
para vacinação devidamente
preenchido e uma cópia do
documento do responsável.
Aplicativo ‘Vá Sim’.

Com a retomada do calendário de vencimento das Carteiras Nacionais de Habilitação (CNHs), que havia sido
suspenso durante o período
mais crítico da pandemia, os
documentos vencidos entre
março e abril de 2020 devem
ser renovados até dia 30 de
dezembro deste ano.
Para garantir que todos os
cidadãos possam regularizar
a CNH antes do novo prazo de vencimento, todos os
postos do Poupatempo realizam um mutirão nos próximos dois sábados do mês de
dezembro, dias 11 e 18. O
serviço presencial será oferecido no horário habitual
de cada unidade, mediante
agendamento, que pode ser
feito nos canais digitais do
programa de forma gratuita e
a prioridade é atender aqueles que estejam com a CNH
para vencer ainda neste mês.
Com aumento de 30% na
grade de atendimento, serão
oferecidas cerca de 15 mil
vagas para a ação. Para marcar o serviço, a agenda estará
disponível sempre na quinta-feira anterior à data de atendimento. A renovação simplificada pode ser feita pelos
canais digitais do Poupatempo, como o portal – www.
poupatempo.sp.gov.br -, apli-

Foto: Divulgação

Ronda ostensiva: Jacareí
Poupatempo realiza
anuncia ROMU para
mutirão de renovação de
CNH nos próximos sábados, reforçar a segurança
11 e 18 de dezembro

cativo Poupatempo Digital e
totens de autoatendimento,
além das plataformas eletrônicas do Detran.SP. Para
isso, o motorista não precisa
comparecer presencialmente
em uma unidade, bastando
seguir o passo a passo do
atendimento online, realizar
o exame médico na clínica
indicada durante o processo
e o novo documento chegará
no endereço de cadastro, pelos Correios.
Vale lembrar que motoristas que tenham CNH nas categorias C, D ou E precisam
realizar o exame toxicológico
em laboratório credenciado
pelo Senatran com antecedência, pois o laudo será solicitado durante o exame médico. O exame é válido por dois

anos e meio para menores de
70 anos e tem a mesma validade da CNH para maiores
de 70 anos. Outra opção é o
motorista solicitar o rebaixamento de categoria, o que
também pode ser feito pelos
canais digitais, inclusive durante o processo de renovação simplificada.
Desde a reabertura das unidades, após o período mais
crítico da pandemia, o Poupatempo atende de forma
presencial prioritariamente
os serviços que ainda não estão disponíveis nas plataformas digitais, como a primeira
via do RG, transferência interestadual e alteração nas características do veículo, por
exemplo, sempre mediante
agendamento prévio.

Anuncie em nosso site: www.semanario.com.br

A divulgação foi feita na
sexta-feira (3), durante a
entrega dos brevês aos integrantes do grupamento, em
cerimônia no Teatro Ariano
Suassuna.
O pelotão é composto
por 28 guardas civis, que
foram selecionados e participaram de treinamentos e
capacitações por dois meses, em ações de Controle
de Distúrbio Civil, Combate em Ambiente Confinado,
Atendimento Pré-Hospitalar
Tático, Patrulhamento Motorizado e Direito Penal,
Administrativo e Direitos
Humanos.
“Os guardas civis integrantes da ROMU foram extensamente capacitados, receberam nova infraestrutura
e equipamentos, e estarão
prontos para atender Jacareí
com alto nível de atuação
em segurança pública”, destaca o secretário de Segu-
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neca. Confira, a seguir, o cronograma completo:
Sexta-feira (10): 1ª dose:
para toda a população acima
de 12 anos, que ainda não tomou a vacina.
2ª dose Coronavac: para
aqueles que receberam a primeira no dia 19 de novembro
ou em data anterior. (Somente
na UBS Central)
2ª dose AstraZeneca: para
aqueles que receberam a primeira no dia 15 de outubro ou
em data anterior. (Somente na
UBS Central)
2ª dose Pfizer: para os
maiores de 12 anos, que receberam a primeira no dia 19 de

Guardas civis que vão atuar na ROMU recebem brevês

rança e Defesa do Cidadão
de Jacareí, Rafael Júlio.
Finalizado o período de
treinamento, a equipe passará por estágio de patrulhamento, quando serão avaliadas conduta, capacidade
técnica e aplicação dos conhecimentos adquiridos.
O pelotão terá também o
emprego de viatura customizada, equipada com nova
estrutura de proteção, em
conjunto com ferramentas

de atuação como coletes balísticos modulares, escudos
de proteção e equipamentos
de dissipação de tumultos.
A Prefeitura de Jacareí, por
meio da Secretaria de Segurança e Defesa do Cidadão,
anunciou a criação do pelotão de ROMU (Ronda Ostensiva Municipal), para atender
as operações de maior complexidade,
principalmente
sobre perturbação de sossego
e distúrbios civis.

MAV recebe a exposição Ocupação
Indígena no Vale do Paraíba
O projeto Ocupação Indígena no Vale do Paraíba –
no MAV e em sua casa apresenta a exposição no Museu
de Antropologia do Vale do
Paraíba (MAV), a partir desta quinta-feira (09), às 18h.
A exposição também traz
ações educativas compostas
de atividades presenciais
e de recursos tecnológicos, como a mostra virtual
e dois games digitais que
dialogam, complementam
e enriquecem os conteúdos
expostos.
Por meio do acervo de
arqueologia preservado no
museu, como composto de
artefatos procedentes de diversos sítios arqueológicos
de Jacareí e de outras localidades da região vale paraibana, a mostra fala sobre aspectos da ocupação indígena
pré-colonial de aproximadamente 9 mil anos na região.
A coleção de objetos, em
seu predomínio, constitui-se de fragmentos de objetos
cerâmicos (tigelas, vasilhas,
igaçabas, urnas funerárias)
e utensílios de pedra (materiais líticos).
Já a exposição virtual é
composta por dois jogos digitais com objetivo de atrair
o público jovem por meio de

um game imersivo em
3D, com uma narrativa que proporcionará
ao usuário uma experiência com a ocupação indígena no Vale
do Paraíba e um casual game, que simulará
uma navegação pelo
rio Paraíba, estrada
natural foco da região
tratada no projeto.
O MAV, localizado
na Rua XV de novembro, nº 143, na região
central de Jacareí, fica
aberto para visitação
de terça a sexta-feira,
das 10h às 16h30 e,
aos sábados, das 10h
às 14h. A mostra ficará disponível até 17
de dezembro de 2022.

Fotos: Divulgação

Na quinta-feira (9) e sexta-feira (10), a Secretaria de
Saúde, iniciou a antecipação
do intervalo da aplicação da
dose de reforço para quatro
meses (estava em cinco meses). Portanto, terá direito à
dose de reforço toda a população acima de 18 anos, que
tenha tomado a segunda dose
há mais de quatro meses, ou a
dose única (Janssen) há mais
de dois meses.
Nestas datas, a vacinação
segue também com a aplicação da primeira dose para
pessoas acima de 12 anos, e
da segunda dose das vacinas
Pfizer, Coronavac e AstraZe-

Foto: Divulgação

Jacareí reduz para quatro meses o
intervalo da aplicação da dose de reforço
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com Inez Valezi

André Freitas formado em
desenho industrial pela Faculdade de Belas Artes de São
Paulo e em Quadrinhos e Ilustração pela Fábrica de Quadrinhos, nasceu em São José dos
Campos, mas é morador de
Jacareí. Ele ganhou o Prêmio
Jabuti 2021 de Melhor História
em Quadrinhos: “Meta: Departamento de Crimes Metalinguísticos”. A ilustração foi de
André Freitas, roteiro de Marcelo Saravá, letras de Dayvison
Manes, e cores de Omar Viñole, publicado pela editora Zarabatana Books. A inscrição para
o prêmio foi feita pelo roteirista Marcelo Saravá e concorreu
com 10 finalistas.

Em META - Departamento
de Crimes Metalinguísticos,
parte do assassinato de um
desenhista, cujos principais
suspeitos são os personagens
criados por ele para uma HQ.
Nesse contexto entra em cena
META, uma polícia secreta
que investiga casos ocorridos em universos diferentes,
com detetives que atuam nos
quadrinhos, teatro, literatura, cinema e quaisquer outras
mídias narrativas e quebram a
quarta parede para sair desses
universos e solucionar os mais
estranhos casos.
Em um exercício estilístico de narrar histórias sobre o
ato de contar histórias, o ro-

Fotos: Divulgação

Morador de Jacarei recebe o Prêmio Jabuti
2021 na categoria Histórias em Quadrinhos

teiro de Saravá reúne drama,
humor, experimentalismo e
cultura pop, colocando em
discussão a relação das pessoas com as artes. Na parte final

da história os personagens da
Meta "invadem" outras histórias em quadrinhos, e é aí que
acontece essa participação e
homenagem a outros artistas.

É como se personagens de
um filme entrassem em outros
filmes clássicos
Dentro dessa ideia, META
conta com a participação especial de personagens conhecidos, como Bone, do autor
norte-americano Jeff Smith, e
Deus, do cartunista brasileiro
Carlos Ruas. Ao todo, a HQ
contém 19 artes de quadrinistas brasileiros e internacionais, como Walt Simonson e
Laerte Coutinho, além de incluir homenagens póstumas a
Juan Giménez e Daniel Azulay, falecidos em 2020. Prêmio Jabuti 2021 de Melhor
História em Quadrinhos.
André já ilustrou livros para

editoras como FTD, Nobel,
Tipo, Conex, Marco Zero e Daemon. Coeditou e publicou histórias em quadrinhos na revista
Front da Editora Via Lettera
(com o qual ganhou o Troféu
HQMIX de Melhor Publicação
Mix em 2007).
Em 2013 lançou sua primeira HQ independente “Ozman:
Nemesis”, série que continua a
produzir e lançar por financiamento coletivo, em 2014 desenhou a graphic novel que adapta o livro “Onde andará Dulce
Veiga? ”, de Caio Fernando
Abreu (ainda inédito), em 2015
participou da antologia “O Rei
Amarelo em Quadrinhos” da
Editora Draco.

Sorteio do Fusca Vermelho da
JAM é neste sábado dia 11

No sábado, dia 4, os companheiros do Rotary Club, do
distrito 4571, composto por
107 clubes e que tem como
governador João Trigo, ano
rotário 2019/2020, reuniram-se no Rio de Janeiro pela

Neste sábado, dia 11, acontece o sorteio do Fusca Vermelho da JAM. O carro vai
ficar exposto em frente no
posto Tape em frente ao Banco do Brasil, nos dias 10 e 11,
com voluntários que vão estar
das 8;00h às 16;00h, com os
últimos números da rifa do
fusca para vender. O sorteio
vai seguir com milhar do 1º
Prêmio pela Loteria Federal.
A transferência é grátis para
o ganhador. O valor da rifa é
de apenas R$ 10 cada número.
Ainda restam alguns números,
corra e garanta a possibilidade
de ser sorteado. Para adquirir
a rifa você precisa entrar em

Fotos: Divulgação

primeira vez após o espaço
causado pela pandemia. No
encontro esteve presente a ex
governadora Eliana Moraes
de Goiás. Célia Wada e Osni,
representaram a Casa da Amizade Força Jacarei e o Rotary.

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 Independência,
126 – São João

Raul Guerra do Rotary Distrito 4571, durante a” Ação Entre
Amigos do Bem”, entregou uma TV Samsung 50’, 4k para
o companheiro Augusto, do Rotary Clube de Taubaté, que
foi o vencedor do terceiro sorteio.

Fotos: Divulgação
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A Casa do Curativo realizou com sucesso
o primeiro curso “Feridas Cutâneas”.
Participaram profissionais de saúde que
aumentaram seus conhecimentos para
ajudar a manter viva a missão voluntária,
proporcionando mais atendimentos aos
portadores de lesões. As palestras foram
ministradas pelas doutoras Viviane Carvalho e Luciene Chagas e doutores Wilfredo
Urruchi e José de Castro Coimbra. Veja:

Foto: Divulgação

Companheiros do Rotary 4571
reuniram-se no Rio de Janeiro

Preparo:
1. Corte o pão em rodelas,
reserve.

2. Em um uma vasilha junte
o leite, leite condensado, misture bem. Mergulhe as fatias
de pão até que fiquem ensopadas.
3. Em outra vasilha, bata os
ovos e salpique canela, passe
o pão nesta mistura e frite em
óleo bem quente,
4. Coloque as fatias em
papel absorvente para que o
óleo saia.
5. Em seguida faça uma

mistura de açúcar com canela,
passe os dois lados da fatia,
leve a geladeira para que esfrie um pouco.

Ingredientes:
• 1 abobrinha grande
• 1 colher de sopa de azeite
• 2 dentes de alho
• Sal e pimenta à gosto
Preparo:
1. Primeiro rale a abobrinha
no ralo fino.
2. Deixe escorrer numa peneira por 15 minutos.
3. Enquanto isso, esprema
o alho numa panela pequena,

Foto: Divulgação

Ingredientes:
• 4 pães franceses
• 2 xícaras de leite
• 1 lata de leite condensado
• 3 ovos batidos
• 1 pitada de canela
• Canela a gosto
• Açúcar a gosto
• Óleo para fritar

Receita: Pesto de Abobrinha
Foto: Divulgação

Receita: Rabanada

adicione o azeite e reserve.
4. Passados os 15 minutos
na peneira, esprema a abobrinha para garantir que não fi-

que o excesso de água.
5. Em seguida, refogue o alho
no azeite em fogo baixo e adicione a abobrinha em seguida.
6. Dica: Cuidado para não
deixar o alho queimar.
7. Mexa sem parar até que a
abobrinha esteja cozida e com
textura de cremosa igual uma
pastinha.
8. Tempere com sal e pimenta à gosto e sirva seu pesto
com torrada.
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Edgard Sasaki reúne lideranças e se lança
pré candidato a deputado estadual
nome de Edgard apresenta
as melhores condições para
viabilizar essa candidatura. “Edgard representa um
grupo que está há mais de
20 anos trabalhando junto
pela cidade. Foi secretário, vereador e vice-prefeito e em todas essas funções atuou com seriedade e
comprometimento. Tenho
certeza que a experiência
dele, somada a sua boa
reputação favorecem sua
candidatura para deputado

estadual.”, explica.
Edgard Sasaki agradeceu
a confiança depositada e
afirmou estar pronto para
disputar a eleição para deputado estadual. “Tenho
consciência do grande desafio que é buscar representar nossa cidade na ALESP.
Sei da minha responsabilidade ao aceitar ser pré-candidato a deputado estadual,
mas com apoio de todos
vocês, sei que teremos sucesso”, finalizou.

Bispo de Lorena ordena 10 diáconos no
Santuário do Pai das Misericórdias
Receberão o ministério
diaconal, os seminaristas
Bruno Antônio de Oliveira, de Nepomuceno (MG);
Francisco Fábio Nunes, de
Fortaleza (CE); Gleidson de
Souza Carvalho, de Valença (RJ); Ricardo Rezende,
de São Paulo (SP); Sidney
Dias de Oliveira, de Quixadá (CE); Thiago Junior Luiz
Pereira, de Londrina (PR);
Wedson Chartuni Duarte, de
Brasília (DF); William Silva
Guimarães, de Três Pontas
(MG); e dois africanos: Rodrigue Ngok Bessala e Serge
Paulin Evenga Ngah.

Foto: Canção Nova - Arquivo

Neste domingo, 12 de dezembro de 2021, data em
que a Igreja celebra a Festa
de Nossa Senhora de Guadalupe, 10 seminaristas da
Comunidade Canção Nova
serão ordenados diáconos no
Santuário do Pai das Misericórdias, em Cachoeira Paulista (SP).
A cerimônia será às 9h30,
durante a missa presidida pelo
bispo da Diocese de Lorena
(SP), Dom Joaquim Wladimir Lopes, e concelebrada
pelo vice-reitor do Santuário,
padre Wagner Ferreira, entre
outros sacerdotes.

Que tal falar sobre respeito, amor e proteção aos animais de forma leve, lúdica e
criativa? Essa é a proposta
do espetáculo “Uma Aventura Animal”, O espetáculo teatral online e totalmente gratuito estreia sua temporada.
Para assistir à live, basta
acessar o site www.umaaventuraanimal.com.br
ou
ainda o Facebook do Instituto Eco Ambiental e Social.
Todas as apresentações serão no formato online com
transmissão aberta para todos assistirem na internet.
“Uma Aventura Animal”
trata-se de um musical que
conta a história de duas
crianças com gostos diferentes, que lutam para conquistar seus desejos. Paulinha
quer ter um gatinho e seu irmão Pedrinho, um cãozinho,
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Teatro online gratuito fala sobre adoção
de animais para o público de Jacareí

porém, seus pais avisam que
eles terão que escolher apenas UM animal. Todo fim de
semana, as crianças vão passear na casa da Vó Zuleica,
uma senhora super descolada que percebe que as crianças estão chateadas porque
só o desejo de um deles po-

derá se realizar.
Enquanto isso, não muito longe dali, dois gatinhos
e dois cães, contrariando o
mito de que cão e gato não
podem viver juntos, acabam ficando amigos e vivem
muitas aventuras. Em uma
delas, buscam comida numa

casa e são observados por
Pedrinho e Paulinha, que
com a ajuda da Vó Zuleica,
tentam convencer os pais de
que esses adoráveis bichinhos vão fazer a felicidade
de toda a família, e que briga de cão e gato é coisa do
passado.

Campeão das últimas
três edições do Campeonato Brasileiro de Sevens,
o Jacareí Rugby entra em
campo nos dias 11 e 12 de
dezembro, no estádio Martins Pereira, em São José
dos Campos, em busca do
tetracampeonato do torneio
masculino. A competição
será realizada após longa
paralisação em razão da
pandemia de covid-19.
Organizado pela Confederação Brasileira de Rugby, o torneio masculino
contará com a participação
de nove equipes: Jacareí
Rugby, Curitiba (PR), Des-

terro (SC), Engenharia Rugby (SP), Farrapos (RS),
Niterói (RJ), São José Rugby (SP), Pasteur (SP) e
Poli Rugby (SP). De acordo
com o protocolo estabelecido, todos os envolvidos
na participação precisarão
apresentar comprovante de
vacinação completa para o
evento. Além disso, ele não
será aberto ao público.
Além de troféus e medalhas, as jogadoras e os jogadores dos times que ficarem
entre os três primeiros colocados estarão aptos a receber
recursos do Bolsa Atleta, programa de incentivo a atletas

Foto: Icaro Leal / Jacarei Rugby

Jacareí Rugby entra em campo pelo tetra no
Campeonato Brasileiro de Sevens Masculino

do Ministério da Cidadania.
Além do torneio masculino, o
fim de semana também terá a

disputa do feminino, mas sem
equipes de Jacareí presentes
na competição.

Foto: Divulgação

prefeito Izaias Santana, o
presidente do PSDB de Jacareí, Adir Rossi, os vereadores Abner de Madureira (PSDB), Maria Amélia
(PSDB) e Valmir do Parque
Meia Lua, além da vice-prefeita, Dra. Rosana Gravena, ambos do DEM.
Segundo Carlos Amagai, presidente do DEM
de Jacareí, a cidade tem
uma grande oportunidade
no próximo ano de eleger
um deputado estadual e o

Brasil tem 180 mil novos
casos de câncer de pele
não melanoma por ano

Um país tropical como o
Brasil é um convite para a
vida ao ar livre. No verão,
a população quer aproveitar
ainda mais esses momentos, mas é preciso tomar
os devidos cuidados. De
acordo com o Inca (Instituto Nacional do Câncer),
o câncer de pele responde
por 27% de todos os tumores malignos que atingem
a população brasileira e o
país contabiliza 180 mil novos casos de câncer de pele
não melanoma por ano. “Os
dados são preocupantes e
a incidência desse tumor é
maior do que os de próstata, mama, cólon e reto, por
exemplo”, alerta o médico
oncologista Ramon Andrade de Mello, professor da
disciplina de oncologia clínica da Unifesp (chefe do
laboratório de melanoma),
da Uninove e da Escola de
Medicina da Universidade
do Algarve (Portugal).
O pesquisador explica que
existem diferentes tipos de
câncer de pele, que também
se manifestam de formas
distantes. “O câncer de pele
é resultado do crescimento
anormal das células da epiderme. O carcinoma bosecelular e o carcinoma espinocelular são os mais comuns
e são aqueles que denominamos de não melanoma”,
esclarece Ramon de Mello.
O primeiro surge como
lesões elevadas peroladas,
brilhantes ou escurecidas,
que crescem aos poucos e
tendem a sangrar com facilidade. Já o carcinoma espinocelular aparece como le-
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Na sexta-feira, (3), Edgard Sasaki, vereador do
DEM de Jacareí, promoveu,
um encontro com lideranças
políticas, onde se lançou
como pré candidato a deputado estadual. O evento
reuniu autoridades e líderes
de diversos segmentos que
discutiram sobre o cenário
político de 2022.
Cerca de 300 pessoas
prestigiaram o evento que
contou com a presença do
deputado Eduardo Cury, o

sões verrucosas ou feridas
que não cicatrizam depois
de seis meses, além de apresentar dor e sangramento.
“O uso de protetor solar
e barreiras mecânicas são
essenciais para a prevenção dessa doença”, enfatiza
Ramon de Melo. O médico
oncologista reforça ainda
a importância do diagnóstico precoce para alcançar
resultados positivos do tratamento: “Na oncologia,
quanto mais cedo identificamos um tumor, melhores
as chances de cura”.
Ramon
Andrade
de
Mello: Oncologista clínico e professor adjunto de
Oncologia Clínica da Escola Paulista de Medicina,
Universidade Federal de
São Paulo (Unifesp), Ramon Andrade de Mello tem
pós-doutorado em Pesquisa Clínica no Royal Marsden NHS Foundation Trust
(Inglaterra) e doutorado
(PhD) em Oncologia Molecular pela Faculdade de
Medicina da Universidade
do Porto (Portugal)

