
Jacareienses protestam contra o 
aumento da passagem de ônibus
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Inaugura em Jacareí 
Espaço Holístico Canyza

O Espaço Cazyna é o lugar 
ideal para quem quer cuidar 
da saúde física, emocional, 
mental e familiar. Página 5

Quinto Sono começa 2015 
em ritmo acelerado

Devido o grande sucesso de 
vendas na Expo Vale Sul e na 
ABIMAD a loja Quinto Sono 

prorrogou as ofertas.  
Saiba mais na Pagina 5

SEPP retoma atividades 
com empolgação

A equipe gestora pedagó-
gica do SEPP recebeu os 
professores com atividades 
de integração, dinâmicas de 
reflexão e muito trabalho 
Página 3

Dois protestos aconteceram nos últimos dias; um na sexta-feira, 30/1 e outro na quarta-feira, 4/2. Grupo de representantes da sociedade tentam mobilizar Frente 
de Luta pelo Transporte Público
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Ler é um prazer ine-
narrável

 
Outro dia, lá estava eu 

sentada na sala dos profes-
sores, quando chegou uma 
pessoa que, vendo-me ano-
tar nas margens do livro que 
lia, achou aquilo de uma fal-
ta tremenda: Mas justo você 
escrevendo nos livros?!

Fiquei surpresa e pergun-
tei se não anotava também 
nos seus. Descobri que não, 
que deixava os livros  qua-
se que intocados, jamais es-
creveria “um ponto e nem 
um til neles”, tão preciosos 
objetos que eram... Ah, eu 
disse, que pena!

Às vezes, eu me sento por 
aí, gosto de ler em alguns 
lugares da casa, jamais 
leio para dormir, leio para 
acordar... e gente que lê na 
cama  se esquece  logo do 
que leu... Leio, sobretudo, 
sentada; o livro ali na mi-
nha frente; adoro ler e ano-
tar nos meus livros.

Não gosto de ler na bi-
blioteca  porque sou curio-
sa, um livro puxa o outro 
e, quando dou conta, há 
dezenas deles sobre a mi-
nha escrivaninha. Mas leio 
muitos de cada vez, gulosa 
por palavras que sou. Leio 
e releio, dezenas-de-vezes-
releio, ah , meus livros. 

Juro que vou doá-los à bi-
blioteca pública, por conta 
deles jamais poderei morar 
em um apartamento, a faxi-
neira fica um dia por sema-
na limpando daqui e dali, 
livros que tenho desde a in-
fância, livros que compro 
todas as semanas, livros 
novos e velhos, a história 
de minha vida está ali.

Descubro que os livros 
envelhecem, ficam com as 
páginas mais escuras, as 
capas que amei se apagam 
diante dos meus olhos in-
crédulos... A vida inteira 
amei meus livros, não dou, 
não vendo e nem empresto 
(a não ser pra Fabiana Leg-
naro, outra adoradora de 
livros), acumulo esses mi-
lhares de livros e cada um 
deles tem uma anotação, 
uma data, um indicativo, 
uma observação.

Há livros pequenos, 
como aquele no qual minha 
avó, ainda em Portugal, no 
início do século passado, 
aprendeu análise sintática: 
Os Lusíadas, de Camões. 
Capa dura e verde, é um dos 
meus favoritos para a carí-
cia das mãos, dos olhos.

O livro não é  só um obje-
to, o livro é um mundo. Ler 
é uma delícia tão grande 
que, muitas vezes, não que-
ro virar a página, mesmo 

que já conheça a história. 
É o que está acontecendo 
de novo porque releio dois 
livros sobre os quais farei 
análise. Embora os conhe-
ça há anos, relei-os no fe-
riado do Carnaval, ah que 
bom reler Aluísio Azevedo 
e Jorge Amado outra vez.

Leio aos poucos, paro, 
volto a ler picadinho, rio de 
palavras, mares-oceanos.

Como é que eu poderia 
manter meus livros lim-
pos, sem anotar nada ne-
les? O livro não é só  um 
objeto, repito, o livro é 
sempre mais: tem cheiros, 
tem formatos. Ler online? 
Nem pensar. Sento-me ali e 
anoto, escrevo  até se estou 
feliz quando leio. Coloco a 
data. É para quem vier de-
pois de mim . Anoto, releio, 
amo ler.

Meu amado Monteiro Lo-
bato, dizia que uns, se não 
bebessem,  tinham delirium 
tremens e que ele, caso não 
lesse, sofria de delirium 
legens. É isso mesmo São 
Monteiro Lobato da Bone-
ca Emília, é isso.

Ler é um prazer inenarrá-
vel.

• Esther Rosado é psicana-
lista, professora de Literatura e 
Redação.

estherosado@uol.com.br

Patrimônio Cultural
Arqueologia Jacarehy III

Espaço Aberto

Empurra-empurra

Veja mais conteúdo em nosso novo site: www.semanario.com.br

O assunto do “rolezinho” na frente do 
Shopping voltou à pauta. Nada de muito 
diferente do ano passado. Apenas voltou 
a acontecer. Talvez a garotada tenha en-
cerrado o período de férias e voltado à 
rotina de tudo, inclusive seu lazer. O in-
teressante é que parece sempre haver em 
nós uma sensação de que é possível “olhar 
de fora” estes adolescentes, tidos como 
pobres, ou não pobres mas inseridos na 
cultura de rua, muito facilmente difundi-
da hoje em dia.

O mais interessante é ver o jogo de em-
purra-empurra do Poder Público. A prefei-
tura diz que é responsabilidade do Estado, 
através da Polícia Militar, embora afirme 
que suas opções de atividades para jovens 
são eficientes. A Polícia Militar diz que é 
responsabilidade dos pais, e que tem áreas 
da cidade que realmente precisam de aten-
ção policia, que não a Rua Olímpio Catão. 
Os pais, quando muito preocupados, devem 
culpar a cultura de consumo, a falta de opor-
tunidades ou o “mundo como ele está”.

No fim, todo mundo tem razão, ou pen-
sa ter, e ninguém assume a bomba, porque 
sabe que o buraco é mais embaixo. Mas 
vamos às análises: 1) os programas de la-
zer da prefeitura não suprem a necessida-
de destes jovens procurarem diversão na 
rua, cercados por drogas. 2) A gente vive 
vendo a polícia autuar menores com dro-
gas e enviar para a Fundação Casa, mas ali 
na Olímpio Catão parece que não pode. 3) 
Fechar a rua para o trânsito de carros (pro-
posta do Ministério Público)? É tudo que 
a meninada quer - e o Shopping não quer 
- pra fazer dali o espaço deles. E, enfim, é 
fato: ninguém é proibido de ficar na rua, 
desde que não cometa delitos e crimes. E 
juntar-se não é crime.

Agora, você que já tem lá seus mais de 50 
anos e se aterroriza com o aglomerado de 
jovens na frente do Shopping, deve se lem-
brar que no passado, um dos momentos so-
ciais mais esperados pela juventude era se 
encontrar na praça, à noite, próximo a uma 
sorveteria e tudo mais que se curtia na época. 
A diferença é que aquele discurso de liber-
dades individuais que você provavelmente 
defendeu no passado, em alguns níveis de-
sembocou no desenvolvimento de uma cul-
tura hedonista e numa educação permissiva. 
Eis o paradoxo: a liberdade pela qual lutamos 
é a que queremos impedir nossos jovens de 
possuir.

É claro que consumo de drogas ilícitas no 
Brasil é crime, bem como vender bebidas al-
coólicas para menores - e isto deve ser inves-
tigado a fundo, e estabelecimentos punidos. 
Mas, será que é caso de observarmos o “role-
zinho” como um circo de horrores, e vermos 
estes jovens como animais perigosos dos 
quais precisamos tomar distância? Sim, PM, 
os pais deveriam evitar que seus filhos fre-
quentassem estes ambientes, mas como fazer 
isso agora, depois de alguns anos em que não 
conseguiram estabelecer laços de confiança 
com seus filhos? Muitos pais fazem o que po-
dem, mas já vêm de origens com a referên-
cia paterna distorcida, e se vêem obrigados a 
criar seus filhos sob um jugo de consumismo 
ao som de Valeska Popozuda e Funk Ostenta-
ção. E esta é a profundidade do buraco.

O que resta, de objetivo, é fiscalizar e punir 
quem vende bebidas a menores, à Polícia Mi-
litar executar rondas para apreensão de dro-
gas, a nós aprendermos a ser melhores pais, e 
a não ver os jovens como alienígenas (o que 
é a fórmula para o insucesso na comunicação 
com eles) e ao Shopping chorar a perda de 
público. E deixar o rolê fluir.

Olá Jacarehy! Estamos de volta nesse novo ano 
de 2015 com nossa coluna do Patrimônio Cultural e 
dada a intensidade de nossas ações em defesa de nos-
so Bem cultural coletivo, recebemos frequentemente 
indagações e solicitações de esclarecimentos sobre 
os assuntos que aqui tratamos e um dos temas que 
vem despertando muita atenção de nossos leitores e 
munícipes,  é o da ARQUEOLOGIA; então pela ter-
ceira vez abrimos espaço para tal abordagem.

Possuímos em Jacareí incontestavelmente, um 
Acervo Arqueológico de fundamental importância 
no panorama histórico cultural brasileiro e interna-
cional. Em nossa cidade, dentro do antigo GAL-
PÃO DOS ARMAZÉNS DA FERROVIA (local 
onde se encontra instalada a Fundação Cultural de 
Jacarehy), são conservados os fragmentos arqueo-
lógicos deixados pelas populações indígenas que 
aqui viveram no período pré-colonial (anterior à 
1500 d.c.), antes desse território se tornar Colônia 
de Portugal e antes da chegada do povo Portugues 
neste continente; bem como vários outros fragmen-
tos de épocas diferenciadas, inclusive mais recen-
tes, que retratam o modo de vida e relações huma-
nas e sociais pertinentes aos cidadãos jacareienses, 
povos e etnias imigrantes que aqui se instalaram em 
algum período de nossa História.

 Todo esse repertório de objetos variados, dife-
renciados em sua origem, tipologia, cronologia, uti-
lização e espacialidade, é resultado de escavações 
arqueológicas realizadas em território jacareiense; 
são testemunhos de ações humanas de nossos an-
tepassados e compõem o conjunto de Bens mate-
riais, um Acervo de fragmentos Arqueológicos que 
pertence à todos nós, é um Bem coletivo, é o nos-
so PATRIMÔNIO ARQUEOLÓGICO LOCAL, e 
como tal, por determinação de Lei, deve ser tratado, 
preservado, DISPONIBILIZADO AO PÚBLICO e 
RECONHECIDO POR TODO CIDADÃO. 

Esse Direito do Cidadão à Cultura, não é novida-
de, reluziu na História desde a Declaração dos Di-
reitos do Homem e do Cidadão, de 1789,  eviden-
ciados pela Revolução Francesa; também  presente 
na Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 
1948 e muito bem descrito na nossa Constituição 
Federal, através de seu texto que expressa:

SEÇÃO II – DA CULTURA
Artigo 215. O Estado garantirá a todos o pleno 

exercício dos direitos culturais e acesso às fontes da 
cultura nacional, e apoiará e incentivará a valoriza-
ção e difusão das manifestações culturais.

 § 3º A lei estabelecerá o Plano Nacional de Cul-
tura, de duração plurianual, visando ao desenvolvi-
mento cultural do País e à integração das ações do 
poder público que conduzem à:

I - defesa e valorização do patrimônio cultural 
brasileiro;

II - produção, promoção e difusão de bens cul-
turais;

III - formação de pessoal qualificado para a ges-
tão da cultura em suas múltiplas dimensões;

IV - democratização do acesso aos bens de cul-
tura;

V - valorização da diversidade étnica e regional. 
Artigo 216. Constituem patrimônio cultural bra-

sileiro os bens de natureza material e imaterial, to-
mados individualmente ou em conjunto, portadores 
de referência à identidades, à ação, à memória dos 

diferentes grupos formadores da sociedade brasilei-
ra nos quais se incluem:

• Lei nº 8394, de 30.12.1991, que dispõe sobre 
a preservação, organização e proteção dos acervos 
documentais privados dos presidentes da República 
e dá outras providências.

I - as formas de expressão;
II - os modos de criar, fazer e viver;
III - as criações científicas, artísticas e tecnológi-

cas;
IV - as obras, objetos, documentos, edificações e 

demais espaços destinados às manifestações artísti-
co-culturais;

V - os conjuntos urbanos e sítios de valor históri-
co, paisagístico, artístico, arqueológico, paleontoló-
gico, ecológico e científico.

§ 1º - O poder público, com a colaboração da co-
munidade, promoverá e protegerá o patrimônio cul-
tural brasileiro, por meio de inventários, registros, 
vigilância, tombamento e desapropriação, e de ou-
tras formas de acautelamento e preservação.

§ 2º - Cabem à administração pública, na forma 
da lei, a gestão da documentação governamental e 
as providências para franquear sua consulta a quan-
tos dela necessitem.

• Lei nº 8159, de 8.1.1991, que dispõe sobre a po-
lítica nacional de arquivos públicos e privados e dá 
outras providências.

§ 3º - A lei estabelecerá incentivos para a produ-
çãoe o conhecimento de bens e valores culturais.

À partir do momento que lemos e reconhecemos 
o texto de nossa Constituição Federal que é a Carta 
Mãe que assegura nossos direitos e nela encontra-
mos Artigos, Parágrafos e Incisos que dispõem so-
bre nossos Direitos de acesso à Cultura e sobre a 
competência da União, estados e municípios sobre a 
gestão e proteção do Patrimônio Cultural,  pergun-
tamos ao nosso Leitor e Leitora, cidadãos, Pais e 
Mães de crianças que estão sendo lesados em seus 
Direitos:

Por quê nós e nossos filhos não temos o direito 
de ver, reconhecer, apreciar, se ilustrar e usufruir de 
nosso PATRIMÔNIO ARQUEOLÓGICO?

Assim como escrevemos nessa coluna sobre a 
ingerência de nosso Patrimônio maior: a SANTA  
CASA DE MISERICÓRDIA LOCAL e a gestão da 
saúde em nossa cidade, destacamos aqui a inope-
rância da gestão pública local também no âmbito da 
Cultura e Cidadania,se omitindo na  promoção de 
política cultural voltada ao fomento e disceminação 
do saber, difusão de cientificidade e acesso ao Patri-
mônio Arqueológico local, bem como se omitindo 
no dever de cumprir nossa CARTA MAGNA!

Proponho a promoção de ações e instalações, 
projetos e ambientações públicas que viabilizem o 
acesso do cidadão Jacareiense ao seu Patrimônio 
Arqueológico Local, propiciando assim a abertura  
definitiva de um diálogo entre ambos para que te-
nhamos acesso à nossa Memória!

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

http://patrimonioculturajacarehy.blogspot.com

A CIDADE NO TEMPO
Benedicto Sergio Lencioni
FEVEREIRO

5 - 1863 – A Comissão de 
Contas apresentou o parecer 
seguinte: Sobre o requeri-
mento de Francisco de Pau-
la Cagé, Coletor de Rendas 
públicas desta cidade, em 
vista dos documentos cons-
tantes no arquivo da Câmara 
e apresentado pelo secretário, 
é de opinião que se ateste o 
seguinte:  que o Suplicante 
prestou fiança  a 17 de junho 
de 1862 sendo fiador o Te-
nente Coronel Claudio José 
Machado, pela arrecadação 
do imposto sobre carne verde, 
“agoas ardentes” e subsídio li-
terário por 6 meses na quantia 
de 500$000. Que o Suplican-
te prestou contas – a 1ª em 7 
de junho de 1862 sendo reses 
no importe de 185$940 reis; 
“agoas ardentes” no importe 
de 47$$600  réis. Somando 

tudo em 233$540 não tendo 
tirado sua comissão de 18% 
da dita quantia 50$659 réis e 
da quantia supra 41$037. A 1ª 
conta tem uma declaração que 
faltam pagar 21 reses e seis 
pessoas constantes nominal-
mente na mesma; e a 2ª conta 
tem também uma declaração 
que faltam pagar de 10 reses, 
5 pessoas constantes por seus 
nomes na mesma.

 A Comissão entrega ao Se-
cretário os documentos  acima 
para serem arquivados e é de 
parecer que haja um livro es-
pecial, numerado e rubricado 
para se lançarem por extenso 
as contas dos direitos acima 
mencionadas pertencentes a 
Câmara, e arrecadados pelo 
atual Coletor.

Foi aprovado o despacho 
seguinte: A Câmara Munici-
pal atesta que o Suplicante 
prestou fiança a 17 de junho 

de 1862, sendo seu fiador o 
Tenente Coronel Claudio José 
Machado, pela arrecadação 
dos impostos sobre carne ver-
de, “agoas ardentes” e subsí-
dio Literário, por seis meses, 
na quantia de 500$000 e suas 
contas apresentadas tenham 
sido exatas. 

 
7 - 1863 – O sr. Machado 

apresentou uma representa-
ção para a Assembleia pedin-
do 4:000$000 para levantar o 
aterrado do Avareí. A Câmara 
aprovou e assinou a represen-
tação. 

                                 *
JACAREÍ – SUA HISTÓ-

RIA
O livro que faltava para 

você conhecer a história de 
Jacareí

 está chegando.
Um livro escrito para os 

professores,  alunos e todos 
que desejam conhecer a ver-
dadeira história de Jacareí.

Nova CPI da Petrobrás emplaca 
com nova presidência da Câmara

O presidente da Câmara dos 
Deputados, Eduardo Cunha 
(PMDB-RJ), leu hoje (5) no 
plenário o ato de criação da 
Comissão Parlamentar de In-
quérito (CPI) da Petrobras. A 
leitura consolida a criação da 
primeira CPI da nova legisla-
tura.

A CPI da Petrobrás será 
composta por 26 membros ti-
tulares e suplentes, divididos 
proporcionalmente entre os 
blocos. O bloco liderado pelo 
PMDB e que reúne PP, PTB, 
DEM, PRB, SD, PSC, PHS, 
PTN, PMN, PRP, PSDC, 
PEN e PRTB ficará com o 
maior número de vagas: 11. 
Em seguida vem o bloco li-
derado pelo PT (PSD, PROS, 

PSD e PCdoB), com 8 vagas, 
e por último o bloco formado 
pelo PSDB, PSB, PPS e PV, 
com 6 vagas. Também será 
acrescentada uma vaga para 
os partidos que não estão nos 
blocos, totalizando 27 vagas.

Segundo o secretário-geral 
da Mesa Diretora da Câma-
ra, Mozart Viana, regimen-
talmente os partidos terão 48 
horas para indicar os inte-
grantes. Ele acredita que, em 
razão do prazo exíguo e pelo 
fato de não haver previsão de 
sessão deliberativa na próxi-
ma semana, que antecede o 
carnaval, o mais provável é 
que os trabalhos da CPI co-
mecem depois do feriado.

De acordo com ato assina-

do por Cunha, a CPI inves-
tigará irregularidades prati-
cadas na companhia entre os 
anos de 2005 e 2015 e fatos 
“relacionados a superfatura-
mento e gestão temerária na 
construção de refinarias no 
Brasil; a constituição de em-
presas subsidiárias e socieda-
des de propósito específico 
pela Petrobras, com o fim de 
praticar ilícitos; o superfatu-
ramento e a gestão temerária 
na construção e afretamento 
de navios-sonda”, além de ir-
regularidades na operação da 
companhia Sete Brasil e na 
venda de ativos da empresa 
na África.

Fonte: Agência Brasil
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William Disk Pizza comemora 25 anos em Jacareí

Animação marca retorno do 
Colégio SEPP em 2015

JVR Robótica tem curso de 
Programação em Robô Industrial

O William Disk Pizza 
comemora no mês de feve-
reiro seu Jubileu de Prata. 
Durante 20 anos localiza-

do no Jardim Flórida e há 
cinco anos no Centro, a pi-
zzaria mantém sua tradição 
e sucesso desde 1990. A 

pizzaria é man-
tida pelo casal 
William Rober-
to de Souza e 
Diva Camargo, 
casados há 35 
anos.

“Não é por 
acaso que a 
empresa se es-
tabeleceu no 
mercado, mas 
sim pela dedi-
cação, qualida-
de, respeito e, 
sobretudo, pela 
aprovação do 
consumidor que 
está cada vez 
mais exigente 
e saboreia com 
esmero, procu-
rando alimen-
tos mais leves, 
mas que não 
percam suas 

peculiaridades”, explica o 
proprietário William.

E a pizzaria mantém a 
mesma receita desde o iní-
cio. Uma pizza levíssima, 
com massa fininha e cro-
cante, elaborada artesanal-
mente e com ingredientes 
muito bem selecionados, 
“entre eles o ‘amor’, que 
é o principal ingrediente”, 
comenta William.

Para comemorar com or-
gulho seus 25 anos de tradi-
ção, William preparou para 
seus clientes promoções es-

peciais para o mês de feve-
reiro. Confira no site: www.
williampizzaria.com.br.

Atualmente o William 
Disk Pizza está localizado 
na Rua Bernadino de Cam-
pos, 143, Centro. Peça sua 
pizza pelo telefone: 3951-
7565 / 3961-3004.

Os proprietários William e Diva felizes com o sucesso 
da empresa

O engenheiro eletro-eletrônico Dorival Carlos Junior

O gerente Welligton Antonio de Souza 
sempre procurando prestar bom aten-
dimento aos clientes. Abaixo as pizzas 
de calabresa e de marguerita. 

O ano de 2015 começou 
com muita animação no Co-
légio SEPP. No dia 26 de ja-
neiro os professores retorna-
ram às atividades para pensar 
e preparar um ano de muito 
aprendizado e alegria para 
seus alunos. Para isso, a equi-
pe gestora pedagógica os re-
cebeu com atividades de inte-
gração, dinâmicas de reflexão 
e muito trabalho. “Estão todos 
extremamente animados para 
o início das aulas, já planejan-

do atividades diversificadas que 
serão trabalhadas durante este 
ano letivo”, afirma a diretora 
geral Eloísa Turci.

“A Equipe Pedagógica está 
muito feliz e satisfeita com os 
resultados de seus alunos que 
se formaram no ano passado. 
Como é gratificante observar a 
alegria de cada aluno que tem 
expectativas superadas nos 
vestibulares de todo o Brasil. 
Ver cada aluno tornando-se 
sujeito de sua própria história, 

conquistando vitórias e reali-
zando seus sonhos é a maior 
recompensa do trabalho em 
educação” comenta a diretora. 

De acordo com Eloísa, pro-
porcionar aos alunos a possibi-
lidade de escolher o curso e a 
universidade que querem cur-
sar, alegra e incentiva a equipe 
SEPP a conciliar o trabalho de 
formação do aluno, como su-
jeito integral, a um ensino for-
te e equilibrado. Esse trabalho 
do colégio é realizado também 
através da sólida parceria com 
o Sistema ETAPA.

O Colégio SEPP está locali-
zado na Rua Barão de Jacareí, 
1212, Centro. Faça uma visita. 
Mais informações pelos tele-
fones (12) 3952-6200 (Uni-
dade I) e 3958-1920 (Unidade 
II) ou pelo site www.colegio-
sepp.com.br.

Jacareí agora conta com 
um curso de robótica de nível 
profissional. A JVR, empresa 
que atua no ramo há cinco 
anos prestando serviços para 
grandes empresas como Ford, 
Pilkington, Gestamp, Whe-
aton e outras, começa o ano 
de 2015 trazendo novidades 
para cidade: Cursos Técnicos 
de Programação em Robô In-
dustrial (Básico e Avançado), 
Operacional, Manutenção e 
Elétrica. 

Com exceção do curso 
Operacional que é de 16 ho-
ras, os demais têm duração de 
40 horas, divididos em cinco 
dias e com horários flexíveis. 
Essa é uma ótima oportunida-
de para quem pretende entrar 
no mercado da automação ou 
deseja um diferencial no cur-
rículo.

As aulas serão ministradas 
pelo engenheiro eletro-eletrô-
nico Dorival Carlos Junior, que 
trabalha na área da automação 
desde 1994. Unindo teoria e 
prática o curso permite aos alu-
nos a experiência de programar 
um robô industrial de verdade.

No mesmo segmento, a em-

presa atua em Otimização de 
Processos, Instalação e Inte-
gração de Células, Planos de 
Preventivas e Programação.

A JVR Robótica oferece 
ainda facilidade de pagamen-
to. Inscrições e informações: 
3958-7104 / 98151-2626 ou 
contato@jvrrobotica.com.br

A JAM (Jacareí Ampara 
Menores) realiza em maio 
uma viagem especial para 
Belo Horizonte, com direi-

Viajores do Bem vão a Belo Horizonte em maio

A JAM (Jacareí Ampara 
Menores) realiza no dia 12 
de fevereiro o Bingo Car-
naval do Bem. Durante a 
comemoração será realiza-
do um bingo com grandes 
brindes. Os principais prê-
mios variam de R$ 100 a 
R$ 500. 

Os convites custam R$ 20. 
Haverá petiscos, salgados e 
bebidas à venda durante o 
bingo. O evento acontecerá 
no salão da JAM, localiza-
do na Praça Independência, 
126, São João. 

A JAM (Jacareí Ampara 
Menores) prepara sua tradicio-
nal viagem a Serra Negra para 
março deste ano. Do dia 20 ao 
dia 22 de março os Viajores 
poderão aproveitar a bela ci-
dade, que é roteiro tradicional 
para compras, polo de malhas a 
preço de fábrica, turismo ecoló-
gico e eventos no Circuito das 
Águas Paulista, além de ser um 
ótimo lugar para aproveitar o 
clima frio.

O local conta com opções de 
entretenimento e lazer para to-
dos os gostos e idades.  A via-
gem a Serra Negra inclui uma 
visita à cidade de Monte Sião. 
O valor do pacote é R$ 660, que 
pode ser parcelado até o dia 10 
de março. A verba arrecada será 
destinada as obras da Casa Lar, 
projeto que atende pessoas com 
deficiência intelectual órfãos, 
idosas e abandonadas. Reservas 
e informações: 2127-1288.

Tradicional viagem a Serra Negra 
da JAM acontece em março

to a uma visita ao Instituto 
Inhotim, o maior atrativo 
natural e cultural de Bruma-
dinho. O passeio será entre 

os dias 14 e 17 de maio e 
os Viajores do Bem ficarão 
hospedados no Hotel Othon 
Palace. A viagem até Belo 

Horizonte terá três para-
das, escolhidas para se-
gurança e conforto dos 
passageiros. 

O passeio inclui uma 
visita ao Corredor Cultu-
ral da Praça da Liberda-
de, onde está localizado 
o Palácio do Governo, o 
Museu Mineiro, o Museu 
de Arte Contemporânea 
e o Tradicional Mercado 
Municipal.

No dia 16 os viajores 
poderão optar por fazer 
um tour em Belo Hori-

zonte, para conhecer o Con-
junto Arquitetônico Oscar 
Niemayer e outros pontos 
turísticos e históricos da ci-
dade, ou os viajores podem 
escolher conhecer o Institu-
to Inhotim.

O valor do passeio é de 
R$ 1070 para os viajores 
que irão incluir Inhotim na 
viagem e de R$ 980 para os 
viajores que optarem por 
não ir a Inhotim. 

Os valores podem ser di-
vididos em até 6 vezes. 

Reservas e informações 
pelo telefone: 2127-1288.

A Igreja São Francisco de Assis da Pampulha, um dos pontos turísticos de Belo Horizonte

Bingo de 
Carnaval da 
JAM acontece 
na quinta-feira
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“ a prece não é um barulho que surpreende os ouvidos, 
é um silêncio que penetra no coração“

Willian Roggles comemora aniver-
sário surpresa

Os pais de Willian Roggles, Toni 
e Manoela Rodrigues

Bianca Roggles, irmã do ani-
versariante e Renata Miranda

Benny Lima e Claudio Car-
doso

Neusa Toledo e Rômulo 
Ferreira

Lia Viana, Camila Almeida e Célia Santos, responsáveis pela escola Ellder Anunciato com a mãe Elenice

Equipe do Centro Edu-
cacional Dominó

Amigos brindam aniversário de Willian Roggles durante festa surpresa em São José 
dos Campos

Amigos, colaboradores e imprensa reuniram-se na segunda-feira dia 2, em São José dos Campos para celebrar de 
forma inusitada o aniversário do empresário de moda Willian Roggles. Desta vez, ele foi pego de surpresa por música, 
descontração, guloseimas e salgados deliciosos. Veja flashes:

O Centro Educacional Dominó realizou coquetel de inauguração do berçario na quarta-feira dia 4 na rua São Lucas, 36. 
A escola já atende do berçario ao ensino fundamental. Pais e convidados compareceram para prestigiar. Veja flashes:
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Letícia da Silva comemorou 15 anos no sábado, dia 31 de 
Janeiro no Trianon Clube. Na foto com os pais e o irmão. 
Ela foi maquiada e penteada por Lafayhair Cabeleireiros 
(3952-1026)
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Ana Abreu 
e Gabriela 
Abreu em 

Havana-Cuba 
na tradicional 
La Bodeguita 

del Medio 
conferindo a 
gastronomia 

Cubana
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Alunos do Intensivo de Férias de Inglês na Mentor Idiomas 
(3951-2581), dos 3 níveis: básico, intermediário e avançado.
Os alunos saíram com alta satisfação e bastante felizes com 
o grande sucesso do curso
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A escola de idiomas Skill (3952-6699) realiza diversos 
workshops para o aperfeiçoamento da língua durante o 
ano letivo
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Bolinhos do Bar do Peixoto sem sair de casa

Espaço Holístico Cazyna: 
a 1ª pétala do cardíaco

O Bar do Peixoto, que tem 
13 anos de tradição na cida-
de, também oferece serviço 
de delivery para seus tradicio-
nais petiscos. Quem é fã dos 
deliciosos bolinhos de baca-
lhau, camarão, carne seca, 
palmito cremoso e frango não 
precisa mais sair de casa para 
saboreá-los, pois o Bar agora 
entrega nos principais bairros 
da cidade.

O serviço de Delivery do 
Peixoto entrega também al-
gumas das principais porções 
servidas no bar, entre elas as 
porções de tulipa de frango, 
polenta frita, drumet (coxinha 
de frango), batata frita, man-
dioca frita e costelinha, além 
de refrigerante e cerveja em 
lata.

Os bolinhos, preparados 
com capricho pelo próprio 
Peixoto, são vendidos indivi-
dualmente, por R$3,30 cada 
(exceto o bolinho de cama-
rão, que custa 3,80). A quan-
tidade mínima para entrega é 

de 6 bolinhos. Ao todo são 16 
tipos de bolinhos para o clien-
te escolher.

Também é possível retirar 
o pedido no balcão, na Rua 
José Salgado Bicudo, Jardim 
Santa Maria. O serviço de 
entrega funciona de quarta a 
sábado, das 18h às 23h pelo 
telefone: 3961-4661. Acom-
panhe o Bar do Peixoto 
pelo facebook.com/Bar-
DoPeixoto.

Início de ano reflete bom 
momento da Quinto Sono

A Quinto Sono começou 
o ano de 2015 em ritmo 
acelerado. Mais uma vez 
o empresário Lino Sousa 

p a r t i c i p o u 
da feira de 
móveis e 
colchões no 
Expo Vale 
Sul e agora 
participa da 
A B I M A D , 
feira que 
acontece em 
São Paulo. 
Devido o 
grande suces-
so de vendas 
nas feiras, a 
loja prorro-
gou as ofer-
tas feitas 
em parceria 
com as gran-

des fábricas de 
colchões, como Sankonfort, 
Americanflex e Castor.

Respeito ao cliente, pon-
tualidade na entrega e aten-

dimento personalizado são 
alguns dos diferenciais 
que a Quinto Sono ofere-
ce. Além de colchões de 
primeira qualidade, a loja 
também trabalha com es-
tofados de alto padrão, 
móveis planejados, com 
todo material 100% MDF.

A Loja Quinto Sono 
também oferece descon-
tos especiais, de até 50% 
em pagamentos a vista 
em toda linha de colchões 
e cama box. A Loja con-
ta ainda com vendedores 
treinados e qualificados 
para atender bem e reco-
mendar o melhor colchão 
de acordo com o biotipo 
de cada pessoa. A Quinto 
Sono está localizada na 
Avenida Siqueira Campos, 
326, Centro. 

Telefone: 3953-7833.
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Inaugurado no dia 6 de ja-
neiro em Jacareí, o Espaço 
Holístico Cazyna é o lugar 
ideal para quem quer cuidar 
da saúde física, emocional, 
mental e familiar. O espaço 
utiliza técnicas de Constela-
ção Familiar, Cura Prânica 
e Limpeza de Metais Pe-
sados. O local ainda conta 
com aulas de Yoga, Personal 
Trainer, RPG (Reeducação 
Postural Global), Microfi-
sioterapia, Quiropraxia, Flo-
rais Joel Aleixo, Coaching 
Sistêmico, Acupuntura e 
Massagem Relaxante.

A Constelação Familiar  é 
indicada para ajudar pessoas 
com dificuldades em se re-
lacionar , que querem se li-
bertar dos emaranhamentos 
familiares, que estão diante 
de grandes decisões, que 
querem superar conflitos in-
ternos e externos , que bus-

cam o êxito profissional, 
entre outros casos.

A Cura Pranica é uma 
técnica que consiste na 
exploração do corpo ener-
gético. É considerado um 
método rápido e eficiente 
para tratar desarmonias fí-
sicas, psicológicas, emo-
cionais e espirituais.

A limpeza de metais 
pesados é a técnica de de-
sintoxicação  do organis-
mo humano, que a níveis 
tóxicos alteram funcio-
namento celular ,  sendo 
extremamente maléficos 
à saúde humana. A tera-
pia usada para esse pro-
cesso de desintoxicação 
é a bioeletrônica (baseada 
na tecnologia Rife), que, 
através de um aparelho, atua 
com os princípios da biorres-
sonância.

Conheça o Espaço Cazyna, 

localizado na Rua Barão de 
Jacareí, 923, Centro. Mais 
informações: 3953-6907.

A responsável pelo Espaço Cazyna, tera-
peuta e coach Márcia de Paula  

O proprietário Lino Sousa

Foto: Divulgação

Bloco “Não é da sua conta” 
sai às ruas no dia 14
O Bloco do Mauro sai no-

vamente às ruas no carnaval 
deste ano. Desta vez o tema é 
“Não é da sua conta”. O Blo-
co, que tem sido um sucesso 
nos últimos anos promete ser 
ainda melhor em 2015. Serão 
1000 litros de choop, além de 
água, refrigerante e sorvete à 
vontade para as crianças.

O bloco sairá nas ruas às 
14h no dia 14 de fevereiro. Os 

abadás, que acompanham ca-
necas personalizadas e leques 
com as marchinhas já estão no 
segundo lote, sendo vendido 
por R$ 70. Para as crianças o 
valor é de R$ 25. É proibido 
levar bebidas. A retirada dos 
Kits poderá ser feita mediante 
comprovante do depósito ban-
cário. 

Promoção – O Mauro vai 
dar um abadá para quem adivi-

nhar quem será o primeiro mú-
sico a se apresentar no Bloco. 

Conta para efetuar o depó-
sito:

Banco Santander
AG 3618 C/C 13003103-9
Priscila de Paula Camargo 

Lara ME.
CNPJ: 14.946.325/0001-76
Informações e reservas pelos 

telefones: 98128-5861/98819-
8902.

Batuíra tem vagas para Grupo de 
Estudos do Livro dos Espíritos

Estão abertas as inscrições 
para o Grupo de Estudos do 
Livro dos Espíritos na Fra-
ternidade Cristã Batuíra. O 
Grupo de Estudos se reúne 
toda quinta-feira das 20h às 
21h30. O início do curso nes-
se ano será no dia 5 de mar-
ço. 

As inscrições devem ser 
feitas na Livraria Batuíra. A 
livraria funciona na Frater-
nidade Batuíra, de segunda a 
sexta-feira, das 19h às 21h.

A Fraternidade está lo-
calizada na Avenida Guido 
Martins Moreira, 146, Jar-
dim Santa Maria. Mais infor-
mações pelo telefone 3952-
8277, após as 13h – Falar 
com Bia.

Baile do 
Clube da 
Saudade

O Clube da Saudade re-
aliza no dia 7 de fevereiro 
o “Baile do Aconchego”. O 
baile acontecerá às 22h. 

O Clube está localizado 
na Avenida Pensilvânia, 
367, Jardim Flórida. Infor-
mações e reservas 3951-
5130/98806-6128.

Fotos: Sem
anário

Foto: Divulgação
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Funcionários do Vivei-
ro Municipal de Jacareí fo-
ram assaltados na manhã da 
quarta-feira (dia 4). Segundo 
o Sindicato dos Funcionários 
Públicos de Jacareí, 7 funcio-
nários foram abordados den-
tro do local por 3 indivíduos, 
e em seguida foram agredidos 
(alguns afirmam serem 4) e 
feitos reféns no banheiro do 
local – alguns deles enclau-
surados em um box de banho. 
Dois funcionários foram fe-
ridos na cabeça, e sangraram 
muito.

Os ladrões entraram no vivei-
ro por volta das 6h30 e manti-
veram os reféns até as 7h, en-
quanto tomavam dinheiro dos 
funcionários e do local. O mo-

Assaltante atira na própria 
mão durante assalto ao Viveiro 
Municipal de Jacareí

mento inusitado do assalto foi 
quando um dos assaltantes deu 
um tiro na própria mão. Ele deu 
entrada na Santa Casa e está in-
ternado. A Guarda Civil já fez 
a autuação, e o assaltante será 
conduzido ao Departamento 
Policial assim que receber alta. 
Os outros criminosos continu-
am foragidos.

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.

O STPMJ divulgou, ontem, 
uma nota protestando contra a 
insegurança dos funcionários 
municipais. Leia a seguir:

Onda de assaltos em locais públicos, servidor vira refém da marginalidade.
Recentemente vários locais públicos ficaram a mercê de marginais. Meses atrás, o 

CREAS foi invadido pela manhã por bandidos que renderam a Guarda Municipal, pro-
vocando pânico aos trabalhadores e munícipes frequentadores.

Já no início do ano, a Creche Jacarezinho também foi vítima de assalto por duas 
vezes, ocorrido fora do horário de expediente e o local não há guarda municipal para 
fazer a segurança.

Por falar em falta de segurança, hoje, 04 fevereiro, o Viveiro Municipal também foi 
alvo e logo pela manhã, marginais já estavam de campana aguardando a chegada dos 
servidores que foram rendidos, agredidos e confinados em um espaço minúsculo.

O STPMJ foi chamado ao locale constatou a denuncia entrando em contato com o RH 
para que o setor da Segurança do Trabalho tome as devidas providências.

Quanto a segurança dos servidores e do património, aguardamos que seja tomadas 
as providências urgentes.

Local onde os funcionários foram feitos reféns, com marcas de sangue

Funcionário com a cabeça ferida pelos assaltantes
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O presidente da Associação 
dos Engenheiros e Arquitetos 
de Jacareí (AEAJ), Ricardo 
Perale promoveu na terça-
feira, dia 3, uma reunião com 
a imprensa da região para di-
vulgar uma pesquisa inédita 
sobre o Mercado de Cons-
trução de Jacareí, mostrando 
um comparativo entre 2013 e 
2014. 

De acordo com dados ob-

AEAJ divulga pesquisa inédita sobre o 
mercado de construção de Jacareí

tidos através da Caderneta 
de Obras da AEAJ, o núme-
ro de novas construções em 
Jacareí foi de 150 mil m² em 
2014. O número ficou um 
pouco abaixo do número em 
2013, quando houve 163 mil 
m² construídos na cidade. 
No caso de fusão e desdobra 
também houve uma pequena 
diminuição, passando de 67 
mil m² em 2013 para 55 mil 

m² em 2014.
Perale divulgou 

a quantidade de 
novas construções 
na cidade nos dois 
anos, mostrando 
o desempenho da 
Lei de Regulariza-
ção de Imóveis da 
cidade referente 
a 2014, que faci-
litou e agilizou o 
processo de regu-
larização de cons-
truções irregulares 
na cidade. Com a 
nova lei, houve 
um aumento sig-
nificativo na regu-
larização de imó-
veis, saltando de 
66.000m² em 2013 
para 102.000m² em 2014.

Também estiveram presen-
tes o diretor do Ciesp Ricar-
do Esper, o Secretário de De-
senvolvimento Econômico, 
Emerson Goulart e o Secre-

tário de Planejamento da Pre-
feitura, Valter Corbani. Ele 
atua na administração públi-
ca desde a segunda adminis-
tração do ex-prefeito Marco 
Aurélio de Souza.

Valter Corbani, Ricardo Perale, Ricardo Esper e Emer-
son Goulart apresentam dados sobre a construção 
em Jacareí

Um provável erro de digi-
tação no Cartório de Registro 
Civil de Areiópolis conce-
deu 346 anos a Angelo An-
tonio Bregiatto. Angelo, que 
é morador de Jacareí, pediu 
recentemente uma 2ª via de 
sua certidão de nascimento e 
sua data de nascimento veio 
com o ano de 1669. O erro 
chamou a atenção de Ange-
lo, que nasceu 1969. 

Angelo questiona a falta 
de atenção na hora com o 
documento, que tem a fun-
ção exclusiva de registrar o 
dia, mês, ano e local de nas-

Morador de Jacareí 
tem 345 anos, 
segundo certidão de 
nascimento

cimento de uma pessoa. Ele 
precisou tirar a segunda via 
de seu RG e, para isso, preci-
sou recorrer a uma nova via 
de sua Certidão, em sua ci-
dade natal. Angelo conta que 
o Poupatempo teve bom sen-
so e fez a correção na hora 
de fazer o RG.

De acordo com o Cartório 
de Registro Civil Jacareí, em 
casos como este é preciso 
voltar ao cartório onde foi 
emitida a Certidão solicitar 
a correção, e que possivel-
mente o erro foi decorrente 
de falha de digitação.

O Impostômetro da Asso-
ciação Comercial de São Pau-
lo (ACSP) chegou à marca de 
R$ 200 bilhões na terça-feira 
(dia 3). Este valor correspon-
de ao total de impostos, taxas 
e contribuições que os bra-
sileiros já pagaram somente 
nos primeiros 33 dias do ano.

No ano passado, a marca 
foi alcançada mais cedo, em 
1 de fevereiro. Ainda assim, o 
presidente da Associação Co-
mercial de São Paulo (ACSP) 
e da Federação das Associa-
ções Comerciais do Estado 
de São Paulo (Facesp), Rogé-
rio Amato, faz uma ressalva e 
explica que o cenário econô-
mico atual é delicado.

“A desaceleração na arre-
cadação reflete o baixo nível 
da economia, uma vez que 
acompanha a evolução da in-
flação e a atividade econômi-
ca. É uma consequência dos 
índices negativos nas áreas 
industriais e também no co-
mércio de bens e serviços”, 
avaliou.

Amato sinaliza que 2015 
termine com a arrecadação 
em patamares parecidos com 
os últimos anos, ou seja, em 
ritmo crescente. “Com o au-
mento de tributos já anuncia-

Brasileiro já pagou 
mais de R$200 
bilhões em impostos, 
segundo ACSP

do, é provável que a arrecada-
ção cresça mais rapidamente 
nos próximos meses. O mais 
provável é que a arrecadação 
nominal, sem descontar a in-
flação, seja maior que a do 
ano passado”, completa.

Localizado na Rua Boa 
Vista, centro da capital pau-
lista, o Impostômetro aponta 
o valor total de impostos des-
tinados à União, aos estados 
e aos municípios. Pelo portal 
www.impostometro.com.br, 
é possível levantar os valores 
que as populações de cada 
estado e município brasileiro 
pagaram em tributos e tam-
bém visualizar o que dá para 
os governos fazerem com 
todo o dinheiro arrecadado.

Carnaval dos impostos - 
Quem viajar, por exemplo, 
vai ter que desembolsar em 
uma passagem aérea 22,32% 
de imposto. A hospedagem 
em um hotel, um copo de cai-
pirinha ou uma simples fan-
tasia também pesa no bolso 
dos contribuintes, 29,56%, 
76,66% e 33,91% respectiva-
mente.

Fonte: Associação Comer-
cial de São Paulo

As inscrições para o Sis-
tema de Seleção Unificada 
da Educação Profissional e 
Tecnológica (Sisutec) para 
ingresso no primeiro se-
mestre de 2015 serão entre 
os dias 24 e 27 de março. 
Para concorrer, o candidato 
precisa ter concluído o en-
sino médio e feito o Exame 
Nacional do Ensino Médio 
(Enem) do ano passado, 

Inscrições para o Sisutec 
começam em março

sem tirar zero na redação.
O Sisutec (Sistema de 

Seleção Unificada da Edu-
cação Profissional e Tec-
nológica), é uma iniciativa 
do Ministério da Educação 
(MEC) para melhorar a ca-
pacitação dos brasileiros 
e aumentar as chances de 
emprego. O programa tem 
instituições públicas e pri-
vadas como parceiras para 
oferecer vagas gratuitas em 
cursos.

As vagas do Sisutec são 
destinadas aos candidatos 
que cursaram o ensino mé-
dio em escola da rede pú-
blica. O programa também 
aceita as pessoas que se 
formaram em instituições 
particulares, desde que te-
nham concluído o nível 
médio com bolsa de 100%. 
As instituições federais que 
participam do Sisutec são 
adeptas à Lei de Cotas.

Curta nossa fanpage e acompanhe 
em tempo real nossas novidades!

www.fb.com/
semanariodejacarei

Acesse mais conteúdo em nosso novo site: www.semanario.com.br

Foto: Marcos Santos / USP Imagens



7Jacareí (SP), 6 Fevereiro de 2015 - Edição 1115

IMÓVEIS
VENDO SOBR. COND. FIORI
Cid. Jardim, 117m²,2suit,3wc, 
quintal c/churrasq,coz.planej
Tel: 98129-5857(c/prop)________________
CRISTAL PARK
4 dorms (2 suítes) AC 220m2 
Fase acabamento
Tel.: 98175-1030. Alessandro________________
RESID. VISTTA 
4 dorms (2 suítes) AC 167m2 
Pronta p/ morar 
Tel.:98165-6540. Rodrigo________________
APTO NOVO 
2 dorms (1 suíte) c/ sacada 
Gourmet 
Tel.: 98175-1030. Alessandro________________
ALUGO PONTO COMERCIAL
35m², wc, habite-se. V.Zezé
R$ 450,00 Prox. Posto Saúde
Tel.: 99713-5678_________________
SOBRADO NOVO PQ. BRASIL
3dorms, suite, 2 vagas. Cond.  
de 6 unidades. R$ 330 mil
Tel.: 99713-5678_________________
APTO VILA INGLESA 2 DORMS
1 suite, novo. R$ 215 mil
Tel.: 99713-5678_________________
APTO NOVO AMANHECER
2dorms, todo planejado, pri-
meiro andar. R$ 130 mil
Tel.: 99713-5678_________________
CASA NOVA VILLA BRANCA
3 dorms,suite,wc social, chur.
porcel.quintal.R$240 mil
Tel.:3014-1156/98117-0481________________
VENDO TERRENO COND. BELLA 
VITTA JACAREÍ
250m2, quitado c/ escritura, 
Q12, L11. Ultima casa da rua c/ 
vista privilegiada. R$163 mil
Tel.:(12) 9 8118-0414 André________________
FERRAZ IMÓVEIS Creci.30443

- Casa Bela Vista, Centro, 
Rua Nossa Senhora de Fá-
tima, 139 - 2 dorms, sala, 
cozinha(azulejo até teto), WC, 
lavanderia, garagem 2 veí-
culos, portão automático, 2 
caixas d’água de 1000 litros 
cadapiso porcelanato(dentro 
e fora), acabamento de 1ª. 
Entrada R$ 200mil + 130 
parc. R$ 1.000,00 mensais, ou 
entrada R$ 200mil + 87 parc. 
R$1.500,00 mensais ou R$ 
265mil á vista. Estuda troca.
- Lote Pedramar 125m² R$ 34 
mil á vista
- Lote Imperial 137,50m². En-
trada R$ 29mil + 96 parc. R$ 
600,00 mensais, ou R$ 58 mil 
á vista. Estuda troca
- Lote Cidade Salvador 150m² 
R. Rosalina Guerra Miranda, 
frente ao nº 497. Entrada R$ 
19mil + 63 parc. R$ 600,00 
mensais, ou R$ 38mil á vista. 
Estuda troca
- Lote Jd. Marques 215,61m² 
R$ 76mil á vista
- Chácara Ijál 1.000m² c/ 
barração 50m² R$ 100mil á 
vista. Troco com lote no Vila 
Branca 250m²
- Área Urbana 03 km do Centro 
Campo Grande frente 227m - 
18.600m² (R4 22,58 o m²)=R$ 
420.000,00 á vista
- Locação Jd. Bela Vista 2 cô-
modos, WC e lavanderia(sem 
garagem) R$ 450,00 mensais

Imóveis quitados - Parcelas 
Reaj. Anual IGP-M - Compro 
lotes com escritura, pago á 
vista
www.imoveisferraz.com.br
Tel.: 3951-9400/98181-8141________________
COND. SOLAR DAS ANDORINHAS 
PROX. SHIBATÃO
3 dorms, sendo 1 suite, com 
lazer. 80m² A.U 1 vaga coberta. 
Semi Mobiliado (Vago). Valor 
R$ 210 mil. Tratar: Eugenio.
eugeniodeoliveira@terra.com.br
Tel.: (11) 4509-0166
(11) 98193-9693_________________
VENDO  SOBRADO 210M²
Cond. Bosque das Figueiras
R$ 460mil. Estudo troca.
Tel.:98114-2025 - Paulo _________________
VENDO APTO CARAGUÁ
Av.Lucas Nogueira Garcês. 
255. Ed. Sumaré - Lado Fórum, 
3 dorms , sala grande, 2 wc, 2 
sacadas grandes, garagem.
Tel.: 98178-0113_________________
VENDO CASA NOVA - PARQUE 
DOS SINOS
Ótimo acabamento, sala, co-
zinha, 2 quartos (1 suíte), 
banheiro social, telha de con-
creto. Vaga para 3 carros e 
quintal. 76m² de construção.
R$ 193 mil, aceita financi-
mento.
Tel.: 98805-6498_________________
VENDO LOJA NO CENTRO 
Fachada de vidro, piso frio, 
33m². Valor: R$ 45 mil, aceito 
carro.
Tel.: 3962-5319/98847-7494_________________

VENDO/ALUGO APTO 5 COND. 
ANCHIETA. LARGO DA MATRIZ, 
DESOCUPADO
Vendo R$ 240mil Aluguel R$ 
800,00 + R$ 600,00 cond.
Tel.: 99724-2360/3951-2197________________
ALUGO SALA JD. FLORIDA
Para fins comerciais. 
Tratar com Elfe
Tel.:98134-9186/3952-1023________________
APTO NOVO NO CENTRO 
2dorms, 61m², varanda c/ 
churrasqueira R$ 250mil. Acei-
to carro/terreno menor valor.
Rua Sta Terezinha, nº125
Tel.: 99737-8382________________
TROCO 2 TERRENOS COM IN-
FRAESTRUTURA
Por casa no bairro Vila Formo-
sa. Não aceito corretor.
Tel.: (12) 3953-6833________________
CASA NO CENTRO R$ 195 MIL
3 dorms, c/ garagem.Direto c/ 
propr. Aceito carro até 30 mil e 
terro no Pq. dos Sinos
Tel.:3952-1821/99718-1459________________
EMILIA IMÓVEIS CRECI 84.476 

Lançamento Apto
Centro a partir 
R$ 169.900,00
Jd Vale R$210mil
3 dorm aceita troca
Pq Sto Antônio R$ 120 mil
02 dorm, sem garagem
Igarapés R$ 138 mil
01 dorm. NOVA
B. Branca R$ 150 mil
01 dorm NOVA
Santo Antônio Boa Vista
R$ 150 mil 1 dorm NOVA
Imperial R$ 165 mil
02 dorm NOVA
Nova Jacareí R$ 165 mil
02 dorm. NOVA
Vila Zezé R$ 165 mil
02 dorm NOVA
Nova Esperança R$ 175 mil
02 dorm NOVA
Cid Salvador R$160mil
02 dorm NOVA
Jd Alvorada R$ 160 mil
02 dorm, NOVA
Bandeira Branca II
02 dorm R$ 155 mil
Apto Flamboyan
02 dorm R$ 127 mil
Apto Pq das Flores 
02 dorm plan. R$155 mil
Apto Vila Inglesa NOVO
02 dorm, 1 suíte R$215 mil
Apto Arco Iris R$ 280 mil
3 dorm. lindo planejados
Casa Pq Nova América
03 dorm, R$ 270 mil
Sobrado Sta Maria R$360 mil
03 dorm, 1 suíte
Con. Villa  Italia R$280 mil
03 dorm, 1 suíte
Cond. Sta Rita R$185 mil
2 dorm Nunca Habitada
Cond. Pedras Preciosas
02 dorm R$ 138 mil
Apto N.Amanhecer R$ 138mil
02 dorm. Todo planejado
Terreno Pq Sinos
 175 metros R$ 85 mil 
Terreno Vila Branca
250 metros R$ 160 mil
Terreno Cond. Quintas Vila 
Branca
300 metros R$ 215 mil
Terreno Cond Vilas Santana
420 metros R$ 425 mil
Terreno Cond. Crystal Park
250 metros R$ 260 mil

www.emiliaimobiliaria.com.br 
Face: Emília Casas
Tel.: 3962-3999 / 3962-3655_________________
ALUGO APTO COND. VITORIA
Terreo, 2 dorms, sala, coz, wc, 
lavanderia. Jd. Novo Amanhe-
cer. R$ 700,00 (incluso cond, 
água e gás)
Tel.:99705-7028/98182-5813________________
ALUGA-SE 2 CÔMODOS
Para sra. ou sr.
Tel.: 98828-8864________________
APTO NOVO 2 DORMS 
1 Suíte 69m2 Varanda Gourmet 
R$ 214 mil
Tel.: 98809-8981 Rodrigo________________
ALUGO SALAS COMERCIAIS
C/wc,recp,sl de esp.wc,inter. 
Tel: 3952-4312 / 99713-5454_________________
JD. ALTOS DE SANTANA - VENDO 
CASA NOVA.
Área da casa: 130 m², garagem 
p/ 3 carros. Sala de estar 3,80 
m x 5,20 m com portas pivo-
tante. Cozinha 2,20 m x 5,20 
m americana com bancada em 
granito verde, 01 quarto com 
suite, sendo 01 chuveiro com 
aquecedor e outro elétrico, 
hidromassagem. 01 quarto 
4,05 m x 3,05 m, 01 quarto 
3,7m 5x2,40 m, 01 banheiro 
social ,com chuveiro, aque-
cedor solar com água quente 
nos lavatórios e pia de cozinha. 
área de serviço e lazer no sub 
solo, área para quintal, portão 
automático.
Tel.: 98117-5399 Tim/ 98890-
7899 Oi/ 99650-7756 Vivo/ 
Creci: 99184.________________

VENDO VILA ROMANA 
02 dorms sendo 1 c/ armario, 
coz. planejada, banheiro c/ 
gabinete, sala, área de serviço, 
garagem 2 vagas.
Com Edicula
Tel.: 98117-5399 Tim/ 98890-
7899 Oi/ 99650-7756 Vivo/ 
Creci: 99184________________
VENDO COND. FECHADO
2 vagas, sala dois ambientes, 
3dorm (suíte), box de vidro, 
banheiro social, box de vidro, 
cozinha, portas e janelas de 
alumínio, toda com piso frio, 
área de serviço, quintal.
Tel.: 98117-5399 Tim/ 98890-
7899 Oi/ 99650-7756 Vivo/ 
Creci: 99184________________
VENDO/ALUGO SOBRADO 
COND.
02 suites, lavabo, churras-
queira, garagem 2 carros R$ 
240 mil
Tel.: 99718-2613/3014-4178________________
ALUGO APTO CENTRO
2 dorms, garagem. Com eleva-
dor R$ 1.000,00
Tel.: 99718-2613/3014-4178_________________
SOBRADO NOVO COND. CRYS-
TAL PARK
Ac: 210m², 4 suítes 1 c/ closet 
e sacada, estar, jantar, TV, 
escrit. lavab. lazer c/ churr. e 
WC, gar. 4 carros R$ 640 mil
Tel.: 99141-4551_________________
ALUGA-SE CHÁCARA 
Bairro Igarapés p/ eventos. 
Campo de futebol, piscina, 
churrasqueira, freezer, gela-
deira, área arborizada e gra-
mado, mesas, cadeiras, local 
amplo, estacionamento. Local 
para dormir com WC. Fazemos 
pacotes para feriados prolon-
gados. Consulte-nos!
Tel.: 3014-3167/99102-2652
/98292-4424 Fabio _________________
ALONÇO IMÓVEIS Creci:68.128 

 - Locação 
J d .  B e l a  V i s t a  2  d o r m 
R$700,00
Altos de Sant’Anna 2 dorm 
R$850,00
Chácara Igarapés  3 dorm 
R$900,00 
Centro 150m²  R$ 1.500,00 
(Ponto Comercial)
Rod.Nilo Maximo 211m² R$ 
3.000,00 (Ponto Comercial)
 - Casa á Venda
Pq Imperial 2 dorm 140MIL
Nova Jacareí 1dorm 160MIL
Bandeira  Branca 2  dorm 
180MIL
Jd das Ol iveiras  2 dorm 
190MIL
Centro 2 dorm 200MIL
Cidade Salvador  2d orm 
220MIL
 - Aptos á Venda
Garden Family Club 3 dorm 
20MIL (transfere a divida)
Novo Amanhecer 2 dorm 
110MIL
Apinages  2 dorm 160MIL
Vila Inglesa 2 dorm 250MIL
 - Terrenos á Venda
Área 2400m² 150MIL 
Terra de São João 340m² 
85MIL
Vila Branca 250m² 110MIL

www.aloncoimoveis.com.br
Tel: 3953-6541 / 3952-3138________________
ALUGO CASA CARAGUATATUBA
Para o Carnaval e temporada
2 Dorms, sala, coz e 2 banhei-
ros, garagem 2 carros.
Tel.:98240-5691/98707-1366________________
EDIFICIO TRATE CENTER
vendo sala c/wc desocupada 
centro prox. forum, cartorio  e 
prefeitura, doc Ok, reformada, 
pintura nova, piso porcelanato. 
Valor R$110 mil.
Tel.: 99703-6979_______________
EMILIA IMÓVEIS CRECI 84.476 

Imóveis para venda:
Cond. Vilas Santana
R$ 950 mil
Cond. Coleginho R$ 670 mil
03 dorm, suíte, 
Crystal Park
3 dorm, R$ 650 mil Ac.troca
Home Club R$ 600 mil
3 dorm,  Ac.troca
Itália de Bolewar
3 dorm, piscina R$ 425 mil
Cond. Residence Club 
R$ 370 mil
03 dorm, 1 suíte, coz pla-
nejada
Apto. Montreal R$ 297 mil
02 dorm.
Apto. Gran Terraço NOVO
R$ 300 mil 02 dorm. LINDO
Apto Arco Iris R$ 280 mil
03 dorm, todo planejado
Cond. Centro R$360 mil
03 dorm, 1 suíte Cond
R$ 150,00
com água incluso 5 min Cen-
tro
Cond. Vila Itália R$ 150 mil
02 dorm. A VISTA

www.emiliaimobiliaria.com.br 
Face: Emília Casas
Tel.: 3962-3999 / 3962-3655_________________
FEIRÃO IMÓVEIS
*** 1 - Temos casas a partir de 
R$ 135 mil para financiamento 
e *** 2 - Temos tb casas de 
alto padrão com os valores de 
R$ 600 mil á R$ 1.500.000,00
*** 3 - Cond Vila d’ Italia com 
armários emb., 2 dorms, gar. 

comberta, mais rancho, pisci-
na, play. R$ 230 mil
*** 4 - Trocas de casas com 
maior e menor valor, e aptos 
varios valores.
*** 5 - Troco casas em Jacareí  
" em cond " x Caraguatatuba
Tel.:99728-4828 Tim 3962-3771_________________
VENDO COMERCIO DE BEBIDA
Rua Barão, com estacionamen-
to nos dois lados da rua, sem 
zona azul. Em frente a escola 
Cene, grande fluxo de veículos. 
Possibilidade de agregar co-
mércio de água etc. Valor 
R$ 11 mil Informações Pedro
Tel.: 3952-9303/98272-9570_________________
APTO APINAJES
2 dorms c/ armários e vent. 
teto, coz planejada, sla c/ vent. 
teto.Vendo R$ 150mil. Alugo 
R$ 700,00 + cond - Osvaldo
Tel.: 3951-4960/3951-0613________________
ALUGO CASA 2 DORMS
R. Ramira Cabral. C/ prop.
Tel.:7812-8534________________
GOLDEN PARK
Cond. fechado, liberado p/ 
construir 250m² plano R$ 170 
mil ou R$ 110 mil + saldo. 
Aceito carro até R$ 80 mil
Tel.: 99773-6582________________
TROPICAL GARDEN
Apto 2 dorms, suite, lazer com-
pleto. Entrega em Outubro R$ 
215 mil ou R$ 110 mil + saldo 
Aceito carro até R$ 80 mil
Tel.: 99773-6582________________
CIRO IMÓVEIS - CRECI 92745
 
 - Minha Casa Minha Vida
1)N. Jacareí 158 mil 
1a) N.Esperança 3540 gar. co-
bert. 2wc.Ótimo local  158mil
1b) Idem 2 qts  3576  143 mil
2)Pitoresco   159  mil
3)B.Branca,2qts      148mil
4)Pq Imperial    148 mil
5)Pq.Sinos 2qts,  195mil
6)Sta Marina, casa e lote gran-
de - 3650 lindo  185 mil
7)Apto Vila Branca 166 mil
8)Igarapés    139 mil

 - Casas: CIRO
1)Pq. dos Sinos 3 qts,c/st, gar. 
e edic.cob. 250mil (NOVA)
2)Centro,2qts,financia 212mil

 - Apartamentos: CIRO
1)Res Pq.Sto. Antônio 137 mil
2)Ed.Montreal-Centro 220 mil
3)Vale Sol,3q St. Novo, c/ 
piscina e outros. 237 mil
4)V. Roma Apto Novo  3593
5)Solar das Andor 169mil
6)Apinages  3518   149mil
7)Saw Paul-145 mil.Imperd.
8)V. Romana novo   190mil
9)Novo Amanhecer    126mil
10)Avareí 3620      144 mil

 - Casas em condomínio:CIRO
1) Aroeira,160 mil
2) Roma 3 qts 2102   269 mil
2a) Roma 2 qts 3457  200 mil
3)Elegance (Sta Maria) 4qts c/ 
2 suítes, escrit., R$ 450mil
4)Vert Villi - 3qts    310 mil
5)Serra Bonita 3624  145mil
6)V.France (2474) 3qts
c/ st  - 318 mil Imperdível
7)Pq. das arvores 274 mil
8)Evidência, 3qt,st, 310 mil 
9)Italia Florença   212mil
10)Cid.Salvador     167mil

 - Lotes: CIRO
1)Cond. St Helena-25x40 
(3141), plano, 245 mil
2)Lote 10x25, perto Cd. Jd. 
3478 -   85mil 
3)20.000 m² ind. 5 milhões 
4)Jd.Colônia, 10x44,   3331
84 mil, imperdível.
5)Igarapés 20x80 3443, quase 
plano, perto pista - 65 mil
6)B.Br-400m² 75 mil mc/mv
7)Varios lotes industriais

 - Outros: CIRO
1)V. Branca 3qt,  265mil
garag cobr e c/ suite 3572
2)Chácara Sta Branca 2.000m²  
Fundo pra Rio 120mil á vista. 
3) Chacara Pagador Andrade 
2000m² 3442 - 60 mil

 - Locação: CIRO
1)Apto 3 qts, 1suit.  1.100,00
2)Apto SJC pert kodak 600,00
3)Montreal    1200,00
4)Pacaembu 1000,00 c/ cond
5)Cecap Novo 850,00 
6)Cid. Salvador  550,00

Ciro Imóveis Creci 92745
www.ciroconsultoria.com.br
contato@ciroconsultoria.com.br
Tel.:3962-1860/ 98130-1548/ 
3962-1767/98842-2748 ________________
SOBRADO COND. VENEZA
2 dorms, prox. Vila Branca.
Vl Mercado R$ 230mil. Só R$ 
175mil.Valor cond. R$ 200,00
Aceito Carros
Tel.: 97404-6327________________
VENDO APTO COND. JERIBÁ
2dorms. R$ 159 mil. 
Aceito carro
Tel.: 97401-1306________________
CASA STA BRANCA
2 dorms, sala, coz. grande. A 
400m da praça. R$200 mil. 
Aceito troca casa ou chácara 
no Vale ou Litoral
Tel.: 97404-6327________________
APTO GRAN TERRAÇO 
2 dorms, no Centro de Jacareí. 
Vendo ou troco 
Tel.: 97404-6327________________

CASA NOVA PQ. DOS SINOS
2 dorms/suite. R$ 180 mil
Aceito Financiamento Minha 
Casa Minha Vida
 Tel.:3958-5005/98861-4123________________
JPJ IMÓVEIS CRECI: 54066
Terreno Cond. Terras Sta Hele-
na 1.000m² R$ 230 mil
Terreno Terra de Santa Clara, 
630 m² R$ 300 mil 
Terreno Cond. Quintas - 
R$ 220 mil.
3 dorms, St. Maria R$270 mil
Alugo apto Beira Rio, armario 
embutido R$ 1.500,00+cond
3 dorms, Cond Evidence 
R$ 300 mil
Tel.: 99726-1549 / 3952-3714_________________

DIVERSOS
EXCURSÃO PARA FEIRINHA DA 
MADRUGADA   -    JANI
Micro ônibus, porta mala,  
porta pacotes, toda semana 
na madrugada de sexta para 
sabado Novidade: a partir de 
Fevereiro excursão também 
as quartas 
W h a t s  a p p  9 8 8 3 7 - 5 3 6 8 
/98171-3170 
Tel.: 3956-8205 / 99618-2936________________
EXCURSÕES : (CLAUDETE)
Brás - Feira da Madrugada.
Todas as Quartas e Sábado, 
com café da manhã e água 
gelada gratis
Porto Ferreira 14 Março
Marcar passagem pelo Whats 
App 98828-7651/98808-7591 
Tel:3961-9510/98808-7591/ 
98162-5722/ 98828-7651________________

SERVIÇOS
FAÇO MANUTENÇÃO
Em terrenos, quintais e caixa 
d’água. 
Tel.: (12) 3953-6833 - João________________
MATEMÁTICA DO CHEFE
Ensino Medio e Superior
Tel.:98117-1110________________

REPAROS DE SOLDA
Portões, grades etc. Atende-
mos os clientes em domicílio. 
Soldamos também materiais, 
ferro fundido e feragens em 
geral . Wallace
Tel.: 98245-1440/ 98164-7594.________________
OFICINA RA E DETOX  S.J.CAMPOS
Facebook.com/alnutriecia
Tel.: 98824-8035 Whats App________________
FAÇO FAXINA
R$ 80,00 - Vanessa Alves
Tel.:98166-1620________________

CURSOS
UPGRADE LANGUAGES
Desde 1992. Máx. 3 alunos por 
turma! Mais rapidez e mais 
qualidade. Inglês, Alemão, 
Espanhol, Frances e Italiano.
Tel.: 3953-6484 /98866-6484_________________
BOMBEIRO CIVIL
Início: 07/02/2015
DEA/APH, Transporte Emer-
gência, MOPP, Coletivo de 
Passageiros, NR33, Escolar, 
NR35 e NR20.
Email:cevtrancfc@yahoo.com.br
www.cevtran.com
Tel.: 3023-0494_________________
PREPARATÓRIO  ESCOLA DA 
EMBRAER 2015 – MATRÍCULAS 
ABERTAS
Alunos da 8ª ou 9º ano em 
2015 – Rede Pública
Prepare-se para estudar em 
uma das melhores Escolas de 
Ensino Médio do Brasil!
PREPARATÓRIO  POLÍCIA 
MILITAR OU BOMBEIRO
Nível Médio – Turmas Reduzi-
das – Prof.Qualificados
Turmas Abertas – Vagas Li-
mitadas
CENTRO PAULISTA – Prepara-
tórios e Concursos 
21 anos em Jacareí  - 3961-
4000
www.centropaulista.site.com.br
Cursos Profissionalizantes
Informática para o Trabalho : 
12 x 55,00

Manutenção de computadores 
e Redes : 9 x 79,00
Avançado
 Excel,Vba,Java,Core Draw,Web 
Design  
Técnicas Administrativas : 06 
x 79,00
(Depto pessoal, RH e Conta-
bilidade)
Idiomas (do básico a conver-
sação)
Inglês Básico – 12 x 89,00 
Artes
Desenho – Livre : 12 x 55,00 
Fotográfia – 07 x 79,00
Violão, Guitarra, Baixo  –  a 
partir 89,00 mensais
CENTRO PAULISTA – Cursos 
Profissionalizantes
21 anos em Jacareí  - 
www.centropaulista.site.com.br
Tel.: 3961-4000________________

EMPREGOS
TEACHERS NEEDED
Requirements: Fluency in the 
English Language, Experien-
ce in teaching, International 
Certification. We offer: Callan 
Method training course. CV to
rhukschool@gmail.com________________

FESTAS
ALUGO - EQUIPAMENTOS
Copos, taças, pratos e etc.
Tel.: 3952-3978________________
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_________________
SPACE HAPPY
Chegou com um novo espaço 
de diversões para sua festa.
Onde você encontra tudo em 
um só lugar. Faça sua reserva
Tel.:3952-8061/98819-0840________________

MR LOCAÇÕES Milton ou Rose.
De mesas, cadeiras, freezers, 
tampões, toalhas, capas de 
cadeira, guardanapos.
Tel.: 3956-4820/99764-2007
/98842-8882/98858-8004________________
MR LOCAÇÕES Milton ou Rose.
Toalhas longas adamascado.
Facebook: MR Locações
Tel.: 3956-4820/99764-2007
/98842-8882/98858-8004________________
JOIA EVENTOS
Tobogã, fut de sabão, cama 
elástica pmg, infláveis, piscina 
de bolinhas, algodão doce, pi-
poca, garçonete, pintura facial, 
escultura de bexiga e espaço 
kids, xbox. Brinde Algodão - 
Doce ou Pipoca 
Tel: 3951.2430 / 98821.1195_________________
HARMONIA BUFFET
Infantil/Kit festa
Tel.: 3952-9769/98833-1013________________
GIGI BRINQUEDOS
Piscina de bolinhas, cama 
elástica, castelo pula-pula, 
pintura facial, escultura de 
bexiga, algodão doce e mini 
tobogan
Tel.:98831-4443/98181-0414
/3962-4856________________
PINTAKARA EVENTOS
Maquiagem facial, escultura de 
bexiga, cama elástica, piscina 
de bolinha, tobogã, barraca 
de algodão e pipoca. Brinde 
pipoca gratuita. Fotos no face. 
Elaine.
Tels: 3951.6944 /98800.8596________________
COBRIMOS QUALQUER OFERTA
Salão de festa, foto convite. 
Promoção mês de Fevereiro
Tel.:98809-3210________________

A Educadora Ana 
Abreu, a convite do 
Ministério da Educa-
ção de Cuba, foi con-
vidada a fazer uma 
palestra em um Con-
gresso de Educação 
que ocorreu no país 
entre os dias 26 e 30 
de janeiro. A partici-
pação de Ana acon-
teceu no dia 28.

Como professora e 
pesquisadora na te-
mática de formação 
de professores, Ana 
Abreu desenvolveu 
juntamente com as 
professoras Celia 
Weigert e Gabrie-
la Abreu um estudo 
aprofundando sobre 
o “Uso de Narrativas 
como Metodologia 
Utilizada em Estágio 
para o Fortalecimen-
to Profissional de 
Educadores Críticos 
e Transformadores”, 
que foi o tema da pa-
lestra em Cuba.

Ana, que ainda não 
conhecia Cuba, teve 
uma visão positiva 

Educadora jacareiense 
realiza palestra em Cuba

do país em relação 
a educação e citou a 
possibilidade de es-
colas integrais para 
todas as crianças. 
“Cuba tem muitas 
fragilidades em vá-
rios setores, uma 
economia que não 
potencializa recursos 
para a qualidade de 
vida da população, 
porém há a garantia 
de Educação e Saúde 
de qualidade, e como 
não há diferenciação 
entre ricos e pobres, 

os serviços públicos 
iguais para todos, o 
que é relevante ao 
conceber o concei-
to de equidade para 
avanços importan-
tes”, explicou.

A educadora tam-
bém comentou sobre 
o sistema político do 
país. “A liberdade 
é para mim um dos 
preceitos mais im-
portantes para a hu-
manidade, por isso 
não aprovo a gover-
nabilidade cubana, 

na medida que há 
mecanismos de do-
minação autoritária. 
Creio que nem o so-
cialismo de Cuba, 
nem o neoliberalismo 
do Brasil nos apon-
tam para uma gestão 
de fato democrática. 
Achar o ponto de 
equilíbrio se faz ne-
cessário e desafiador, 
o equilíbrio de uma 
gestão pública deve 
se estabelecer sobre 
o pilar da liberdade”, 
conclui.

O Supremo Tribu-
nal Federal (STF) 
diminuiu para cinco 
anos o prazo pres-
cricional para o em-
pregado cobrar na 
Justiça os valores 
não depositados no 
Fundo de Garantia 
do Tempo de Ser-
viço (FGTS). Antes 
da decisão, o prazo 
para entrar com ação 
era de 30 anos. Por 

STF reduz prazo para empregado 
reclamar FGTS não depositado

maioria de votos, os 
ministros entenderam 
que o prazo para o 
trabalhador reclamar 
as parcelas não rece-
bidas devem seguir 
prazo razoável em 
relação aos demais 
direitos trabalhistas, 
que é cinco anos.

Conforma a deci-
são, nas novas ações, 
o trabalhador poderá 
acionar a Justiça em 

dois anos para co-
brar os débitos, mas 
somente dos cin-
co anos anteriores. 
A Lei 8.036/1990, 
que regulamentou o 
FGTS e garantiu o 
prazo prescricional 
de 30 anos é incons-
titucional por violar 
o Artigo 7º da Cons-
tituição Federal. De 
acordo com o texto, 
os créditos resultan-

tes das relações de 
trabalho têm prazo 
prescricional de cin-
co anos.

A decisão do STF 
vale para casos novos, 
ou seja, empregados 
que ainda queiram 
ingressar na Justiça. 
Os processos que já 
estão na Justiça ainda 
podem pleitear a falta 
de depósitos nos últi-
mos 30 anos.
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Em plena Crise Hídrica no 
Estado, sob prenúncios de 
racionamento de água, um 
cidadão ficou inconforma-
do ao ver, na terça-feira (dia 
3), por volta das 14h30, um 
vazamento de água “brotar 
aos rios” da calçada da Rua 
Francisco Thedoro, Jd. Bela 
Vista, próximo à Praça do 
Expedicionário.

Daniel de Oliveira, que é 
estudante de Direito, pas-
sava pelo local, e, incon-
formado, gravou um vídeo 
e publicou em seu perfil no 
Facebook. O Semanário re-
plicou o vídeo de Daniel em 
sua página na mesma mídia 
social.

É importante ressaltar que 
hoje o SAAE realiza obra na 
Rua Salvador Preto, próxi-
mo ao local, como parte da 
implantação de uma adutora 

Vazamento de água limpa em calçada no 
Bela Vista é flagrado por cidadão

Leia a mensagem de Daniel em seu perfil:
“Para conhecimento e indignação de todos os jacareienses! 

Acabei de filmar esta pouca vergonha e falta de respeito comi-
go e com os munícipes desta cidade aqui na rua francisco theo-
doro, espero que todos possam compartilhar ! Enquanto uns se 
esforçam para economizar outros fazem o oposto , e até onde 
vai o falso moralismo? o próprio SAAE faz aquela propaganda 
medíocre mostrando crianças fiscalizando desperdícios ?

Pasmem eu bebi a agua e eh totalmente limpa !”

com 600 metros de exten-
são entre o reservatório de 
água potável em construção 
na área da ETA (Estação de 
Tratamento de Água) e a 
avenida Major Acácio Fer-
reira, no Centro.

O SAAE (Serviço Autô-

nomo de Água e Esgoto) irá 
implantar uma adutora com 
600 metros de extensão en-
tre o maior reservatório de 
água potável — em constru-
ção na área da ETA (Estação 
de Tratamento de Água) - e 
a avenida Major Acácio Fer-

reira, no centro. A obra, que 
começa nesta segunda-feira 
(2), passará pela rua Salva-
dor Preto, entre o número 
129 e a esquina com a rua 
João Américo da Silva, e a 
avenida Santos Dumont, até 
a avenida Major Acácio Fer-
reira.

Juntamente com a adutora, 
será implantada uma tubula-
ção paralela de drenagem, 
no trecho da Salvador Pre-
to até a esquina com a João 
Américo. A interligação da 
adutora será feita na aveni-
da Major Acácio.

O SAAE esteve no local 
por volta das 16h e efetuou 
os reparos, eliminando o 
vazamento até o início da 
noite. Deixou, porém, um 
buraco na calçada que inco-
moda o morador da casa em 
frente, Fábio Firmino.

Vazamento era intenso e durou cerca de três horas

Grupo circulou pelas principais vias do Centro da cidade

Manifestantes esperam resposta da Prefeitura e movimentação da Defensoria Pública
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O grupo auto-denomi-
nado “Frente de Luta Pelo 
Transporte Público” de Ja-
careí realizou novo protes-
to contra aumento da tarifa 
de transporte público em 
Jacareí.

Desta vez, o protesto reu-
niu cerca de 60 pessoas que 
percorreram as ruas do Cen-
tro da cidade proclamando 
palavras de ordem e protes-
tando contra o aumento da 
passagem.

O grupo, formado por 
sindicalistas, estudantes e 
representantes da socieda-
de civil em geral discute 
com a defensoria pública 
da cidade uma forma jurí-
dica de reverter o aumento, 
que fez a tarifa do transpor-
te público na cidade chegar 
a R$3,40. Segundo repre-
sentantes, porém, é preciso 
unir provas de que os ser-
viços da JTU não oferecem 
grande qualidade e conforto 
ao usuário e que a empresa 
não apresentou melhora nos 
últimos anos que justifique 
o aumento.

O Semanário recebeu na 
manhã da quarta-feira (dia 
4), membros da recém-
criada Frente de Luta pelo 
Transporte Público de Ja-

Frente realiza protestos contra aumento da 
tarifa de transporte público em Jacareí

careí, para falar sobre os 
próximos passos do grupo 
contra o aumento da tarifa 
do transporte coletivo na 
cidade.  A Frente é forma-
da por sindicalistas e repre-
sentantes da sociedade ci-
vil. Estiveram presentes na 
redação do jornal Joaquim 
Aristeu (PSOL), Stephano 
Azzi (PSTU) e Francisco 
Patrocínio (Sindicato dos 
Metalúrgicos).

Stephano falou sobre a 
inviabilidade do transporte 
público na cidade, que, com 
a tarifa elevada, acaba sen-
do mais caro que um trans-
porte individual. “É mais 
barato colocar gasolina no 
carro do que andar de ôni-
bus. A cidade é pequena”, 
comenta.

A Frente aguarda respos-
ta da Prefeitura à uma carta 
que foi protocolada no dia 
30, quando houve um pri-
meiro protesto, em frente 
à Prefeitura, ou um convite 

para diálogo.
O Semanário tenta conta-

to com a JTU para ouvir a 
posição da empresa. Acom-
panhe novidades em www.
semanario.com.br 

MP abre inquérito para cobrar soluções para rolezinho em Jacareí
Há mais de 1 ano a porta do 

Jacareí Shopping, que dá para a 
Rua Olímpio Catão, é pratica-
mente fechada por adolescentes 
às sextas-feiras em um encontro 
nomeado “rolê”. Diversas ve-
zes a situação já foi motivo de 
queixa por parte dos moradores 
da região. Dessa vez, uma recla-
mação formal no Ministério Pú-
blico resultou em um inquérito 

civil para apurar responsabili-
dades e cobrar soluções para o 
rolezinho em Jacareí.

De acordo com a gerencia do 
Jacareí Shopping, é frequente 
a concentração de adolescen-
tes no local, especialmente às 
sextas-feiras. O Shopping infor-
mou ainda que a situação é con-
trolada dentro do prédio, mas na 
parte de fora, não há como ter 

A promotora de Meio Am-
biente de Jacareí, Elaine Tabor-
da instaurou mais um inquérito 
civil para apurar danos urbanísti-
cos e ao patrimônio público, que 
podem ter ocorrido resultantes 
da implantação de um loteamen-
to fechado na cidade. Desta vez 
se trata do Residencial Golden 
Park, instalado na Avenida Au-
gusta Fagundes Gomes, no Bair-
ro Santa Cruz dos Lázaros. 

No ofício, a Promotora Elai-
ne Taborda afirma que, após a 
aprovação do loteamento, como 
público, houve alteração ilegal 
da natureza do parcelamento, 
aprovada pela Prefeitura de Ja-
careí, que tornou o loteamento 
fechado. De acordo com o docu-
mento, a Constituição Estadual 
determina a impossibilidade de 
alteração de destinação de áreas 
públicas dos parcelamentos do 
solo devidamente aprovados.

Consta ainda no ofício que 
“a Constituição Federal prevê 
como competência da União 
instituir diretrizes para o desen-
volvimento urbano, inclusive 
habitação (art. 21, inciso XX), 
além de afirmai categoricamente 
que compete à União, Estados e 

Promotora aponta 
mudança irregular de 
loteamento público 
para fechado

Distrito Federal legislar concor-
rentemente sobre direito urba-
nístico (artigo 24, inciso I)”.

O Secretário de Planejamen-
to da Prefeitura, Valter Lucio 
Corbani, informou durante uma 
reunião realizada na Associação 
dos Engenheiros e Arquitetos 
de Jacareí que a aprovação de 
condomínio aberto faz parte de 
um processo de regularização da 
área. “É uma forma da Prefeitura 
fiscalizar e verificar se vão fazer 
tudo certo. Depois de cumpridas 
todas as etapas necessárias para 
ser um loteamento regular eles 
podem optar por fazer um lotea-
mento fechado”, informou.

O secretário disse ainda que 
após a promotoria ter levantado 
o questionamento sobre o proce-
dimento, a Prefeitura está estu-
dando a melhor forma de proce-
der em casos como este.

A Engenharia Costa Hirota, 
responsável pelo loteamento, 
informou que fez todo o pro-
cedimento de acordo com a lei 
e atendendo às exigências da 
Prefeitura e ressaltou ainda que 
o procedimento realizado em Ja-
careí é o mesmo de outros lotea-
mentos em outras cidades.

controle sobre os encontros. To-
das às sextas, centenas de ado-
lescentes se encontram na rua 
para consumir álcool, drogas e 
ouvir música alta. A aglomera-
ção de jovens quase interdita a 
rua e dificulta a passagem dos 
motoristas. Quando o encontro 
acaba, os jovens deixam muito 
lixo no local.

O promotor já encaminhou 

para a prefeitura medidas que 
podem ser tomadas. Um dos 
pedidos é interditar o trânsito na 
rua Olímpio Catão, entre as ruas 
Barão de Jacareí e Rui Barbosa, 
das 19h à meia noite, nas sex-
tas-feiras e vésperas de feriados 
prolongados. O MP recomenda 
aos pais que evitem deixar os 
jovens participarem da aglome-
ração, que pode ser arriscada.
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