
Sindicato denuncia creche funcionando 
mesmo sob interdição da Defesa Civil
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No Dia Internacional 
da Mulher, 8 de Março, 
a ONG Espaço Mulher 
e a Kat’spero modas 
realizam o Movimento 
Chapéu Violeta, uma 
caminhada beneficente 
para marcar a data.  
Página 4  
(Outros eventos para 
o Dia da Mulher na  
Página 5)

.A Clínica Vera 
Coutinho Acupun-
tura e Estética tem 
à disposição um 
dos mais recentes 
tratamentos, criado 
nos EUA para 
auxiliar a perda de 
gordura indesejada  
Página 5

O CAP (Colégio 
Atenas Paulista) 
já está em pleno 
ano letivo. Com 
novidades mar-
cantes neste ano, 
o colégio reafirma 
seus princípios de 
ensino e desen-
volvimento do 
aluno. Página 3
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Jacareiense trabalha
contra tráfico de pessoas 
e prostituição na Índia

QuatroMais lança DVD 
autoral no SESC São José

Jeferson Moraes morre 
à espera de medula

Mega Bazar BPR 
acontece no domingo

Sadefem fecha as 
portas em Jacareí

Munícipe reclama 
de buracos na ponte

Clube do Livro Espírita 
realiza 5º concurso

Cesira fala 
sobre
curso do 
Rio Paraíba

Página 2

Página 6

Página 6
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A creche municipal do Jar-
dim Emília é alvo de denún-
cias por parte do Sindicato 
dos Servidores Públicos de 
Jacareí. Com a estrutura 

Jovem jacareiense que vi-
veu uma história comovente 
de amor e luta contra um lin-
foma não resistiu à doença e 
morreu no último domingo. 
Os familiares, que haviam 
agendado uma maratona de 
exames para possíveis doa-
dores neste sábado, mantive-
ram a campanha. Página 6

comprometida e já interdita-
da pela Defesa Civil, a cre-
che continua em atividade e 
os servidores correm riscos. 
Página 6

Com repertório de músi-
cas próprias que celebram 
a riqueza e a mistura rítmi-
ca e harmônica da música 
brasileira e do Jazz o projeto 

QuatroMais realiza show de 
lançamento de seu primeiro 
album neste sábado, dia 2, no 
SESC São José dos Campos. 
Página 8

Seguindo o exemplo dos 
pais, Denis Felipe sempre 
ajudou pessoas carentes, prin-
cipalmente crianças. Como-
vido com a situação da Índia, 
país onde pessoas de castas 
inferiores são desprezadas e 
meninas chegam a ser entre-

gues à prostituição a partir 
dos 8 anos. 

Lá, ligado a uma organiza-
ção mundial de assistência, 
Denis abriga crianças que 
fogem desta situação e de 
outras também degradantes. 
Página 8

Com intuito de ajudar o Ba-
tuíra Projeto Renascer, que 
ampara gestantes carentes, 
a entidade realiza seu Mega 
Bazar em parceria com lojas 

de roupas da cidade. É uma 
ótima oportunidade de reno-
var o guarda-roupa e ajudar 
uma entidade extremamente 
relevante da cidade. Página 5
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Opinião

Socorro, Edinho. Socorro, so-
corro e socorro!

Pensei que tinha apenas 5 lei-
tores, mas a crônica sobre os per-
nilongos me fez ver que tenho 
muito, muito mais. Comentam 
comigo no restaurante, ando na 
rua e já ganhei muitos abraços de 
gente que lê o Semanário (esses, 
sim, são muitos leitores!).

Alguém diz que riu muito so-
bre os tais  riozinhos cocozentos 
(eu não falei em vão, existem do-
cumentos sobre isso!); outros se 
queixam do abandono desse as-
sunto pelas autoridades, esquece-
ram-se de que estamos invadidos 
por bichos que sugam nosso pobre 
sangue.

Muitos  outros sugam o nosso 
sangue, meus caros leitores: faze-
mos parte de uma república que 
come quase tudo que produzimos 
servindo-se  da colher gulosa dos  
impostos, taxas e etc. Perversa-
mente, praticam uma desfaçatez 
generalizada; afinal, dizem ( eu 
disse “dizem”), que brasileiro é 
tão bonzinho...

Como a gente não pode se quei-
xar, aqui na terrinha, direto pro 
executivo, vou apelar para o Le-

gislativo : Socorro, Edinho! So-
corro, socorro e socorro!

Aí, no Legislativo recém-eleito, 
não há uma maneira de dialogar, 
um jeito de provocar qualquer 
coisa que esteja ligada à saúde 
pública?  Vocês costumam ouvir 
os pobres cidadãos pagadores de 
impostos sobre coisas não muito 
sutis chamados insetos?

Mas não só sobre insetos é que 
queremos falar, nós, os cidadãos.

Queremos dizer que Jacareí 
está ficando uma cidade triste, 
com calçadas quebradas que se 
consertam aos remendos; quando 
uma árvore cai numa praça, não se 
substitui, arranca-se o que sobrou 
da árvore esgalhada, morta como 
um grande animal estendido no 
chão, e conserta-se o calçamento. 
Tapa-se com cimento o buraco 
deixado por ela. Alguém pensou 
em plantar outra árvore no lugar? 
Não. Mas que raios de cimento é 
esse que às vezes provoca grandes 
rombos nas obras já feitas? Essa 
aflição de coisa desmoronando 
aqui e ali? É como comprar casas 
de programas do governo: de re-
pente desmorona, infiltra, racha...

Há ruas por onde se anda e que 
parecem habitadas por fantasmas, 

apenas. E eu, que detesto compa-
rações, acabo por comparar Jaca-
reí às vizinhas. Há por aqui muros 
e paredes pichadas há muito tem-
po ( eu disse pichado e não grafi-
tado), muros rachados, casas que 
deveriam estar tombadas , mas 
com aparência fantasmagórica. 
Estamos precisando aprender as 
lições de Parati, de Cunha, das ci-
dades históricas de Minas.

Nós temos muita tradição, Ja-
careí é parte antiga da História do 
Brasil e a gente tem que se com-
portar como parte de um tempo 
que passou e ao qual devemos 
respeito. Tradição é coisa séria, a 
gente teria que se orgulhar desta 
cidade linda, que guarda sua par-
ticipação sócio-político-cultural 
dentro dos melhores acontecimen-
tos do estado de São Paulo.

Árvores que tombam, muros 
que derretem, mosquitos que mor-
dem.

Eita época de Antônio Afonso.
Socorro, Edinho!

• Esther Rosado é professora 
de Literatura e Redação e autora 
de material didático para  cursi-
nho e Ensino Médio. E-mail: es-
therosado@uol.com.br

Espaço Aberto

Fevereiro

20 – 1979 – Em consequência de intensas chu-
vas, o transbordamento do Ribeirão do Turi oca-
siona enchentes em bairros por onde passa.

21 – 1924 – O projeto de lei n. 2, que autori-
za o prefeito a contrair empréstimo no valor de  
cinco contos de reis, é aprovado em segunda e 
última votação, em sessão extraordinária. 

23 - 1863– É lido em sessão ofício do Presi-
dente da Província, de 10 do corrente, pedindo 
uma conta formada do ano financeiro, sobre as 
despesas com presos pobres na Cadeia desta Ci-
dade. A Câmara oficiou remetendo a conta na 
importância de 556$480 sendo de 1861 a 1862 – 
283$520. De 1862 a 1863 – 272$960, num total 
de 556$480. O ofício foi assinado por todos e 
remetido.

24 - 1914 – Em sessão extraordinária sob a 
presidência de Aureliano Ribeiro Moreira é 
apresentado no Expediente indicação dos verea-
dores Antonio Jordão Mercadante, Miguel Leite 
do Amparo e Acacio G. Paula Freire, para que o 
prefeito “mande proceder os necessários reparos 
no Coreto do Largo da Matriz, podendo despen-
der nesses reparos ater a quantia de 120$000, 
que sairá pela verba Obras Públicas.

25 – 1914 – Sob a presidência de Aureliano 

Ribeiro Moreira, achando-se presente no recinto 
o senhor José Benedito Martins, é o mesmo con-
vidado para tomar assento à mesa dos trabalhos, 
prestando compromisso e entrando logo no exer-
cício de sua função. 

26 – 1878 – O Dr. Pacífico da Silva Castelo 
Branco participou à Câmara que entrou no exer-
cício de Promotor público nesse dia, tendo sido 
nomeado para esse cargo pelo Presidente da Pro-
víncia em 19 de fevereiro.

Março

1º – 1866 – Na sessão da Câmara o Fiscal 
apresentou a informação sobre o caminho do Rio 
Abaixo no teor seguinte: Informo Vv.Ss. que o 
caminho examinado por mim pode-se abrir por 
lugar firme e longe da morada do Sr. Major João 
Munhoz, tendo de principiar o abrimento do dito 
caminho, um pouco além da porteira do pasto 
do mesmo Munhoz e, em seguida, por um lu-
gar mais alto em seguimento pelo meio de uma 
roça de feijão, direito a uma palmeira que existe 
quase no fim da mesma roça e daí sair em um 
pequeno capão de mato, que serve de divisa ao 
Sr. Munhoz. A Comissão Permanente, à vista da 
informação do Fiscal, deu seu parecer que fosse 
desapropriado o Major João Rodrigues Munhoz, 
do terreno por onde tem de passar o caminho e, 
bem assim, qualquer outro proprietário que te-
nha direito a se opor.

Embora para uns pudesse passar despercebido, 
para mim, a constância do procedimento, desper-
tou atenção. Quando os vereadores da oposição do 
segundo mandato compareciam no Gabinete para 
obter informações e fazer perguntas, todos os vere-
adores do PT portavam um caderninho e, durante 
todo o tempo, os quatro tomavam nota de tudo que 
eu falava.

Achava esse comportamento estranho, um modo 
um tanto grosseiro, uma vez que não confiavam que 
apenas um anotasse. Todos tinham que escrever para 
depois, certamente, recomporem o que foi falado. 
Se para alguém isso possa parecer natural, sempre 
achei um ato indelicado, de mau gosto, grosseiro. 
Nunca presenciei nada igual. Agir assim é normal 
com os jornalistas, que precisam reproduzir com fi-
delidade as palavras do entrevistado.

Quando vereador da oposição no Governo Malek, 
bastava-me o que era falado, era uma conversa entre 
autoridades. Anota-se, o que é normal, quando se 
trata de dados numéricos ou estatísticos. Mas, pedir 
uma audiência, comparecendo quatro vereadores 
e todos eles empunhando um caderninho, e todos 
anotando ao mesmo tempo as minhas palavras, era 
um procedimento estranho, esdrúxulo, esquisito, até 
ofensivo, mas nunca falei nada. Aturei. Aguentei 
calado.

Hoje, depois de mais de uma década com o PT 
na chefia, no “poder”, dá para entender o modo de 
agir.

O partido congrega pessoas cuja formação é a de 
que é necessário destruir o “inimigo”. E, para isso, 

Os caminhos da política
A turma do caderninho

valem todos os recursos. Todos. Só que, quando, 
com mesmo método, lhe é devolvida a verdade de 
seus atos espúrios, a defesa é feita de desculpas, fu-
gas e palavras dúbias. Servem-se dos acertos dos 
adversários  como vitórias próprias, e das dificulda-
des como heranças malditas. Não existe calor facial, 
nem palavras de reconhecimento ou desculpas por 
enganos de avaliação apressada do passado. Tudo 
aquilo que foi construído com “sangue e lágrima”  
em mais de meio século de governos, nada repre-
senta. O adversário político (no jogo da “democra-
cia”) é o inimigo que precisa ser destruído de forma 
completa. Precisa ser aniquilado, reduzido a pó de 
traque. A inquisição destruiu milhares de pessoas, 
somente porque pensavam diferente. A esquerda 
age assim, e é tão absurdamente incoerente que 
critica a chamada ditadura brasileira e, ao mesmo 
tempo, defende e morre de amores pelas ditaduras 
de Cuba, dos países comunistas, da Venezuela. Os 
atos de violência dessas ditaduras são atos justos e 
perfeitos.

 Mas vamos voltar ao tema. Os quatro ex-verea-
dores, que eu chamo na minha Memória Política de 
“turma do caderninho”, eram o atual deputado Mar-
co Aurélio, professor Marino, Diogo e Faria.

Nenhum deles está atualmente no Legislativo e 
espero que os vereadores da oposição, que estive-
rem com o Prefeito Hamilton, não usem desse expe-
diente pequeno, constrangedor e que transformem 
o ato político e democrático do diálogo, e até da 
dissensão, em um exercício que valorize as ideias, 
princípio básico da convivência entre contrários.

A historiadora jacareien-
se Cesira Papéra encontrou 
um desenho de 1829, em 
que consta o antigo curso 
do leito do Rio Paraíba do 
Sul em Jacareí. Entre tantas 
histórias contadas sobre a 
mudança do leito do Rio Pa-
raíba do Sul, o desenho é um 
documento raro que pode 
comprovar documentalmen-
te a real mudança.  

Cesira conta que, em suas 
pesquisas, utiliza o Arquivo 
da Torre do Tombo de Lis-
boa, em Portugal, pois antes 
de Jacareí pertencer ao Bra-
sil, pertencia à Coroa Por-
tuguesa. E foi em Paris, em 
visita a uma Mostra de Gra-
vuras do Continente Ameri-
cano, feitas por desenhistas 
franceses dos séculos XVIII 
e XIX, que a historiadora 
encontrou plantas de cidades 
do Vale do Paraíba e uma 
delas era a planta de Jacareí. 
“Os portugueses sempre fo-
ram mestres na arquivologia 
e lá existe documentação 
sobre a Villa de Jacarehy”, 
comenta.

De acordo com a historia-
dora o desenho aparece nas 
anotações de um desenhista 
francês em seu diário de via-
gem nos momentos em que 
passou por Jacareí e mostra 
o antigo percurso que fazia 
o Rio Paraíba do Sul. “Mos-
tra também o Centro Histó-
rico de Jacareí na época, o 
Porto, a estrada que levava 

Historiadora encontra desenho do 
antigo  curso do leito do Rio Paraíba

à São José dos Campos e o 
local do antigo Cruzeiro e 
Pelourinho”, relata.  

Cesira declara que foi ne-
cessário certo tempo para 
ter em mãos a cópia e a digi-
talização desse documento 
histórico e uma solicitação 
teve de ser encaminhada 
para que a planta pudesse 
ser divulgada. Atualmente 
o desenho pertence a uma 
Coleção presente em um Ar-
quivo Histórico Brasileiro.

A historiadora disse que 
existem outros dois dese-
nhos que retratam a mudan-
ça do leito. Um desenho foi 
feito por Luiz José Navarro 
da Cruz sobre uma foto an-
tiga da cidade. “Luiz José 
numa ação precursora na 
preservação do Patrimônio 
Cultural de Jacareí, reco-
lheu muitas das primeiras 
fotos da cidade e promoveu, 
junto ao fotógrafo Cambu-
sano, o restauro de todas 
elas. Ele selecionou a foto 
em que aparecia o leito do 
Rio atual e desenhou sobre 
ela o possível leito antigo 
do Rio, conforme ele havia 
conhecido através das nar-
rações de pessoas mais ido-
sas”, conta.

O segundo desenho foi 
feito pelo jornalista João 
Baptista Denis Netto, mais 
conhecido como Jobanito, 
e publicado no Livro “Pelas 
ruas da Cidade”. “Com suas 
memórias Jobanito escreveu 

Renúncia
O Papa Bento XVI renunciou de seu car-

go, considerado o mais alto da organização 
eclesiástica Católica. O fato foi polêmico en-
tre os fieis, afinal a cadeira é considerada uma 
ordenança de Jesus. O texto bíblico diz: “Tu 
és Pedro e sobre esta pedra edificarei minha 
Igreja”. A convenção católica abraçou a in-
terpretação de que sobre Pedro (o primeiro 
papa) a Igreja deveria ser edificada e, então, 
instituiu um homem como centro de decisões 
religiosas e sumo-sacerdócio. Outra interpre-
tação diz que Jesus (a rocha) era a pedra sobre 
a qual a comunidade mundial de cristãos de-
veria ser edificada. O dia de ontem, e a decisão 
incomum, dá pelo menos um pouco de respal-
do à segunda interpretação. Afinal, o apelo de 
se reconectar com Deus, através da fé cristã, é 
o de haver um ser superior sobre quem pode-
mos lançar nossos fardos e pesos. Imagine só, 
um homem, imperfeito e falho como todos, 
ser o sustentáculo de uma religião mundial.   

Homens
Estabelecer homens como referência absoluta 

de Deus é sempre um erro, e muitas religiões 
acabam, seja por tradição ou interesse, manten-
do este padrão como ferramenta de controle. 
Tal prática, perpetuada por séculos, gera uma 
imagem cultural totalmente distorcida da expe-
riência espiritual individual humana. Ao invés 
de apontarem para um Deus perfeito, e estimu-

larem a experimentação saudável do divino, fa-
zem o povo olhar para o padre, para o pastor, o 
papa, o bispo, imperfeitos, como se fossem per-
feitos. O papel dos sacerdotes é apontar um povo 
para Deus e não chamar tal glória para si.

Grotesco
Por exemplo, na Índia, conforme relata o ja-

careiense Denis Felipe, crianças a partir de 8 
anos de idade de certas castas são dadas a certos 
sacerdotes como itens de prostituição e abuso. 
Algumas delas chegam a ser usadas até 20 ve-
zes em um dia por homens em templos. Um ab-
surdo, porém um dogma religioso muito pouco 
discutido ou contestado naquele país. Denis foi 
entrevistado nesta edição para contar sobre seu 
trabalho para proteger estas meninas, bem como 
resgatar a dignidade de povos de castas despre-
zadas (Página 8).

Peso
A cultura dominante, mundialmente, ainda 

ensina uma experiência espiritual pesada, opres-
sora, de colocar os encargos espirituais de mul-
tidões sobre as costas de homens. Enquanto for 
assim veremos decepções, frustrações e absur-
dos morais praticados em nome de Deus ou da 
“espiritualidade”. Para aqueles que são cristãos 
(doutrina que fundamenta nossa nação e mesmo 
nossa constituição), fica a dica inserida no en-
sino de Jesus: “Meu jugo é suave e meu fardo 
é leve”.

e registrou importante parte 
da história da vida urbana 
de Jacareí”, relatou Cesira.

Cesira cobra incentivo às 
instituições científicas

A historiadora explicou 
que os resultados são obti-
dos através de trabalhos de 
pesquisa histórica, que re-
querem recursos e incenti-
vos, que, muitas vezes, não 
são fornecidos pelo muni-
cípio. “É necessário que a 
cidade crie mecanismos de 
incentivo e fomento às ins-
tituições científicas e não 
somente pague altos salá-
rios à profissionais que vêm 
de outras cidades. O preen-
chimento de cargos nesse 
setor deve ser feito através 
de concurso público, não 
basta ser amigo do Prefeito 
para trabalhar ali onde se 
faz a tutela de Patrimônio 
Cultural. Não basta realizar 
eventos para mostrar a Cul-
tura, nós devemos instituir a 
cientificidade aqui e isso se 
faz com leis”, argumentou.

Cesira também fez suges-
tões quanto a importância 
dada ao registro histórico 
em Jacareí, inclusive nas es-
colas. “Jacareí possui frag-
mentos arqueológicos de 
períodos pré-colombianos, 
podemos ter aqui o maior 
Museu Arqueológico do 
Vale do Paraíba ou do Esta-
do de São Paulo. Podemos 
criar o ensino de Arqueolo-
gia local nas escolas e sítios 
arqueológicos serem utili-
zados para a realização de 
aulas, as crianças aprende-
riam arqueologia e ciência 
num Museu a Céu Aberto. A 
História pode auxiliar na re-
solução de problemas atuais 
e servir de exemplo para a 
prevenção de conflitos futu-
ros”, afirmou.

No mês de Março, Cesira 
lançará em seu site www.
patrimonioculturaljacarehy.
com.br os resultados de suas 
pesquisas historiográficas 
sobre Jacareí.
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A análise do colégio Ate-
nas Paulista de Jacareí sobre 
a eficiência do processo en-
sino-aprendizagem sempre 
foi muito criteriosa. Tão im-
portante quanto esta análise 
é a manter o olhar à frente, 
favorecendo a manutenção 
de bons resultados que po-
tencializem o crescimento 
dos alunos. É com esta men-
talidade que o CAP inicia 
mais um ano letivo do Ensi-
no Fundamental ao Médio e 
Pré-Vestibular.

Com o compromisso de 
buscar o que mais se ajusta 
às premissas da educação no 
momento, o colégio firmou 
parceria com o Sistema An-
glo de Ensino, um dos me-
lhores e mais estruturados 
Sistemas de Ensino da atua-
lidade.

Outra novidade é que o 
colégio já oferece o Período 
Integral para os alunos da 
Educação Infantil de 1 a 5 
anos. Com isso, o CAP visa o 
desenvolvimento dos alunos 
de forma plena, favorecendo 
o acesso a melhores oportu-
nidades de educação e apren-
dizado, além de ser uma so-
lução para pais preocupados 
com segurança e a formação 
de seus filhos.

“Orientadas por profissio-
nais especializados e capa-
citados as crianças recebem 
atendimento às suas neces-
sidades emocionais, físicas 

Colégio Atenas Paulista: 2013 com novidades 

e cognitivas, através de um 
trabalho dedicado, sério e 
com qualidade” afirma a di-
retora do CAP Irene Almei-
da. O Colégio Atenas Paulis-
ta realiza diversas atividades 
esportivas, recreativas e lú-
dicas com o objetivo de en-
volver todas as áreas que es-
timulam o desenvolvimento 
das crianças - atividades que 
facilitam o processo de so-
cialização dentro da escola, 
mas com limites e regras. 
“Valorizamos a importância 
do planejamento  e da or-

ganização eficientes, assim 
como a qualidade da equipe 
e dos recursos didático-pe-
dagógicos que empregamos 
na nossa escola”, enfatiza a 
diretora.

O CAP - Colégio Atenas 
Paulista oferece os cursos 
de Educação Infantil, En-
sino Fundamental, Médio e 
Pré- Vestibular. Está loca-
lizado na Rua Tupinambás, 
315, Jardim Luiza. Telefo-
ne 3958-2854. Na internet: 
www.atenaspaulista.com.
br
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A livraria e clube do livro 
espírita Emmanuel promove 
o 5° Concurso de Contos e 
Poesias com temática espí-
rita. Os interessados poderão 
encaminhar mais de um tex-
to, porém, é necessário fazer 
a inscrição individual de cada 
obra. O material a ser envia-
do deverá conter duas cópias 
do texto digitado e impresso, 
junto com o nome dos traba-
lhos e seus dados pessoais 
(nome, endereço, CEP, tele-
fone, e-mail, cópia RG e um 
resumo de sua biografia).

O projeto deve conter a 
quantia de R$ 8 em selos e 
ser enviado para a Rua Lu-
cinda Pires, 13, Centro. O 
prazo vai até dia 10 de Maio 
(irá valer a data de posta-

Clube do Livro Espírita Emmanuel 
realiza 5° Concurso de Contos

JAM promove
2º Big Bazar do Bem

gem). O candidato selecio-
nado poderá participar da 
Festa de Premiação no dia 9 
de junho de 2012. Mais in-
formações através do e-mail 
carlosmonteoliva@gmail.
com, ou pelo telefone (12) 
9123-1277.

No ano passado o concurso 

teve inscrições de sete esta-
dos do Brasil, além de uma 
inscrição dos Estados Unidos. 
Neste ano uma inscrição dos 
Estados Unidos já foi regis-
trada novamente. Todos os 
participantes irão receber um 
certificado e os três primeiros 
colocados receberão troféus.

Nos dias 9 e 10 de Março 
a JAM (Jacareí Ampara Me-
nores) realiza seu 2º Big Ba-
zar do Bem, o maior bazar 
de roupas multimarcas com 
o propósito de ajudar a quem 
precisa comprando roupas fe-
mininas, masculinas e infan-
tis de grandes marcas nacio-
nais e importadas com preços 
imperdíveis de até 50% de 
desconto. A verba arrecada-
da será destinada às obras da 
Casa Lar. 

O Bazar trará camisetas, 

blusas, camisas polo e mole-
tons de marcas como Aber-
crombie & Fitch, Hollister, 
Calvin Klein, Element e Oak-
ley. Há 43 anos a JAM desen-
volve um trabalho gratuito 
de inclusão social de pessoas 
com deficiência intelectual e 
dos adolescentes em situação 
de vulnerabilidade social e 
econômica. A Casa Lar é um 
braço da JAM, que tem como 
objetivo abrigar por 24h os 
deficientes intelectuais com 
mais de 30 anos, tornando o 

espaço um verdadeiro Lar. 
Enquanto a obra da Casa Lar 
não está totalmente pronta, 
no espaço funciona o Centro 
Dia, onde estes deficientes 
são recebidos durante o dia.

Serão aceitos cartões de cré-
dito e o pagamento poderá ser 
feito à vista, ou até em qua-
tro vezes sem juros. O bazar 
acontecerá das 10 às 16h, na 
sede da JAM, localizada na 
Praça da Independência, 126, 
São João. Mais informações: 
2127-1288.

ANUNCIE NO SEMANÁRIO: 3952-1888
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Adriana, Anderson, Sergio e Serginho em inauguração 
da loja Rota 66 Moto Peças no sábado dia 23 durante 
delicioso café da manhã.

Tânia A. Souza se divertiu muito em noite de carnaval no 
Xico Disk Pizza. Era só alegria!

Ineis com Geraldo, que colaborou com o carro de som no 
bloco “Cuida da Sua Vida” e agora também colabora com 
o movimento “Chapéu Violeta”

Ronaldo Pereira brinda com Peleco Miranda que apareceu 
no Anexo da Nena

A advogada Bêne caprichou na fantasia para sair no bloco 
“Cuida da Sua Vida” durante o carnaval

Skill visita parceiros: A  Skill Idiomas (3952-6699) tem 
visitado escolas de Jacareí para  incentivar  os alunos a 
aprimorarem o idioma na preparação para o vestibular.

Na sexta-feira, dia 8 de 
Março, Dia Internacional 
da Mulher a OAB Mulher, 
a ONG Espaço Mulher e a 
Kat’spero Modas realizam o 
movimento “Chapéu Viole-
ta”. O nome do movimento, 
Chapéu Violeta, foi escolhi-
do em referência ao texto de 
Mário Quintana.

O movimento em home-
nagem ao Dia da Mulher 
consiste em uma caminhada 
beneficente com mulheres 
utilizando um chapéu, fita, ou 
outro assessório de cabelo na 
cor roxa, lilás ou violeta.

A caminhada será ao som 
de músicas selecionadas pelo 

Movimento “Chapéu Violeta” acontece 
no Dia Internacional da Mulher

cantor e compositor Marcelo 
Serrano e terá início às 9h, 
com saída da loja Kat’spero 
Modas e ponto final no Par-
que da Cidade. Para partici-
par do movimento é solici-
tado um quilo de alimento 
não perecível (exceto sal), 
que será doado à Casa Amor 
Fraterno e ao Asilo Amor e 
Caridade.

Mais informa-
ções: 3952-4887 
( K a t ’ s p e r o 
Modas), 3961-
3461 (ONG Es-
paço Mulher) 
ou 3951-1667 
(OAB Mulher).

Música – O cantor e com-
positor Marcelo Serrano se 
apresenta nesta sexta-feira, 
dia 1º, no Espetinho 1, em Ja-
careí, a partir das 21h. No dia 
2, às 20h, o cantor estará no 
Barbaresco do Vale Sul, em 
São José dos Campos. 

Elvira – Todas as sextas-
feiras, das 23 às 4h, o Esporte 
Clube Elvira realiza a Sexta-
neja com músicas sertanejas. 
O Esporte Clube Elvira fica 
na Praça Conde Frontin, 107, 
Centro. Neste mês o evento 
também está sendo aos sába-
dos. Informações e Reservas: 
3953-2777.

Dança de Salão – O Clube 
da Saudade oferece aulas de 
dança de salão de segunda à 
quinta-feira, das 20 às 21h30 
na Avenida Pensilvânia, 367, 
Jardim Flórida. A primeira 
aula é gratuita. Info: 3951-
5130.

Baile – O Clube da Saudade 
promove sábado, dia 2, às 22h 
o Baile de Outono. O evento 
terá a presença da Banda Al-
favale e equipe de freedance.  
O ingresso custará R$ 10 e a 
mesa também R$ 10. O Clube 
da Saudade está localizado na 
Av. Pensilvânia, 367, Jd Flóri-
da. Infs: 3951-5130.

3 Anos: ela olha pra si 
mesma e vê uma rainha. 
Aos 8 anos: ela olha pra 
si e vê cinderela. Aos 15 
anos: ela olha e vê uma 
freira horrorosa. Aos 20 
anos: ela olha e se vê mui-
to gorda, muito magra, 
muito alta, muito baixa, 
muito liso, muito encara-
colado, decide sair mas... 
Vai sofrendo... Aos 30 : 
ela olha pra si mesma e vê 
muito gorda/ muito magra, 

Veja texto de Mário Quintana
muito alta/ muito baixa, mui-
to liso/ muito encaracolado, 
mas decide que agora não tem 
tempo pra consertar então vai 
sair assim mesmo... . Aos 40 : 
ela se olha.... Vê muito gorda, 
muito magra, muito alta, muito 
baixa, muito liso, muito enca-
racolado, mas diz: pelo menos 
eu sou uma boa pessoa... E sai 
mesmo assim... Aos 50 anos: 
ela olha pra si mesma e se vê 
como é...Sai e vai pra onde ela 
bem entender... . Aos 60 anos: 

ela se olha e lembra de todas as 
pessoas que não podem mais se 
olhar no espelho...Sai de casa e 
conquista o mundo... Aos 70 
anos: ela olha pra si e vê sa-
bedoria, risos, habilidades, sai 
para o mundo e aproveita a 
vida... Aos 80 anos: ela não se 
incomoda mais em se olhar... 
Põe simplesmente um chapéu 
violeta e vai se divertir com o 
mundo... . Talvez devêssemos 
por aquele chapéu violeta mais 
cedo... (Mário Quintana)
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Livre-se da gordura indesejada na Vera Estética

A ONG EM (Organização 
Não Governamental Espa-
ço Mulher) promove no dia 
6 de Março o debate “Desa-
fios no Enfrentamento a Vio-
lência Doméstica”. O debate 
tem como objetivo gerar uma 
reflexão sobre a Violência 
Doméstica em suas diversas 
formas (psicológica, física, 
sexual e social) e buscar al-
ternativas para seu enfrenta-
mento.

Para o debate estão presen-

ONG Espaço Mulher realiza debate
tes representantes da Dire-
toria da ONG Espaço Mu-
lher, uma representante da 
OAB – 46ª Secção Jacareí 
e a Dra. Adriane Gonçal-
ves, Delegada da Delega-
cia de Defesa da Mulher. 
A palestra será realizada 
na Associação Comercial 
de Jacareí no dia 6 de 
Março, das 10 às 12h. A 
Associação está localiza-
da na Praça Barão do Rio 
Branco, 19, Centro.

O Projeto Batuíra de Jaca-
reí realiza, no dia 3 de Março, 
seu 6º Mega Bazar. O evento 
contará com a participação de 
11 lojas da cidade que trarão 
ofertas imperdíveis. No bazar, 
além de aproveitar descontos 
especiais que as lojas ofere-
cem para o bazar, você estará 
colaborando com o BPR (Ba-
tuíra Projeto Renascer), pois 
parte da renda do Mega Bazar 
será doada para a compra de 
alimentos e roupas novas para 
as gestantes assistidas e seus 
filhos.

O BPR atende às gestantes 

Mega Bazar BPR é neste domingo
e crianças carentes em sede 
e infra-estrutura próprias, 
oferecendo cestas básicas e 
apoio na maternidade duran-
te um ano. Elas participam de 
curso de orientação maternal, 
de culinária e ainda podem 
optar por 11 cursos profissio-
nalizantes. A futura mãe ga-
nha um kit maternidade, um 
kit para o bebê e enxoval.  O 

BPR já atendeu cerca de 3,3 
mil mães gestantes e ajudou 
pelo menos 2,7 mil bebês a 
nascerem. 

O bazar será realizado no 
dia 3, das 9 às 14h, na sede 
do BPR, que fica na Avenida 
Roberto Lopes Leal, 1370, 
Jardim Santa Maria. Mais in-
formações: 3952-2542/3952-
8277.

O grupo de libertação 
Alcoólicos Anônimos de 

Jacareí rea-

liza, no 
dia 8 de Março, 
uma reunião temá-
tica aberta ao públi-

Alcoólicos Anônimos realiza reunião
co com o tema Alcoolismo 
no Ponto de Vista Médico. 
O palestrante será o Dr. Ol-

ney Fontes, médico 
homeopata, espe-
cialista no alcoo-
lismo e diretor da 
junta de serviços 
gerais de Alcoóli-
cos Anônimos no 
Brasil. A reunião 
será realizada no 
dia 8, às 20h, na 

Rua Rui Barbosa, 394, Cen-
tro.

Alcoólicos Anônimos é 
uma irmandade de homens 
e mulheres voluntários, 
vindos de todas as camadas 
sociais que se reúnem para 
alcançar e manter a sobrie-
dade. O único requisito para 
ser membro é o desejo de 
parar de beber, não havendo 
a necessidade de pagar taxas 
ou mensalidades.

Quem não quer se livrar 
da celulite, flacidez e estrias 
ou queimar aquelas gordu-
rinhas indesejáveis? Esses 
e outros problemas que afe-
tam tanto as mulheres como 
os homens podem ser tra-
tados com mais segurança 
e comodidade graças aos 
avanços tecnológicos.

Em Jacareí, a clínica Vera 
Coutinho Acupuntura e 
Estética tem à disposição 
um dos mais recentes tra-
tamentos criado nos EUA: 
a Cavitação Ultrassônica, 
tratamento utilizado para a 
redução das gorduras loca-
lizadas, usando as proprie-
dades físicas do ultrassom 
(ondas sonoras). Estas on-
das atingem as células de 
gordura, nos locais onde o 
aparelho é aplicado, pro-
vocando o rompimento das 
membranas das células de 
gordura, sem lesionar as es-

truturas ao redor, como os 
vasos sanguíneos e nervos. 
Os produtos oriundos do 
rompimento das células de 
gordura são naturalmente 
eliminados pelo organismo 
(fezes e urina).

O processo permite a per-
da de volume e melhora da 
textura da pele e tem efeito 
modelador, com a diminui-
ção da quantidade de gordu-
ra nos locais onde é aplica-
do. O resultado 
é equivalente a 
uma lipoaspira-
ção, só que com 
a vantagem de 
não necessitar 
de cortes ou ci-
rurgias, permi-
tindo ao cliente 
gozar de ótimos 
resultados sem 
alterar sua ro-
tina normal. O 
número de ses-

sões é variável dependendo 
de cada caso.

A clínica Vera Coutinho 
Acupuntura e Estética ofere-
ce também o tratamento mais 
avançado para a flacidez da 
face e do corpo corrigindo si-
nais de envelhecimento sem 
cortes, hematomas, inchaço 
ou descamações. A clínica 
fica na Avenida Nove de Ju-
lho 632, centro. Informações: 
3952-9686 ou 3962-2045.

Será realizado no dia 8 
de Março, Dia Internacio-
nal da Mulher, “Um encon-
tro de renovo e graça”, às 
19h30 na Câmara Municipal.  
O encontro será um tempo com 
uma palavra de fé e renovo da 
esperança para as mulheres 
de nossa cidade e para marcar 

Renovo e Graça para mulheres
esta data mundialmen-
te importante. Teremos 
adoração com música e 
apresentação de dança 
e sorteio de brindes. 
A Câmara Municipal 
de Jacareí fica na Praça 
dos Três Poderes, Cen-
tro.

O GAAJ (Grupo de Apoio 
aos Animais de Jacareí), o 
grupo Patas da Amizade e o 
grupo Bicho Feliz realizam 
no dia 17 de Março a 2ª Cãos-
seata de Jacareí. A passeata 
com os cães têm o objetivo de 
arrecadar verbas para as enti-
dades protetoras de animais. 

A camiseta oficial da Cãos-
seata está sendo vendida por 
R$ 20 e toda a verba arrecada 
será destinada à proteção ani-
mal.

A Cãosseata acontecerá no 
Parque da Cidade a partir das 
8h. O Parque da Cidade de Ja-
careí está localizado na Ave-
nida Engenheiro Davi Mon-
teiro Lino. Mais informações: 
8801-3145.

A equipe do Jacareí Bici-
cross Clube disputou no dia 
24 de Fevereiro, na cidade 
de Americana a primeira eta-

Jacareienses se destacam no 
Campeonato Paulista de Bicicross

Entidades 
promovem 
Cãosseata
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A CEPAC (Associação 
“Criança Especial” de Pais 
Companheiros), entidade sem 
fins lucrativos, que atende 
pessoas com deficiência neu-
rológica, promove em Março 

CEPAC realiza bingo beneficente
um Bingo Beneficente Espe-
cial Dia da Mulher. O valor 
da cartela será de R$ 5 e os 
prêmios irão variar de R$ 400 
a R$ 150.

O bingo acontecerá no dia 8 

de Março, às 19h30 na Traves-
sa Catarina Magela Ramos, 
59, Jardim das Indústrias. 
Mais informações podem ser 
obtidas através dos telefones: 
3951-1888 ou 3951-6032.

pa do Campeonato Paulista 
de Bicicross 2013. O evento 
contou com a participação de 
cerca de 430 atletas divididos 

em 71 baterias disputaram a 
primeira colocação em 36 ca-
tegorias.

Jacareí participou da pro-
va com 20 atletas e trouxe a 
primeira colocação com Toni 
Arruda Pereira na categoria 
MTB. Outro bom resultado foi 
a terceira colocação de Gusta-
vo Telles na Experts (17/24 
anos), categoria que contou 
com mais de 50 inscritos.

Também obtiveram bons re-
sultados: o técnico Pedro José 
de Andrade, que ficou com 
o 4º lugar na Cruiser (45/49 
anos), Glauber Souza Mar-
ques, que havia disputado sua 
ultima prova de BMX a cerca 
de 22 anos atrás, foi o 7º na 
Cruiser (35/39 anos), Marcel 
Villas Boas foi o 5º na Cruiser 
(30/34 anos) e Carlos Moura, 
que ficou em 4º na Cruiser 
(25/29 anos).

Jacareí foi a sexta colocada 
na disputa entre 15 clubes que 
participam do torneio. A equi-
pe se uniu com o Clube Ja-
careí de Ciclismo e pretende, 
assim, fortalecer ainda mais 
o esporte a pedal em Jacareí. 
A próxima etapa do Campeo-
nato Paulista será em abril na 
cidade de Jarinu.
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Anuncie no Semanário
Mais de

60 mil
Não perca tempo!

3952-1888

leitores na cidade

O presidente do Sindicato 
dos Servidores Públicos Mu-
nicipais de Jacareí (STPMJ), 
Nivaldo José Moreira denun-
cia um problema na estrutura 
da EMEI (Escola Municipal 
de Educação Infantil) Jardim 
Emília, que é vinculada à cre-
che Cornélio Rodrigues. De 
acordo com Nivaldo, profes-
sores da escola procuraram 
o Sindicato afirmando que o 
prédio está correndo risco de 
desabar, pois está com gran-
des rachaduras.

Nivaldo conta que em vir-
tude das rachaduras presentes 
no chão e nas paredes de vá-
rios cômodos da EMEI, após 
verificar o local, a Defesa Ci-

Creche do Jardim Emília tem salas interditadas 
pela Defesa Civil, mas continua funcionando

vil interditou parte das salas. 
“A escola e creche continuam 
tendo aula em outras salas 
que não foram interditadas, 
mas os docentes temem que 
algo grave possa causar uma 
demolição na estrutura com-
prometida”, conta Nivaldo.

O presidente do Sindicato 
disse ainda que a escola pos-
sui uma grande caixa d’água 
em cima de sua estrutura, a 
qual os funcionários acredi-
tam que possa cair sobre a es-
trutura, ou que possa facilitar 
que o prédio afunde.

Através da Secretaria de 
Comunicação, a Prefeitu-
ra optou por não comentar 
o assunto ao Semanário. A 

Um ponto de ônibus da 
avenida principal do bairro 
Bandeira Branca I, localiza-
do na altura da Rua Sargento 
Felício Alves Araújo, é mo-
tivo de reclamação dos mo-
radores da região. A aposen-
tada Ruth N. Oliveira conta 
que a localização do ponto 
de ônibus propicia assaltos e 
vandalismos durante a noite.

A aposentada explica que 
tem medo de utilizar o pon-
to de ônibus durante a noite, 
pois ele fica embaixo de uma 
árvore e não é iluminado. 
“Os vândalos outro dia co-
locaram vezes no banco e no 
corrimão do ponto”, comen-
ta a moradora.

Além da falta de seguran-
ça, Ruth conta que o asfalto 
na frente do ponto de ônibus 
foi afundado e o ônibus não 
consegue parar no local. “O 
ônibus agora para no meio da 

Administração também im-
pede que os departamentos 
públicos subordinados a ela 
o façam. Esta postura é im-
posta desde 8 de outubro de 
2004, ocasião da reeleição do 
ex-prefeito Marco Aurélio de 
Souza (PT) (3066 dias).

Rachaduras 
da creche são 
visivelmente 
perigosas

Jeferson chegou a se casar com a argentina Maria de Las Mercedes na UTI

Moradores reclamam 
de falta de segurança 
em ponto de ônibus

rua e nós não temos o degrau 
da calçada pra nos ajudar a 
subir”, relata.

Ruth sugere que o ponto 
seja transferido para um lo-
cal onde o asfalto não esteja 
afundado, permitindo que o 
ônibus pare próximo a calça-
da, e um local que seja mais 
iluminado para garantir mais 
segurança. “Eles podem co-
locar o ponto um pouco mais 
pra frente, ou mais atrás, mas 
tem que tirar dali”, resume.

Através da Secretaria de 
Comunicação, a Prefeitura 
optou por não comentar o 
assunto ao Semanário. A Ad-
ministração também impede 
que os departamentos públi-
cos subordinados a ela o fa-
çam. Esta postura é imposta 
desde 8 de outubro de 2004, 
ocasião da reeleição do ex-
prefeito Marco Aurélio de 
Souza (PT) (3066 dias).

O jacareiense Jeferson José 
de Moraes, motivo da campa-
nha por doadores de medula 
óssea em Jacareí, após um 
ano e quatro meses lutando 
contra o câncer, não aguentou 
e faleceu no domingo dia 24.

Jeferson descobriu que 
possuía linfoma de Hodgkin 
uma semana antes de se ca-
sar e, apesar da descoberta, o 
casamento aconteceu na UTI 
do hospital onde ele estava 
internado em São Paulo.

A família de Jeferson con-
seguiu fazer com que um 
banco de doação de São Pau-

Jacareiense morre esperando doação de 
medula, mas campanha continua

lo viesse para Jacareí no pró-
ximo sábado, dia 2, e, mesmo 
com a morte de Jeferson, a 
campanha irá continuar.

O objetivo da campanha é 
aumentar o número de doa-
dores e ajudar outras pessoas 
que estão na fila de espera por 
uma medula. De acordo com 
a esposa de Jeferson, Maria 
de las Mercedes, a campanha 
irá continuar, pois o sonho de 
Jeferson era ajudar pessoas. 
Antes mesmo de descobrir 
sobre sua doença, Jeferson 
era um ativista que lutava pe-
los Direitos da Vida.

A Sadefem, fábrica de 
torres de transmissão de 
energia e plataformas para 
extração de petróleo, que 
enfrenta dificuldades finan-
ceiras desde o ano passado, 
anunciou que irá encerrar 

Sadefem fecha as portas em Jacareí
suas atividades em Jacareí. 
Com isso, 346 funcionários 
serão demitidos.  Desde 
outubro do ano passado os 
funcionários começaram a 
ter os salários atrasados e 
decidiram entrar em greve.

Em uma reunião realizada 
na terça-feira, dia 26, entre 
representantes da empresa 
e do Sindicato dos Metalúr-
gicos de São José dos Cam-
pos, a Sadefem se compro-
meteu a pagar os salários 

atrasados e benefícios. A 
empresa propôs ainda pagar 
as verbas rescisórias em dez 
parcelas, mas a proposta foi 
negada pelos funcionários. 
Uma nova reunião foi agen-
dada para Março.

 

O cabeleireiro Jurandir 
Donizete Pereira está com 
medo de que algum aciden-
te possa acontecer na Ponte 
Nossa Senhora da Concei-
ção no Centro de Jacareí. De 

Munícipe reclama de buracos na ponte
acordo com Jurandir a ponte 
está cheia de buracos e para 
desviar dos buracos os car-
ros podem acabar causando 
acidentes com outros carros 
ou até mesmo com ciclistas.

“Eu e outros motoristas jo-
gamos o carro pro lado para 
desviar dos buracos, e isso 
pode acabar causando um 
acidente”, comenta. O cabe-
leireiro disse também que o 
amortecedor de seu carro foi 
desgastado rapidamente de-
vido aos buracos.

Jurandir afirma que já ten-
tou entrar em contato com 
prefeitura para notificar o 

problema e cobrar providên-
cias, mas não obteve suces-
so. “Eu ligo na prefeitura e 
fica uma passando a ligação 
pra outro falando que não é 
responsabilidade deles”, re-
lata.

Através da Secretaria de 
Comunica-
ção, a Pre-
feitura op-
tou por não 
comentar o 
assunto ao 
Semanário. 
A Admi-
n i s t r a ç ã o 
t a m b é m 

impede que os departamen-
tos públicos subordinados 
a ela o façam. Esta postura 
é imposta desde 8 de outu-
bro de 2004, ocasião da re-
eleição do ex-prefeito Marco 
Aurélio de Souza (PT) (3066 
dias).

Buraco se evidencia
sobre ponte
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IMÓVEIS
CASA NOVÍSSIMA
Altos de Santana 121m²,3 dor-
ms, 1 suíte, churrasq., c/ fotos 
da constr. R$347.000,00
Tel.:8189-4521 / 8189-4522_________________
VENDO CASA NO CENTRO 
3 dorms., 1 st., 2 vgs, quintal 
com pomar, 480m². R$ 420 Mil 
Tel.: 9635-6033 Creci 87542_________________
VENDO TERRENO ITAJUBÁ-MG
Com 1.200m² R$30mil.
Tel.: (12) 8841-0703 Sílvia_________________
CASA DOS SONHOS
Pq. dos Príncipes 65m²,2 dor-
ms, 1suíte, sala, copa, área 
serv. R$189.900,00
Tel.:8189-4521 / 8189-4522_________________
CASA - COND. SÃO MIGUEL  
2 dorms., sala, coz., wc, quintal 
e garagem. R$180 mil. Ac. 
financiamento.
Tel.: 9635-6033 Creci 87542_________________
VENDE-SE  FAZENDA PRODUTI-
VA COM VÁRIAS NASCENTES 
No Sul de Minas Gerais, em 
Pouso Alto próximo a São 
Lourenço.
Tel.: 3952-3430/9745-6104_________________
VENDO SALAS COMERCIAIS
No Centro - conjunto com 6 sa-
las, 3 wc, 270 m². R$ 350 mil
Tel.: 9635-6033 Creci 87542_________________
ALUGO CASA CONDOMÍNIO
Nova, 2 dorms(1suíte), lazer, 
exc. local., seg. 24 hs.
Tel.:8124-3803 Creci: 62643________________
VENDO CASA PQ. IMPERIAL
2 dorms.,nova(Minha Casa 
Minha Vida), 50m², exc. localiz.
Ac. terreno
Tel.: 8185-0878/ 8146-3346_________________
SOLAR DO BARÃO - APTO
2 dorms., 2 vagas, piscina, 
churrasqueira e demais depen-
dências. R$210mil
Tel.: 9635-6033 Creci 87542_________________
VENDO TERRENO PROG.STA 
MARIA
3 lotes de 300m², única rua 
comercial do bairro.
Tel.:9726-6252
_____________________
  A   L   U   G   A    -    S   E
* Salão Comercial 50m²
Pq. Meia Lua c/ Habite-se
* 01 Dorm.+Gar. S.Terezinha
* 01 Dorm. Pq. Sto. Antônio
*02 Cômodos R.Sta Terezinha
*03 Cômodos Nova Jacareí
*Galpão Comer.Pq. Meia Lua
Tel.: 3951-5355 / 9713-2945_________________
APTO - MANSÃO DO VALE                   
2 dorms., sala, cozinha, wc, 
mobiliado. R$210 mil. Aceito 
financiamento.
Tel.: 9635-6033 Creci 87542_________________
VENDO ESTACIONAMENTO  
No Centro, área de 480 m², 
aprox. 45 vagas. R$ 650 mil.
Tel.: 9635-6033 Creci 87542_________________
SOBRADO NOVO VILA BRANCA
Vd,3dorms,1st., excelente.  
Tel: 3014-5488/ 3014-1156_________________
GALPÃO INDUSTRIAL – ALUGO
Excelente localização, novo.
Terreno de 1.320m², 750m² de 
construção,escritórios, vestiá-
rios, estacionamentos.
Tel.: (011) 99505.6880 – João_________________
VENDO CASA NO CENTRO
Reformada, ante-sala, 1 dorm, 
sala, coz, wc, área de serv., la-
vanderia, quintal e garagem
Tel: 3961-3819 / 8154-1180_________________
VENDE-SE CASA  
Na Cidade Jardim.
Tel.:9739-6895–Creci: 93.790_________________
VENDE-SE APTO
No Centro.
Tel.:9739-6895–Creci: 93.790_________________
VENDE-SE
Excelente casa em cond. de 
alto padrão.
Tel.:9739-6895–Creci: 93.790_________________
VENDO TERRENO 
R$300 mil em condomínio, no 
Centro, com 656 m².
Oportunidade!
Tel . : (12)9739-6958 Creci 
70.247_________________
VENDO SOBRADO EM CONDO-
MÍNIO DE ALTO PADRÃO
Aceita permuta de imóvel de 
menor valor. Creci: 76.615 
Tel.: (12) 9723-3283_________________
TERRENOS À VENDA
Em Cond. Alto Padrão, 360m²
Tel.: (12) 9723-3283 - Creci: 
76.615_________________
APTO VENDO PRÓX. SHIBATÃO
2dorms(st),c/armários embut., 
wc c/box de vidro, coz. planej., 
área de serv., pias de granito, 
sala c/piso de madeira, 1 vaga, 
piscina e salão de festas.
Tel.:8890-7899/8117-5399 
Creci: 99184_________________
SOBRADO - COND. FECHADO 
AC.76,49m², sala 2 amb., coz., 
a. serv. cob., 2 dorm., 2wc, 2 
vagas(1 cob.),quadra esportiva 
e salão de festas. R$ 160 Mil.
Tel.:8890-7899/8117-5399 
Creci: 99184_________________
CASA - COND. FECHADO 
AC.70m², sala 2 amb., coz., a. 
serv. cob., 2dorm.(st), 1wc,piso 
frio, 2 vagas(1 cob.),quadra es-
portiva e salão de festas. 
Tel.:8890-7899/8117-5399 
Creci: 99184_________________
CASA - COND. FECHADO 
AC.73m², sala 2 amb., coz., a. 
serv. cob., 3dorm.(st), 1wc,piso 
frio, 2 vagas(1 cob.),quadra es-
portiva e salão de festas. 
Tel.:8890-7899/8117-5399 
Creci: 99184_________________
VENDO APTO JD. FLÓRIDA
3 qt. c/armário e 1 st, 2 wc  
(box blindex),coz.planej.,sala 2 
amb., 1 gar. cob. R$ 200 Mil
Tel.: 3953-6103/ 8117-2458_________________

GUARAREMA - BEIRA RIO
Área 20.000m² plano. Ótimo 
para condomínio, construções 
ou casas. Vendo ou aceito 
parceria.
Tel.: (11)98241-1591_________________ 
OPORTUNIDADE ÚNICA!
Casa térrea à venda, a 1 qt. da 
Av. Altos de Santana, 2 dorm.,2 
vg gar.,quintal,c/grade,doc.
ok.Ac financ., R$140 mil.
Tel.: 3351-4770/ 9722-8500 
Creci 97028 Judith B. Pedroso_________________
VENDO LOTE ALT. SANTANA
Escriturado. Alugo casa.
Tel.: 8849-3563_________________
FERRAZ IMÓVEIS- CRECI.30443
Paraíso casa - 02 dorts, entr. 
$72 mil + parc. $ 900,00 
mensais. Estuda troca com 
carro ou lote.
Ijál Lote - 300m², entr. $ 11 mil 
+ parc. $ 350,00 mensais.
Ijál lote - 1.000m² c/ barracão 
50m², entr. $ 36 mil + parc.      
$ 1.000,00 mensais.
Nova Esperança lote - 125m², 
entr. $ 22 mil + parc. $ 450,00 
mensais.
Pedramar lote - 125m², $ 28 
mil  à vista.
Área Urbana 03 km do Centro 
Campo Grande frente 227m - 
18.600 m² = $ 32,00 o m².
Caraguá Ilha Morena Morro 
Algodão lote - 150m², $ 25 
mil à vista.
Imóveis quitados - Estuda 
troca - parcelas reaj. anual 
IGP-M.
www.imoveisferraz.com.br    
Creci. 30443
Tel.:(12)3951-9400/8181-
8141 _________________
VENDO CASA VILA FORMOSA
Sala, coz., 3 dorm., 2 wc. Ótima 
localização! R$ 165 mil.
Tel.: 8885-7460_________________
EMILIA IMÓVEIS
Imóveis para venda:
 
-  Cond Crystal Park
   Casas para venda/troca
   à partir de R$ 500 mil
-  Casa Jd. Maria Amélia
   2 dorm. -  R$ 115 mil
-  Casa Parque Brasil
   3 dorm. -  R$ 300 mil
-  Casa Jardim Sta Marina
   2 dorm. 1 Suíte- R$ 140 mil
-  Cond. Vila D’Italia
   3 dorm. -   R$ 250 mil
-  Cond. Pedras Preciosas
   2 dorm.,  R$ 150 mil
-  Cond. Jd. Sta. Maria
   3 dorm.,  R$ 380 mil
-  Casa  Jd. Flórida
   2 dorm.  - Edíc. R$ 250 mil
-  Casa Jd. das Indústrias
   2 dorm., -  R$ 150 mil
-  Casas B. Branca (Nova)
   2 dorm.,  - R$ 135 mil
-  Apto. Flamboyant
   2 dorm.  -  R$ 102 mil
-  Apto Apinagés
   2 dorm.,   - R$ 120 mil
-  Apto. Pq. dos Pássaros
   3 dorm.,  -  R$ 180 mil
-  Apto. Jd. Flórida
   3 dorm.  - R$ 190 mil
-  Terreno Nova Aliança
   150 m²  -  R$ 60 mil
-  Terreno Pq. dos Príncipes
   140 m²  - R$  40 mil
-  Terreno Cidade Salvador
   300 m²  - R$  130 mil
Tel.: 3951-3866 / 3953-8447 
Creci 86.476_________________
ALONÇO IMÓVEIS
Locação Residencial
Jd. Bela Vista 01dorm 450,00
Jd. Primavera 01 dorm., 01 
suite apto 500,00
Cidade Jardim 01 dorm.              
R$ 550,00
Jd.  Be la  V ista  02 dorm.                   
R$ 600,00
Jd. N. Amanhecer 02 dorm. 
apto 650,00 c/ cond
Pq. Sto. Antônio 02 dorm.          
R$ 850,00                 
Pq. N. América 01 dorm. e 01 
suite master R$ 800,00
Jardim Marcondes 2 dorm., 1 
suite apto 900,00 c/ cond
Cid. Jardim 02 suite 950,00 
c/ cond
Locação Comercial
Ponto  comerc ia l  Cent ro              
R$ 600,00
Ponto Comercial Jd. Nova Es-
perança 130m² 1.200,00
Casas à Venda
Pq. dos Príncipes 02 dorm. 
145 mil
Jd. Sta. Marina 02 dorm.         
160 mil casa nova
Jd. das Oliveiras 2 dorm.          
170 mil
Pq. dos Príncipes 02 dorm.      
160 mil casa nova
Casa em condomínio
Pedras Preciosas 02 dorm.      
140 mil
Cond. Das Figueiras 02 suite 
245 mil
Cond. Vert Vile 02 dorm., 01 
suite 305 mil
Res. Sta. Mônica 02 dorm., 01 
suite 320 mil
Aptos à venda
Jd. das Indústrias 02 dorm. 
110 mil
Residencial Park 02 dorm. 
125 mil
Cond. Portal do Sol 02 dorm. 
150 mil
Solar do Barão 02 dorm.          
310 mil
Oportunidade!
São  S i l ves t re  02  do rm.                         
R$ 50 mil (à vista)
Residencial Park Pq. Sto. Antô-
nio 02 dorm. 106 mil
*Visite Nosso Site:
www.aloncoimoveis.com.br
Tel.: 3953-6541 / 3952-3138 
Creci: 68.128_________________
VENDO CASA JD. MESQUITA
4qts, 2coz., 3wc, demais dep.,
aceita casa menor valor.                
R$ 300 Mil
Tel.:9705-9708/9125-6269_________________
COND. TERRAS SANT’ANNA – 
ALTO PADRÃO JACAREÍ
P. S. 03 Suítes c/ sacada (1 
suíte máster) esc. - 
P.I. sala c/ 3 ambientes - sl. de 
TV c/ lareira + 1 suíte – coz. c/ 
armários - despensa - área de 
serviço - dep. de empregada c/ 
wc -  garagem coberta para 03 
veículos e jardins. 840m² -  a.c 
- 400m² - R$1.500.000,00.  
Tel.: 3953-1555 / 7814-4135 
CRECI 24.352-J_________________

CONDOMÍNIO COLEGINHO - 
PERMUTA C/ IMÓVEL MENOR 
EM CONDOMÍNIO
05 dts (01 suíte master + 01 
suíte) – sl. ampla estar- SL.. 
jantar- coz. planj.- lavanderia 
- despensa - coz. gourmet -    
piscina - dep. ampl.- gar. p/ 04 
autos - R$ 1.200.000,00 - Aceita  
imóvel menor, em cond. 
Tel.: 3953-1555 / 7814-4135 
CRECI 24.352-J_________________
LANCHONETE RUA ALFREDO 
SCHURIG
Salão c/ 87 m² - balcão - coz.  
totalmente equipada.
R$ 80.000,00 -  A luguel :            
R$ 3.000,00 
Tel . :  3953-1555 -  CRECI 
24.352-J_________________
GALPÃO INDUSTRIAL – PREÇO 
DE CUSTO
Terreno c/ 1.390 m² (13,90 x 
100,00) - construção - fundação 
+ estrutura pré-moldada (falta 
telhado/fechamento/piso) - 
750,00 m² R$ 1.000.000,00
Te l . :  3 9 5 3 - 1 5 5 5  C R E C I 
24.352-J_________________
VENDO JD. DO MARQUES
Lote 150 m² (6x25), R$ 17mil 
+ prestações de 299,00 p/
mês
Tel.: 8805-6498_________________
CENTRO MÉDICO “CAMPOS 
SALLES” ALUGA SALAS 
Com 13 m² a 18 m² c/ ar 
condicionado e sala de espera. 
Aluguel à partir de R$ 500,00 
mensais 
Te l . :  3 9 5 3 - 1 5 5 5  C R E C I 
24.352-J_________________
LOCAÇÕES
- Prédio comercial - Centro -
 R$ 4.000,00
- Prédio comercial  -  a.c.        
1490 m² - R$ 15.000,00
Te l . :  3 9 5 3 - 1 5 5 5  C R E C I 
24.352-J_________________
OPORTUNIDADES 
P. Andrade 2 dorms., sala, 
coz., wc, área e gar. e edícula 
2 cômodos. R$ 140 Mil
Villa Branca II - Cond. fechado 
terreno 300m². R$ 210Mil
P. Andrade terreno 250m².
R$90mil
Cd. Jardim: Apto 3 dts(1st), c/
arm.,sla c/ estante e bar, coz. 
planej.,a.s., wc social, dep. 
emp. R$ 1.450,00c/cond. incl
Mansão Vale:Apto 2 dts, c/
arm. coz. c/arm.,sla, wc, a.s. 
c/wc. R$ 700,00
Centro:Apto 2 qts,sla,coz., a.s., 
wc, todo c/arm. R$ 700,00
Tel.:3953-8858/9791-4240_________________
LOCAÇÃO RES. / COMERCIAL
03 suítes - sl. ampla - wc 
social - coz. c/ arm. - 01 dt c/ 
a.s. - gar. p/ 02 autos cob. + 
02 desc. 
Te l . :  3 9 5 3 - 1 5 5 5  C R E C I 
24.352-J_________________
TERRENOS TERRAS DE SÃO JOÃO 
- OPORTUNIDADE
06 terrenos de 250 m² a         
439 m² - R$ 330.000,00. Ven-
da parcelada – R$ 50.000,00 / 
R$ 70.000,00 
Tel.: 3953-1555 / 9711-6326 
CRECI 24.352-J_________________
IMÓVEL RES. / COMERCIAL – 
PQUE. STO. ANTONIO
A.t.  143 m² - a.c.  79 m²              
R$ 130.000,00 
Te l . :  3 9 5 3 - 1 5 5 5  C R E C I 
24.352-J_________________
APARTAMENTO NO CENTRO!!!
"Gran Terraço, aptº novo de 2 e 
3 dorms, 69 e 82 m², 1 e 2 va-
gas, excelente área de lazer"
"Eco Vitta, aptº na planta, 
de 2 e 3 dorms, 77 e 97 m², 
1 e 2 vagas, área de lazer 
completa, prox. Shibatão, p/ 
abril/2014"
"Lançamento: Boulevard Ja-
careí, salas e conjuntos p/ 
escritórios, consultórios e cor-
porativos, de 26 a 620 m²"
Tel.: 9708-9690 / 8145-7323
CRECISP: 108 975-F_________________
ALUGA-SE NO CENTRO
"Gran Terraço, aptº novo, 2 
dorms, 69 m², 1 vaga, vista 
p/ o Pq. da Cidade, excelente 
área de lazer"
Tel.: 9708-9690 /8145-7323
CRECISP: 108 975-F_________________
CASA P/ LOCAÇÃO
03 dts (1 suíte) – sl em L – wc 
social – coz. – a.s. – dt. emp. 
– gar. p/ 2 autos. R$ 1.500,00                                                           
Te l . : 3 9 5 3 - 1 5 5 5 ( C R E C I 
24.352-J)_____________________
CIRO IMÓVEIS - CRECI 92745
Casas: www.ciroimobiliariajaca-
rei.com.br   
Minha Casa Minha Vida
 
1)N. Esperança c/suíte 130 Mil
2)Paraíso Nova c/ste 149 Mil
3)Jd. Sta Marina 160Mil
4)Pq. Príncipes nova 139 Mil
4a)B.Branca - Nova 128 mil
5)Pq. Imperial Nova 115 Mil
6)Pq. Sinos Nova 180Mil
7)C. Salvador Nova 134 Mil
8)P. Alvorada Nova 123Mil
9)Igarapês nova 2qts 127 Mil
10)B.Branca 3qts, c/st, sac. 
grande, lindão 158Mil (1807)
11) Vila Zezé nova : 134 Mil
12)N. Aliança(1977) c/ st. 70m² 
-145Mil
13)V. Formosa (1963) nova, c/ 
3 qts, 1 st. 189Mil

Outras casas: 
1) Altos de Santana- 2131- 3
qts(st),closet R$236 Mil.
2) Jd. Paraíba (1500) 2qts, gar 
coberta financia-145 Mil 
3)TSJoão 5 qts,gar cob.,lote 
10x40 à vista 230 Mil
4)V.Branca nova, 3qt, 230Mil 

5)Casa no Centro
5a)4 qt. prox.Cart. eleit.300Mil
5b)3 qt. st. 2 carros 300Mil
5c)idem, 5 carros 250Mil
5d)idem 2 carros 170Mil
6)Jd. Marcondes-2qts(st) refor-
mada, gar. cob., lindo - 179Mil
7)M.Amélia II (1788) 117Mil
8)V.Zéze 4 qts c/2 sts (1803) c/
lote inteiro, ótimo local 264Mil
9) Maria Amélia 2qt. 95 mil
10) Sta. Helena (1863) 3 qts. vg. 
p/ 4 carros: 347mil
11)Centro 4 qt,no lot.300m² 
Pert. Cart. Eleit. 290mil
12)C. Jardim -Ref1949 
Casa 3 qt.2 salas,150m² 330mil

Apartamentos
1)Solar do Barão Centro (1935)
3qts, clube completo, 285Mil
1.a-Solar do Barão-2qt. 230 Mil 
2) Solar Girassóis 180 Mil
3) Pq Passáros 3 qt (st) Prox. 
feira domingo 180 Mil.Linda
4) Apinagez 115 á 133 Mil
5)Solar Andor. (1083)  139 Mil 
6)Mont Serrat Centro 285 Mil 
3 qt.(st), 2 vg.,vazio.
7)Eldorado(Shibata) 138 Mil 
8)Flomboyart 1599 - 105 Mil
9) Novo Amanhecer 104 Mil
10)N. Horizonte 3qts, 249 Mil
11)Pacaembu (Centro) 174 Mil
12)Tupinambas= 145Mil
13)Apto Di Florensa 350Mil
14)Centro casa alta (1983)3 qts. 
2 salas,qt p/ empreg. 350Mil

Casas em condomínio 
1) Cond. Balneario - novo,todos
c/quintal,sl,coz, grande:
3 qt (st), 2 carros 229 Mil
2 sts, 2 vg carros MCMV 180Mil
2) Roma 3 qts 211 Mil
3)Sam Marino 184 Mil
4)Napólis(1804) 3qts, arm. pla-
nej., gar. cob. p/3 264Mil
5)Elegance (Sta Maria) 4qts c/ 2 
suítes, escrit., R$ 450Mil
6)Crsytal Park c/piscina 585Mil
7)Serra Bonita 185Mil MCMV
8)Safira-Pq. Calf. 185 Mil
9)Sta Marina MCMV 130 Mil
10)Centro - Novo (1812) 3qts, 
c/st, 2vgs carro 294Mil
11)Alto Santana (1989)3 qts.(st) 
c/ armário, 150m²- 320Mil
12)Jd. Calif. Pq. das Arvores, 
reform. p/ 2 carros- 300Mil
13)Quinta da Estevam (1985)2 
qt. c/ st. p/ 2 autos- 199Mil
14)Jd. Calif.Ypê (1979)3 qts. c/ 
st.- 270Mil

Lotes
1) Lote Ind. 21 Mil m² 800Mil
2)Pq. Sinos 23 Mil + 103 x 678
3)Sta Maria 1.800m², 620 Mil
4) Lote Industrial 74.000m² c/ 
duas casas Boas. 1,3 Milhão
5)Pq Sinos 56Mil
6)T.S.João 74 Mil (declive)
7)V dos Lagos 1597m² 150 Mil
8)Pq. Sinos (1574) 21 Mil + 
595x110.
9)Veraneio Ijál 4.520m²plano, 
ótimo p/galpão 80Mil
10)Jd. Marquês 45Mil 
11)M.Amélia II 6x30 28 Mil
12)Pq. Imperial 35Mil
13)C. Jardim 2 lotes=90Mil cd

Locação:
1) Serra Bonita 2st. 900c/cond
2)Centro 3qt. c/ st. gar. cob. c/ 
edc. 1.000,00
3) Galpão ind. 575m² - 5.000
4) Jd. Paraíso  650,00 
5)Apt. Pq. Flores 750 c/ cond

Chácaras:
1)Chácara beira do rio Paraíba, Sta 
Branca 2.500m² 180Mil
2)Linda Chácara Igaratá c/piscina, 
casa boa, churrasq.  219Mil
3)Otima chácara cond. água de 
igaratá c/ 3 qt. c/ poço artz.l,inda 
paisagem, beira do rio. 300Mil
4)B. Band. I -1.500m² c/ fruta, 
água e luz. 150Mil
Ciro Imóveis Creci 92745
Tel.:3962-1860/ 8130-1548/ 
9773-3484/8842-2748 www.
ciroconsultoria.com.br, e-mail: 
contato@ciroconsultoria.com.
br_________________
POUSADA EM GOIÂNIA
Com chalés, piscina, cacho-
eiras, lanchonete, lago com 
peixe. R$ 380 Mil
Tel.:8162-4793/8159-1574________________
VENDE-SE APARTAMENTO JD. 
CALIFÓRNIA
2 dorm., sala 1/2 ambiente c/ 
sacada. R$140mil (da finan-
ciamento).
Tel.: 3958-1691/8809-8514_________________
VENDE-SE SOBRADO COND. 
CENTRAL
3 dorm. sendo 1 st. R$340mil
Tel.:9107-0504 Creci 78075________________
ALUGO SALA COMERCIAL 
Próximo ao fórum. Sala com 
recepção + 2 wc+copa. R$ 
550,00. At. das 14 as 17 hs.
Tel.: 3951-9838_________________
JD. TERRAS DE SANTA HELENA
Sobrado 3 dorm., (1 st.), 
lavabo, hidro, aq. à gás)                        
R$ 495 mil
Sobrado 3 dorm., (1 st.), 
lavabo, hidro, aq. à gás)                        
R$ 395 mil
Casa 3 dorm., 1 st. master/ 
2 st. conjugada, churrasquei-
ra, sacadas, terr. 400m² -                 
R$ 350 mil
Jd. Nova Aliança - 2 dorm., gr 
2 carros, R$ 170 mil (aceito im. 
menor valor) 
Tel.: 9727-1018_________________
VENDO/TROCO 2 CASAS
Jd. Didinha R$ 170Mil
Centro R$ 130Mil
Tel.:9748-4949 (Particular)_________________
VIDA NOVA IMOBILIÁRIA
Casas à venda
Pq.Califórnia-sala 2 amb,2 
dorm. coz. wc, lav. edícu-
la, gar. 2 carros. Imperdível 
R$235mil

Jd. Paraíba- sala, 2 dorm. coz. 
wc, a.s. gar. 2 carros, toda re-
formada. Somente R$150mil
Centro-área comercial, 2 dorm, 
sala, coz., wc. R$180mil
Apartamentos
Pq das Flores-2 dorm., sala, 
wc, gar. R$140mil urgente
Jd. Califórnia-3 dorm.(2 sts) 
sala, coz, wc a.s., gar. Imper-
dível R$185mil
Sobrado 7 unids novos cond. 
fechado- 2 dorm, sala, coz., wc, 
gar 2 carros R$210mil
Terrenos
Veraneio Ijál- 4.520m² -65mil
Jd. Mesquita 400m² -200mil
V. Formosa 740m²- 430mil
Tel.:3962-2472/8856-2472________________
VENDO LOJA PROMOVALE
Ótima localização. Reformada. 
Com mesanino. Valor a consultar.
Tel.: 8123-1251 / 8880-6566__________________
FERREIRA ARNALDO CONSULTO-
RIA DE IMÓVEIS CRECI:71475
Locação: Aptos Jd. Califórnia
2 dts.,1 c/ armário, coz. planej. 
R$600+ condomínio.
3  dts .  2  vagas  garagem 
R$1.500,00 cond. incluso.
Sobrado N. Jacareí 2 dts 
R$550,00
Sobrado Sta. Marina Residen-
cial fechado, 2 dts. R$750,00
Sobrado M. Amélia 3 sts. 1 c/ 
closed, coz. planej. R$1.200
Ponto comercial-Região cen-
tral-3 salas,2 wc, coz.e a.s. 
R$3.000,00
Casa Cid. Jardim-3 dorm., 1 
suíte R$1.300,00
Venda casa
Jd. Didinha 3 dts 210mil
Apto Pq. Califórnia - lindo 
150mil
Terras de S. João 4 dts (2 
sts, closed e hidro) piscina c/ 
cascata R$650.000
Pq Califórnia -Cond. fechado 
2 dts. 1 c/ armário, sala 2 am-
bientes, coz planej. edícula c/ 
st. churrasq. R$235.000
Pq. Califórnia 3 dts. (1 st, sen-
do 2 planejados) coz., planeja-
da, sala 2 ambientes, edícula 
assobradada R$280.000
Tel.:(12)3961-8131/9701-
5329- R: Prudente de Moraes  
129- Centro_________________
JPJ IMÓVEIS CRECI 54066
Alugo apto 2 dorms Res. Flóri-
da R$550,00 +cond 
Alugo apto Mansão do Vale 3 
dts. c/ mobília já incluso cond. 
e c/ gar. R$1.700
Alugo casa 2 dts. sendo 1 
st.,Santa Maria R$1.000,00
Casa 3 dorms. (suíte) Clube de 
Campo R$350mil 
Casa 3 dts. bom p/ comércio-
Centro R$280.000
Terreno Crystal Parque 250m² 
R$ 160 Mil
Apto 2 dorm. Jd. Califórnia 
R$150mil
Tel.: 9726-1549 / 3952-3714_________________
PARE DE SONHAR ! 
Aqui vc faz grande negócio 
para compra de casa/apto/
terreno/reforma/construção!
No local de sua escolha . Faze-
mos planos para liberação de 
crédito de até 350 mil / um 
contrato por cpf.
Facilito aprovação mesmo com 
score baixo confira !
R: Barra Velha nº208 Jd.Satélite 
próx. ao Vale Sul Shopping
Tel.:3341-0223/3021-0223
/8862-0849/9749-7228_________________
VENDO APTO
Pq. das Flores- Jd. Flórida- 2 
qts., 62m², piscina, salão de 
festas - R$125mil
Tel.: 8247-9886/3023-7447_________________ 
ALUGO SALAS COMERCIAIS
C/wc,recp,sl de esp.wc,inter. 
Tel: 3952-4312 / 9713-5454_________________

AUTOMÓVEIS
VENDO MOTO FAN 125
Doc. ok. ipva pago, cor preta, 
ano 2012, abaixo da tabela.
Tel.:8828-7791/8267-4391_________________
D U C ATO  2 0 1 3  1 0 0  M I L                  
FACILITO
Aprovação msm c/score baixo 
ent.8mil + parc.1.999.
Ducato 2012 89 mil ent.6mil + 
parc.$1.680.
Ducato 2010 64 mil ent.$4.200 
+ parc.$1.200.
Ducato 2006 47 mil ent.3mil 
+ parc.$840.
Sprinter 2009 100 mil van 
luxo autofin/oport.Ent.8mil + 
parc.$1.999.
Sprinter teto alto 2008 89 mil 
ent.6mil + par.$1.680.
Sprinter  313 16l 2008 64 mil 
ent.4.200+Parc.$1.200. 
Sprinter teto alto 2000 47 mil 
ent.3mil + parc$.840.
Tenho outros! R: Barra Velha 
nº208 Jd. Satélite próx. Ao 
Vale Sul Shopping
Tel.:3341-0223/3021-0223
/8862-0849/9749-7228_________________
GOL POWER G5 1.6 4P 2012
Autofin/facilito aprovação 
msm c/score baixo peq. 
ent.$2.500+parc.$681.
Gol 1.6 Plus 2004 oport.$1.300 
+ parc.$447.
Polo Sedan 2.0 2003 peq.
ent.$1.400 + parc.476.
C ross fox  1 .6  2011  va le 
c o n f e r i r ! E n t . 3 m i l  + 
parc.$861.
Fox 2010 oportunidade peq.
ent.$1.800 + parc.$590.
Corsa Sedan 2008 peq. ent. 
$1.200+parc.405 .
Tenho outros! R: Barra Velha 
nº208 Jd. Satélite próx. Ao 
Vale Sul Shopping
Tel.:3341-0223/3021-0223
/8862-0849/9749-7228_________________

PALIO EDX 
Entr 750 + parc 253,00
Clio RN entr 827 + parc 279,00 
mesmo com restr. no nome
Tel.:3941-2777/3204-3561
/8240-1625_________________
FIESTA LIFE
Entr 884 parc 298,00
Siena entr 745 + parc 251,00
Mesmo com restr. no nome 
Tel.:3941-2777/3204-3561
/8240-1625_________________
GOL ESPECIAL 
Entr 670 + parc 226,00
Corsa GL entr 569 + parc 
192,00.
Mesmo com restr no nome 
Tel.:3941-2777-3204-3561-
8240-1625_________________
CAMINHÕES VANS E UTILI-
TÁRIO 
Crédito de 31 à 300 mil
Consulte valores ex;
R$ 31 mil 2033+ 60 x 707,00
Mesmo com restr. no nome
Tel.:3941-2777-3204-3561-
8240-1625_________________
SAIA DO ALUGUEL 
Casa.Terr.Apto. Reforma e 
constr. Com as menores par-
celas do mercado créd de 10 à 
230 mil consulte-nos.
Tel.:3941-2777-3204-3561-
8240-1625_________________
CG TITAN 
Entr 363 + parc 122,00
Nx falcon entr 569 + parc 
192,00
Mesmo com restr. no nome 
Tel.:3941-2777-3204-3561-
8240-1625_________________

DIVERSOS
VENDE-SE 
Forno tedesco digital p/ pada-
ria, fogão industrial, balança 
digital 15 kg e acessórios.
Tel.:9737-6064/ID 90*10513________________
EXCURSÕES :      (CLAUDETE)
Brás - Feira da Madrugada.
Todas as quartas e sábados.
Petrópolis 16 março
Monte Sião e S. Negra 20 Abril
Tel.:3961-9510 / 8828-7651_________________
TEXTURA DIRETO DA FÁBRICA
50 kl ou 30 kl. Barricas.
Tel.: 9764-5233/ 3951-6268_________________
SALÃO METAMORFOSE
Promoção progressiva, qual-
quer  tamanho de cabelo          
R$ 100,00. Hidratação, qual-
quer tamanho R$ 20,00. Av. 
Santa Helena, 469 - São João. 
Agende já o seu horário.
Tel.: 3014-9404_________________ 
PROMOÇÕES PARA CASAIS             
Diárias a partir R$50,00
Tel.: (12) 3951-3997________________
TA NEGATIVADO? PRECISANDO 
DE DH?
C r é d i t o  p e s s o a l  m e s -
mo c/restriçao débito em 
c o n t a  p a r a  f u n c s . e m p . 
privadas,municipais,estaduais
e federais é na Credcarlo$
R : C o r n e t e i r o  J e s u s ,  6 2 
Centro(próx a Sta Casa)
Sujeito a análise de docs.   
Tel.: 3962-6148_________________
            OPORTUNIDADE
Vendo móveis para cabeleirei-
ro, semi novos.
Vendo aparador com espe-
lho para hall de entrada, de 
marmore e ferro,ac. cartão 
de crédito.
Tel.: 8823-5507 _________________
VENDE-SE UMA CAIXA DE 
TRANSPORTE 
Para cães de grande porte.
Tel.:8111-3731 Marco Aurélio_________________

SERVIÇOS
CRIAÇÃO DE SITES
Desenvolvimento de sites pro-
fissionais econômicos. Ideais 
para profissionais liberais e 
pequenas empresas.
www.ideia57.com
Tel.: 8149-5055_________________
AULA PARTICULAR
De Matemática,todos os ní-
veis .Engenheiro formado 
pelo IME (Instituto Militar de 
Engenharia),Prof. Augusto
Tel.: (12) 8142-9723_________________
IMPOSTO DE RENDA
Fazemos sua declaração
Despachante Líder
R. Dr. Lúcio Malta, 518 em 
frente ao Bradesco
Tel.:  3951-2198/9793-8001_________________
CAÇAMBAS POLI
Caçambas para remoção de 
entulhos. 
Tel.:3951-0997/8805-0113_________________
TIJOLO CERÂMICO E AREIA
11,5x19x29- R$790/14x19x29-
R$920/Areia R$55m³/brita 
R$70/retro escavad. R$70 hr.
Tel.:8218-6462/78119349________________
PORTÕES AUTOMÁTICOS
Cerca elétrica, alarme, instala-
ção e manutenção.
Tel.: 3351-7030/ 8851-8614_________________
EXCURSÃO À FOZ DO IGUAÇU
Saída dia 19/06/2013 às 16hs 
e retorno dia 23/06/2013.
Tel.:(12)3952-1262/8813-6948   
com Waldir ou Nivea_________________
SALÃO METAMORFOSE
Promoção 70%, 50% e 30% 
em todos os serviços. Venha 
conferir! Av. Santa Helena, 
469 - São João. Agende já o 
seu horário!
Tel.: 3014-9404_________________  

CAÇAMBAS TIRA-ENTULHO
Faria Remoções.O melhor 
preço da cidade.__
Tel.:3014-5500/9191-9403_________________
FOGÕES E MÁQUINAS DE LAVAR  
ASS. TÉCNICA:
Técnico Marco Aurélio
Tel.: 8111-3731_________________
MUDANÇAS
C/ eficiência.
Tel.: 7850-7580/ 3953-2211_________________

CURSOS
REVOLUTION IDIOMAS
Desde 1992. Nossa Diferença: 
Só 3 alunos por turma!
Inglês(18 meses), Alemão, Es-
panhol, Francês e Italiano. 
Tel.: 3953-6484/ 3952-2284_________________
CANTINHO DO ARTESANATO
           Novos Cursos:
-Pintura Country-Pfª. Angélica
-Patchword - Profª. Alexandra
-Boneca de pano-Pfª. Lucilene
-Pintura Tela/Tecido-PfªNaiza
-Crochê/Cruz/Vagonite-Dani
-Feltro/Fuxico/Bordado-Rose 
-Scrap Decor/Arte Francesa/ 
Patch Embutido/Pintura em 
Gesso/Cerâmica-Profª Lurdes
Rui Barbosa nº568 Centro Jac
Tel.: 3351-7273_________________
PREPARATÓRIO PARA A ESCOLA 
DA EMBRAER
Alunos da 8ª ou 9º ano da rede 
pública R$95,00 mensais (1ª só 
em março)
Venha fazer parte da nossa 7ª 
turma Centro Paulista -20 anos 
em Jacareí
Tel.:3961-400 – www.centro-
paulista.site.com.br_________________
CURSOS PROFISSIONALIZAN-
TES
Informática – R$55,00 mensais 
Inglês – R$67,00 mensais 
Auxi l iar  administrat ivo – 
R$55,00 mensais
Logística – 06 x R$79,00
Inglês para crianças : R$67,00 
mensais.
Faça-nos uma visita e conheça 
todos os nossos cursos
Centro Paulista  - 20 anos em 
Jacareí
Tel.:3961-400 – www.centro-
paulista.site.com.br_________________
CURSO DE OPERADOR DE MÁ-
QUINAS PESADAS
Ponte rolante, retroescavadei-
ra, guindaste, escavadeira hi-
dráulica. Faça sua matrícula!
Tel.: (12)8860-4854 - 9767-
8856 ID: 832*692_________________
APRENDA MÚSICA
Vários instrumentos e canto. 
Os melhores professores da 
região. Ligue e agende a 1º 
aula grátis! Estúdio E!
Tel.: (12) 3014-1115_________________
CANTINHO DO ARTESANATO
-Biscuit, Cabaça- Profª Ivana
Rui Barbosa nº568 Centro Jac
Tel.: 3351-7273_________________

EMPREGOS
EMPRESA DE LIMPEZA ESTÁ 
CONTRATANDO
-Aux. serviços gerais-masc.
-Aux. limpeza fem/masc.
-Jardineiro
Interessados enviar currículo 
p/Av.Ademar Pereira de Barros 
nº90, Jd. Santa Maria-Jacareí_________________
FRANÇA IMOBILIÁRIA
Estamos contratando cor-
retores p/ área de locação, 
comissão acima do mercado, 
não é necessário exp., somente 
condução.
Tel.:(12) 8800-1302/9765-1302
/8121-1510 Alexandre
_____________________
FAÇA PARTE DE NOSSA EQUIPE
Cabeleireiros, esteticistas e 
manicures (com experiência)
Salão Estilo Noivas
Tel: 3952-5326 / 9793-7593
_____________________
OPORTUNIDADE ÁREA LOCAÇÃO 
DE IMÓVEIS
Ótimos ganhos, ambos os 
sexos, sem restrição de idade. 
Não é preciso experiência, 
somente ter veículo e horário 
flexível. Vocês que estão afas-
tados do mercado de trabalho 
ou aposentados, retornem 
agora, haverá treinamento.
Entrevistas c/ Marcos Ribeiro 
Tel.:(12)8162-4464/3954-9777 
ou adm@amagai.com.br_________________
AMAGAI  IMÓVEIS
Estamos selecionando pessoas 
dinâmicas para trabalhar como 
"Corretor de imóveis" nos
lançamentos imobiliário em 
Jacareí, não há necessidade 
de experiência, efetuamos 
treinamento especifico e
ajuda de custo.
Mande seu currículo para:
marcosramos@amagai.com.
br_________________
VAGA PARA CORRETOR DE        
IMÓVEIS
Seleção de pessoas dinâmicas 
para trabalhar em empresa de 
grande porte na cidade.
Oferecemos treinamentos.
Tel.: 9739-6958 ou juniormar-
celino@amagai.com.br_________________
AUXILIAR DE PRODUÇÃO
1 vaga, Jacareí, pref. exp. Corel 
Draw. Cv para fnascimento@
ymail.com_________________
EMPREGADA DOMÉSTICA
E garotos para panfletagem
Tel.: 3952-2184_________________

ADMITE-SE VENDEDOR(A)
C/ auto - fixo+comissão. 
Agendar entrevista.
Tel.: 3953-1555_________________

FESTAS
ESPAÇO BARÃO
Festas e Eventos.
R: Barão de Jacareí, 799.
Trabalhamos c/cartão crédito
Tel.: 3958-5858 / 9712-8952_________________
D J    FELIPE    MORGADO
Conheça nossos serviços site 
www.djfelipemorgado.com ou 
em nosso escritório:Rua: Rui 
Barbosa nº568 Centro Jac
Tel.: 3351-7273/ 9135-7700 
ID 126*49071/ 126*117181_________________
SALÃO  DE FESTAS
Estac./churrasc./mesas/ca-
deiras/tampões/forno lenha/2 
ambientes. Aprox. 350pessoas.
Tel.:3953-7803/7850-6592__________________
DJ JUNINHO (JS EVENTOS)
P r o m o ç ã o  d o  m ê s 
Dj,Telão,Locação de equipa-
mentos.
Tel.:3956-2116/ 8818-4801_________________
HAPPY DAY BRINQUEDOS                                                         
Locação de cama elastica,  
pula-pula, algodão doce e 
muito mais, confira. 
Tel.: 3956-2116/8168-4874 _________________
ALUGO SALÃO DE FESTAS
C/piscina, churras,mesas, 
freezer,som e iluminação. Ótimo 
preço e localização.
Tel.:8832-6235 /  9129-2194_________________
DJ , SOM E LUZ - ANIMASOM
Telão laser,casamentos, aniver-
sários 15 anos.Tratar c/Sylvio.
Tel.: 3952-1486/ 9165-7733
www.animasomeventos.com.br_________________
MR. LOCAÇÃO DE MESAS
Cadeiras, Freezer, Tampões, Toa-
lhas, Cobre Manchas, Capas de Ca-
deiras. Contato c/ Milton e Rose.
www.mrtoalhasemesas.com
Tel.: 3956-4820 / 9764-2007 / 
8136-8454_________________
MORGADO PRODUÇÕES 
Excelência e qualidade para sua 
festa. Djs, sonorização ilumina-
ção e projeção(Casamentos, 
debutantes, aniversários e 
eventos em geral)www.morga-
doproducoes.com                        - 
Rui Barbosa nº568 Centro Jac
Tel.: 3351-7273_________________
CG SOM - DJ CLAUDINHO
Casamento,aniversário e con-
fraternização.Lazer, estrutura, 
tapete, papel picado, fumaça, 
projetor c/ telão etc.
Som de qualidade! Face:
equipecgsom@hotmail.com
Tel.:8814-5960/9733-3954_________________
ANA RITA DOCES E SALGADOS
Vende-se e aceita-se enco-
mendas de doces e salgados 
para festas em geral. Fritamos 
e entregamos no local.
Tel.: 3956-3681/ 8809-2977_________________
SÍTIO AREADO-COM PISCINA
Festas e Lazer, 1 ou mais dias
www.sitioareado.blogspot.com
Tel.:3351-0786/9166-8044________________
JOIA EVENTOS
Aluga:Tobogã,Cama Elástica 
média e grande,pisc. de bolinha, 
brinquedos inflável,Algodão 
doce, pipoca e garçonete! 
Brinde  castelinho baby.
Tel.:3951-2430 / 8821-1195/ 
8186-2835 / 8809-8169_________________
SALÃO INFANTIL
Especial para chá de bebê ou 
batizado.Salão completo brin-
quedos o dia R$350
Tel.: 3951-9937/8809-3213_________________
CHÁCARA PARA FESTAS
Salão com decoração total, ca-
samento. Promoção março.
Tel.:8809-3213/3951-9937_________________

NV  DJ NEILTON SILVA
Som e Iluminação , Datashow 
(Telão), Máquina de Fumaça, 
Lazer e outros.Casamentos, 
aniversário 15 anos,etc.
nvdjneilton@gmail.com
facebook: nvdjneilton silva
Tel.: 3023-8148/ 9610-7286/ 
8823-1510_________________
HARMONIA BUFFET
Buffet infantil ou kit festa.
Tel.:3952-9769/8833-1013_________________
BUFFET ALLGAZARRA
A qualidade você já conhece!
Confira preços imbativeis e 
condições imperdiveis.
Tel.: 3962-6693/7811-5794
82*33208
allgazarra@hotmail.com_________________
SALÕES / BUFFET 
Decoração/Buffet/Cerimonial
H.C: 3962-6192/ 3952-3978_________________
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oApós três anos realizando 
trabalhos voluntários com 
pessoas carentes na Índia, 
o jacareiense Denis Felipe 
Aguiar voltou a sua cidade 
natal nesta semana e contou 
um pouco sobre sua atuação 
para o Semanário. Denis reali-
za um trabalho de combate ao 
tráfico de pessoas e conta que 
veio ao Brasil apenas para re-
novar o visto e rever a família, 
e logo voltará para Índia para 
continuar sua missão.

Denis disse que, seguindo o 
exemplo de seus pais, desde 
jovem começou a ajudar pes-
soas carentes (especialmente 
crianças) em campanhas de 
doação de alimento, roupas, 
e brinquedos que a Igreja 
Evangélica Nazarena, da qual 
participava. Denis soube da 
situação na Índia através de 
um pastor que realizava tra-
balhos voluntários lá e sentiu 
a vontade de ajudar.

Após conversar com o pas-
tor de sua igreja, Denis parti-
cipou de um treinamento mis-
sionário que o qualificou para 
a missão na índia. Através da 
OM (Operação Mobilização) 
Denis começou seu trabalho 
na Índia atuando na área de 
Combate ao Tráfico de Pes-
soas. “Mas a organização 
também atua em várias outras 

Jacareiense contra o tráfico de pessoas na Índia
Em um país em que meninas de 10 anos, da casta devadasi, podem ser abusadas até 20 vezes em um dia por sacerdotes religiosos, Casa Resgate oferece proteção

Denis trabalha na área de 
combate ao tráfico de pesso-
as, especialmente com me-
ninas e mulheres vítimas de 
abuso sexual, violência do-
méstica, trabalho forçado ou 
outros tipos de abusos. “Te-
mos uma Casa Resgate onde 
são abrigadas atualmente 22 
meninas. As mulheres são 
atendidas, mas não ficam na 
casa”, explica.

De acordo com Denis, 
grande parte das meninas 
abrigadas na Casa Resgate 
eram “devadasis” (prostitu-
tas do templo), oferecidas a 
prostituição desde o nasci-
mento em nome da religião. 
“Toda filha de devadasi tem 
que se tornar uma devadasi, 
mas apesar de fazer parte da 
cultura delas, elas não se sen-
tem bem fazendo isso. Crian-
ças com 10 anos chegam a 
atender mais de 20 homens 
por dia. Por isso, as próprias 
mães entregam as filhas para 
a organização para que elas 
não tenham que passar por 
isso”, declara.

Com a autorização das 
mães e da polícia local, a or-
ganização retira as crianças 
do templo e as levam para 
a Casa Resgate. “Na Casa 
Resgate as meninas ficam 
até a idade de irem para a 

áreas na Índia”, comenta.
A Operação Mobilização é 

uma organização evangélica 
internacional e interdenomi-
nacional, fundada em 1957, 
que realiza trabalhos volun-
tários em mais 110 países no 
mundo. A OM oferece trei-
namentos para pessoas inte-
ressadas em trabalhar como 
voluntários, seja por um cur-
to período de, por exemplo, 
um mês, ou por mais tempo. 
A operação é mantida por do-
ações e campanhas realizadas 
em igrejas de vários países.

faculdade. Ali elas recebem 
tratamento psicológico, tra-
tamento médico, tratamento 
dentário, frequentam uma 
escola da própria organiza-
ção, têm aula de inglês, aula 
de música e dança”.

Denis relata que voluntários 
também vão às “favelas” da 
Índia, uma vez por semana, 
para prestar serviços médicos 
e odontológicos para as fa-
mílias. “As favelas são onde 
ficam os dalits, ou intocáveis, 
que fazem parte da casta mais 
baixa da Índia. Alguns volun-
tários vão para brincar com 
as crianças, porque eles são 
abandonados, são esquecidos 
pelo resto da Índia. As crian-
ças comem uma vez por dia, 
e tomam banho uma vez por 
semana. Eles não têm coor-
denação motora porque não 
têm acesso a escola. Os vo-
luntários vão lá mostrar que 
eles são gente e que eles têm 
valor”, relata.

Denis disse que irá voltar 
para a Índia em Abril e que 
pretende continuar realizan-
do o trabalho no país por 
mais alguns anos. Interessa-
dos em ajudar com doações 
ou até mesmo se tornando 
voluntários podem entrar 
em contato através do e-mail  
denis.felipe@om.org.

O quarteto instrumental 
joseense QuatroMais realiza 
show com entrada franca para 
lançar seu primeiro álbum, o 
DVD “Quatro é Mais”, no 
SESC São José dos Campos 
neste sábado, dia 2, às 20h. O 
DVD traz oito músicas com, 
basicamente, influências bra-
sileiras e um bocado de jazz. 
O trabalho tem o formato 
“ao vivo”, e foi gravado no 
próprio SESC em Março de 
2012.

Formado pelo saxofonista 
Reniton Carlos, o guitarrista 
Marcos Pedro, o baixista Sid-
ney Filho e o baterista Ton 
Silva, o projeto QuatroMais, 
formado em 2011, lança seu 
primeiro trabalho com muita 
qualidade e personalidade. 
São oito músicas excelentes, 
com influências que variam 
entre samba, choro, maraca-
tu, um inusitado frevo com 
bossa, além do jazz, fusion 

QuatroMais lança DVD instrumental no SESC SJC
entre outros estilos.

QuatroMais assume um pa-
pel de vanguarda fundamental 
para a cultura da música ins-
trumental mundial, principal-
mente a de raízes brasileiras. 
Apesar de estreantes e jovens 
(os quatro têm entre 21 e 26 
anos) são músicos experien-
tes com uma ousadia exem-
plar em explorar novas ideias 
e fusões, e isso sem se tornar 
incompreensível para o ouvi-
do “leigo”. As melodias, fá-
ceis de aprender e cantarolar 
não diminuem nem são dimi-
nuídas pelos ritmos e harmo-
nias muito bem encaixados 
do repertório. Pelo contrário, 
reforçam o poder das músicas 
de cativar o gosto popular – 
virtude inerente às raízes mu-
sicais brasileiras.

O baterista, que também é 
o produtor do quarteto expli-
ca um pouco mais: “O foco 
é partilhar diversos ritmos 

mesclando, por exemplo, 
samba carioca, maracatu 
nordestino e o jazz ame-
ricano. Queremos chamar 
a atenção de todos, espe-
cialmente dos jovens que 
muitas vezes estão sem 
opção de curtir uma boa 
música.”

O trabalho individu-
al dos integrantes do 
quarteto também exerce 
influência sobre o traba-
lho. Reniton, Marcos, 
Sidney e Ton já dividi-
ram o palco com mú-
sicos de renome como 
Vinícius Dorin, Walmir 
Gil, Arthur Maia, Lilian 
Carmona, Osmar Barutti, 
Chico Oliveira, entre ou-
tros, os quatro músicos 
despontam como uma for-
te promessa da cena instru-
mental mundial.  

A captação e produção 
do DVD foram feitas pela 

produtora jacareiense Pia-
no Filmes com apoio de 
amigos, parceiros e em-
presas da região. Com 
alta qualidade e uma lei-
tura emocional do show, o 
produto final torna-se uma 
apresentação de primeira 

linha, que cativa visual e 
musicalmente. O diretor 
Tiago Veloso faz questão 
de enfatizar sua empolga-
ção com o projeto: “Foi 
um privilégio fazer parte 
deste trabalho fantástico, a 
convite do meu amigo Ton 

Silva. Para mim, 
QuatroMais tem 
um apelo reacioná-
rio, por ter encon-
trado um caminho 
para tirar dos guetos 
acadêmicos e cults 
a exclusividade da 
apreciação de uma 
música instrumental 
de matizes brasilei-
ras bem elaborada, 
inteligente e, ainda 
assim apaixonante 
para qualquer ouvi-
do”.

Show de lança-
mento do DVD 
“Quatro é Mais” – 

Dia 2/3 (sábado), 20h, no 
SESC São José dos Cam-
pos (Adhemar de Barros, 
999. Jardim São Dimas). A 
entrada é franca, mas é ne-
cessário retirar o ingresso 
a partir das 19h – vagas 
limitadas. 

QuatroMais: música brasileira de alto nível

O jacareiense 
Denis Felipe 
envolveu-se 

profundamente, 
desde cedo, 

com a causa das 
crianças india-

nas. Seu trabalho 
coopera com a 

recuperação da 
dignidade de um 
povo inferioriza-

do pela cultura 
do país

Foto: Divulgação
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