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Câmara aprova projeto de Izaias que
disciplina funcionamento de adegas

Vereadores de Jacareí durante sessão de Câmara, realizada na quinta-feira (9) PÁG. 3
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Prefeitura de Jacareí abre a
programação oficial de Natal
Até 23 de
dezembro,
a Caravana
Iluminada
percorrerá
todas as
regiões
da cidade

PÁG. 5

15º min

33º max

Probabilidade de chuva 5%

Plenário
Por Angelo Ananias

Corrida eleitoral
começa em Jacareí com
lançamento de Sasaki
a deputado estadual
PÁG. 2

Geral | PÁG. 6

Apenas 5 feriados
prolongados
possibilitarão
emendas em 2022
20º min

33º max

Probabilidade de chuva 90%
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Conhecimento
Editorial

Agora o Grupo Carinho tem um
Centro de Infusão de Biológicos
Segurança com estrutura completa, equipe
especializada e atendimento aos principais planos de saúde

- Armazenamento seg uin do
rigorosos critérios
de segurança e estabilidade;
- Orientação
completa com as
equipes de médicos, enfermagem e
farmácia em todas
as etapas do tratamento;
- Análise de prescrição;
- Preparo dos medicamentos em nossa moderna
farmácia e a infusão em ambiente seguro e confortável.

O que são infusões de biológicos?
Medicamentos Imunobiológicos são desenvolvidos a
partir da biologia molecular
e atuam nas vias imunológicas e inflamatórias, proporcionando tratamentos
avançados e eficientes para
inúmeras doenças.
O sucesso desses tratamentos está diretamente
relacionado aos protocolos
adotados pelo médico que
acompanha o paciente, pelo
próprio perfil da doença e
também pela segurança no
processo de infusão do medicamento.
A interação harmoniosa
com toda a nossa equipe de
médicos, enfermeiros e farmacêuticos que garantem a
segurança das infusões e de
todos os reconhecidos processos C.A.R.I.N.H.O de um bom
atendimento.
Toda a cadeia medicamentosa dos produtos imunobiológicos segue a mesma linha
de cuidado dos medicamentos
utilizados nas clínicas do Grupo Carinho:

Para informações sobre
as doenças tratadas, entre em contato com nossa
equipe:

- Aquisição dos melhores
produtos em fornecedores
idôneos;

(12) 3923-2499
infusoes@grupocarinho.com.br
www.grupocarinho.com.br

Em nosso centro infusional, contamos com:
- Conforto e Privacidade;
- Equipe Especializada;
- Sala de Emergência;
- Farmácia com estrutura própria para manipulação.
Nossas infusões atendem às seguintes especialidades:
-

Alergologia;
Dermatologia;
Gastroenterologia;
Geriatria;
Ginecologia;
Hematologia;
Imunologia;
Neurologia;
Pneumologia;
Reumatologia.

Dra Thaisa Costa - CRM: 186.856 - Coordenadora
do Núcleo de Infusão do Grupo Carinho.

vemos intensamente. Numa
rápida comparação, o regime
de ódio vivido em Brasília com
a desarmonia entre os poderes
que reflete no restante do país,

B Veloso

A

s clínicas de
Oncologia do
Grupo Carinho, reconhecidas
e acreditadas pelo
alto nível de segurança e qualidade,
oferecem um novo
serviço de assistência médica, o
Centro de Infusão de Medicamentos Imunobiológicos.

A

estátua de uma vaca magra
de cor amarela, colocada
quinta-feira (9) no calçadão
fronteiriço à B3 (Bolsa de Valores
Brasileira), no centro da cidade de
São Paulo, não se tratava de
nenhum saudosismo àquela brincadeira da ‘galera’
do passado. Foi mais uma
provocação ao ‘touro de
ouro’, símbolo internacional
de prosperidade financeira,
ali colocado semanas antes
‘ilustrando’ a referida Bolsa.
Ambos, entretanto, retirado
às pressas pelos responsáveis por iniciativa da galera
contrária.
Em verdade, ambos os
símbolos extrapolaram os
objetivos iniciais e integraram nossas realidades conflitantes atuais, a começar
daquele local: um prédio
com seu entorno habitado por centenas de moradores
de rua (muitos com famílias
completas), e que movimenta
diariamente bilhões de reais em
seu interior.
Contraste este, que hoje vi-

B Veloso

Dra Thaisa Costa

Vaca amarela sujou a galera

com ações isoladas, porém significativas quando analisamos
suas consequências na vida do
cidadão comum, potencializadas
no enfrentamento da pandemia
do Covid19.

Apesar do país mostrar sinais
esperançosos de recuperação,
dentre outros, com a diminuição registrada do número de infectados
pelo coronavírus, auxílio básico de
R$400 do programa ‘Auxílio
Brasil’ a quase 15 milhões de
famílias de brasileiros sem
renda mínima, aumento do
número de contratações com
carteira assinada, volta às
aulas, volta ao trabalho presencial de um lado, de outro,
a proximidade das eleições
de 2022 surge travando qualquer iniciativa de porte que
leve a uma união de forças
em prol do Brasil.
A pior queimada que sofremos é a de brasileiros influentes que tentam a todo
custo ‘queimar’ a imagem de
nossa pátria no exterior; de
‘união’ incrível de partidos e
políticos que até então eram
adversários ditos inconciliáveis,
a volta da inflação que tínhamos
como extinta e o escancaramento da corrupção incurável. A vaca
amarela suja de vez a galera.
É a nossa opinião

R

ogério da Silva Braga
é professor da rede
municipal de ensino de
Jacareí desde 1992, quando
concluiu o Magistério na escola Silva Prado. Formou-se
e passou a dar aulas como
professor eventual. Mais
tarde formou-se em Pedagogia na Faculdade Etepe.
Nesta segunda fase foi para
a área que sempre desejou:
a EJA (Educação de Jovens e
Adultos), destinada a estudantes que não foram alfabetizados na idade normal.
‘É uma experiência muito enriquecedora para um
professor’, diz. Segundo
ele, além da satisfação
de colaborar para o crescimento social do adulto,
lida com alunos desejosos
de aprender tudo o que lhes
é oferecido. Igualmente, por
serem pessoas ‘vividas’,
‘provocam uma verdadeira
troca do de aprendizado en-

É tempo de aprender
tre professor
e aluno.
A EMEF
(Escol a Municipal de
Ensino Fun damental)
Tito Máximo,
no bairro
Parque Santo Antônio,
em Jacareí, é
seu ambiente
de trabalho.
Ele conta
que lida diariamente com
estudantes da faixa de 24
a 73 anos. Um desses, de
45 anos de idade, ‘come-

çou do zer o
o aprendizado’, ou seja,
não sabia
escrever
absolutamente nada.
C a s o s
assim – explica – são
desafiadores, pois
exigem uma
metodologia
t o t al m e n t e
diferente, já que o resultado se conquista de outras
maneiras. ‘Genericamente
falando, o aluno aprende a
DIVULGAÇÃO
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*Laís de Castro Carvalho

O

s empréstimos consignados são uma modalidade de empréstimo
reconhecida por lei e conhecida como uma das linhas
de crédito que apresentam
condições mais vantajosas
devido as taxas de juros menores. O crédito consignado
é a categoria de empréstimo
pessoal em que o valor das
parcelas é descontado automaticamente da folha de
pagamento do benefício do
INSS. Contudo, é necessário
cautela em sua contratação,
principalmente se tratando
de segurados idosos.
De acordo com a lei, o valor
disponível para contratação
no crédito consignado deve
respeitar a chamada “margem consignável”, ou seja, o
valor máximo do salário-benefício que pode ser comprometido para pagamento das

Juros maiores para consignados
prestações de determinado
empréstimo.
No que tange aos juros de
contratação do empréstimo
consignado, o Ministério do
Trabalho e Previdência divulgou o novo teto de juros para
empréstimos contratados por
aposentados e pensionistas
do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS. Desta forma, houve aumento da taxa
percentual do empréstimo,
que passa de 1,80% para 2,14,
mensalmente. Por outro lado,
nos casos de realização das
operações por meio de cartão
de crédito, essa taxa passa
do percentual de 2,7% para

3,06%, mensalmente.
Outra mudança anunciada
pelo Governo foi que os aposentados e pensionistas do
INSS poderão comprometer
até 30% de sua renda mensal
com o empréstimo consignado, isso porque, durante a pandemia, esse limite havia sido
ampliado para 40%. O cartão
de crédito consignado continua comprometendo apenas
5% da renda.
O crédito consignado é
uma modalidade de empréstimo exclusiva aos segurados
aposentados e pensionistas
do INSS, militares, trabalhadores celetistas de empresas

partir de uma analogia feita
com letras, sílabas e significados a partir do próprio
nome’, explica.
Rogério criou na Tito
Máximo o programa ‘Mãos
à Horta’, em que a classe
se dedica, à plantação de
Ervas Medicinais e Temperos, em um espaço da escola. ‘Eles gostam muito
dessa atividade’, garante.
Ela é uma das formas de
mostrar como o aprendizado está diretamente ligado
àquilo que eles praticam na
vida real, diz nosso Filho
Brilhante.
As matrículas para a EJA
estão sempre abertas. Os
alunos interessados podem
se dirigir a qualquer escola
municipal e ali se informarem qual a mais próxima
que lhes atenderão. ‘Sempre é tempo de aprender’,
lembra o professor Rogério
por experiência própria.
privadas e servidores públicos. Ao escolher o empréstimo consignado, o segurado
autoriza que a instituição financeira contratada, desconte as parcelas do empréstimo
diretamente da sua folha de
pagamento, reduzindo assim
o risco de inadimplência, mas
que ainda existe.
O Ministério do Trabalho
informa que será publicada
uma resolução sobre o assunto com recomendações
aos INSS sobre a alteração
do teto. Via de regra, quem já
tem um empréstimo consignado não precisa preocupar-se com a alteração da taxa.
Essa modalidade de crédito
costuma ter taxas prefixadas e parcelas fixas aos já
contratantes.

*Laís de Castro Carvalho, advogada pós graduada em Direito
Previdenciário, membro da Paulo
de Tarso Advogados.

11 a 17 de dezembro de 2021

www.diariodejacarei.com.br

Cidade

|3

Câmara aprova projeto de Izaias que
disciplina funcionamento de adegas
DIVULGAÇÃO/CMJ

Após alterações no texto original do projeto do prefeito, as adegas deverão funcionar das 8h às 22h, além de outras obrigações

ESTADUAL

Lideranças políticas se reuniram em Jacareí, na noite
do último dia 3, para o lançamento da pré-candidatura de
Edgard Sasaki (DEM) a deputado estadual nas eleições do ano
que vem. O evento reuniu autoridades e líderes de diversos
segmentos que discutiram sobre o cenário político de 2022.

PRESENTES

Cerca de 300 pessoas prestigiaram o evento que contou,
ainda, com o presidente do PSDB de Jacareí, Adir Rosssi, os
vereadores Abner de Madureira (PSDB), Maria Amélia (PSDB)
e Valmir do Parque Meia-Lua, além da vice-prefeita Rosana
Gravena, os dois últimos 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 nome de Sasaki apresenta as melhores condições.

DIVULGAÇÃO

APOIO

O prefeito de Jacareí, Izaias Santana (PSDB), disse que
também acredita na força do nome do vereador para disputar
uma vaga na Assembleia Legislativa de SP. “Sua humildade,
integridade, competência,
al ém d o
seu his tórico, o
qualificam para
ser um
nome que
representará muito
bem nossa
c i d a d e ”,
destacou. O deputado federal Eduardo Cury (PSDB), com
o qual Sasaki deverá fazer ‘dobradinha’, também esteve
presente ao encontro.

P

ARTIDO NOVO

Em novembro, Felipe D’Avila e Vinicius Poit, do Partido
NOVO, anunciaram suas pré-candidaturas à Presidência
da República e ao Governo do Estado de São Paulo, respectivamente. Na última segunda-feira (6), ambos fizeram
uma passagem pelo do Vale do Paraíba para conhecerem a
realidade da região e se reunirem com importantes públicos
como entidades, empresários e comerciantes.

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Além de agendas diversas nas cidades de São José dos
Campos, Taubaté e Campos do Jordão, os pré-candidatos
marcaram presença no evento de prestação de contas de
1.000 dias de mandato do deputado estadual Sérgio Victor,
que é do Vale e tem forte atuação na região, com foco em
educação e geração de emprego.

C

PI DO IAMSPE

Por iniciativa da Frente Parlamentar em Defesa do
IAMSPE, coordenada pela deputada estadual Professora
Bebel (PT), foi publicado na quinta-feira (9), no Diário Oficial
do Estado, o requerimento para constituição de Comissão
Parlamentar de Inquérito para investigar irregularidades
em terceirizações e privatizações no Instituto de Assistência Médica ao Servidor Público Estadual (IAMSPE) e
Hospital do Servidor Público Estadual.

COMO FUNCIONA

Com a subscrição de 32 deputados de diversos partidos,
a instalação da CPI depende agora de decisão do presidente da Alesp, Carlão Pignatari (PSDB), que precisa seguir
as normas regimentais que asseguram a instalação de
CPIs, conforme a solicitação expressa dos deputados, de
acordo com o número de assinaturas exigido. Segundo a
Professora Bebel, trata-se de uma grande conquista dos
servidores públicos.

Vereadores de Jacareí em Plenário, durante sessão de Câmara, realizada na última quinta-feira (9)

A Redação

(PL), só votaria em caso de empate.

A Câmara Municipal aprovou o
projeto do prefeito Izaias Santana
(PSDB) que regulamenta o funcionamento de adegas em Jacareí. A
sessão de votação foi realizada na
última quinta-feira (9).
A proposta foi aprovada por sete
votos favoráveis, dois contrários
e três abstenções. Votaram a favor do projeto os vereadores Abner de Madureira (PSDB), Dudi
(PL), Edgard Sasaki (DEM), Maria Amélia (PSDB), Paulinho do
Esporte (PSD), Sônia Patas da
Amizade (PL) e Valmir do Parque Meia-Lua (DEM).
Os vereadores contrários ao projeto foram o Dr. Rodrigo Salomon
(PSDB) e Roninha (Podemos), enquanto que se abstiveram da votação
Luís Flávio (PT), Hernani Barreto
e Rogério Timóteo (ambos do Republicanos). O presidente da Casa,
vereador Paulinho dos Condutores

ALTERAÇÕES
Após alterações feitas no texto
original, as adegas deverão funcionar das 8h às 22h e empenhar-se na
orientação do consumo de bebidas
alcoólicas em seus estabelecimentos
e nos trechos de vias públicas que
ficam em torno aos prédios em que
estão localizadas, “além da afixação de aviso de fácil visualização,
contendo proibição de consumo
de bebidas alcoólicas no local e
nas vias públicas do entorno”, diz
o documento.
SANÇÕES
Os estabelecimentos que descumprirem as regras estarão sujeitos à
multa de R$ 3.614,50, equivalente a
50 Valores de Referência do Município (VRM), multa em dobro em
caso de primeira reincidência, multa
em quádruplo em caso de segunda
reincidência, interdição do local ou

atividade em caso de terceira reincidência, e cassação do Alvará de
Funcionamento após interdição e
havendo a quarta reincidência.
As sanções preveem ainda a
proibição de renovação da licença, caso tenha sido cassada nos
últimos cinco anos. A cassação
do Alvará de Funcionamento e
a proibição de renovação de licença será aplicada à pessoa jurídica, empresários e sócios do
estabelecimento. Considera-se
reincidência a prática de nova
infração no período de um ano
entre as infrações.
Em caso de recusa por parte
do cliente, o estabelecimento
deverá acionar a Guarda Civil
Municipal (GCM) por meio de
ligação, que deverá ser comprovada através de protocolo.
A Lei entrará em vigor a partir
da data de publicação no Boletim
Oficial do Município, prevista para
ocorrer na sexta-feira (10).

Projeto sobre perturbação do sossego
recebe aprovação em segunda votação
Por 12 votos favoráveis
e uma abstenção (do vereador Rogério Timóteo
– Republicanos), o Legislativo Municipal aprovou
a segunda discussão do
projeto que altera o Código de Normas e Posturas
e Instalações Municipais,
referente a elevação de R$
722,90 para R$ 1.822,50
no valor da multa produzida por infrações relacionadas à perturbação do
sossego público com ruídos ou sons excessivos ou
desnecessários em Jacareí.
Segundo o projeto, os
estabelecimentos comerciais, cujos entregadores

ou prestadores de serviços
sejam autuados pela fiscalização municipal, a proposta prevê o pagamento
de multa no valor de R$
3.614,50, uma vez que o
proprietário do estabelecimento é responsável pela
perturbação do sossego
realizado por seus colaboradores sejam eles diretos
ou indiretos.
Persistindo a irregularidade, o equipamento ou
objeto causador da transgressão será removido e
apreendido.
No caso de primeira reincidência, a multa
será aplicada em dobro

e em quádruplo a partir
da segunda. Em caso de
terceira reincidência a Prefeitura poderá interditar o
local ou atividade. Após
a interdição e havendo
a quarta reincidência a
Administração Pública

poderá cassar o Alvará
de Funcionamento do
estabelecimento.
Considera-se reincidência a prática de nova
infração cometida no período de um ano entre as
infrações.

Comunicamos aos nossos leitores,
clientes e colaboradores, que estaremos com nossas atividades
suspensas entre os dias 20
de dezembro de 2021 a
09 de janeiro de 2022,
razão pela qual a edição impressa do Diário de Jacareí
não estará circulando nesse
período.

A direção
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Para reforçar segurança, Jacareí
anuncia ronda ostensiva na GCM

Defesa Civil
de Jacareí
recebe novos
equipamentos
DIVULGAÇÃO/PMJ
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O objetivo é atender as operações de maior complexidade, principalmente sobre perturbação de sossego

Cerimônia realizada no Complexo Educacional Paulo Freire (antigo EducaMais Jacareí)

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 g uardas civis
integrantes da ROMU
foram extensamente capacitados, receberam
nova infraestrutura e

CAPACITAÇÃO
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.

Visando reforçar a segurança tanto dos consumidores quanto dos
comerciantes, a Guarda
Civil Municipal de Jacareí
iniciou o patrulhamento
a pé, na região central. O
objetivo é prevenir delitos
com a maior circulação de

pessoas no período em que
acontecem as compras de
Natal.
De acordo com o secretário municipal de Segurança e Defesa do Cidadão, Rafael Júlio, este tipo
de policiamento também
promove maior interação

DIVULGAÇÃO/PMJ

Guarda inicia ação preventiva na área comercial

Guardas civis municipais durante patrulhamento

com a comunidade.
“O patrulhamento feito
a pé é muito importante,

principalmente nessa
época do ano, pois além
da presença efetiva da

José Luiz Bednarski

U

m escritor que lança um livro sobre seu bicho de
estimação nele trata de questões que extrapolam
a relação entre o animal e o dono. É a maneira que a
pessoa encontra de abrir seu coração e levar ao público
um pouco de sua filosofia de vida.
Embora aparentemente não exista ligação entre um
tema e outro, idêntico fenômeno acontece nas autobiografias de atletas, notadamente no complexo e
apaixonante mundo do futebol. Não é apenas um
esporte, como costumam dizer os aficionados.
Todo amante da bola lembra da dupla Diego e
Robinho, precursora de Neymar e Ganso. Foi aquela
que tirou o Santos da fila, em final épica de campeonato brasileiro, disputada com o Corinthians, em
que ficaram famosas as pedaladas sofridas pelo
lateral Rogério.
Os dois transbordavam talento e ganharam fama

Momentos decisivos
mundial. Porém, as trajetórias de Robinho e Diego
foram distintas. Enquanto o primeiro desembocou em
polêmica criminal, seu companheiro foi mais sóbrio
e atualmente vive um final de carreira compensador.
Vale a pena ler a autobiografia Momentos Decisivos,
escrita com a colaboração do jornalista Cahê Mota.
Muito bem redigida, diga-se de passagem. O estilo
do escritor é de virgular frases interpoladas e, nesse
sentido, a correção ortográfica mostra-se impecável.
A obra tem prefácio de Galvão Bueno, apresentação
do Ronaldo Fenômeno e depoimentos íntimos de cele-

Guarda Civil proporcionar mais tranquilidade
aos comerciantes e àqueles que estão realizando
suas compras de final de
ano, também é uma forma
de aproximar mais nossos
GCMs da população”,
comenta.
O patrulhamento é
feito por duas equipes,
cada uma composta por
três guardas civis e conta
com o apoio da ronda
motorizada.
As áreas atendidas
compreendem as imed iaçõe s d a Ave n id a
Siqueira Campos, Bernardi no de Campos,
Rua Dr. Lúcio Malta,
Coronel Carlos Porto,
Rua Alfredo Shüring, e
Barão de Jacareí.

A Defesa Civil de Jacareí recebeu uma caminhonete Strada 0KM,
além de equipamentos
de combate a incêndios,
de proteção individual,
luminárias, gerador e
motosserra. O custo
do investimento é de
R$ 100 mil, que foram
provenientes de emenda parlamentar do deputado estadual André
do Prado (PL). Com o reforço, a frota da Defesa
Civil passa a contar com
quatro veículos para as
operações preventivas
e de emergência.

Prefeitura fecha
Rua dos Correios
para compras
de Natal
DIVULGAÇÃO/PMJ

A Prefeitura de Jacareí, por meio da Secretaria de Segurança e Defesa
do Cidadão, anunciou a
criação do pelotão de
ROMU (Ronda Ostensiva Municipal). O objetivo é atender as operações
de maior complexidade,
principalmente sobre
perturbação de sossego
e distúrbios civis.
A divulgação do projeto foi feita no último
dia 3, durante a entrega
dos brevês aos integrantes do grupamento, em
cerimônia realizada no
Complexo Educacional
Paulo Freire (antigo EducaMais Jacareí).
O pelotão é composto
por 28 guardas civis municipais, que foram selecionados e participaram

equipamentos, e estarão
prontos para atender Jacareí com alto nível de
atuação em segurança
pública”, garante o titular da pasta, Rafael Júlio.

DIVULGAÇÃO/PMJ

A Redação

A partir deste sábado (11), a Rua Acrísio
S ant ana, conhecida
como Rua dos Correios, no Centro de
Jacareí, será fechada
para o tráfego de veículos até o dia 24. O
fechamento aconte ce um dia após a ampliação do horário de
f u n ci on am en t o d a s
l ojas da região Cen tral , já que na sex ta-feira (10), o comércio
passou a ficar aberto
até às 22h.

bridades dos gramados e de familiares do jogador, ao
final de cada capítulo. A diagramação e a arte gráfica
são primorosas, como há tempos não se via.
Diego demonstra que a carreira de um esportista de
destaque é construída nas pequenas escolhas que ele
faz no cotidiano e no apoio familiar, de equilíbrio nos
momentos de comemoração e de solidariedade na dor.
O texto é altamente motivacional. O pensamento
de Diego transporta seus desafios pessoais para a
realidade doutros setores produtivos, como vencer
na vida empresarial e no desafio de provas escolares
e concursos públicos.
De uns anos para cá, o autor deixou de usar o simples prenome. Passou a ser Diego Ribas. É um lugar-comum para a despedida do boleiro e surgimento do
técnico. Bem coerente com sua figura de liderança.

José Luiz Bednarski é Promotor
de Justiça da Cidadania e do Consumidor.
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Prefeitura de Jacareí abre a
programação oficial de Natal
Programação de Natal terá caravana iluminada, Feira dos Trilhos, shows gratuitos e iluminação especial
A Prefeitura de Jacareí iniciou na terça-feira
(7) a programação oficial
do Natal de 2021. Com
o tema ‘Natal da Nossa
Gente’, a cidade preparou diversas atividades
gratuitas à população, que
vão até o dia 6 de janeiro.
Nessa edição, o objetivo
principal da campanha é
levar esperança, alegria e
otimismo aos moradores
em todas as regiões do
município.
A programação começou com a tradicional
Caravana Iluminada, que
já foi destaque no ano passado, e percorrerá todas as
regiões da cidade, saindo
do Auto Shopping Jacareí em direção aos bairros,
passando por cerca de 70
bairros, dos dias 7 a 23
de dezembro. Durante a
semana a caravana percorreu bairros das regiões
oeste e centro.
Durante o trajeto, os

munícipes poderão ver de
perto o Papai Noel, acompanhado de sua turma, no
trenzinho e nos carros iluminados. As ruas contempladas serão divulgadas
diariamente nas redes sociais da Prefeitura.
Do dia 7 de dezembro
a 6 de janeiro, Jacareí terá
iluminação especial natalina, nas avenidas, pontes,
praças e principais pontos
turísticos da cidade.

DIVULGAÇÃO/PMJ

A Redação

Até 23 de dezembro, a Caravana Iluminada percorrerá todas as regiões da cidade

MAIS EVENTOS
Entre os dias 16 e 23
de dezembro, das 15h
às 23h, a programação
cultural levará ao público presente na ‘Feira dos
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Trilhos Especial de Natal’,
artesanato e gastronomia,
além dos shows gratuitos
e intervenções artísticas,
com atrações simultâneas
no Pátio dos Trilhos, Praça do Rosário e Mercado
Municipal.
O evento é uma realização da Secretaria de
Desenvolvimento Econômico em parceria com
a Fundação Cultural de

Durante o trajeto,
os munícipes
poderão ver de
perto o Papai Noel,
acompanhado
de sua turma
Jacarehy, com o apoio do
Sincomércio, ACI, Comtur, SAAE e empresas
parceiras.
Mais informações e a
programação completa
do período, acesse: www.
diariodejacarei.com.br
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Geral

Apenas 5 feriados prolongados
possibilitarão emendas em 2022
Muitos feriados nacionais cairão ou em quartas-feiras, o que inviabiliza a ‘emenda’, ou aos fins e semana
ILUSTRAÇÃO

Milena Abreu
Agência Rádio2

Se você gosta de aproveitar emendas de feriado
para programar viagens
saiba que 2022 não terá
tantos feriados prolongados como neste ano.
No a no q u e ve m ,
mu itos fe r i a d os n acionais cairão ou em
quar tas-feiras, o que
inviabiliza a ‘emenda’,
ou aos fins e semana:
caso do Dia do Trabalho, em primeiro de
maio, que será domingo; já Independência do
Brasil e Nossa Senhora
Aparecida, nos dias 7

De acordo com o
calendário de 2022,
serão basicamente
cinco feriadões no
ano que vem

de setembro e 12 de outubro, respectivamente,
cairão em uma quarta-feira, mesmo dia da
semana que o feriado
de Finados, no dia 2 de
novembro.
Serão basicamente
cinco feriadões no ano
q ue ve m: C a r n ava l,
comemorado na terça,
dia primeiro de março,
e Páscoa, que começa
com a Sexta-feira Santa, no dia 15 de abril.
Aí teremos o feriado
de Ti radentes, 21 de
abril e Corpus Christi,
em 16 de junho, ambos
na qu i nt a-fei ra, que
acaba emendando com

a sexta para muita gente. E, em novembro, no
dia 15, tem a Proclamação da República, uma
terça-feira.
Lembrando, porém,
que, neste ano de 2021,
muitas cidades antecipa ram fer iados pa ra
tentar conter o avanço
do novo coronavír us.
A cidade de São Paulo,
por exemplo, antecipou

Neste ano de 2021,
muitas cidades
anteciparam feriados
para tentar conter
o avanço do novo
coronavírus
cinco fer iados, ent re
eles o de Corpus Christi
de 2022 – pelo menos
para os servidores públicos da cidade, o 16 de
junho do ano que vem
será um dia normal.

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 doc u me ntos ve nc idos e nt re ma rço 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 dois sábados
do mês de dezembro (antes do Natal), 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

DIVULGAÇÃO

Poupatempo terá mais dois mutirões
de renovação de CNH, antes do Natal

A renovação simplificada pode ser feita pelos canais digitais

anterior à data de atendimento. A primeira abertura já ocorreu na última
quinta-feira (9).
RENOVAÇÃO
DA CNH
A renovação simplificada pode ser feita pelos
canais digitais do Poupatempo, como o portal

– www.poupatempo.sp.
gov.br -, aplicativo 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.
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Feira Literária terá entrega
de 24 mil livros em Jacareí O
O objetivo da FLIJ, que faz parte do calendário anual do
município, é estimular a paixão pelos livros e o hábito da leitura

A 4ª FLIJ – Feira Literária de Jacareí, edição 2021, realizada pela
Prefeitura, por meio da
Secretaria Municipal de
Educação, começou na
segunda-feira (6), mais
uma vez de forma online, e seguiu até a quarta-feira (8), feriado da
Padroeira.
Para este ano, a novidade será a entrega
descentralizada de 24
mil livros de literatura

ARQUIVO/PMJ

A Redação

A distribuição dos
24 mil livros será
descentralizada, em
diferentes escolas
de todas as regiões
do município
infantil, dos melhores
autores, para alunos,
professores (efetivos e
contratados) e A DIs
(Auxiliares de Desenvolvimento Infantil), de toda
a rede municipal de ensino, inclusive as creches
conveniadas.
O objetivo da FLIJ,
que faz parte do calendário anual do município, é estimular a paixão pelos livros e o hábito da leitura. O evento
faz parte do programa

Segunda edição da FLIJ, realizada em 2019 (antes da pandemia), no Parque dos Eucaliptos

‘Jacareí Cidade Leitora’.
DISTRIBUIÇÃO
DE LIVROS
A distribuição dos 24
mil livros será descentralizada, em diferentes escolas de todas as regiões
do município, nos próximos dias 13, 14 e 15 de
dezembro, das 9h às 16h,
para EMEFs e EMEIs.
Já nas Creches, será nas
próprias unidades escolares nos dias 9 e 10.
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A grande confusão

clássico noir ‘Chinatown’ (1975), na cabeça do
roteirista Robert Towne, seria o capítulo 1 da
trilogia de Gittes (Jack Nicholson). Vendeu a ideia
ao xará Evans, produtor do original, que acatou: Towne
redigiria, dirigiria e faria uma ponta na tal continuação.
Os problemas iniciaram logo. O faz-tudo tinha talento
zero à interpretação. Os desentendimentos se multiplicaram.
Evans, sem alternativa, demitiu Towne do projeto,
que foi engavetado. Nicholson observava os fatos à
distância. Em meados da década de 198O sugeriu a
outro produtor, Dino de Laurentis, financiar o longa
(talvez prevendo o dinheirão que receberia por ‘Batman’
- 1989: cerca de US$ 6O milhões!). Towne retornou,
mas sem dizer palavra a Evans. Brigados, o começo da
filmagem se deu sem o script finalizado, o que atrasou
o cronograma.
Nicholson, na direção e de novo na pele de Gittes,
ficou perdido no set. Assim foi o parto a fórceps de ‘A
Chave do Enigma’, lançado em agosto de 199O. Na trama,
passada 11 anos após o envolvimento do detetive com
Evelyn Mulwray (Faye Dunaway - quem leu a biografia
do ator conhece os sopapos trocados por ambos nos
bastidores de ‘Chinatown’), 1948, Gittes é veterano de
guerra, está rico e é bem-sucedido.
Pega o caso de Berman (Harvey Keitel), que suspeita da traição da esposa. O que o investigador não
sabe é que por trás estão espúrias tramoias que têm
o petróleo como pano de fundo. ‘A Chave do Enigma’
tenta ter ingredientes do antecessor, porém, por mais
que se esforce, passa longe.
Como era de se supor, o roteiro caótico estorvou a
produção. Nicholson provou que como diretor é excepcional ator: fincou a mão na história e deixou o elenco
engessado, obrigado a ‘somente atuar’, como robôs que
só cumprem obrigação. O trauma foi tanto que nunca
mais exerceu a função.
Desta fita até ‘Marta Ataca!’ (1996) o ator participou
de fiascos como ‘Cão de Guarda’ (1992), ‘Lobo’ (1994),
‘Acerto Final’ e ‘Sangue e Vinho’ (ambos de 1995), com
exceção, claro, de ‘Questão de Honra’ (1992). Voltou ao
topo com ‘Melhor é Impossível’ (1997), levantando a
estatueta de melhor ator.
Duração: 138 minutos. Cotação: regular.

Rodrigo Romero é jornalista e
escreve para este jornal semanalmente
www.recantodasletras.com.br/autores/rodrigoromero

Recomendamos...
DIVULGAÇÃO

Horóscopo
VISITE: WWW.OMARCARDOSO.COM.BR
ÁRIES
21/03 a 20/04
Evitar afobação, correria e a precipitação,
será importante. Demonstre domínio sobre
si próprio e passará fácil pelo período mais
difícil do ano. Cuidado com inimigos ocultos.
Seja sereno ao resolver problemas neste dia.

TOURO
21/04 a 20/05
Sua personalidade estará ressaltada nesta
fase, o que o tornará mais atraente e simpático. O fluxo benéfico dos planetas está lhe
dando objetividade. Grande sucesso à vista
especialmente se seu trabalho é a imprensa
falada ou escrita.

GÊMEOS
21/05 a 20/06
Dia negativo para solicitar empréstimos ou
favores, para tratar de assuntos sociais e pessoais. Tome cuidado com inimigos declarados.
Nas questões do amor, os desentendimentos
do passado darão lugar ao romantismo e dentro do trabalho, procure se aproximar mais
dos seus colegas ou subalternos.

CÂNCER
21/06 a 21/07
Não gaste dinheiro desnecessariamente e não
se deixe levar pela generosidade para não ter
prejuízos de ordem pessoal. Por outro lado, lucrará na compra e venda de materiais agrícolas
e produtos químicos de um modo geral.

LEÃO
22/07 a 22/08
O dia é favorável para tomar atitudes importantes, quanto ao seu setor financeiro, profissional e social. Procure também, manter um
clima harmônico em seu lar e dar mais atenção
àqueles que lhe são queridos. Se você continuar
pensando positivamente e acreditando que é
capaz, conseguirá realizar todos os seus desejos.

LIBRA
23/09 a 22/10
Você está beneficiado em questões de ordem sentimental e comercial. Pode viajar
a negócios. Este é um bom período do ano
para você. Pode tentar algo novo em termos
comerciais.

ESCORPIÃO
23/10 a 21/11
Um novo est ímulo poderá alterar o rotei ro dos acontecimentos, passando a l he
proporcionar ampl as possibil idades de
êxito. Você está vivendo um bom per íodo.
Comece aquel a ginástica que há tempos
vem sendo adiada .

VIRGEM
23/08 a 22/09

SAGITÁRIO
22/11 a 21/12

Notícias e novidades com maior interesse
podem surgir no final deste dia. Ao tratar
de negócios com outras pessoas, saiba
avaliar suas possibilidades. Até depois de
amanhã, você terá algum lucro. Quanto ao
amor, excelente.

Procure estabelecer o equilíbrio emocional.
Evite confusões. Por esta razão faça cada
coisa no seu devido tempo. Procure ser mais
prático e observador. Dê mais atenção aos
seus colaboradores e amigos dentro do seu
ambiente profissional.

CAPRICÓRNIO
22/12 a 21/01
Ser otimista é bom, mas em demasia é prejudicial. Portanto, faça tudo dentro de suas reais
possibilidades e não se deixe influenciar por
pessoas falantes.

AQUÁRIO
21/01 a 19/02
Seu forte magnetismo pessoal hoje deverá
atrair a simpatia alheia, o que lhe trará muitos
benefícios. Novas e duradouras amizades
também estão previstas. Êxito em todos os
meios de comunicação. A vida afetiva pode
ficar confusa.

PEIXES
20/02 a 20/03
Excelente aspecto astral para iniciar negócios
e empreendimentos de vulto e para tratar de
questões jurídicas que estão em pendência.
Positivo para a vida religiosa e ao amor. Não
tente promover conversas conciliadoras, por
que o risco de acontecerem mal entendidos
é muito grande.

Jacareí recebe edição especial de
feira de gastronomia e artesanato

C

ultura, arte e gastronomia são os destaques da edição especial da Feira Gastronômica & Artesanato
do bairro Villa Branca (região leste), em Jacareí. O
evento, que começou na sexta (10) e termina neste sábado
(11), contará com a participação de artesãos, músicos,
artistas e tendas de gastronomia. A edição natalina da
feira acontece em torno da Praça de Esportes, na Avenida
das Letras, próximo ao número 1.490.
Neste sábado (11), a programação começa às 14h e se
estende até as 22h.
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Covid-19

Jovens são maioria em SP entre os que
ainda não tomaram a 2ª dose da vacina
O Estado de São Paulo está convocando 3,4
milhões de pessoas que
ainda não tomaram a
segunda dose da vacina
contra a Covid-19 para
que busquem os postos
para se imunizar e, assim, concluir o esquema
vacinal antes do Natal e
Ano Novo.
O balanço divulgado
nesta quarta-feira (8) contabiliza 806,7 mil pessoas que ainda precisam
completar o esquema
vacinal com o imunizante do Butantan/Coronavac, outras 845,3 mil da
Fiocruz/AstraZeneca/
Oxford e 1,7 milhões da
Pfizer/BioNTech.

Entre as faixas etárias,
os jovens são a maioria entre
os que precisam se vacinar
com a segunda dose

São Paulo bate recorde de
aplicação de doses adicionais
O governador João Doria
(PSDB) anunciou na quarta-feira (8) que 1,1 milhão de
pessoas tomaram a dose adicional em São Paulo desde o
dia 1º de dezembro. O número
representa quase 20% do total

de doses adicionais aplicadas
desde quando a estratégia começou em setembro.
Na última semana, São Paulo anunciou a redução de cinco
para quatro meses no intervalo
de administração do reforço,

mediante recomendação do Comitê Científico do Coronavírus
do Estado, diante do atual cenário epidemiológico da doença
no mundo e a proximidade das
festividades de final de ano.
“Reduzimos o intervalo de

Entre as faixas etárias,
os jovens são a maioria entre os que precisam se vacinar com a segunda dose.
São 1,1 milhão de pessoas
entre 12 e 19 anos e 926
mil entre 20 e 29 anos que
ainda não completaram
o esquema vacinal. Entre
os 30 e 39 anos são 600
mil, já entre 40 e 49 anos
são 376 mil e entre 50 e 59
anos são 236 mil pessoas.
Os idosos acima de 60
anos são a menor parcela
dos que precisam se imunizar com 176 mil pessoas.

de 28 dias), da Fiocruz
(8 semanas) e Pfizer (21
dias). Caso o prazo seja
ultrapassado, é fundamental que o cidadão

INTERVALO
Para completar o esquema vacinal contra
Covid-19, são necessárias
duas doses para a vacina
do Butantan (intervalo

procure um posto assim
que possível para orientações e para completar
a imunização. O esquema vacinal da Janssen
prevê apenas uma dose.

aplicação das doses baseados
na recomendação do Comitê
Científico e de estudos publicados em uma das maiores revistas científicas do mundo”,
destaca a coordenadora do
Plano Estadual de Imunização
(PEI), Regiane de Paula.
O governador de São Paulo,
João Doria (PSDB), durante
coletiva à imprensa no
Palácio dos Bandeirantes

OMS diz que proteção de vacinas
contra Covid-19 é de seis meses
A OMS indica que
o risco de infecção por
Covid-19 é baixo durante
seis meses após a aplicação da vacina.

A Organização
Mu ndia l d a Saúde
(OMS) confirma que
a duração da imunização dada pelas vacinas
contra a Covid-19 é de
seis meses. A estimativa foi por meio do
cruzamento de vários
estudos já realizados.
Kate o’bryan, especialista em vacinas
da OMS, explica que
a proteção de até seis
meses não desaparece
completamente depois
desse período. Mas durante meio ano, o risco
de doença grave, internação ou morte diminui drasticamente.
As informações de
Kate foram dadas nesta quinta-feira (9), em
entrevista coletiva.

ARQUIVO/PMJ

A Redação
RTP – Genebra/Agência Brasil

ÁFRICA
Em nota divulgada
na quinta-feira (9), a
organização informou
que o número de casos

Os idosos acima
de 60 anos são a
menor parcela
dos que precisam
se imunizar com
176 mil pessoas

GOVERNO DE SP

A Redação

GOVERNO DE SP

São 1,1 milhão de pessoas entre 12 e 19 anos e 926 mil entre 20 e 29 anos que ainda não completaram o esquema vacinal

de Covid-19 na África
quase duplicou em uma
semana, mas salientou
que “há sinais de esperança”, já que o número

de hospitalizações se
mantém baixo.
A OMS adiantou que
a investigação está sendo intensif icada para
determinar se a variante
Ômicron é responsável
pelo número de casos
na África. Houve mais
107 mil casos na última
semana, quase o dobro
dos 55 mil da semana
anterior.
“Cinco países representaram 86% dos casos da última semana,
com a África Austral
registrando a maior subida, de 140%, principalmente motivada pelo

A OMS indica que
o risco de infecção
por Covid-19 é baixo
durante seis meses
após a aplicação
da vacina

aumento na Á f r ica
do Sul”, acrescenta o
comunicado.
A OMS destaca, no
entanto, que o aumento
de casos não parece ter
uma correspondência
com o número de hospitalizações, o que permite antever que apesar
de muito contagiosa, a
variante Ômicron não
é mais perigosa que as
anteriores.
“Os dados que estamos recebendo da África do Sul indicam que
a Ômicron pode causar
uma doença menos severa”, já que o número
de hospitalizações está
em 6,3%, “o que é muito baixo comparado
com o mesmo período,
quando o país enfrentava o pico da variante.
Delta, em julho”, diz a
organização.
O continente africano representa 46%
dos quase mil casos
de Ômicron registrados
por 57 países em várias
regiões do mundo, dez
deles africanos.

