
Cidadão conquista primeira vitória 
na Justiça contra aumento do IPTU
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O Rapper Projota faz 
show na Cenário - a Casa 
Show - dia 30/4, véspe-
ra do feriado do Dia do 
Trabalhador. Um dos 
mais queridos artistas do 
segmento, ele estará em 
Jacareí para alegria dos 
fans. Página 3

A DDA Modas - Rei do 
Plus Size, comemorou 
oficialmente seu primei-
ro aniversário com um 
coquetel super especial 
para seus clientes e 
amigos. Este e outros 
flashes na Página 4
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Decreto suspendeu
influência de
Comissão de Valores

Servidores Públicos
anunciam protestos

Teatro sobre Cora
Coralina em Jacareí

Espiritismo tem
encontro na cidade

Cruz Vermelha faz
bingo beneficente

OS MELHORES CLASSIFICADOS E IMÓVEIS ESTÃO NAS PÁGINAS 6 E 7

Para construção de uma pista de acesso ao novo “parque educacional” da cidade, calçada construída 
teve que ser desfeita, o que, juntamente com a troca de empresa responsável, motivou questiona-
mento de vereador. Página 6

O aposentado Oscar Adol-
pho Denkena obteve do Tri-
bunal de Justiça de São Paulo, 
liminar que corrige decisão da 
Vara da Fazenda de Jacareí, e 

Decreto de Novembro de 
2013 eliminou a necessidade 
de convocar Comissão de Va-
lores para avaliação de bair-
ros já existentes. Oportuno, 
decreto foi feito às vésperas 

tem, por hora, a cobrança do 
IPTU de 2014 suspensa. Ale-
gação do aposentado foi falta 
de condições para arcar com 
o aumento. Página 8

O presidente do Sinco-
merciários de Jacareí, 
Luis Urubatan, divulga 
critérios para premiação 
de comerciários, para a 
grande festa do Dia do 
Trabalho. Página 3
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Página 5

Página 6

Página 6

Cidadão reclama de problemas no 
atendimento da Saúde Pública

Faz e desfaz em obra do EducaMais 
N. Esperança gera questionamento

Programa de vacinação contra
Gripe A H1N1 começa em Jacareí

da aprovação da nova Planta 
de Valores Genéricos. OAB 
admite, porém, que o ato do 
executivo enquadrou Comis-
são na Lei que a regulamenta. 
Página 8

O Semanário de Jacareí comunica os anun-
ciantes e leitores que, devido ao feriado de 
1º de Maio, o fechamento da próxima edi-
ção será na quarta-feira, 30, até às 18h30. 

A distribuição do jornal será realizada na 
sexta-feira, 2.

Comunicado
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Espaço Aberto

Imagens, tudo passa

Repito para mim mes-
ma: tudo passa.

Machucados, terçóis 
, pé quebrado, coração 
partido, alianças rompi-
das, provações, vesícula 
inflamada, cabelo cain-
do, rugas na testa, língua 
solta, intestino preso: 
tudo passa. Disse isso ao 
meu marido hoje à tarde 
e acrescente: “Até uva 
passa.”  Ele me olhou, 
estranhando... brincadei-
ras dessa ordem e troca-
dilhos infames não são   
do meu perfil.

Reitero: tudo passa.
Garganta inflamada,  

pressão alta, nefrite, bur-
site, e uma série imensa 
de coisas das quais nem 
queremos nos lembrar. 
Tudo passa e perdoa-
mos aos outros,  à Vida, 
ao que, afinal de contas, 
chamamos “destino”, po-
bre de nós!

Tudo passa; mas fica 
em nós, lá no fundo, as 
chamadas lembranças. 
Fortes e intensas, nos 
habitam a alma e os can-
tos mais fundos da nossa 
memória, não há como 
nos livrarmos delas, en-
solaradas ou agudamente 

tristes.
E ,por esses dias nubla-

dos, não há como me li-
vrar da lembrança de mi-
nha mãe tocando teclado 
ou flauta , os olhos muito 
verdes, o sorriso fácil, 
marcando com o pé o 
compasso, magrinha, tão 
bonita, de  dedos miúdos 
e alma boa. Não me sai 
das narinas o cheiro de 
seu café, sua alegria em 
nos ver e sua voz a me 
dizer: oi, filha, que bom 
que me telefonou...

Repito para mim mes-
ma: tudo permanece.

Lá em nossos labirin-
tos-memória, lá onde se 
guarda o coração, lá nas 
caixinhas pequeninas 
onde se esconde o beijo, 
o abraço, a alegria, a in-
fância, o doce de leite, a 
rosa entre páginas, o sor-
vete na praça, a canção 
antiga. Lá, onde o que é 
apenas nosso está guar-
dado, embrulhado em 
papel de seda, envolvido 
em papel de presente com 
o acabamento de um laço 
de cetim.

A memória humana 
é prodigiosa e faz-nos 
guardar cheiros e gostos 
e associá-los a criaturas 
amadas ou odiadas.

Então, porque começa 
este ventinho à tarde, en-
quanto escrevo esta crô-
nica, porque sei que vi-
rão os dias de um inverno 
frio, já tiro as minhas 
caixinhas  dos escaninhos 
da memória. Delícia será 
abrir uma por uma  e en-
contrar, outra vez, meus 
amigos da infância, meus 
cadernos de tarefa, meu 
Lobato de muitas histó-
rias, meus vestidos de 
organdi. Que bom será 
correr novamente pelas 
ruas calçadas de parale-
lepípedos da cidade onde 
nasci, da voz de meu tio 
Ariovaldo, dos meninos 
com os quais eu adorava 
jogar futebol e que bom 
me lembrar de que havia 
cinema aos domingos em 
um tempo sem televisão.

Lembranças são como 
os pássaros: voam, pas-
sam, mas enchem os nos-
sos olhos de água.

• Esther Rosado é pro-
fessora de Literatura e 
Redação e autora de ma-
terial didático para  cur-
sinho e Ensino Médio. 
E-mail: estherosado@
uol.com.br

Cesira Papera, 50, Jacareiense, Professora 
de História, Língua e Cultura Italiana do Circolo 
Italiano”LEONARDO DA VINCI” , Palestrante e 
Pesquisadora de Patrimônio Cultural e Genealo-
gia e trabalha no Arquivo Público do Estado de 
São Paulo.

http://patrimonioculturajacarehy.blogspot.com

Patrimônio Cultural

Vitória
Mais uma vez, depois de diversas decisões 

que lesaram cidadãos até mesmo em casos 
de petição de medicamentos, uma decisão 
do Tribunal de Justiça de São Paulo corrigiu 
decisão da Vara da Fazenda de Jacareí, favo-
recendo um aposentado que entrou na Justi-
ça contra o aumento do IPTU 2013. Fato é 
que isto representou uma vitória importante 
na batalha popular pela redução do aumen-
to abusivo do imposto. Com o precedente, 
a tendência é que outros cidadãos protestem 
na Justiça sua insatisfação com o aumento e 
o veneno se volte contra o exator, no caso, a 
Prefeitura, que já deve estar gastando o di-
nheiro arrecadado com impostos já pagos.

Improbidade
Vale notar exemplo da taxa de lixo de 1999, 

que, mesmo 15 anos depois, obteve decisão 
final favorável a uma pequena parcela de 
contribuintes que contestou a cobrança. Se a 
situação se repete com o IPTU, o dano cau-
sado aos cofres públicos após possível deci-
são final favorável aos contribuintes (seja lá 
depois de quanto tempo) poderia até confi-
gurar improbidade administrativa. Veremos 
por quais campos de batalha a Guerra do 
IPTU vai passar.

Internet
A presidente Dilma sancionou o Marco 

Civil da Internet, uma lei que irá regulamen-
tar a utilização, direitos e deveres no uso da 
Rede Mundial de Computadores. A lei entra 
em vigor após meses de discussão e impõe 
uma clara vitória da visão petista de gover-
no. É uma lei importante e necessária, contu-
do. Ainda resta um debate a repeito de como 

será regulamentado o acesso, por governo e 
empresas, a dados de usuários, o que carac-
terizaria invasão de privacidade. O temor de 
alguns setores da sociedade é de que se tran-
firam os poderes de espionagem e controle 
de conteúdo dos Estados Unidos (cuja prática 
motivou a aceleração da aprovação do Mar-
co), para o Governo Brasileiro.

Engano
Aliás, se você ainda acha que o Brasil é um 

país-irmão, ou país-amigo dos Estados Uni-
dos, é melhor rever seus conceitos, e perce-
berá que a espionagem norte-americana, ape-
sar de ofensiva, é ao menos compreensível. 
Afinal, a diplomacia brasileira desde 2003 
posiciona nosso país em favor de nações de-
claradamente inimigas dos EUA, como Irã, 
Síria, Venezuela, etc. A sorte é que não há 
mais tanta vantagem comercial em ser amigo 
do país norte-americano, até porque o Brasil 
tem desenvolvido, por si só, uma capacida-
de de sustento próprio. Fato é que a Ordem 
Mundial está em choque. 

Mudança
Diante da instabilidade econômica que se 

prenuncia no país, porém, nada é certo e, 
agora podemos dizer, nem a reeleição de Dil-
ma – o que parecia incontestável até o co-
meço do ano. As ruas e o bolso do povo co-
meçam a tomar contornos de indignação. A 
violência policial, aumento da criminalidade 
e a irremediável incapacidade do governo de 
inspirar ordem ao caos são outros elementos 
que estão chegando à percepção popular. O 
clima de “não aguento mais” deverá inspirar 
a briga pelo poder após a Copa do Mundo – 
outro motivo claro de insatisfação geral.

Genealogia da família Del Mônaco

A Família dos professores HUGO E JAY-
ME DEL MONACO (falecidos)

PASCHOAL DEL MONACO  nasceu na 
cidade de São Clemente, em Caserna (Itália), 
em 17 de maio de 1876 e morreu em Lorena, 
em 22 de abril de 1967.

Era casado com MARIA JOANA BRAN-
CATTI DEL MONACO, que nasceu em Nerac 
(França), em 31 de outubro de 1849 4 morreu 
em Lorena em 8 de agosto de 1958. Desem-

barcaram no Brasil no final do século dezeno-
ve, casaram-se e foram morar em Caçapava, 
mudando depois para Lorena.

Na foto abaixo o número 1 é Paschoal e 2 
Maria Joana

Tiveram 16 filhos (identificar pelos núme-
ros):  Afonso(3); – Vicente  – Carlos; – padre 
José (10); -  padre Nelson Carlos (7); – Maria 
Faustina (4); – Zuleica (faleceu aos 4 anos de 
idade);  José Oswaldo(5); – Maria Irene (6); – 
Jayme (8); – Maria  Evelina (9); – Antônio(11) 
; – Elza (12);  – Hugo(13) ; – Télio (14); e uma 
que nasceu morta.

AO ME DEPARAR COM O ESTADO 
EM QUE SE ENCONTRA NOSSO PATRI-
MÔNIO ARQUEOLÓGICO, ME BATE A 
VONTADE DE REVELAR O QUÊ RES-
TOU DESTE PATRIMÔNIO EM JACA-
REÍ.

O Patrimônio Cultural foi negligenciado 
historicamente no Brasil e em particular na 
cidade de Jacareí. O histórico de classe di-
rigente dominante, fundamentada em cul-
tura política de exploração do bem natural 
e público em proveito das publicidades e 
propagandas fantasiosas e enganosas, nos 
demonstra o quanto possa se configurar atu-
almente, a citada classe, pelo desprovimento 
de mecanismos de reconhecimento acerca 
da importância da historicidade Jacareiense, 
que sempre permeou o contexto político so-
cial, o desenvolvimento econômico da cida-
de e o reconhecimento do pleno exercício da 
cidadania no âmbito da proteção e preserva-
ção do Patrimônio Cultural.

 
O Patrimônio Histórico Cultural pode his-

toriar a trajetória Jacareiense e os bens ma-
teriais podem contar a trajetória da ocupação 
do espaço regional. A preservação de terri-

tório detectado como zona arqueológica, a 
manutenção deste como legado cultural, sua 
utilização parcial como Parque Arqueológi-
co com núcleos de pesquisa científica e de-
senvolvimento de programa socioeconômico 
para aproveitamento destes; proporcionaria, 
com cientificidade a inserção do reconheci-
mento do sujeito étnico indígena na forma-
ção de uma identidade cultural legítima e  
fortalecida ao homem do Vale do Paraíba; 
bem como uma via de aproveitamento e uso 
do solo que garantisse a sustentabilidade do 
planejamento urbano e, enfim uma aliança 
entre patrimônio cultural, ciência, desenvol-
vimento econômico e turismo.

Por meio da análise das camadas geológi-
cas que comportam os sítios arqueológicos, 
seria possível retroceder e percorrer os perí-
odos históricos, bem como mapear as etnias 
que povoaram a região, observando costumes 
e sistemas sociais. Possível seria através de 
uma leitura urbanística entender o processo 
de invasão do colonizador submetendo e acu-
ando os povos originários, mapear qual era a 
posição geográfica desses povos e modos de 
interação com o meio ambiente. Reconhecer 
os espaços onde se assentaram os primeiros 
colonos, vilas, capelas e igrejas construídas.

Mas em nossa 
cidade a pre-
servação não 
foi considera-
da, dado o des-
provimento de 
reconhecimen-
to de tal Patri-
mônio e assim 
vimos nossos 
sítios arqueo-
lógicos serem 
aterrados, lotea-
dos e o quê nos 
restou foram os 
fragmentos que 
talvez possam 

relatar um pouco da grandiosidade da civili-
zação dos povos que já se encontravam aqui, 
quando chegaram os colonizadores domina-
dores portugueses.

Pedra memorial ao 
nosso Sítio Arqueológico 
Vila Branca
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Como já é tradição no mês 
de Maio, o Sincomerciários 
(Sindicato dos Comerciários 
de Jacareí) realiza uma grande 
premiação para os funcioná-
rios do comércio filiados ao 
Sincomerciários, em homena-
gem ao Dia do Trabalho. As 
premiações serão feitas no dia 
25 de Maio, das 10h às 14h, no 
Ginásio do Ponte Preta.

E, para que a premiação 
ocorra com tranquilidade, o 
Sincomerciários divulga o re-
gulamento para recebimento 
das premiações do Mês do 
Trabalho:

Os Requisitos Preliminares 
são: a) Ser funcionário da ca-
tegoria comerciária das cida-
des de Jacareí, Santa branca e 
Igaratá; b) Estar registrado em 
carteira profissional na cate-
goria, em período não inferior 
a 30 dias; c) Não exigência 
de ter registro no cadastro da 

Sincomerciários divulga critérios para premiação
entidade como sócio de 
que possui carteirinha, 
apenas provar ser co-
merciário com car-
teira assinada; d) Na 
entrada do evento 
onde será realizada 
a festividade relati-
va ao mês do traba-
lhador (1º Maio), 
func ioná r ios 
desta entidade 
entregarão aos 
par t ic ipantes 
membros da ca-
tegoria e aptos a 
participarem e 
receber premia-
ções caso sorte-
ados, as mesmas 
informações tendo 
estes total ciência 
de suas obrigações; e) Os par-
ticipantes deverão retirar com 
os funcionários desta entidade 
o informativo e seu número 

para sorteio, assinar em livro 
de inspeção, constando seu re-
cebimento e para conhecimen-
to de todos.  

Os membros da categorias 

comerciaria das empresas 
Atacadistas e Varejistas, 
com exceção dos apo-

sentados da categoria 
no exercício da pro-
fissão, representadas 
por esta entidade não 
terão quais direitos 
a reivindicar, tanto 

sua participação nos 
eventos sociais feitos 
por essa entidade, como 
nas premiações ofereci-

das, diante das seguintes 
situações conforme Estatuto 
Social da Entidade, conforme 
seu Capitulo IV: I - Ter capa-

cidade para exercer 
direitos e assumir 
obrigações, direta-
mente ou por seus 
representantes; VII 

- Prestar lealmente informa-
ções sobre assuntos que lhe 
digam respeito, quando julga-
das necessárias pela Diretoria; 

VIII - Manter-se em dia com 
suas obrigações pecuniárias 
perante o sindicato; e  Capitulo 
V, Artigo 30- São direitos dos 
sócios, somente exercitáveis se 
em dia com os seus deveres e 
obrigações perante o sindica-
to, “quanto ao pagamento das 
contribuições confederativas 
e assistenciais”; I - Usufruir 
as prerrogativas fixadas nes-
te estatuto e demais normas 
infra estatutárias aprovadas, 
podendo perante os órgãos de 
administração fazer valer seus 
direitos; II - Usar e gozar dos 
serviços que o sindicato prestar 
aos sócios em geral; III - Par-
ticipar das atividades promo-
vidas pelo sindicato; IV - Des-
frutar de todas as dependências 
que o sindicato depuser aos 
sócios em geral; V - Participar 
das assembleias, votar e ser vo-
tado, respeitadas as restrições 
constantes deste estatuto;

Os membros da categoria 
comerciaria que exerceram 
seus direitos legais de se opor 
às contribuições estatutárias 
e estipuladas em convenções 
coletivas nos prazos previs-
tos na última, não farão parte 
dos beneficiados das seguintes 
premiações: a) 10 prêmios de 
500,00 Reais e dinheiro, de-
positado em conta corrente ou 
poupança indicada pelo titular 
da premiação, onde seus rece-
bimento só será feito poste-
riormente comprados os requi-
sitos anteriormente propostos, 
oferecido pelo Sindicato dos 
Empregados no Comercio de 
Jacareí; b) 1 (Uma Moto Zero 
Quilometro) CG125 FAN ou 
valor correspondente de outra 
moto, ofertada pela Federação 
dos Empregados no Comer-
cio do Estado de São Paulo, 
através de seu presidente Luis 
Carlos Motta.

O presidente da Federação dos Empregados no Comércio de 
SP, Luis Carlos Motta, e Luis Urubatan, do Sincomerciários de 
Jacareí

Acontece nos dias 26 e 27 de 
Abril e no dia 9 de Maio a apre-
sentação do espetáculo “Cora 
Coralina”, encenado pela Cia 
Teatro do Interior, de Jacareí. 
A  peça,  baseada na obra da es-
critora brasileira que dá nome à 
produção, conta com o apoio da 
Fibria, por meio da LIC (Lei de 
Incentivo à Cultura) e será apre-
sentada gratuitamente.

O monólogo, interpretado por 
Ana Maturan,  foi inspirado em 
recortes das passagens autobio-
gráficas da literatura de Cora 
Coralina e conta com roteiro 
dos irmãos Mallu e Luciano 
Santiago e direção de Marilda 
Carvalho com supervisão de 
José Rubem Siqueira.  Com a 
utilização de diversas mídias, o 
espetáculo tem como proposta 
criar uma experiência multis-

Cora Coralina é tema de 
teatro em Jacareí

sensorial na plateia, levando o 
público para o mundo de Cora 
Coralina com projeções de ví-
deo mostrando a infância da 
autora.  

Nos dias 26 e 27 de Abril o 
espetáculo será apresentado às 
20h no Espaço EducaMais Cen-

tro localizado na Rua Alfredo 
Schurig, 20. No dia 9 de Maio 
a apresentação acontece às 19h, 
no Espaço Viva Vida, localiza-
do na Rua Itapira, 260, Jardim 
Mesquita. É aconselhável che-
gar com 1h de antecedência 
para retirar os ingressos.
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Emmanuel Jacareí promove 
a apresentação do Teatro Es-
pírita Além da Vida. A peça, 
psicografada por Chico Xa-
vier e Divaldo Franco, tem 
direção de Renato Prieto, 
que participou do filme Nos-
so Lar.

A apresentação acontece 
no dia 17 de Maio às 19h na 
Fraternidade Espírita Cristã 

Teatro “Além da Vida” 
acontece em Maio

Batuíra, lo-
calizada na 
Rua Gui-
do Martins 
M o r e i r a , 
146, Jardim 
Santa Ma-
ria. Mais in-
formações 
pelo telefo-
ne 99123-
1277.

No dia 9 de Maio terá iní-
cio o 9º Encontro de Casais 
da Igreja Presbiteriana de 
Jacareí. O evento acontece 
do dia 9 de Maio ao dia 15 
de Junho. Durante os encon-
tros acontecerão palestras, 
dinâmicas, sorteios, dia da 
beleza, lanches e as inscri-
tas receberão um enxoval. 

Os Encontros serão reali-
zados todas as sextas-feiras, 
às 15h, na Igreja Presbite-
riana de Jacareí que está lo-
calizada na Rua XV de No-
vembro, 247, Centro. 

Mais informações pelo te-
lefone: 3951-5320.

9º Encontro 
de Casais 
tem início 
em Maio

Apontado como um dos me-
lhores nomes do rap nacional, 
Projota, tem o dom de fazer rimas 
e melodias. Suas canções estão na 
boca de qualquer pessoa que cur-
ta o segmento. Projota começou 
a ganhar fama nas batalhas de 
MCs, onde venceu quatro vezes a 
batalha da Santa Cruz e três vezes 
a Rinha dos Mcs.

Aos 12 anos, Projota foi in-
fluenciado por um tio a fazer 
parte do universo do rap. Seu pri-
meiro nome artístico foi JT, mas 
como existiam muitos com esse 
pseudônimo, resolveu mudar. O 
nome Projota é a junção de “pro” 
de profissionalismo e “Jota, ini-
cial do seu primeiro nome, que é 
José Tiago Sabino Pereira.

Entre as músicas que mais fi-
zeram sucesso em 2006 e 2008 
estão “O Poeta”, “Ela” e “Avo-
adão”. No ano de 2008, Projota 
lançou a música e o videoclipe 
de “Acabou”, que rapidamente 
alcançou mais de 400 mil visua-
lizações. Em 2009, ele lançou seu 
primeiro EP, com o título “Carta 
aos Meus”.  As faixas destacadas 
do disco são “Rato de quermes-
se”, “O rap em ação” e “Véia”, a 
última fazendo referência a sua 
mãe, que faleceu quando ele ti-
nha 7 anos de idade. 

Os ingressos estão sendo ven-

Projota faz show na Cenário 
em véspera de feriado

didos com desconto para pessoas 
que levarem 1kg de alimento não 
perecível no dia do show. Pista 
R$ 25 (meia) – 2º Lote e  Cama-
rote R$ 50 – 1º Lote.

Pontos de venda - Jacareí: 
Vahlent Board Shop - Av. Siquei-
ra Campos, 51 – Centro; Canal 1 
- R. Sargento Acrísio Santana, 45 
– Centro; Art Rock - Jacareí Sho-
pping. São José dos Campos: 
Trarxa Rock – Centro; Trarxa 
Rock - Vale Sul

Além da venda online que 
acontece através do site www.
queroingressos.com, sendo pos-
sível parcelar no cartão de crédito 
em até 12 vezes. 

Infs: 3014-5481 (horário co-
mercial) ou pelo site www.cena-
rioshow.com.br . A Cenário fica 
na Avenida Malek Assad, 1509 
- Jacareí.
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Veja a cobertura completa dos eventos sociais em:

facebook.com/InezValeziSociais

Willian Roggles re-
cebe Edna Toledo, 
Bianca Roggles , 
Mari lda Serrano, 
Francisca Gil, Car-
men Inez Machado, 
Neusa Toledo, Adi-
lia Souza e Jéssica 
e Anna Dennz com 
Café Fashion na 
nova sede de WR 
Modelos

A escola  SKILL IDIOMAS (3952-6699), promoveu  a  festa “AMERICAN PARTY”  com a banda 
Nowfly ,com a participação de mais de uma centena de teens, que aproveitaram a noite

O deputado Helio Nishimoto recebeu na quinta-feira dia 24, 
alunos da Fatec Jacareí, que levaram um abaixo assinado 
com reivindicações para o melhor aproveitamento tecnólo-
gos no mercado de trabalho. O deputado se comprometeu 
a apresentar a petição ao governo do estado O prato será truta grelhada O famoso cantor Marcelo Serrano vai animar o jantar

Leandro

Leandro e família

Douglas e Gicevani

Bráz e Tereza

Ruy, Solange e Rayssa

Rodrigo

Os avós maternos Rosângela e Jairo com Vitor
Jairo, Rosângela, Melissa, Alex, Ana Olívia,  madrinha de 
batismo e Vitor

O bebê Vitor Araújo Melo de Souza, trouxe muitas alegrias 
com sua chegada

Nasceu o garotão Vitor Araújo Melo de Souza na quinta-feira dia 17, às 14h56 com 3,740 kg e 50 cm no Hospital São José em São José dos Campos. Ele é filho de Melissa e Alex e 
neto dos avós maternos Rosângela e Jairo e os avós paternos Lúcia e José (em memória). Saúde e felicidade!

A DDA Modas - O Rei do Plus Size (3952-4790) comemorou 1 ano de atividade com 
delicioso coquetel no sábado dia 12. Douglas e Elen, proprietários da loja receberam 
amigos e convidados com alegria e simpatia. Veja momentos:

A Associação Humanitária 
Amor e Caridade realiza o 3º 
Dançando com o Coração. O 
evento contará com um show 
do cantor e compositor jaca-
reiense Marcelo Serrano. O 
cardápio da noite inclui truta 
grelhada, acompanhamentos, 
sobremesa, cerveja, refrige-
rante e água (leve o destilado 
ou vinho e taça de sua prefe-
rência).

O jantar acontece nesta 
sexta-feira, dia 25, a partir 
das 21h, no Clube de Campo 

3º Dançando com o Coração é nesta sexta
Trianon. O clube está locali-
zado na Avenida Japão, 104, 
Jardim Marister. Os ingressos 
serão vendidos na hora. Mais 
informações: 3951-0199.

Manuela Fulfaro, fez 5 anos na terça-feria dia 15. Ela é filha 
de Mariana Arantes. Parabéns!

Domingos Sávio de Amorim fez aniversário no domingo 
dia 30 de Março. Recebeu muitos abraços dos parentes e 
amigos. Parabéns garoto!

Chá da Adhonep

A Adhonep - Associação 
dos Homens de Negócio, re-
aliza evento especialmente 
preparado para empresárias, 
profissionais de sucesso e 
mulheres atuantes na socie-
dade.

A preletora durante o chá 

será a advogada e empresária 
Silvana Rennó.

O evento acontece no sába-
do dia 17 de Maio, às 15h00 
no Real Park Hotel. 

O convite custa R$ 30,00.
Informações: 99723-2183 

com Tatiana.

“Quem tem luz própria, incomoda quem está no escuro”
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facebook.com/
semanariodejacarei

O 11º Encontro de Espiritis-
mo de Jacareí acontecerá na Câ-
mara Municipal nos dias 6, 7 e 8 
de Junho. O evento contará com 
a presença dos palestrantes He-
loisa Pires, Magda L. de Abreu, 
Jairo Avelar, Pedro de Campos, 
Afosnso Moreira Junior, Jorge 
Reis, DR. Romário de Araujo 
Mello, Lygia Barbiere Amaral, 
Luis Pellicere e dos cantores 
Allan Vilches e Marina Heck. 

Durante o encontro também 
acontecerá a Festa de Premia-
ção do o 6° Concurso de Con-
tos e Poesias com temática 
espírita. No ano passado o con-
curso teve inscrições de sete 
estados do Brasil, além de uma 
inscrição dos Estados Unidos. 
No total, mais de 70 textos fo-
ram enviados. 

Os interessados podem en-
caminhar mais de um texto, 

No dia 26 de Abril, em 
comemoração aos 150 anos 
de “O Evangelho segundo o 
Espiritismo”, acontece uma 
palestra no Auditório da Câ-
mara Municipal de Jacareí. 
O Orador da noite será o Dr. 
Luiz Gustavo Ramos Mell.

No evento terá exposição 
e sorteios de Obras da Co-
dificação. A Palestra Come-
morativa acontece às 20h e a 
entrada é gratuita.

Encontro de Espiritismo de Jacareí acontece em Junho
porém, é necessário fazer a ins-
crição individual de cada obra. 
O material a ser enviado deverá 
conter duas cópias do texto di-
gitado e impresso, junto com o 
nome dos trabalhos e seus da-
dos pessoais (nome, endereço, 
CEP, telefone, 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 Lucinda Pires, 13, 
Centro (CEP 12.327-290). 

O prazo vai até dia 2 de Maio 
(irá valer a data de postagem). 
Os trabalhos devem ser de au-
toria do candidato inscrito. O 
selecionado também poderá 
ler, ou convidar alguém para 
ler, sua obra o dia da premia-
ção. Mais informações através 
do e-mail carlosmonteoliva@
gmail.com, ou pelo telefone 
(12) 9123-1277.

“O Evangelho segundo o Espiritismo” 
é tema de palestra na Câmara

O Lar Fraterno da 
Acácia realiza no dia 
26 de Abril, das 10 
às 16h mais uma edi-
ção da ação comuni-
tária “Todos Iguais 
Na Fraternidade”. 
A proposta é inten-
sificar os constantes 
esforços pelo resgate 
da cidadania através 
do acesso a direitos 
essenciais a todos, 
indistintamente. 

No dia serão oferecidas: 
orientação jurídica e informa-
ções sobre saúde, educação, 
integração social, respeito ao 
meio ambiente, entre outros. 
Todas as atividades serão ofe-
recidas de forma gratuita.

A Cruz Vermelha de Jacareí 
realiza no dia 28 de Abril, às 
19h30, um Bingo Beneficen-
te. Os prêmios variam de R$ 
100 a R$ 400. O evento será 
realizado no Xico Pizzaria, 
que está localizado na Rua 
Aparício Lorena, 83, Centro. 
Mais informações pelo tele-
fone: 3951-9000.

A Cruz Vermelha é uma 

O Lar Frederico Ozanam 
realiza no dia 4 de Maio o 
“Chá Mater” da entidade. Os 
convites estão sendo vendidos 
por R$ 20, com direito a uma 
xícara personalizada com chá 
da tarde. 

O evento será realizado 
no dia 4, às 16h, na sede do 
Lar Frederico Ozanam loca-
lizada na Rua Pedro Guery, 
145, Centro. Mais informa-
ções pelos telefones: 3958-
7548/98840-8764.

Cruz Vermelha 
realiza Bingo

sociedade de socorro vo-
luntário, autônoma, auxiliar 
dos poderes públicos e, em 
particular, dos serviços mi-
litares de saúde. A entidade 
atua com base em princípios 
fundamentais como: huma-
nidade, imparcialidade, neu-
tralidade, independência, 
voluntariado, unidade e uni-
versalidade.

Ação Solidária 
acontece no sábado

O Lar Fraterno da Acácia 
fica na Rua Cruzeiro, 43, Ci-
dade Salvador. Mais informa-
ções pelo telefone 3962-1994 
ou através do e-mail larfrater-
no@netjacarei.com.br.

Frederico 
Ozanam 
realiza Chá 
Mater

O livro do escritor jacareien-
se Aureliano Sales de Oliveira, 
Caminhos que Conduzem a 
Deus está à venda na cidade. 
A publicação é uma reunião 
de acontecimentos, contos, po-
esias, crônicas e comentários à 
luz da moral Cristã, escritos por 
Aureliano e por autores diver-
sos.

São reflexões, relatos reais 
e textos inspirados que trazem 
uma reflexão sobre virtudes dos 
ensinamentos Cristãos, entre 
elas, e talvez acima de todas, o 
Amor. São 224 páginas que po-

Livro “Caminhos que Conduzem a Deus” 
está à venda em Jacareí

O próximo evento da JAM 
(Jacareí Ampara Menores) 
acontece no dia 4 de Maio. O 
“Bazarzão das Mães” terá a pre-
sença de 12 lojistas e 3 artesãos 
com ofertas e lançamentos por 
preços imperdíveis. O Bazar 
acontecerá das 9 às 14h no salão 
da JAM, localizado na Praça da 
Independência, 126, São João. 

Outros eventos - No dia 15 de 
Maio a JAM realiza mais uma 
viagem, desta vez com destino 
a Olímpia. Os viajores se hos-
pedarão em hotel 5 estrelas. O 
passeio inclui pensão completa 

Bazar da JAM acontece em Maio
e parque aquático. 

Em Junho, às vésperas da 
Copa do Mundo, a JAM reali-
zará a Noite Brazuca. O evento 
será realizado no Trianon Clube, 
das 21 às 1h, com participação 
do grupo Q. Sambão. O traje 
é livre e o cardápio terá pratos 
especiais para a ocasião, como 
Arroz Itaquerão, Farofa Mara-
canã e Picadinho Mineirão.

O tradicional Chá da Soli-
dariedade da JAM acontece 
no dia 30 de Julho no Ponte 
Preta. Em Setembro a entidade 
realiza a Noite dos Rubis, em 

comemoração ao aniversário 
de 45 anos da JAM. Mais in-

formações pelo telefone: (12) 
2127-1288.

dem ser um presente encoraja-
dor para qualquer pessoa.

Segundo o autor, o livro tem 
sido bastante procurado pelo 
público em geral, mas em es-
pecial por empresas, que com-
pram lotes, doam a instituições 
beneficentes para que estas pos-
sam revender e obter os lucros 
para seu sustento. Esta iniciati-
va é incentivada por Aureliano, 
que sempre trabalhou na cida-
de com apoio a instituições do 
tipo, além do movimento pró-
família. 

O livro Caminhos que Condu-

zem a Deus pode ser encontrado 
na banca de revistas localizada 
na Avenida Pensilvânia, 654 (de 
segunda a sexta-feira das 9 às 

12h e das 13 às 18h e aos sába-
dos das 9 às 12h). Informações 
pelos telefones: 3951-2034 e 
98129-9887.
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O STPMJ (Sindicato dos 
Trabalhadores Públicos Muni-
cipais de Jacareí), em conjunto 
com o SINDSAAE (Sindicato 
dos Trabalhadores do Sistema 
Autônomo de Água e Esgoto), 
realizou na terça-feira, dia 22, 
uma assembleia geral com os 
funcionários para tratar sobre 
o reajuste de 6,75% aprova-
do para todas as categorias. 
Devido à reclamada falta de 
diálogo com a Prefeitura, os 
funcionários públicos decidi-
ram pela continuidade do es-
tado de greve e anunciaram a 
realização de um protesto em 
Maio.

Os protestos terão início no 
dia início no dia 8 de Maio, às 
16h, com concentração no Pá-
tio dos Trilhos. Os trabalhado-

Funcionários públicos 
anunciam protestos

res exigem salários melhores, 
condições dignas de trabalho 
e defesa da qualidade do ser-
viço público. 

De acordo com o STPMJ foi 
decidido ainda o contato com 
representantes de entidades 
de classe, como “Amigos de 
Bairro”, igrejas e movimen-
tos populares “para discussão 
de como a falta de diálogo do 
prefeito com representantes 
dos trabalhadores repercute 
no sucateamento do serviço 
público”.

Através da Secretaria de Co-
municação, a Prefeitura optou 
por não comentar o assunto ao 
Semanário. A Administração 
também impede que os depar-
tamentos públicos subordina-
dos a ela o façam.

Após passar por inúmeros 
problemas na saúde pública 
de Jacareí o cadeirante Fran-
cisco Carlos Alexandre (mais 
conhecido como “Xico”), fun-
dador do Grupo de Itinerante 
Pensando na Acessibilidade 
(GIPA) está promovendo uma 
campanha para angariar fun-
dos para realizar uma operação 
de catarata na rede particular.

Francisco conta que há mais 
de um ano ele enfrenta a “de-
sorganização, a falta de com-
petência e de respeito pelo ser 
humano” na saúde pública de 
Jacareí. “Me mandaram fazer 

Cidadão sente-se mal atendido 
pela Saúde do município

exames aqui e em São José 
dos Campos. Os documentos 
se perderam e tive que refazer 
tudo”, conta. Apesar de enfren-
tar dificuldades de locomoção 
e dificuldades financeiras, Xico 
conseguiu realizar os exames, 
mas, ao final do processo, des-
cobriu que eles não era neces-
sários para a realização da ci-
rurgia.

“A quem recorrer? A quem 
reclamar? A quem pedir agi-
lidade, se não temos voz para 
isso? Como eu, quantos ci-
dadãos estão passando pelo 
mesmo descaso? A vontade é 

gritar ao mundo, que isso não 
pode continuar, o povo merece 
respeito não humilhação, é o 
mínimo que temos que exigir”, 
desabafa Francisco.

“Por incompetência, irres-
ponsabilidade e, o mais triste, 
o descaso com pessoas que de-
pendem de nossa falida saúde 
pública, voltei à estaca zero. 
Estou com a vista totalmente 
bloqueada, vendo somente vul-
tos e vou ter que começar tudo 
de novo”, declara. Para conti-
nuar o processo para a realiza-
ção da cirurgia Xico começou 
uma campanha solicitando que 
pessoas colaborem com algu-
ma quantia para que ele possa 
ser operado na rede privada. 

Através da Secretaria de Co-
municação, a Prefeitura optou 
por não comentar o assunto ao 
Semanário. A Administração 
também impede que os depar-
tamentos públicos subordina-
dos a ela o façam.

Quem tiver interesse em aju-
dar pode entrar em contato pelo 
telefone (12) 98127-8194.

Assimbleia realizada na semana passada definiu “estado de greve”

Acima, imagens da Santa Casa, 
denunciadas recentemente. Abaixo, 
sede do SIM (Sistema Integrado de 
Medicina)
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A construção do novo 
acesso do Educa Mais Nova 
Esperança tem chamado a 
atenção de munícipes e au-
toridades. A obra, que pa-
recia estar quase finalizada 
há alguns dias, está sendo 
refeita por funcionários 
da Prefeitura. “A prefeitu-
ra contratou uma empresa 
pra construir o acesso, pa-
gou quase R$ 150 mil. Mas 
agora, a empresa nem che-
gou a concluir o trabalho e 
os funcionários da prefei-
tura estão quebrando para 
refazer”, relata o comer-
ciante, Marcos Silva.

O vereador Edgard Sa-
saki está acompanhando a 
obra e também questiona a 
mudança. “A obra está so-
frendo diversas alterações. 
Parece que não teve projeto 
inicial, porque estão tendo 
que refazer tudo. Eu não 

Vereador questiona 
mudanças nas obras do 
EducaMais N. Esperança

sei se a Prefeitura já pagou 
a empresa, mas gostaria de 
saber se eles vão ressarcir 
a Prefeitura por ter que re-
fazer o serviço”, declarou.

A moradora Maria das 
Graças questiona o motivo 
da contratação da empresa: 
“Se a prefeitura tinha fun-
cionário pra fazer o servi-
ço, por que contratou uma 
empresa? Agora a empresa 
largou o serviço e a Prefei-
tura está tendo dois traba-
lhos, o de tirar as calçadas 
e tudo que a empresa tinha 
feito e o de fazer tudo de 
novo”.

Através da Secretaria de 
Comunicação, a Prefeitura 
optou por não comentar o 
assunto ao Semanário. A 
Administração também im-
pede que os departamentos 
públicos subordinados a 
ela o façam.

Área do acesso, antes, com calçada construída...

... e, agora, teve a calçada removida

Teve início na terça-feira, 
dia 22, a Campanha Nacio-
nal de Vacinação contra a 
gripe A (H1N1) e gripe co-
mum, que terá como tema 
“Vacinação contra a gripe: 
você não pode faltar”. Este 
ano o Ministério da Saúde 
deverão receber a vacina 
crianças de 6 meses a me-
nores de 5 anos. No ano 
passado, o público infantil 
foi de 6 meses a menores 
de 2 anos. O objetivo do 
Governo Federal é proteger 
tanto as crianças que rece-
bem a dose como os grupos 
vulneráveis que convivem 
com elas. 

Além das crianças, pode-
rão receber a vacina idosos 
(acima de 60 anos), gestan-
tes (qualquer período da 
gestação), puérperas (mu-
lheres com até 45 dias após 
o parto), indígenas, presidi-

Jacareí inicia campanha de 
Vacinação contra a H1N1

ários, pacientes com doen-
ças crônicas, pessoas com 
indicação médica e profis-
sionais da saúde. A vacina 
é indicada para todas as 
pessoas, mesmo para quem 
já foi vacinado no ano pas-
sado. As pessoas que têm 
alergia a ovo ou estejam to-
mando algum medicamento 
devem procurar orientação 
médica para saber se po-
dem tomar a vacina.

Para tomar a vacina, os 
munícipes que 
fazem parte dos 
grupos definidos 
deverão procurar 
as Unidades Bá-
sicas de Saúde, 
das 8 às  16h, 
com a carteira 
de vacinação ou 
documento com 
foto. Se necessá-
rio, deverão le-

var também o comprovante 
ou recomendação médica. 

No sábado, dia 26, a cam-
panha será intensificada em 
Jacareí. Todas as Unidades 
Básicas e Saúde e o SIM 
(Serviço Integrado de Me-
dicina) estarão funcionando 
para atender as pessoas que 
pertencem o grupo deter-
minado pelo Ministério da 
Saúde. O telefone da Cen-
tral de Imunização para in-
formações é o 3955-9635.

No facebook:
www.fb.com/ 

semanarioonline
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IMÓVEIS
ALUGO APTO  MARANDUBA
Temporada 2 Dor,Ar cond.  
1Suite,gar p/2 veic., a 300 mts 
da praia, prox. superm.
Tel:99745-1705 (vivo)               
98190-2024 ( tim).________________
ALUGO SALAS COMERCIAIS
C/wc,recp,sl de esp.wc,inter. 
Tel: 3952-4312 / 99713-5454_________________
VDO SOBRADO JD PRIMAVERA
Cond.fechado, 2 suites, 2 vagas 
cobertas, lazer completo. 
R$ 280 mil .
Tel: 981807828.________________
VENDO SOBRADO COND.FIORI
Cid. Jardim,117m²,2suit,3wc, 
quintal c/churrasq,coz.planej
Tel: 981295857(c/prop)________________
VENDO APTO TORRES DO PAR-
QUE
01 st + 01 dorm, 200mil. 
65m2. Sl de festas, churr.
Entrega Dez/14 (aceito carro) 
Tel: 99603-9602/98116-3580________________
SOBRADO COND. FECHADO
Pq. California, Resid Veneza, 
2Q, coz plan, lavabo, sala c/
sanca em gesso, 2 garag cob, 
churrasq, pintado e reforma-
do, cond. R$200,00 c/ água. 
R$185.000,00 Dir. c/ proprie-
tário. Estudo proposta.
Tel: (12) 9-9745-4858_________________
CRISTAL PARK SOBRADO 212M
3 dorm, 1 suite, churrasqueira, 
piscina, armarios, aceit troca.
Tel:. 98115-6999/7812-2122_______________
VENDO CHÁCARA EM IGARATÁ
Casa 115 m²,chácara 2230 m²
Tel.: (12)98116-3700 _________________
PASSO PONTO OU ARRENDO 
PIZZARIA
C/ forno a lenha, freezer, me-
sas, recem-reformado.
Tel: 99128.5881/98127.2925_________________
     A   L   U   G   A    -    S   E
* 01 Comd, S.Terezinha S/G
* 02 Comd ,P.S. Antônio S/G 
* 02 Dorm R. S.TerezinhaC/G
* 02 Dorm. P. S Antônio S/G
* 01 Dorm Nova Jacareí S/G
* 01 Dorm. Jdm do Vale C/G
* 02 Dorm. Jdm do Vale C/G
* 01 Dorm. Jd.Vera Lucia S/G
* 03 Dorm. Jd.Mesquita C/G
* Galpão Comer.Pq. Meia Lua
* Galpão Comer.J. Vera Lucia
Tel.: 3951-5355 / 99713-2945_________________
ANDRÉ BARROS Creci 107325
 - Locação comercial centro:
2 amplas sl, c/ varanda, 3 qt, 2 
wc, cozinha ampla, 2 áreas de 
serviço, sobreloja. R$ 4 mil.
 - Ponto comercial 300m2 
de área construida e 600m2 
de terreno, garg p/ 6 carros. 
R$ 5 mil.
 - Salão comercial c/ 2 wc,  5 
vagas car. 90m2. R$ 2,5mil.
 - Locação residencial:
Jd. Emilia, 2 qt, 1 suite, sl, coz, 
lavanderia coberta, garag p/ 2 
carros, quintal. R$ 850,00.
 - Jd do Vale, 2 qt, sl, coz e 
garag. R$ 600,00
 - Apto Villa Branca, 2 qt, sl, 
coz, planejada (lazer comple-
to, garag c/ carro) R$ 900,00 
incluso condomínio.
Tel:. 3953-5394 / 99703-0441_______________
OPORTUNIDADE DE TERRENO
Jd. Marquês, meio lote, 3 cô-
modos levantados e murado. 
R$ 85 mil, próx ao centro.
Tel.: 9 8827-6485._______________
ALUGA-SE APTO PQ. FLORES
Reform., gar. cob., box, grades, 
4º andar. Bx condominio.
Tel.: 3953-3705/ 98177-2764_________________
VENDO CASA NO JD. NOVA 
ESPERANÇA.
2 quartos, sala, cozinha, ba-
nheiro, garagem.Doc p/ finan-
ciamento em andamento.
Tel.: 3351-3581/ 98817-6291_______________
ALUGO CASA PRÓX AO FORUM
R: Paulo Costa, 18. 1 recep am-
pla, 3 salas, 2 wc, comercial.
Facil estacionamento.
Tel.: 98881-9100/98178-0113_______________
VENDO APTO CARAGUÁ
Ed. Sumaré - Lado Forum, 3 
dorm, 2 wc, 2 sacadas, gar.
Tel.: 98881-9100/98178-0113________________
VENDO APTO 3 DORMITÓRIOS
Jd Emília, suite,elevador,próx 
a mercado,padaria,aceito fi-
nanciamento, R$180 mil.
Tel.:99713-5678_________________
VENDO OU TROCO
Casa, Cond Sta Tereza, 4 qt, R$ 
550 mil por casa de maior valor 
no Cond Coleginho/Villas de 
Sant’anna. Creci: 106.879
Tel.: 98110-3506/3023-0848________________
COND. BELLA VITTÁ
Lote 10x25m2. Valor R$ 58 
mil + saldo devedor. Aceito 
proposta.
Tel.: 99792-9508 dir. prop________________
ALUGO SALA EM CONSULTÓ-
RIO.
Nas terças e quartas-feiras 
para Psicóloga ou Fonoaudi-
óloga.
Tel.: 98814-7256________________
VENDE-SE CASA STA. MARINA
2 quartos, sl, coz., 1 banheiro, 
garagem p/2 vagas. Aceita-
mos negociação c/ terreno. 
165 mil.
Tel: 98226.4057

VL. EUROPA 2 DORM, SACADA
1 vaga, 145 mil.
Tel: 3019-1351________________
TER. COMERCIAL RUA CENTRAL
10X40 
Tel: 3019-1351________________
“TERRAS DE SANTA CLARA” – 
RESERVA ESPECIAL 
LOTES C/ ± 700 m² prontos p/ 
construir - R$ 360.000,00. 
CRECI 24.352-J
Tel.: 7814-4135________________
LOCAÇÕES:
1.APTO C/ 02 DTS: Jd. Sta. 
Maria R$ 650,00 
2.APTO C/ 02 DTS: Jd. Luiza 
R$ 600,00
3.PRÉDIO COMERCIAL P/ 
LOCAÇÃO – Prox. Av. Senador 
J. Miguel 
A.T. = 1.600 m² - A.C. = 520 
m² - c/ 09 Salas – WCs
Recepção – Salão c/ +- 100 
m² - Aluguel: R$ 10.000,00
CRECI 24.352-J
Tel.:3953-1555 ________________
TERRENOS TERRAS DE SÃO JOÃO 
– (OPORTUNIDADE 04 LOTES) 
A PARTIR DE 250 m² = R$ 
55.000,00 à vista. 
CRECI 24.352-J
Tel.: 39531555 / 997116326_________________
VENDO CASA CENTRO COMERC
Serve para moradia e uso co-
mercial. Troco por terreno. 
Tel.: 9.9151-1757________________
VENDO APARTAMENTO
No centro, ao lado do Forum 
ou alugo.
Tel.: 9.9151-1757________________
ALONÇO IMÓVEIS Creci:68.128
Locação Residencial:
Jd Maria Amélia 1dorm R$ 
480,00 
Jd. Paraíso 2dorm R$ 580,00 
Jd Be la  V is ta  2dorm R$ 
600,00 
Jd Emilia 2dorm R$ 600,00 
Pq dos Príncipes 2dorm R$ 
650,00 
Jd Nova Esperança 2 dorm 
R$700,00 
Centro 2 suítes R$900,00 
Chácara Igarapés 3dorm R$ 
900,00 
Locação Condomínio Resi-
dencial:
V i la  d "  I tá l ia  2dorm R$ 
550,00+ cond 
Cond São Miguel  2dorm 
R$600,00 +cond 
Mirante da Serra 2dorm R$ 
683,00 +cond. 
Jd novo amanhecer R$700,00 
c/ cond. Apto. 
Cond. Sto. Ângelo 2dorm 
R$950,00 c/ cond. 
Cond. Apinajés 2 dor R$ 
1200,00 mobiliado 
Casas à Venda PMCMV: 
Igarapés 1dorm 128MIL 
Jd  Nova  Jaca re í  2dorm 
160MIL 
Pq.  dos Pr íncipes 2dorm 
160MIL 
Jd Nova Esperança 2dorm 
170MIL 
Jd Sta Paula 2dorm 190 MIL 
Aptos à venda: 
Pq das Flores 2dorm 130MIL 
Apinajes 2dorm 160MIL 
Vila Inglesa 2dorm 265MIL 
Arco Iris 3dorm 270MIL 
Casa em condomínio:
C o n d .  A r o e i r a s  2 d o r m 
138MIL 
Cond .  Tu rma l ina  2dorm 
140MIL 
Cond. Rubi 2dorm 156MIL 
Cond .  Esmera lda  2dorm 
160MIL 
Terreno: 
Pq Imperial 137,5m² 48MIL 
Jd Real 551m² 80MIL 
Pq dos Sinos 175m² 100MIL 
C o n d  C r i s t a l  P q  3 0 0 m ² 
195MIL 
www.aloncoimoveis.com.br 
Tel: 3953-6541 / 3952-3138________________
EDIFICIO TRATE CENTER
V e n d o  s a l a  c o m  3 3 m ² , 
banheiro,elevador,prox.Forum, 
Prefeitura,Cartórios,doc. ok. 
R$ 100 mil Ac. Carro
Tel.: 99703-6979________________
VENDO CASA CLUBE  DE CAM-
PO
Av. Est. Unidos, 214
C/ 2 quart, sala, copa, coz, wc, 
lavanderia, garag p/ 2 carros.
Tel:. 3965-2128 / 98830-8800_________________
         OPORTUNIDADES
Imóvel c/ 400m2 - Constru-
ção, 2 Piscinas aquecidas c/ 
hidro, ótimo p/ clínica. Próx. 
Hosp. Alvorada. Exc. localiza-
ção R$ 890 mil.

Chácara espetacular Sta Bran-
ca. Fundo para o rio Paraíba C/ 
5.000m2. Casa sede, 4 dorm, 
completa, piscina, sauna. 

R$ 700 mil.

Sobrado maravilhoso Crystal 
Parque II, repleto armários/ 
coz. planejada, espaço p/ pis-
cina, imperdível. Arquitetura 
moderna. R$ 700 mil (aceito 
imóvel - valor parte pagto).

Cidade Jardim - Térrea, 3 
dorm, ótima localização c/ 
terreno 12x25, garagem vários 
veíc, churrasqueira. Ótimo pre-
ço, apenas R$ 385 mil (troco 
apto - valor).

Oportunidade Sta Maria, 3 
dorm, ótima localização, valor 
R$ 280 mil ou troco p/ imóvel 
Vert Ville. Creci: 71.697.
Deus é Fiel.

Tel.:99762-7829/98225-2212________________    
VENDO APTO P. FLORES 
68m2, R$ 125 mil. 
Tel.: 99107-0504______________
ALUGA KITNET S. MARIA
R$ 450, 00 (1 pessoa)
Tel.: 99107-0504______________
CIRO IMÓVEIS - CRECI 92745

www.ciroconsultoria.com.br   

Minha Casa Minha Vida
1)N. Jacareí 158 mil 
1a) Idem - 135 mil
2)Igarapés - 140 mil
2a) Idem - 128 mil, 1 qt.
2b) Idem - 132 mil, lote gde.
3)B.Branca garag cob c/ 80m²  
lote Gde lindão 159,900 mil
3a)B.B Idem c/100 m², garag 
cobert p/ 2 - Lindão, quintal 
gde, c/ sacada - 174 mil
3b) B.Branca, 1 qt  136 mil
4)Pq Imperial 150 mil
5)St.Ant.BoaV. 169 mil
6)Pq.Sinos 2qts, st 189 mil
7)Jd. Paraiso 164 mil
8)S.Bonita  Jacinto 179 mil
9)São Luiz 151 mil novo

Outras casas: CIRO
1)T. Sta Helena (2569) 3qts, 
1 st, gar coberta lote inteiro 
318 mil
2)Jd. Paulistano Nova (2369) 2 
qts, st, perto S.João 208 mil
3)Cid.Jardim(2616) Linda, c/
portão elétrico- lote10x27, 
com jardim 120m² 319 mil.
4)Imperial Avista c/ gar cober-
ta perto padaria R$95 mil
5)Verti Ville 3 qt, 260 mil
6)ref 2883 Balne Páraiba novo3 
qt, c st 220 mil
7) Nova Jacareí - 106 mil a 
vista, garag coberta.

Apartamentos: CIRO
1) Pq Passáros 3 qt (st) Prox. 
feira domingo 210 mil. Linda
2) Apinages 131 mil
3)Jd.Cal i f  (2493) 3qt,  st 
283mil
4)Res park 138 mil
5)F lór ida  New L i fe  3qts 
236mil
6)Pq.S. Antonio (2415) 163 
mil
7)Girassóis (Centro) 184 mil
8)Flórida 3qts (st) 168mil
9)Idem(2510)Idem, lazer com-
pleto c/ elevador 238 mil
10)Torre Siena-Completo mó-
veis planej - Cond c/2 piscinas, 
3 qts, st, (2435)  254 mil
11)Apto centro novo 194 mil
12)Vale Sol, 3q St  229 mil
13)Arco Iris 3 qts 270 mil
14) gran terraço cent 278 mil
15) Jd Luiza 2784 - c/ elevador 
c/sacada 62 mts² R$ 168 mil
16) Sta Ines, 125 mil.
17) Apto Europa 160mil
18) Solar das Andor 169mil
19) Ed. Paineira, 3 qt, 265mil
20) Flórida, 3 qt, c/ elevador, 
c/ suite, 212 mil

Casas em condomínio: CIRO
1) Cond. Balneario - Novo
c/quintal,sl,coz, grande:
3 qt (st), 2 carros 270 mil
2) Roma 3 qts 2102   269 mil
3)Elegance (Sta Maria) 4qts c/ 
2 suítes, escrit., R$ 450mil
4)Crsytal Park c/pisci 610 mil
5)Pq califórnia (2175) - 5 qts, 
cond. c/ pisc. lindão 347 mil
6)V.France (2474) Sta Maria 
3qts
c/ st  - 318 mil Imperdível
7)Sta Rita (2586) st 159 mil 
8)Pq. das arvores 274 mil
9)Res. Clube Vila Bran (2659)
Clube compl. c/ pisc. 284mil.
10) Cond Jequitibá 132 mil
11) De France 3qts, 218m2, 
Arm embut. 318 mil

Lotes: CIRO
1 ) T . S t a  H e l e n a  ( 2 5 7 4 ) 
R$116mil 
2)Terr S.João 10x25  105mil
3) idem 400 mts² 130 mil 
4)Pq.Sinos 28mil+Div 
5)Bica do Boi 2.830-1.814m²
850.000  Ótimo Local.
6)Vale dos lagos 1300m² pert 
lag,muit peixe,150 mil
7)Lote com. V. Branca (3020) 
8x25=85.000
8)V. Branca 10x25=105.800

LOCAÇÃO
1)Apto novo, 3 qts,st, c/ pisc.
sacada c/ churras. 1000,00
2) Nova Esperança = 550,00
3)Paraíso, 2 qt c/ garag. 
coberta=650,00.
Ciro Imóveis Creci 92745
www.ciroconsultoria.com.br,e-
mail: contato@ciroconsulto-
ria.com.br
Tel.:3962-1860/ 98130-1548/ 
3962-1767/98842-2748 _________________
ALUGO CASINHAS
Cidade Salvador p/ solteiro (a) 
ou casal sem filhos. 2 cômodos 
c/ garagem.
Tel.: 98833-3719/99731-9154________________
SUPER MEIO LOTE 240m2
No Panorama, perto do ponto 
final, escola e demais. Pq ent, 
saldo até 120 meses;
Tel.: 98833-3719/99731-9154_______________
SAIA DO ALUGUEL CASA.
Terr, apto, sitio, chácara com 
as melhores condições do 
mercado consulte-nós mesmo 
com restr no nome.
Tel.:  39412777/33412287 
/982401625________________

EMILIA IMÓVEIS Creci 84.476

Imóveis para venda:
-  Casa Jd mesquita
3 Dorm - R$ 260 mil
-  Casa Jd Santa Maria
3 Dorm - R$ 300 mil - AC Tr
-  Casa Crystal Park
Ac. Tr - R$ 650 mil
-  Casa Altos de Santana
3 Dorm - Ste - R$ 280 mil
-  Casa Vila Branca
3 Dorm - Ste - R$ 220 mil
-  Casa Pq Sto Antonio
2 Dorm - R$ 130 mil
-  Casa Esperança - Nova
2Dorm - R$ 160 mil
-  Apto New Life
3 Dorm - R$ 220 mil
-  Aptos Novos - Jd Flórida
2 ou 3 Dorm  
-  Casa Jd do Vale
3 Dorm - R$ 180 mil
-  Casa Pq dos Principes Nova
2 Dorm - Suite - R$ 200 mil
-  Casa Cidade Salvador Nova
2 Dorm - R$ 170 mil
-  Casa Cond Veneza
2 Dorm - R$ 195 mil
-  Terreno Cond. Crystal
250 m² - 190 mil
-  Área 10 mil m²- Plano
Ótima p/ Salão Festas
Ac Parc. e tr. - R$ 600 mil
-   Temos   Locaçoes

www.emiliaimobiliaria.com.br
Face:  Maria Emília Imóveis
Tel.: 3962-3999 / 3962-3655

AUTOMÓVEIS
VENDE-SE 
Fiat Uno/Mile/Flex 2008/
Prata/Gasolina - R$ 13.500,00. 
Tratar c/ Tânia.
Tel:. (12) 3965-1104________________
VENDE-SE CLIO SEDAM 2003
Alarme e travas ,vermelho, va-
lor abaixo da tabela. R$ 10 mil 
a vista, tratar c/ Ricardo.
Tel.: 98109-6907/98841-4983________________ 
OPORTUNIDADE
Pickup Corsa 96, prata, 1.6, 
MFPI vidro/trava/alarme, só 
R$ 9.800,00. C/ Marcos.
Tel.: 3351-8575/ 98802-
0227________________
VENDE-SE F1000 ANO 89
Cab. dupla. motor MWM,diesel, 
doc ok. Impecável. R$ 31 mil
Tel.: 9.8842-4988________________
VEÍCULOS C/PEQ. ENTRADA
Facilito c/ Score Negat!

*Gol G4 Ent+par 359
*Gol G3 05 Ent+par 447
*Gol G5 05 Ent+par 618
*Prisma 08 Ent+par 489
*Fiesta 2011 En+par 566
*Corsa SD 09 $+par 447
*Astra 11 Ent+par 715
*Civic 2011 Ent+par 818
*Fox 09 Ent+par 549
*C3 04 Ent+par 447
*Stilo 07 Ent+par 632
*Celta 08 Ent+par 425
*Corolla 08 Ent+par 890

Tenho +. Confira!
(12) 33410223 / 988620849 
/30210223 / 997497228_______________
FOX 2010 
Entr:1500 + Parc 506,00
Celta Super 2009
Entr 1200 + Parc 406,00
Mesmo com restr no nome 
Tel.:  39412777/33412287 
/982401625________________
GOL PLUS 2000
Entr 646 + Parc 218,00
Corsa Wind 2002
Entr 750 + Parc 253,00
Mesmo com restr no nome
Tel.:  39412777/33412287 
/982401625________________
NXR 2012
Entra 393 + Parc 132,00
YS 150 Fazer 2014
Entra 457 + Parc 154,00
Mesmo com restr no nome
Tel.:  39412777/33412287 
/982401625________________

DIVERSOS
EXCURSÕES : (CLAUDETE)
Brás - Feira da Madrugada.  
toda quarta e sabado
Petropólis 26 Abril.
Jacutinga e Monte Sião 10  
de Maio
Tel:3961-9510/98828-7651
/98808-7591 / 98162-5722________________
AREIA M³ R$55/ BRITA R$70
Bloco 15 R$1,25/CIMENTO
R$19,9/ TIJ BAIANO 11,5 X 19 
R$880 /R$14,50
Tel.:7811-9349/99711-2001________________
EXCURSÃO PARA FEIRINHA DA 
MADRUGADA
(Jani e Rivaldo) Micro ônibus 
com porta mala porta pacotes  
toda semana na madrugada de 
sexta para sabado com café da 
manhã e água gelada Grátis.
Tel.: 3956-8205 / 98837-5368 
98171-3170 / 99618-2936_________________
VENDO: BOTIJÃO DE GÁS
Cama box, fogão, sofá,mesa, 
guarda-roupa,estante,escriv.
Tel.: 3951-8709/99125-3934________________
MAQUINA DE TRICÔ ELGIN 
BROTHER 840.
Com frontura e mesa, todos 
os acessórios. Dou 3 aulas 
grátis.
Tel.:3023-0901 / 98196-1356_______________

VENDO CLINICA DE ESTÉTICA.
Completa, com aparelhos e 
carteira de clientes no centro 
de Jacareí.
Tel.: (12) 9 8815-6529.________________
PROCURO CACHORRO
Rottweiler, preto. Gratifica-
se bem.
Tel.: 9.9151-1757________________
TELEMENSAGEM COM VOCÊ
Todos os dias!
Tel.: 3965-1759_________________
EXCURSÕES MARIA EUGÊNIA
1/5 Festa Italiana Quirim
04/05 Monte Sião e Jacuntin-
ga. Temos outras viagens.
22/05 Padre Marcelo Rossi. 
27/07 Zoológico de SP.
16/08 Petrópolis: Compras e 
Pontos Turísticos. 
Temos outras excursões.
Tel.:3951-3218/99701-3405
/98862-1327_______________

SERVIÇOS
CAÇAMBAS TIRA-ENTULHO
Faria Remoções.Ótimo preço 
na cidade.__
Tel.:3014-5500/99191-9403_______________
AMOLAMOS MÁQUNAS PARA 
CABELEIREIROS
Promoção 15,00 av Siq campos 
478,centro jacarei
TEl: 997642184 /981537707_________________
IMPOSTO DE RENDA
Fazemos sua declaração
Despachante Líder
R. Dr. Lúcio Malta, 518 em 
frente ao Bradesco
Tel.:  3951-2198/99793-8001_________________
PROMOÇÕES PARA CASAIS             
Diárias a partir R$55,00
Tel.: (12) 3951-3997_______________
CAÇAMBAS POLI
Caçambas para remoção de 
entulhos. 
Tel.:3951-0997/98860-0997_____________
FOGÕES E MÁQUINAS DE LAVAR  
ASS. TÉCNICA:
Técnico Marco Aurélio
Tel.: 98111-3731_________________
ADÃO SILVA
Serviços e manutenção elétrica 
e hidraúlica.
Tel.: (12) 9708-1400________________
TENHO VAN PARA  VIAGENS
Faculdade,Transporte de Fun-
cionários.
TEL: 98131-9850________________
TELA MOSQUETEIRO
Proteja sua casa de Pernilon-
gos e outros Insetos. Telas sob 
medida para portas e janelas
TEL: 98859-0537____________________
WG SOLUÇÕES EM SERVIÇOS
Civil, reforma, hidraúlica, im-
permeabilizaçao, pintura e 
congéneres.Orçamento s/
compromisso. E-mail: 
contato@wgsolucoes.com.br
Tel.: 3961-3350/ 7820-5310._____________
TA NEGATIVADO?
Precisando de dh? Credito pes-
soal mesmo c/restriçao debito 
em conta para funcs. emp. 
privadas, municipais, estaduais 
e federais é na credcarlo$
R:Corneteiro Jesus, 62 Centro 
(prox a sta casa) sujeito a 
analise de docs.
Tel.: 3962-6148_________________

CURSOS
SUPLETIVO RÁPIDO OMEGA
Conclua seu ensino Médio ou 
Fundamental a partir de 60 
dias com validade em todo 
Território Nacional. Esteja pre-
parado para as oportunidades 
de Empregos, Concursos e 
Faculdades. Recupere o tempo 
perdido. Rua Floriano Peixo-
to, 415- centro, proximo. ao 
Shopping.
Tel:3953-8545/98705-1690._________________
APCD JACAREI CURSO 
A u x i l i a r  e m  S a ú d e  B u -
cal Autorizado pelo CROSP 
Inicio 26/04/14,Sabados 
Quinzenais,Duração 8 meses 
8x R$150,00 Incluso Material
Necessário Ensino Funda-
mental completo APCD Av: 
Pensilvania,461 Jd siesta.
TEL: 3952-1010/3951-4037________________
REVOLUTION IDIOMAS
Desde 1992. Nossa diferen-
ça: Máx. 3 alunos por turma! 
Inglês, Alemão, Espanhol, 
Frances e Italiano.
Tel.: 3953-6484 /98866-6484________________
PROJETO - QUALIFICA JACAREÍ
Cursos Voltados para o Merca-
do de Trabalho 
Informática
Iniciante : 12 x 55,00
Avançados: Excel, Vba, Java, 
Core Draw,Web Design  
Idiomas (Crianças, Jovens e 
Adultos)
Inglês Básico – 12 x 67,00
Espanhol (consulte-nos)
Administrativos
Técnicas Administrativas : 12 
x 55,00
Auxiliar de Logística : 06 x 
79,00
Artes
Desenho – Livre : 12 x 55,00 
Fotográfia – 07 x 79,00
CENTRO PAULISTA – A Escola 
que investe no aluno.
21 anos em Jacareí  
www.centropaulista.site.com.br
Tel:. 3961-4000________________

STUDIO PERSAN ACADEMIC
Torne-se um cabaleireiro em 
apenas 9 meses e estará pronto 
p/ o mercado da beleza.
Educador Hair - Zu Pereira. 
Informe-se agora!!
Tel: 3953.3681________________
REFORÇO ESCOLAR
Aulas particulares de: Portu-
guês (Ensino Fundamental),  
Matemática (Ensino Funda-
mental) e redação para ves-
tibular. 
Tel.: 9.8877-2800________________
SUPLETIVO 3 MESES
Ensino Fundamental/Médio
"Urgente"
EASYCOMP
Tel: 3962-4610._________________
INFORMÁTICA BÁSICA 
Windows, Word, Excel e Inter-
net. R$ 49,90 mensais.
Em apenas 4 meses.
EASYCOMP
TEL: 3962-4610________________

EMPREGOS
AUMENTE SUA RENDA
Revenda Folheados / Prata 
/ Ouro consignado, ganhos 
acima de 30 %.
lu@lufolheados.com.br
Tel.:3033-4865 _________________
PROFESSOR (A) DE INGLÊS
Exp / disp horário certifica-
ção (UFE ou equiv) desejável 
formação Letras ou equiv e 
vivencia no ext CV
selecao.jacarei@bol.com.br________________
PRECISA-SE DE COZINHEIRO(A)
E ajudante de cozinha c/ ex-
periência e disponibilidade 
de horário.Tratar c/ Claudete 
ou João.
Tel.: 3953-5715/3962-4868________________
ADMITE-SE MANICURE C/ EXP
Salário inicial de R$ 800,00 no 
Salão Ponto Hair (Wallmart).
Tel.: 3014-8495/98870-3390________________

FESTAS
DJ JUNINHO/HAPPY DAY BRIN-
QUEDOS
Casamentos,aniversário 15 
anos,locação de projetor e te-
lão, iluminação e caixas de som. 
- Locação de brinquedos,cama 
elástica,tobogã,brinquedos 
infláveis,algodão doce,pipoca.
Tel.:3956-2116/98818-4801_________________
SALÃO DE FESTA C/ BUFFET
Decoração, Freezer, mesas, ca-
deiras, cerimonialista, H. com.
Tel.:3962-6192/99764-2604 _________________
ESPAÇO BARÃO
Festas e Eventos.
R: Barão de Jacareí, 799.
Só alugamos o salão
Tel.: 3958-5858 / 99712-8952_________________
MANIA DE BRINQUEDOS
Aluguel de Cama Elást. Pula 
Pula Pisc de Bol, Tobogã, Fut 
de Sabão e outros.Pip, Algodão 
doce, Mesas e Cadeiras.
Tel.: 99719-4766 / 3952-2228 
99777-3421       Lucia__________________
CHAFARIZ EVENTOS
Locação de Mesas e Cadeiras
Tel.: 3952-1388________________
RECANTO OLIMPIA
Festas e laser.
recantoolímpia.wix.com/ja-
carei 
Tel.: 98858-6446/ 99723-
4020/99748-2072._______________
FABIH CUPCAKES
Cupcakes para festas e even-
tos. Veja os kits especiais para 
o dia das mães.
Tel.: 3951-9225/99650-1209________________

FESTA INFANTIL
6 X R$ 149,50.
www.luciueti.com.br
Tel.: (12) 3956-3117 / 3951-
4400________________
ALUGO SALÃO PARA CASA-
MENTOS.
Capacidade para 280 pessoas.
www.luciueti.com.br
Tel.: (12) 3956-3117 / 3951-
4400________________
PINTAKARA EVENTOS
Pintura no rosto e Esculturas 
de Bexigas, Cabelo Maluco, 
Algodão Doce, Pipoca, Cama 
Elástica, piscina de bolinha  e
tobogã.Brinde pintura facial. 
facebook: pintakara eventos
Tel.: 98800-8596 /98169-5021 
99658-7763 / 3951-6944_________________
NV DJ NEILTON SILVA
Som e Iluminação p/ festas e 
eventos, Casamentos, aniver-
sário 15 anos, confraternização 
de Empresas, etc... Data show 
(Telão), Máq. de Fumaça, Lazer 
e outros.
nvdjneilton@gmail.com
facebook: nvdjneilton silva
Tel.: 3023-8148/ 99610-7286/ 
98823-1510  .________________
JOIA EVENTOS
Tobagã, futebol de sabão, 
cama elástica, infláveis, piscina 
de bolinhas, algodão doce, 
pipoca, garçonete, toalhas. 
Mês de Abril brinde: algodão 
ou pipoca.
Tel: 3951.2430 / 98821.1195________________

A categoria M19 
(menores 19 anos) do 
Jacareí Rugby recebe 
o Tornados, de Indaia-
tuba, no sábado, dia 
26, em jogo válido 
pelo Campeonato Pau-
lista. O jogo acontece 
às 13h30 no Campo 
do Balneário, locali-
zado na Rua Miami, 
300, Jardim Balneá-
rio. O Jacareí Rugby 

Jacareí Rugby joga 
no fim de semana

busca recuperação na 
competição, após per-
der para o SPAC na 
primeira rodada. 

A equipe femini-
na do Jacareí Rugby 
disputa no domingo, 
dia 27, uma etapa do 
Circuito Paulista de 
Rugby Sevens Femi-
nino. O jogo acontece 
a partir das 9h no São 
Paulo Athletic Club 

em São Paulo. 
Também no domin-

go, as categorias M7, 
M9, M11 e M13 (me-
nores de 7, 9, 11 e 13 
anos) participam do 
1ª Festival do Circui-
to Paulista de Rugby 
Infantil, que será rea-
lizado às 9h no Cam-
po do Planalto, loca-
lizado na Rua Frank 
Swalles, 150. 

Jogadores da M19 do Rugby
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O aposentado Oscar Adol-
pho Denkena obteve a pri-
meira liminar suspendendo 
a cobrança do IPTU (Im-
posto Sobre a Propriedade 
Predial e Territorial Urba-
no) 2014 de Jacareí. Oscar 
conta que entrou com pro-
cesso na Vara da Fazenda 
Pública para tentar comba-
ter a cobrança, que consi-
dera abusiva, por falta de 
condições para arcar com o 
aumento. A decisão da Vara 
da Fazenda foi desfavorá-
vel, porém revertida pelo 
Tribunal de Justiça de São 
Paulo.O reajuste do IPTU é 
uma consequência do pro-
jeto de lei nº 28/2013, que 

Tribunal concede primeira liminar 
suspendendo o IPTU

propôs a edição da Planta de 
Genérica de Valores (PGV) 
de Jacareí. A Planta regula a 
forma de apuração do valor 
venal de imóveis para efeito 
de lançamento do Imposto 
sobre o IPTU. O projeto foi 
aprovado pela Câmara Mu-
nicipal no dia 4 de Dezem-
bro de 2013, por sete votos, 
com quatro contrários e uma 
abstenção.

“O meu IPTU subiu mais 
de 200%, muito acima dos 
27% que a Prefeitura tinha 
anunciado e eu não tinha 
condições de pagar. Primei-
ro, eu procurei outras alter-
nativas. Protocolei ofícios 
na prefeitura explicando que 

eu não tinha condições de 
pagar, mas a prefeitura só 
me mandava respostas ex-
plicando a lei. Eu não esta-
va questionando a lei, eu só 
estava dizendo que eu não 
tinha condições de pagar 
um aumento como aquele. 
Eu e minha esposa somos 
aposentados”, relata.

“Como eu não tive suces-
so com a Prefeitura, procu-
rei um advogado e em 15 
dias chegou essa liminar do 
Tribunal suspendendo a co-
brança até o final do proces-
so”. O advogado tributarista 
Leonardo Zanutto explica 
que esta não é uma decisão 
permanente, mas ressalta a 

Em resposta a um ofício 
enviado pelo Vereador Ed-
gard Sasaki, que questionava 
a participação do Conselho 
de Valores na elaboração da 
Planta Genérica de Valores 
do Município, a Prefeitura 
Municipal de Jacareí infor-
mou que “não há exigência 
legal para convocação dos 
membros do Conselho re-
presentantes do município, 
bem como dos representan-
tes da Sociedade Civil, con-
forme infere do Decreto nº 
2.563/13”.

O decreto n.º 2.563, publi-
cado no dia 8 de novembro 
de 2013, altera o Decreto n.º 
579, de 2007, que dispõe so-
bre o Conselho Permanente 
de Valores. De acordo com 
Decreto publicado em 2013, 
o Conselho volta a ter por 
atribuição a fixação de valo-
res dos logradouros ou tre-
chos que não constarem na 
Planta.

De acordo com o advoga-
do Nivaldo Paiva, o Decreto 
2563 adéqua o conselho à 
Lei, pois, como o advogado 
já havia apontado, o Decreto 
de 2007, ultrapassava os li-
mites da Lei 4.662. Contudo, 
Nivaldo afirma que a mudan-
ça foi muito próxima a data 
em que a Planta foi enviada 
à Câmara para votação. 

“Em Outubro eles nome-
aram o Conselho, um mês 
depois criaram o Decreto 
que invalidava a ação do 
Conselho e apenas 16 dias 
depois enviaram a Planta à 
Câmara”, resume Nivaldo. 
Para o advogado, 16 dias é 
um período muito curto para 
apurar os valores de todos os 

Prefeitura invalidou 
ação de Conselho 
por meio de decreto

imóveis de Jacareí, e que se, 
portanto, a apuração ocorreu 
antes do dia 6 de Novembro, 
quando foi criado o Decreto 
2563, o Conselho deveria ter 
sido convocado.

“O Decreto elimina a ne-
cessidade legal da convo-
cação do Conselho. Mas, 
dentro dos princípios da boa 
fé, a partir do momento em 
que a Prefeitura nomeou os 
conselheiros, ela deveria ter 
feito a convocação. O De-
creto de 2013 consertou um 
erro do decreto de 2007, que 
ultrapassava os limites da 
lei, mas esse erro gerou uma 
expectativa na população 
que esperava que o Conse-
lho fosse se manifestar sobre 
Planta”, declara. O advoga-
do ressalta que o decreto de 
2007 não foi alterado no site 
da Prefeitura. “Eles publica-
ram um novo decreto, mas 
não alteraram o decreto ori-
ginal”. 

Entenda o caso - No dia 1º 

de Outubro de 2013, a Pre-
feitura publicou no Boletim 
Oficial um decreto de lei que 
nomeava membros do Con-
selho Permanente de Valo-
res do município. O anúncio 
levou alguns munícipes a 
acreditarem que os conse-
lheiros, eram, em partes, 
responsáveis pelo aumento 
escandaloso do IPTU para 
2014, pois teriam permitido 
o reajuste na planta de valo-
res, que teve como consequ-
ência aumento no imposto. 
Contudo, membros do Con-
selho afirmaram não terem 
sido convocados para qual-
quer reunião, discussão ou 
executiva que tenha, de fato, 
apurado valores dos imóveis 
de Jacareí. 

Através da Secretaria de 
Comunicação, a Prefeitu-
ra optou por não comentar 
o assunto ao Semanário. A 
Administração também im-
pede que os departamentos 
públicos subordinados a ela 
o façam.

No dia 1º de Maio 
é lembrado o Dia do 
Trabalhador. Alguns 
dias antes da come-
moração, o IBGE 
(Instituto Brasileiro 
de Geografia e Esta-
tística) lançou dados 
divulgando a menor 
taxa de desemprego 
no mês de Março. O 
indicador ficou em 
5% no mês, 0,1 ponto 
percentual abaixo da 
taxa de fevereiro, de 
5,1%. A taxa é a menor no 
mês de Março desde o início 
da série histórica, em 2002.

O IBGE estima que 1,2 mi-
lhão de brasileiros estavam 
desempregados em Março, 
resultado estável em relação 
a fevereiro e com queda de 
11,6% na comparação com 
Março de 2013. Já o núme-
ro de pessoas ocupadas nos 
locais pesquisados ficou em 
22,9 milhões, estável nas 
duas comparações.

Houve estabilidade tam-
bém no número de trabalha-
dores com carteira assinada 
no setor privado, estimado 
em 11,7 milhões, na compa-

Taxa de desemprego 
cai às vésperas do Dia 
do Trabalhador

ração entre Fevereiro e Mar-
ço. Frente a Março de 2013, 
o número representa uma alta 
de 2%.

Rendimento - O rendimen-
to médio real habitual dos tra-
balhadores não teve variação 
significativa na passagem de 
Fevereiro para Março, fican-
do em R$ 2.026,60 no mês 
passado (alta de 3% frente a 
Março de 2013). Já a massa 
de rendimento médio real 
habitual dos ocupados foi 
estimada pelo IBGE em 47,2 
bilhões no mês passado, va-
lor que representa queda de 
0,7% frente a Fevereiro e alta 
de 4% ante Março de 2013.

De acordo com o 
levantamento, houve 
alta nos rendimentos 
médios reais habitu-
ais dos empregados 
com carteira assina-
da no setor privado 
(2,3%), dos militares 
e funcionários públi-
cos (2,3%) e dos tra-
balhadores por conta 
própria (5,8%), na 
passagem de feve-
reiro para março. Já 
os empregados sem 

carteira assinada do setor 
privado viram o rendimento 
cair 8,6% na mesma compa-
ração. 

História – O Dia do Tra-
balhador, lembrado no dia 
1º de Maio, no Brasil, marca 
a Greve Geral de trabalha-
dores, realizada em 1917. A 
greve foi influenciada pela 
chegada de imigrantes eu-
ropeus no Brasil, que trou-
xerem princípios e leis tra-
balhistas no início do século 
XX. Com o fortalecimento 
da classe operaria, o dia 1º 
de Maio foi declarado fe-
riado pelo presidente Artur 
Bernardes em 1925. 

importância da liminar.  É 
um acontecimento positivo 
para os jacareienses, pois 
assim a Prefeitura entende 
que precisa respeitar mais o 
contribuinte. Ela anunciou 
um aumento médio de 27%, 
mas, em alguns imóveis, o 
aumento chegou 2000%.

Através da Secretaria de 
Comunicação, a Prefeitu-
ra optou por não comentar 
o assunto ao Semanário. A 
Administração também im-
pede que os departamentos 
públicos subordinados a ela 
o façam.

Oscar Adolpho Denkena entrou na 
Justiça alegando falta de condições 

para arcar com valor do imposto

Do Poder Legislativo, Edigard Sasaki. Da OAB, Nivaldo Paiva, questionaram a 
não convocação da Comissão de Valores

Vera Xavier foi criada por 
uma família adotiva, sem co-
nhecimentos sobre seus pais 
biológicos. Há cerca de cinco 
anos ela foi encontrada pela 
mãe biológica e agora procura 
pelo pai. “Se ele estiver vivo, 
deve estar pensando que eu 
nunca quis saber dele, mas eu 
não tinha como saber”, explica 
Vera. Ela descobriu que seu pai 
biológico se chama Osvaldo 

Filha procura pai biológico
Luciano de Macedo e que ele 
tem um sobrinho chamado João 
Luciano de Macedo Junior, que 
tem uma empresa de instalação 
de maquinas e equipamentos 
industriais em Jacareí. Vera 
deseja muito conhecer seu pai 
biológico e pede para que, se 
alguém tiver notícias sobre ele, 
entre em contato com ela pelo 
telefone: (87) 9635-5463 (Bui-
que-PE).

Osvaldo, à direita, 
é procurado pela filha
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