No sábado, dia 24,
acontece o “Diálogo entre mulheres:
Educação e Política”.
O evento contará com
a presença da précandidata a Deputada
Federal Luiza Erundina e da professora Ana
Abreu. Página 3
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Angelita e Ricardo comemoraram
Bodas de Prata com
cerimônia emocionante no Espaço
Drumond. Confira
este e outros flashes
na Página 4

A recheadíssima
e saborosa pizza
do Zé da Pizza comemora 5 anos de
sucesso na cidade.
Confira esta história na Página 3
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Audiência pública debaterá pretensa
transposição das águas do Paraíba
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PSDB define précandidata em
Jacareí
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Vale recebe 14
policiais do
Estado de SP
Quase Pronta - A área de lazer esportivo do Parque Brasil está quase pronta. Já ostenta o gramado
verde para o futebol e os equipamentos de ginástica colorido. A alguns metros, a obra do Pronto Socorro fica cada dia mais próxima de se tornar mais um monumento à promessas não cumpridas

Idosa encontra dificuldades para
garantir aposentadoria no INSS
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São Silvestre terá o 3º Festival
REAAL sobre transformação
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Vazamento
no Bela
Vista revolta
Um vazamento de água
na Rua Santa Teresinha perdurou durante todo o dia 20
(terça-feira). Cidadãos que
passaram pelo local ficaram
indignados, acostumados a
serem ameaçados por taxas
de disperdício. Após reparo,
rua virou “armadilha” para
carros. Página 8
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carros será
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Abranches fala
em Encontro da
Família Espírita
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JAM prepara a
Noite Brazuca
antes da Copa
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Opinião

de 1910; de 135 a 161 de 1915;
5ª seção: de 29 à 130, de 1910; de 1 à
18 – 1952 – Inaugura-se hoje às 16 ho- 34 de 1911; de 1 à 32 de 1912; de 1 à 51
ras as novas instalações do Banco Cru- de 1913; e de 1 à 18 de 1914; e de 61 à
zeiro do Sul em prédio recém construí- 110 de 1916.
do, na Praça Raul Chaves esquina com a
Rua Ramira Cabral.
23 – 1868 – Outro ofício ao mesmo Presidente representando contra os
21 – 1916 – Em sessão extraordiná- 4:000 réis que saiu para a ponte denomiria presidida pelo Dr. Joaquim Ribeiro nada Peixoto, pedindo para reverter esta
de Mendonça comunica que a sessão foi quantia em benefício do furado que se
convocada para tratar da eleição que será tem projetado acima da ponte de pilares
realizada no dia 11 de junho próximo desta Cidade.
para tratar da eleição para preenchimento de uma vaga no Senado Estadual. A
24 – 1936 – Está na cidade o circo Emeleição será no prédio do Grupo Escolar presa Ocidental.
Cel. Carlos Porto. As seções eleitorais:
1ª seção: de n. 3 a 311 de 1905; e de 1
25 – 1911 – O jornal O Estado de São
a 50 de 1915;
Paulo, do dia 26 noticiou: Lamentável
2ª seção: de n. 213 a 459 de 1905; e de desastre – Deu-se ontem na Usina de
1 a 34 de 1906; e de 101 a 130 de 1915; Potim, fornecedora de luz e força a esta
e de 1 a 30 de 1916
cidade um lamentável desastre que oca3ª. seção: de 135 à 412 de 1906; e de sionou a morte de um moço trabalhador,
1 à 40 de 1907; de 101 à 115, de 1915, e o Sr. Nestor Medeiros. Os seus compade 31 à 60 de 1916
nheiros encontraram-no debruçado so4ª seção: de 41 a 172 de 1907; de 1 à bre o dínamo e completamente carboni47 de 1908; de 1 à 41 de 1909; de 1 à 28 zado.
MAIO

Tensão
Instaura-se um clima prévio de Greve
Geral no País. O caos que viveu a cidade
de São Paulo na última terça-feira, profissionais da Saúde no Rio, e a polícia em
Recife somam-se ao clima de insatisfação
insubstituível pela alegria de ver a Seleção Canarinho em campo. É claro que os
fanáticos pelo poder arranjado pelo Governo para um único partido soberano,
que sentia até a pouco como se manter-se
no comando do Brasil fosse como tirar
doces de crianças, vão dizer que trata-se
de uma tática “guerrilheira” eleitoreira para manchar o Governo e fazer feio
diante dos gringos.
Chora
Trata-se da sagacidade do brasileiro,
ainda mais o brasileiro que sofre na batalha do dia-a-dia pela sobrevivência,
principalmente, financeira. Brasileiro
que aprende desde pequeno que quem
não chora não mama e aprendeu que para
mobilizar político tem que fazer barulho,
e fazer os tidos como opressores passarem vergonha para ver se fazem algo pelos que se sentem prejudicados.
Fama
Tiram o doce quando dão oportunidade
de aumento de renda aos mais pobres, mas
não preparam a sociedade em que a “nova
classe média” vai viver – um universo
onde professores são desrespeitados, hospitais são sucateados e, fica tudo bem!

Afinal somos o país do futebol, como se
fôssemos aquele estigma que corre lá fora,
dado à luxúria e que tem o lazer como
prioridade sobre a dignidade de vida.
Caricatura
Por sinal, Jacareí prepara-se para, mais
uma vez, ser uma miniatura caricata do
Governo Federal. A poucos dias da Copa
do Mundo, prepara-se para entregar uma
área esportiva e de lazer no Parque Brasil, enquanto o Pronto Socorro Municipal,
iniciado a alguns metros da área citada
acima, corre o risco de apodrecer como
o Fórum. Aí vem o argumento de que o
orçamento é determinado por setores (ex:
saúde, educação), argumento que emburrece a visão global da construção de uma
sociedade. No futuro, o que diremos das
obras deixadas pela prefeitura do PT na
cidade? Neste momento, serão considerados os limites orçamentários?
Eleições e futebol
Grande parcela da população ainda confia em Dilma e o PT como continuidade
de um projeto de “futuro melhor”. Muitos
dos que pretendem votar em Dilma, hoje,
até concordariam que o país não vai nada
bem – o apoio a Dilma está caindo – mas
não vêem esperança nos outros nomes que
se projetam – estes têm apoio subindo. E
pode ser até que estas esperanças dos eleitores sejam apoiadas pelo desempenho da
Seleção Brasileira na Copa do Mundo, o
que é outra tristeza.

Espaço Aberto

Patrimônio Cultural
Arqueologia Jacarehy

Imagens, tudo passa
Repito para mim mesma: tudo passa.
Machucados,
terçóis
, pé quebrado, coração
partido, alianças rompidas, provações, vesícula
inflamada, cabelo caindo, 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... brincadeiras dessa ordem e trocadilhos infames não são
do meu perfil.
Reitero: tudo passa.
Garganta
inflamada,
pressão alta, nefrite, bursite, e uma série imensa
de coisas das quais nem
queremos nos lembrar.
Tudo passa e perdoamos aos outros, à Vida,
ao que, afinal de contas,
chamamos “destino”, pobre de nós!
Tudo passa; mas fica
em nós, lá no fundo, as
chamadas
lembranças.
Fortes e intensas, nos
habitam a alma e os cantos mais fundos da nossa
memória, não há como
nos livrarmos delas, ensolaradas ou agudamente

tristes.
E ,por esses dias nublados, não há como me livrar da lembrança de minha 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 mesma: tudo permanece.
Lá em nossos labirintos-memória, lá onde se
guarda o coração, lá nas
caixinhas
pequeninas
onde se esconde o beijo,
o abraço, a alegria, a infância, o doce de leite, a
rosa entre páginas, o sorvete na praça, a canção
antiga. Lá, onde o que é
apenas nosso está guardado, 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, enquanto escrevo esta crônica, porque sei que virão os dias de um inverno
frio, já tiro as minhas
caixinhas dos escaninhos
da memória. Delícia será
abrir uma por uma e encontrar, outra vez, meus
amigos da infância, meus
cadernos de tarefa, meu
Lobato de muitas histórias, meus vestidos de
organdi. Que bom será
correr novamente pelas
ruas calçadas de paralelepípedos 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, passam, mas enchem os nossos olhos de água.

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

Governo do Estado proíbe
cobrança em horários impróprios
O governador Geraldo
Alckmin sancionou nesta
quinta-feira, 22, o Projeto
de Lei nº 431/13, que regula os horários para telefonemas de cobrança ao
consumidor endividado.
A lei tem como base o
artigo 71 do Código de
Defesa do Consumidor
que, entre outras coisas,
veda a utilização, na cobrança de dívidas, de

qualquer procedimento
que interfira com o trabalho, descanso ou lazer do
consumidor.
Por isso, a lei estabelece
que as ligações para cobrança de débitos devem
ser realizadas de segunda
a sexta feira, das 8 às 20
horas e aos sábados, das
8 às 14 horas, excetuando-se feriados, caso em
que tais telefonemas são

vedados.
Caberá à Fundação Procon-SP, órgão vinculado à
Secretaria da Justiça e da
Defesa da Cidadania, realizar a fiscalização junto às empresas e receber
eventuais
reclamações
dos consumidores por
meio de seus canais de
atendimento, disponíveis
em www.procon.sp.gov.
br/catego ria.asp?id=42.

Olá Jacarehy! Com muita alegria
recebi muitas manifestações e perguntas a respeito da Arqueologia em
Jacareí, tema abordado nesta coluna
no mês passado. Em correspondência
às solicitações continuaremos a tratar
deste tema apresentando alguns dados conceituais, históricos e técnicos
que auxiliam na compreensão do argumento.
ARQUEOLOGIA é uma palavra
derivada do grego: “arque” significa
antigo e “logos” significa discurso,
que depois toma o significado de estudo. É a ciência
que estuda as fases passadas da vida de grupos humanos de civilizações antigas e suas culturas, bem como
as relações desenvolvidas entre estes grupos e o meio
ambiente.
As investigações em busca de informações a respeito da vida humana no passado distante, para podermos
compreender como se desenrolavam as ações e organizações sociais, religiosas, econômicas nos tempos
antigos, são feitas através da coleta e análise de fragmentos materiais que os antigos grupos humanos deixaram; podem ser restos de edificações arquitetônicas
subterrâneas, objetos de produção artesanal e, ou restos
mortais humanos ou de animais que eram utilizados na
alimentação para a sobrevivência do grupo.
Arqueologia sempre foi definida como ciência auxiliar da História, pois trabalha com a materialidade de
objetos e de material biológico para historicizar os processos de manutenção e sobrevivência da vida humana
em tempos antigos, contando fundamentalmente para
isso, com as investigações desenvolvidas por outras ciências auxiliares como a etnologia, antropologia física,
etnobotânica e ciências de outras áreas do conhecimento como a química.
Em Jacareí, a História da Arqueologia teve início
oficialmente entre 1975 e 1985, com o início da industrialização e da ocupação urbana desordenada e regida
pela especulação territorial e imobiliária. Os primeiros
fragmentos arqueológicos encontrados foram compostos de material cerâmico como URNA FUNERÁRIA
e UTENSÍLIOS DE USO DOMÉSTICO durante
a realização de serviços de terraplenagem no terreno
em que foi construída a Fábrica de Vidros Santa Maria
(CEBRACE) e no decorrer do crescimento da cidade
surgiram vários outros. No período foram realizados
diagnósticos e estudos pelos arqueólogos Érica M. Robrahn-Gonzalez e Paulo Zanettini que enunciaram:
“... o conhecimento atual sobre a ocupação de grupos ceramistas pré-coloniais no Estado de São Paulo é
ainda bastante incompleto... são conhecidos cerca de
200 sítios, que estão longe de corresponder à sua totalidade. Isto se deve, pelo menos em parte, ao fato de contarmos com grandes extensões territoriais praticamente
desconhecidas, como é o caso do próprio Vale do Paraíba.... os 200 sítios cerâmicos de São Paulo apresentam consideráveis variações... variações na indústria
cerâmica levaram à definição de três grandes unidades
classificatórias: a tradição Tupiguarani, a tradição Itararé e a tradição Aratu/Sapucaí...informações indic que
os sítios com cerâmica Tupiguarani de São Paulo estão
longe de constituir uma unidade. Ao contrário, fornecem indícios de especificidades locais e regionais...O
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sítio Santa Maria de Jacareí apresentou material cerâmico relacionável à
tradição Tupiguarani...”
Os arqueólogos citados relacionaram outros sítios cerâmicos de Jacareí:
Sítio Arqueológico Pedregulho escavado por Cristina Scatamacchia;
Sítio Arqueológico Mirante do Vale
pesquisado por Plácido Cali e Sítio
Arqueológico Vila Branca pesquisada
por González e Zanettini.
Estes Sítios denunciaram e confirmaram a presença de comunidades indígenas no território do Vale do Paraíba, antes da chegada do colonizador
português e posteriormente, a extinção destas comunidades; não nos restando outros legados materiais acerca
de nossa origem etnológica, além dos sítios arqueológicos contendo bem aterrados, os fragmentos; sítios estes
loteados e transformados em bairros, com edificações
construídas sobre os restos mortais e fragmentos das antigas civilizações indígenas de Jacareí.
As Pesquisas nos Sítios Arqueológicos eram desenvolvidas pelo Programa de Inventário do Patrimônio
Cultural de Jacareí, criado e coordenado por ADELMIR MORATO DE LIMA, Servidor da Prefeitura Municipal de Jacareí, então Diretor Executivo do Museu de
Antropologia do Vale do Paraíba; estas ações científicas
se deram nos tempos em que Jacareí tinha Corpo técnico especializado e Política de Preservação e Educação
Patrimonial. Mais detalhes, meu Leitor e minha Leitora, acessando meu canal do YOUTUBE patrimoniojacarehy entrevista adelmir morato de lima e meu blog
HTTP://patrimonioculturajacarehy.blogspot.com
Países desenvolvidos, já no século XVIII realizavam
escavações para estudos arqueológicos e desenvolveram programas de desenvolvimento urbano criando as
zonas de proteção aos Sítios Arqueológicos através de
legislação específica para a ocupação e uso do solo, e
assim conseguiram criar e manter um Patrimônio Arqueológico Secular, capaz de atrair a atenção de estudiosos e turistas de todo o mundo, como por exemplo,
a Itália, que promove há séculos a manutenção de seus
Sítios Arqueológicos urbanos com acesso direto e legal
do cidadão ao Bem Cultural; mas para isto compete a
percepção e utilização da ciência arqueológica, por parte dos administradores de um Município, a fim de preservar o Patrimônio Cultural Brasileiro como preconiza
o Art. 216 da CONSTITUIÇÃO FEDERAL BRASILEIRA DE 1988 e proporcionar ao cidadão o acesso
ao Saber Histórico, reconhecimento de seu passado e o
direito à Memória.
CONGRATULAÇÕES HISTÓRICO CULTURAIS
CAROS LEITORES!

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 Paulo.
http://patrimonioculturajacarehy.blogspot.com

Tel (12) 3952-1888
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Conecte-se conosco!
semanario.com.br || facebook.com/semanariodejacarei
twitter.com/semanarioonline
Acesse a página Inez Valezi no Facebook:
www.facebook.com/InezValeziSociais
Distribuição gratuita e dirigida em todos os prédios comerciais e residenciais, condomínios
fechados, centro comercial, órgãos públicos, indústrias, pontos de entrega estratégicos,
bancas e bairros: Jardim Sta. Maria, Prolongamento do Sta. Maria, Pque. Brasil, Pque Nova
América, V. Pinheiro, Jardim Mesquita, Avareí, Jardim Bela Vista, Jardim Liberdade, Jardim
Leonídea, Jardim América (Fogaça), Cidade Jardim, Clube de Campo, Jardim Flórida.

Zé da Pizza completa 5 anos saborosos
Dentre os empreendedores
no ramo de alimentação na
cidade, o Zé da Pizza já deixa sua marca de tradição na
cidade. Ao completar cinco
anos de atividade, a pizzaria
conquistou seu espaço ao
entregar uma pizza super saborosa, recheada de verdade
(inclusive as bordas recheadas são gratuitas) e feita
com capricho.

Zenildo dos Santos, o
“mentor” das receitas de sucesso, ou Zé, o próprio Zé da
Pizza, comemora grato pela
confiança de seus clientes.
“Eu quero começar agradecendo aos clientes e amigos
por estes cinco anos. São
pessoas que gostam de nossas pizzas e fazem o sucesso
da casa”, afirmou.
Os maiores “caprichos”
que se consolidaram como
sabores queridos na casa
nestes cinco
anos são a pizza Zé da Pizza, um tipo
de “moda da
casa”, recheada com champignon, palmito, rodelas
de tomate e
cebola, muçarela, parmeZenildo, autor das pizzas caprichadas do Zé da Pizza

são e manjericão, e a Três
Amigos, composta por tiras
de filet mignon grelhado,
muçarela e rodelas de tomate. São delícias para quem
aprecia uma boa pizza.
Uma das marcas do Zé da
Pizza é justamente a excelência na gastronomia, imposta pelos cuidados do proprietário e pizzaiolo Zenildo
e sua equipe, desde o preparo até a entrega das pizzas.
Feita com ingredientes de
qualidade e assada ao forno

Mesa redonda do PSB Mulher
acontece neste sábado
No sábado, dia 24, acontece o “Diálogo entre mulheres: Educação e Política”.
Promovido pela Secretaria
Municipal de Mulheres do
PSB (Partido Socialista Brasileiro), o evento contará com
a presença da pré-candidata
a Deputada Federal Luiza
Erundina e da a vice-presidente municipal do partido e
atual pré-candidata a Deputada Estadual, a professora
Draª Ana Abreu.
De acordo com Ana Abreu,
a mesa redonda tem como
objetivo abrir um espaço de
diálogo com a temática educação e política. “Esperamos

Foto: Divulgação

incentivar a participação
da comunidade local e das
cidades vizinhas, num momento em que a sociedade
reconhece a importância da
política e dá sinais de engajamentos nas discussões”,
declarou a educadora.
“Não só eu que sou dá
área, mas a Luiza também
irá falar de educação.
Ela está no PSB desde
1998 e é uma referência
de conduta política e das
lutas ligadas às mulheres Luiza Erundina e Ana Abreu
e a causas sociais”, relatou no dia 24, às 15h. A reunião
é aberta ao público em geral.
Ana.
O diálogo será realizado na No dia, também haverá espaCâmara Municipal de Jacareí, ço para filiações.

a lenha, a pizza preparada
pela casa é acima do padrão
comum, pelo capricho e a
criatividade em sua confecção. A variedade em opções
é outro diferencial, atendendo a todos os gostos. São
mais de 40 sabores, alguns
deles de autoria do próprio
Zenildo.
O sabor inconfundível,
a qualidade dos ingredientes aliam-se ao cuidado no
atendimento com seu cliente. Zenildo faz questão de

tratar bem e
demonstrar
generosidade
com a clientela. É o caso
da borda recheada, grátis para todos
os sabores.
Além disso,
é oferta constante na casa
ganhar uma
Coca-Cola
de 2 litros na
compra de duas pizzas fora
da promoção.
Aproveite a comodidade
da entrega em domicílio
(inclusive com pagamento
em cartão feito na residência) para experimentar uma
das pizzas do Zé da Pizza.
Acompanhe as novidades,
o cardápio e fotos apetitosas das pizzas da casa pelo
Facebook (procurar Zé da
Pizza), ou pelo site: www.

zedapizza.com.br. Além
de aceitar os cartões Visa e
Mastercard, o Zé da Pizza
agora aceita também o Verocard, utilizado exclusivamente por funcionários da
Prefeitura na cidade.
O Zé da Pizza atende nos
números 3953-2514, 39532341, 99647-8309 (Vivo),
98703-6540 (Oi) e 982821968 (Tim), e atende todos
os dias das 18h às 0h.

Abranches fala de
espiritualidade na família
Neste domingo, das 8h30
às 13h, o palestrante Carlos
Abranches participará do
XXVIII Encontro da Família Espírita de Jacareí e Região, com o tema “Família
Espiritualizada: Ponte Segura de Acesso ao Mundo Regenerado”.
Abranches, além de jornalista e âncora na TV Vanguarda, é muito requisitado
para compartilhar conhecimento sobre a temática espírita, sobre a qual versa com
profundidade e excelência.
A palestra acontece nas
Faculdades Anhanguera de

Jacareí, na Rua Santa Catarina, 75, Vila Pinheiro (entrada pelo portão no final da
Rua Nazur). Haverá venda
de lanches no local.
Informações e inscrições
pelo telefone 3952-1952.
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O palestrante Carlos Abranches
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“somente os poderosos agem como lobos. respondem a um ataque em silêncio”
Angelita e Ricardo comemoraram Bodas de Prata no sábado dia 17 às 20h00 com cerimônia no Espaço Drumond. Parentes, amigos e convidados foram abraçar o casal e os presentes foram doações de cestas básicas que será revertida
para uma entidade. A concorrida festa foi sucesso. Parabéns!

A SKILL idiomas (3952-6699) realizou sua tradicional festa
do dia das mães com grande participação. Houve apresentação dos alunos, aula de zumba para as mães e sorteio
de brindes

Ricardo feliz com as doações dos convidados

Angelita com Lafayete e Gilberto

Cesira Papera com Diego Ortiz, pré-candidato a deputado
federal do PSC (Partido Social Cristão), em café no domingo
dia 18, onde trataram de assuntos de interesse da cidade
Foto: Domenico Troccino
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A elegante Angelita

O casal com os filhos Bruno e Douglas

Foto: Divulgação

O casal Angelita e Ricardo em seus 25 anos de união

Pedro e Kelly casaram-se no sábado dia 17 às 20h00 na
Igreja de Santa Maria. Ela foi maquiada e penteada por
Lafayhair Cabeleireiros (3952-1026)

Ana Abreu realizou na terça-feira dia 20, “Encontro de Amigos de Ana Abreu” para troca de ideias

Os Viajores do Bem foram de 15 a 18 para resort em Olímpia. Todos curtiram o Parque da Águas e a diversão foi garantida. Veja flashes:

Erica e Diego casaram-se no sábado dia 17 às 15h00 na
Paróquia São João Batista. A noiva foi maquiada e penteada
por Lafayhair Cabeleireiros (3952-1026)

Curtiram muito, Flávia que comemora aniversário na
quarta-feira dia 28, com as filhas Bárbara e Júlia

Os Viajorinhos do Bem foram os que mais curtiram e se divertiram muito

Todas as fotos dos eventos sociais estão em:

facebook.com/InezValeziSociais
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Dia do abraço foi comemorado na quinta-feira
“hormônio do amor”. A substância traz uma série de benefícios à
saúde física e mental. Veja quais
são os principais benefícios do
abraço:
• Dar um abraço como forma
de comunicação pode ajudar os
casais a terem uma relação ainda
melhor.
• Aumentar, instantaneamente, os níveis de oxitocina, que
curam sentimentos de solidão,
isolamento e raiva.
• Elevar os níveis de serotonina, elevando o humor e gerando
felicidade. Para isso, o abraço
precisa ser longo, não vale um
“abracinho”.
• Fortalecer o sistema imunológico. A suave pressão realizada
durante o ato de carinho eleva
a carga emocional e estimula
a glândula timo, que regula e
equilibra o corpo na produção de
glóbulos brancos, que o mantém
saudável e livre de doenças.

• Aumentar a auto-estima.
• Relaxar os músculos e libera
a tensão no corpo. Abraços podem tirar a dor, ou acalmá-las,
aumentando a circulação.
• Equilibrar o sistema nervoso.

Noite Brazuca celebra o
samba e a Copa do Mundo
Às vésperas da Copa do
Mundo, a JAM realizará a
Noite Brazuca. O evento acontece Trianon Clube, das 21 às
1h, com participação do grupo
Q. Sambão. O traje é livre e o
cardápio terá pratos especiais.
Será uma noite festiva em
clima de torcida pela Seleção
Canarinho, com jantar incluso,
pelo valor de R$40. Entre os
pratos estão os inusitados Arroz Itaquerão, a Farofa Maracanã e o Picadinho Mineirão.
O valor pago é individual e garante lugar na mesa. Os recursos arrecadados são revertidos
para os trabalhos de assistência
social da entidade.
E, na trilha sonora, o Q.

Foto: Divulgação

Na quinta-feira, dia 22, foi celebrado o Dia Internacional do
Abraço. A comemoração surgiu
com a iniciativa de um australiano que, em 2004, criou a campanha “Free Hugs”, onde distribuía
“abraços gratuitos” a desconhecidos. O movimento se tornou
internacionalmente famoso em
2006 com o clipe “Free Hugs
Campaign” da banda australiana Sick Puppies. Após o clipe,
a campanha se espalhou e, em
Portugal, a data se firmou, quando o Leiria Happiness Club realizou a campanha em 22 de Maio
de 2012.
Quase todo mundo gosta de
abraços e não é por acaso. Diversas pesquisas mostram que,
quando o gesto dura em torno de
20 segundos, há um efeito terapêutico sobre o corpo e a mente.
Isso acontece porque um abraço
sincero libera o hormônio oxitocina, conhecido também como

Sambão fará uma seleção especial de Samba, encerrando com
Carnaval. Convites e informações pelos telefones (12) 21271288 e 3952-1849. O Trianon
Clube fica na Rua Lions Clube,
no Jardim Siesta.
Chá - O tradicional Chá da

Solidariedade 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 informações pelo telefone: (12)
2127-1288.

Frederico Ozanam tem atrações
São Lourenço é destino da
beneficentes imperdíveis
próxima viagem da JAM
milho cozido, bolos, canjiquinha, suco de milho entre outros
quitutes.
A proposta é realizar um
evento para as famílias com
objetivo de ajudar ao próximo.
Acontece das 9h às 12h na Rua
Pedro Gueri, 145 – Centro.
Festa Junina – E, em Junho,
para honrar a tradição, o Lar
Frederico Ozanam realiza aos

finais de semana suas Festas
Juninas. Sempre das 18h às
22h, de 7 de Junho a 6 de Julho,
os eventos trazem comidas e
bebidas típicas da região e das
Festas Juninas, com atrações
para crianças e música ao vivo.
Participe e ajude este abrigo a
continuar seu trabalho. O Lar
Frederico Ozanam fica na Rua
Pedro Guery, 145, Centro.

Meio Ambiente é tema de Exposição
do Instituto Cosmos
O Instituto Cosmos realiza
entre os dias 1º e 8 de Junho
uma exposição no MAV (Museu de Antropologia do Vale
do Paraíba). A exposição contará com palestras, mostras
de vídeos e experiências sensoriais. A exposição é voltada
ao meio ambiente e tem como
objetivo conscientizar as pessoas sobre problemas ecológicos e incentivar a recuperação dos recursos naturais do
planeta.
O Instituto Cosmos é uma
entidade filantrópica e sem
fins lucrativos, criada e desenvolvida para a defesa do
meio ambiente e da qualidade de vida do ser humano,

em seus diversos itens, com
ações sociais relevantes e necessárias, atuando através de
estudos, pesquisas e projetos
específicos. O órgão promove
proteção, restauração, conservação ambiental e a integração social para resgatar a dignidade humana e a qualidade
de vida. É ainda um projeto
educacional e artístico.
Há mais de 10 anos o Instituto Cosmos atua na região do
Vale do Paraíba promovendo
ações de preservação ecológica. Com sede em São José dos
Campos, atualmente o instituto
conta filiais em diversos municípios e anuncia a vinda para
Jacareí. A exposição no MAV

Daniel Ferreira, do Cosmos, esteve na
redação do Semanário

acontecerá entre os dias 1º e 8
de Junho, das 9 às 17h. Mais
informações: 3961-4891.

Restam algumas das tradicionais
lasanhas do BPR à venda
A Tradicional Lasanha
do Batuíra está de volta
e você já pode fazer a sua
encomenda para garantir o
almoço em família do fim
de semana. Deliciosas lasanhas de presunto e queijo, acompanhadas de molho
vermelho ou branco, com
cerca de 1,3 kg são vendidas pré-assadas por R$ 35
cada.
O valor arrecadado com a

venda das lasanhas será revertido para BPR (Batuíra
Projeto Renascer). O BPR
atende há 13 anos gestantes
carentes oferecendo cursos
de orientação maternal e
fornecendo cestas básicas
semanais, almoços, lanches,
passes de ônibus, roupas
novas e usadas, cobertores,
brinquedos novos e usados,
tratamento médico, odontológico, jurídico, psicológi-

co e acupuntura.
As fichas podem ser obtidas na sede do BPR, que
fica na Avenida Roberto
Lopes Leal, 1370, Jardim
Santa Maria ou na sede da
Fraternidade Espírita Cristã
Batuíra, que fica na Avenida Guido Martins Moreira,
146, Jardim Santa Maria.
Mais informações pelos telefones: 3952-2542/39528277.

Foto: Divulgação

Foto: Semanário

No próximo fim de semana,
dias 31 de Maio e 1º de Junho
(sexta e sábado), acontece a
tradicional Pamonhada Vicentina, evento que tem a finalidade de arrecadar recursos para o
abrigo para idosos Lar Frederico Ozanam. Durante o evento,
serão servidas receitas tradicionais do repertório caipira da
região, como Pamonha, curau,

Os Viajores do Bem
realizam sua próxima
viajem no dia 15 de
Agosto, com destino
ao Resort Urbano no
Quadrilátero do Parque das Águas de São
Lourenço, Hotel Palace Metrópole. No passeio os viajores irão
desfrutar de piscinas
aquecidas, Boulevart São Lourenço possui diversos atrativos turísticos
Frances, festas exclusivas sos objetos que pertenceram à
para os hóspedes.
Venerável ou que têm alguma
O passeio também inclui ligação com sua história.
uma visita a Baependi a casa
O pacote inclui transporte de
de Nhá Chica. A Venerável Jacareí a São Lourenço, de São
morreu em 1895, com 87 Lourenço a Baependi e retoranos de idade. Sua casa, con- no a Jacareí, quatro refeições
servada até hoje, é aberta a (jantar de sexta, almoço e janvisitação e traz um retrato da tar de sábado, almoço festivo
vida simples que ela levava. O de domingo, café da manhã de
passeio à casa de Nhá Chica sábado e domingo), entrada e
será opcional e sem nenhum consumo livre nas duas festas
custo a mais. Nela encontram- com música ao vivo, hospedase alguns objetos pessoais da gem em amplos apartamentos
Santa tais como a Imagem da (duplo, triplo, quádruplo ou
Imaculada Conceição, as pa- conjugado).
nelas e o fogão a lenha onde
A saída de Jacareí está agencozinhava. Também estão ex- dada para as 7h e o retorno no
postas as dádivas dos fiéis pe- dia 17 às 14h30. Os Viajores
las graças recebidas e diver- chegarão ao Palace Metrópole

na sexta-feira, por volta das 10h30. O almoço no hotel neste dia
é opcional, pois não
está incluso no pacote.
No entorno do Hotel
existem inúmeros restaurantes caseiros. As
festas acontecerão na
sexta (Queijo e Vinho
no Salão Boate com
banda) e no sábado
(Festa Julina no terraço superior coberto do Hotel). A
viagem a Baependi acontecerá no sábado, após o café da
manhã, com retorno previsto
para às 12h30.
A viagem custa R$ 660
(este valor pode ser parcelado). Crianças com até três
anos não pagam, de quatro a
sete anos pagam R$ 330 e a
partir de oito anos pagam o
valor integral. O dinheiro arrecado será usado para suprir
as despesas da JAM. Informações e reservas de segunda à sexta-feira, das 8 às 16h
pelo telefone 2127-1288 (falar com Izilda, Mariva, Vania,
Maysa ou Denise).

Correios homenageia Umbanda
em selo especial
Os Correios lançaram um
selo especial em homenagem
a Umbanda. Com o tema “Sincretismo Religioso Brasileiro”,
o selo traz a imagem, com fundo vermelho, do fundador da
Umbanda, Zélio Fernandino
de Moraes, e destaca dois atabaques, instrumentos musicais
utilizados na prática dos rituais
de Umbanda e símbolos oficiais da religião.
Durante sessão solene em
homenagem à Umbanda realizada na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo estiveram presentes o presidente
dos Correios, Wagner Pinheiro
de Oliveira, o deputado fede-

ral Vicentinho e os deputados
estaduais Gerson Bittencourt,
Leci Brandão e Luis Claudio
Marcolino, além de líderes religiosos.
A tiragem é de 600 mil selos,

com valor facial de R$ 1,20
cada. Eles podem ser adquiridos nas agências dos Correios
ou na loja virtual no site: www.
correios.com.br/correiosonline.
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Na segunda-feira, dia 26,
será realizada uma Audiência
Pública na Câmara Municipal
para debater a transposição
das águas do Rio Paraíba do
Sul. Estarão presentes autoridades do Vale do Paraíba e
região, como vereadores, prefeitos e deputados estaduais e
federais. Durante a audiência
o geólogo Edílson Andrade,
representante do DAEE (Departamento de Águas e Energia Elétrica) apresentará uma
palestra acerca do assunto.
A transposição do Rio Paraíba do Sul é um assunto
de interesse da população do
Vale, que tem provocado discussões e controvérsias desde que o governador de São
Paulo, Geraldo Alckmin manifestou o desejo de enviar a
água do Rio Paraíba ao Sistema Cantareira. O evento será
às 18h30 no prédio do Poder
Legislativo.

Foto: Semanário

Câmara realiza audiência sobre Vale recebe 14
transposição do Rio Paraíba
policiais de SP
Dos 559 policiais distribuídos pelo Estado na última
semana, apenas 14 foram
designados para o Vale do
Paraíba. O sindicato da categoria considera o número insuficiente para o combate ao
crime na região, uma vez que
outras regiões com um índice
de criminalidade semelhante
receberam uma quantidade
maior de policiais.
A Polícia Militar enviou a
seguinte nota demonstrando otimismo com relação ao
efetivo enviado pelo Estado:
“O efetivo de 15 policiais mi-

Idosa vive
dificuldades para
se aposentar
Aos 62 anos, com parte da
vista prejudicada e a audição
comprometida, a jacareiense
Maria Elena Nogueira enfrenta
dificuldades para se aposentar.
Ela relata que, ao completar 60
anos, entrou com a documentação para a aposentadoria,
mas, após dois anos, ela ainda
não conseguiu se aposentar.
“Eu já tinha a idade certa, já
tenho todos os anos de trabalho registrado na carteira, mas
eles indeferiram meu pedido”,
afirma. Maria, que trabalha em
obras, conta que já perdeu um

dedo durante o trabalho e que
está com a audição cada vez
mais comprometida devido
ao barulho dos serviços realizados. “Além disso, eu tenho
diabetes, mas tenho que continuar trabalhando enquanto
não me aposento”, explica.
O INSS (Instituto Nacional
de Seguro Social) não enviou
seu parecer até o fechamento
desta edição, mas comprometeu-se em enviar seu parecer
até hoje (sexta-feira, 23), que
será publicado na próxima edição.

Atletismo ganha
oito medalhas
Atletas da equipe de atletismo de Jacareí conquistaram
no último sábado (17) oito
medalhas de ouro, oito de prata e três de bronze na 1ª Etapa
da Liga Coneleste – Pré-Mirim / Mirim e Menor, realiza-

da no Estádio Félix Guisard,
em Taubaté. A competição
contou com a participação de
atletas de Pindamonhangaba,
Taubaté, Redenção da Serra,
Guararema, Tremembé e Jacareí.

litares disponibilizados pelo
Estado, através do programa
DEJEM a Jacareí é visto com
muito otimismo pelo Comando do policiamento local,
uma vez que será empregado
exclusivamente no policiamento preventivo, em áreas
de interesse de segurança
pública apontadas através de
estudos e critérios técnicos.
Cabe ressaltar que esse aditivo diário de policiais, empregados de maneira estratégica,
vem a aumentar a sensação
de segurança a ser ofertada à
comunidade”.

Ciclismo de Jacareí
é destaque na Copa
Endurance

No domingo, dia 18, os
ciclistas Felipe Custódio e
Larissa Castelari de Jacareí
estiveram na cidade de Morungaba, em São Paulo para
a disputa da segunda etapa da
Copa Endurance by Fuji. O
evento é um dos mais renomados do interior do estado e
reuniu centenas de ciclistas.
A atleta Larissa Castelari
esteve à frente das concorrentes pelos 30 km da prova, mas

foi ultrapassada por Carla de
Souza no final da prova. A ciclista, mesmo com o segundo
lugar ainda lidera o ranking
da Copa, sendo a grande favorita ao título de campeã da
temporada em sua categoria.
Já Felipe Custódio conquistou a quinta colocação e, com
o resultado, o atleta se mantém na disputa geral da copa
ficando apenas a seis pontos
do líder.

Está chegando o
Encontro de
Espiritismo
O 11º Encontro de Espiritismo de Jacareí acontecerá
na Câmara Municipal nos
dias 6, 7 e 8 de Junho. O
evento contará com a presença dos palestrantes Heloisa
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 evento haverá
sorteio de livros, venda de livros e CDs espíritas, presença
de escritores espíritas do Vale
do Paraíba, além de praça de
alimentação. A entrada é 1
quilo de alimento não perecível ou ração animal.
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IMÓVEIS
COND. BELLA VITTÁ

Lote 10x25m2. Valor R$ 58
mil + saldo devedor. Aceito
proposta.

Tel.: 99792-9508 dir. prop

________________
ALUGO SALAS COMERCIAIS

C/wc,recp,sl de esp.wc,inter.

Tel: 3952-4312 / 99713-5454

_________________
VENDO APARTAMENTO

Varandas de Villa Branca, 2
quartos, sala, cozinha e banheiro, 1 vaga de garagem, lazer
completo. Ultimo andar.

ALUGO APTO:

Pq das Flores/ Res.Flórida
R$ 550,00 + cond.

Tel.: 3951-6208/99713-2330

_______________

CASA 2 DORM OTIMO PREÇO

Cond. Residence, doc ok, particular R$ 295 mil.Aceito CEF.
tratar com Ismael

TEL: 99738-3328/ 7811-2732

________________

APTO SAN PAUL - ACEITO CARRO
2Dorm, 135 mil (particular)
Tratar com Ismael.

TEL: 99738-3328/7811-2732.

________________

CASA 3 DORM OTIMO PREÇO

Tel.: 98166-5225/3951-9086

Jd Vera lucia,doc ok,particular
R$ 179 mil.tratar com Ismael

VALE DOS LAGOS TERRENO

________________

________________

Quitado,vl. R$120 mil Doc ok.

TEL: (12 )99627-2007

TEL: 99738-3328/ 7811-2732
LOCAÇÕES

R: Paulo Costa, 18. 1 recep ampla, 3 salas, 2 wc, comercial.
Facil estacionamento.

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

_________________

VENDO APTO CARAGUÁ

VENDO CASA CONDOMINIO

________________
DIVIDO SALA COMERCIAL

No centro de Jacareí,ponto
novo, com ótima localizaçao,
wc/coz.

Tel.: 3952-1985/9.8126-5049

_______________

ALUGO CASA PRÓX AO FORUM

Tel.: 98881-9100/98178-0113

Ed. Sumaré - Lado Forum, 3
dorm, 2 wc, 2 sacadas, gar.

Tel.: 98881-9100/98178-0113

________________

ÁREAS COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E RESIDENCIAIS.

Atendemos as suas necessidades. www.larnegocios.com.br
Creci: 47.998.

Tel.: 99702-8267/99725-5678

________________
OPORTUNIDADE DE OURO

Terreno no Golden Park/Vale
dos Lagos. Valor 20 mil abaixo
da tabela. Pg facilitado. Falar
com Ronaldo/Luís Carlos.

Tel.: 99702-8267/99725-5678

________________

VL. EUROPA 2 DORM, SACADA

1 vaga, 145 mil.
Cond. Palmeiras: Permuto
por imóvel igual valor. R$
480 mil.

Tel: 3019-1351

________________

Sobrado 110 m2 no Residencial
Veneza.03 quartos, sendo 01
suíte, quintal com churrasqueira, 01 vaga coberta, armários
planejados na cozinha, lavanderia e quarto.
Toda reformada, linda!
Condomínio tranquilo, com
poucas casas.
R$ 280.000,00 direto com
proprietário.
Tratar com Nádia ou Luiz
nadia.de.paiva@gmail.com

Tel.: 11-98957-2418 / 12-39514799

_________________
VENDO CASA JD. PARAÍBA

2 dorm, ótima localização, particular. Tratar c/Madalena.

Tel.: 98814-0295/3956-2296
/99708-8880

_________________
CRISTAL PARK 3 SUITES

Churrasqueira, piscina, condomínio fechado, particular.

VENDO APTO ED. TORRES DO Tel.: 98707-0103
_______________
PARQUE.
2 dorm, 1 suite, 1 vaga coberta, VENDO CASA JD. STA MARIA
7º andar, 65m2. R$ 199 mil (R$
96 mil de Entrada).

3 dorm, terreno 300m2, garagem coberta 2 carros.

_________________

Tel.: 99708-8880

________________

CASA 3D SINOS

GHABBO IMOVEIS CRECI 57440

Tel.:7815-6281

Linda, completa com churrasqueira coberta.

Tel.: 3953-5154/3953-4871

________________
AP 2Q TÉRREO

Jd. Califórnia, com piscina,
churrasqueira e quadra.

Tel.: 3953-5154/3953-4871

________________
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
* 02 Dorm Nova Jacareí S/G
* 01 Dorm. Jdm do Vale C/G
* 02 Dorm. Jdm do Vale C/G
* Galpão Comer.Pq. Meia Lua
* Galpão Rd. Geraldo Scavone

Tel.: 3951-5355 / 99713-2945

_________________

VD/ TR SOBRAD PROX CENTRO

3 Dorm, Coz Cop s/,Garag
churrasq, ac. chácara/terreno
Caraguá. 168 mil.

TEL:(012) 988108750.

________________
ALONÇO IMÓVEIS Creci:68.128

Locação Residencial:
Jd Maria Amélia 1dorm
R$450,00
Bela vista a partir de
R$500,00
Portal Alvorada 2dorm 550,00
Jd Florida 2dorm R$650,00
Pq dos Príncipes 2dorm
R$650,00
Jd Emilia 2dorm R$700,00
Jd Sta Marina 2dorm R$700,00
(casa nova)
Centro 3dorm R$900,00
Locação Condomínio Residencial:
Sto Ângelo 2dorm
R$400,00+cond
São Miguel 2dorm R$600,00
Casas à Venda PMCMV:
Igarapés 1dorm 128MIL
Pq dos Príncipes a partir de
150MIL(casa Nova)
Jd Paraíso 2dorm 165MIL
Jd Nova Esperança 2dorm
170MIL
Jd Sta Marina 2dorm 170MIL
Aptos à venda:
Res Park 2dorm 130MIL
Bela Vista 2dorm 140MIL
Cond Sta Rita 3dorm 180MIL
Arcos Iris 3dorm 270MIL
Belo horizonte 3dorm 270MIL
Paineiras 3dorm 270MIL
Terreno:
Jd Maria Amélia 360m²
65MIL
Pq dos Sinos 175m² 80MIL
Sta Paula 140m²85MIL
www.aloncoimoveis.com.br

Tel: 3953-6541 / 3952-3138

_________________

IMPERDÍVEL: 2 dorms.
JD EMILIA (Nova)Telha de
cimento, portão automático
garagem coberta p/ 2 carros
215 mil
CASAS Á VENDA: 2 DORM.
2687 – Igarapés 145 mil
1806- N.Jacareí 160 mil
2431- Jd Leblon 150 mil
2421- Sta Marina 160 mil
2485 – Jd Colinas 180 mil
2489 – Vl Romana 160 mil
2601- Esperança 165 mil
1006- Jd Primavera 170 mil
874- V.Branca 190 mil
2512- V.Aprazivel 200 mil
2618- Esperança 190 mil
2650- Salvador 170 mil
1876- B. Branca 160 mil
2651- M.Amélia 170 mil
2670- jd indústria 198 mil
1806-N. Jacareí 160 mil
CASAS Á VENDA: 1 DORM
2328- Igarapés 128 mil
2446- Pt. Alvorada 130 mil
2680- Imperial 130 mil
LOTES
2365 Pq Imperial
137,5 m²/ 45 mil
2594 veraneio Irajá
2.090 m²/ 90 mil
2575 jd Leblon 50 mil
+divida / 225 m²
2035 Jd Paraíso
300 m² / 55 mil
2438 T. São João
250 m²/ 105 mil
2474 Colônia
600 m²/ 90 mil
2714 Pq Sinos 65 mil
+divida / 234,62 m²
2692 Vale dos Lagos
1.300 m²/150 mil
APTOS - 2 DORM
2420 Jd Florida – 139 mil
1783 V Branca – 155 mil
2108 Pq St Antônio 150 mil
2276 Jd Califórnia 210 mil
2693- Sta Inês 112 mil
2690- jd Califórnia 140 mil
2723-Pq st Antônio 130 mil
CONDOMÍNIOS – 2 DORM
1294 Jd São Luiz 153 mil
1781 Salvador 170 mil
1953 B.Branca 170
CHÁCARA
2482 Veraneio Irajá
2020 m² / 140 mil
contato@ghabboimoveis.com.br
www.ghabboimoveis.com.br

Tel.: 3952-7878

_________________
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CASA NOVA - STO ANT DA BOA APTO NEW JERSEY
- Casa Igarapés "Nova"
3qt, st, elevador, coz plan, 2 Dorm - R$ 145 mil
VISTA.
2 dorm, garagem p/ 2 carros,
a.c 70m2, a.t 200m2. Direto c/
proprietário.Quintal grande.

Tel.: 98861-1886 Junior.

________________

preço abaixo do mercado,
imperdível. R$ 205 mil.
Locação: Paraíso, R$650
Jd.Industria, R$ 700

Tel.: 9.8700-4600
IMOBILIÁRIA FERREIRA ARNAL- _______________
MENECUCCI ASSESSORIA IMODO CRECI 71.475
Aluguéis:
BILIÁRIA - CRECI 121310
-Cid. Jardim - Sobrado,
3D(suite) +wc, closet+2 sacadas, sala 2 ambientes+lavabo,
cozinha planejada, área de
serviço interna, churrasqueira+ piscina, garagem p/3
carros, sótão todo revestido.
R$ 1700,00.
-Apto Torres de Siena - 3D (suite) todos c/ armários+cozinha
planejada. R$ 900,00+cond.

Tel.:3961-8131/3014-8565
/99701-5329

________________

CIRO IMÓVEIS - CRECI 92745
www.ciroconsultoria.com.br
Minha Casa Minha Vida
1)N. Jacareí 165 mil
2)Igarapés - 140 mil
2a) Idem - 135 mil, lote gde.
3)B.Branca garag cob c/ 80m²
lote Gde lindão 159,900 mil
3a) 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 189 mil
9)São Luiz 151 mil novo
10)Jd. Pitoresco 159.500
11)Maria Amélia 3127 169mil
12)Cid. Salvador 3128 169mil
13)Pitoresco-Apt 135 mil
14)Pq. Princip(3010) 165 mil
Outras casas: CIRO
1)Sta Paula,3 qt, st, garag p/ 3
carros, cob. (3115). 258 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 coberta perto padaria R$95 mil
5)Verti Ville 3 qt, 260 mil
6)Jd.Oliveiras 150 mil
Apartamentos: CIRO
1) Pq Passáros 3 qt (st) Prox.
feira domingo 210 mil. Linda
2) Apinages 140 mil
3)Jd.Calif, 3qt, st 283mil
3a) Idem 2qt (3094) 139.900
4)Res park 138 mil
5)Flórida New Jersey 3qts
205 mil
6)Ed.Montreal-Centro 230 mil
7)Girassóis (Centro) 184 mil
8)Flórida 3qts (st) 168mil
9)Idem(2510)Idem, lazer completo c/ elevador 238 mil
10)Torre Siena-Completo móveis planej - Cond c/2 piscinas,
3 qts, st, (2435) 254 mil
11)Apto centro novo 194 mil
12)Vale Sol, 3q St 229 mil
13)Arco Iris 3 qts 270 mil
14) gran terraço cent 278 mil
15) Jd Luiza 2784 - c/ elevador
c/sacada 62 mts² R$ 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
21) S. Rafael, 3qt, c/suite,
165 mil.
22)Jd.Pitoresco,135 mil, novo
Casas em condomínio: CIRO
1) Aroeira, reformada, ed cob,
churras, lindão, 160 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) 3qts
c/ st - 318 mil Imperdível
7)Sta Rita (2586) st 169 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
12)Evidência, 3qt,st, 310 mil
Lotes: CIRO
1)Paraíso (3126) 50 mil
2)Terr S.João 10x25 105mil
3) idem 400 mts² 130 mil
4)Pq.Sinos 29mil+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)Cond.St Helena-25x40
(3141), plano, 245 mil
8)Band. Bca I, p/3 lt, 120 mil
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=600,00
Ciro Imóveis Creci 92745
www.ciroconsultoria.com.br,email: contato@ciroconsultoria.com.br

Tel.:3962-1860/ 98130-1548/
3962-1767/98842-2748

_________________

facebook.com/
semanariodejacarei

5636- Cond. Crystal Park - A.T.
300M2, A.C. 172M2, oportunidade: 3 dorms. Sendo 1 suite,
sala de estar, jantar, tv, cozinha
planejada, churrasq, amplo
quintal - R$ 600mil.
6223- Cond. Villa Branca, A.T.
350M2: 3 dorms. Sendo 1
suite, sala ampla 02 ambientes, cozinha planejada, wc
social, vagas de garagem - R$
745mil
6221- Cond. Coleginho, A.T.
375M2, A.C. 223M2: 3 suites
com móveis planejados, sala
de estar, jantar, lavabo, cozinha planejada, quintal - R$
670mil.
6176 - Cond. Terras de Santa
Clara, casa térrea com muito
requinte: 3 suites sendo uma
máster com hidro, sala ampla
com lareira integrado com área
de lazer e cozinha, com piscina
e espaço gourmet, rico em
lustres - R$ 1.200.000,00
6217 - Cond. 4 Palmeiras,
A.T. 140M2: 2 dorm, Sendo 1
suite, sala, cozinha, 02 vagas
de garagem, condomínio com
piscina - R$ 260mil.
6229 - Solar dos Barões, 67M2
privativos pronto para morar:
2 dorms. Sendo 1 suite com
planejado,sala, cozinha com
armários, 1 vaga na garagem.
Condomínio com piscina, play,
sala de ginástica,salão de jogos
e festas - R$ 280mil
6225 - Residencial Flórida, 2º
Andar: 2 dorms, sala, cozinha, 1 vaga na garagem - R$
138mil.
6213 - Lindo apartamento no
Cond. Vila Europa: 2 dorms,.
Com armários planejados,sala
ampla, cozinha planejada,
1 vaga - R$190mil (estuda
proposta)
5308 - Villa Branca, nova,
oportunidade: 3 dorms. Sendo
1 suite, sala de TV, cozinha, wc
social, quintal com churrasq.
02 vagas na garagem, quintal
- R$ 210mil.
6140 - Parque dos Sinos, nova:
3 dorm. Sendo 1 suite, sala
02 ambs, cozinha, wc social,
02 vagas de garagem - R$
230mil.
6234 - Cidade Jardim, excelente: 3 dorms. Sendo 1 suite,
sala ampla de estar e jantar,
cozinha planejada, escritório,
quintal com churrasqueira e
edicula - R$370mil
6214 - Terreno comercial no
Parque dos Sinos - R$159mil.
Sala para locação de 20M2
com banheiro privativo no Jd.
Leonídia - R$ 500,00
5616 - Chácara em Santa
Branca, A.T 967M2, A.C. 60M2:
2 dorms, sala, cozinha - R$
125mil (não aceita financiamento bancário).
Acesse o site:
www.menecucci.com

Tel.: 3962-5577

_________________
VENDO OU ALUGO PONTO
COMERCIAL.
Atualmente loja de carros.
Rua Tiradentes, 98/Irmãos
Cachuté.

Tel.: 3962-5729/98825-7489

_______________

PASSO (VENDO) PONTO COMERCIAL
Na Rua Rui Barbosa - Centro.
Facilito

Tel.: 98887-7770

________________
SALA LOCAÇÃO CENTRO

Antiga rodoviária, reformada
R$ 500,00. Nada mais.
Solicite fotos.
juridicojacarei@uol.com.br

- Casa Jd Pitoresco "Nova"
2 Dorm - R$ 160 mil
- Apto New Life
3 Dorm - R$ 220 mil
- Apto Apináges
2 Dorm - R$ 145 mil
- Apto Pq das Flores
2 Dorm - R$ 128 mil
- Apto Pq dos Pássaros
3 Dorm - R$ 170 mil
- 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 Locações
www.emiliaimobiliaria.com.br
Face: Maria Emília Imóveis

Tel.: 3962-3999 / 3962-3655

________________
VENDO APTO CARAGUÁ

Reformado. Vista para o mar,
ótimo preço.

Tel.:99726-8652 Ana.

______________

AUTOMÓVEIS
VENDO GOL POWER 1.0 16V

Prata – 2003 – Completo.
Abaixo da Tabela – 13,5 mil

Tel.: 98156-5125

________________
ESCORT 1.6 ALCOOL. 86

4 pneus novos, super conservado. Troco p/ carro de maior
valor. R$ 4 mil.

São Silvestre será palco do
3º Festival da REAAL
O distrito de São
Silvestre vai receber o
3º Festival da Rede de
Aprendizagem e Ação
Local (REAAL), desenvolvido pelo Núcleo
de Educação Ambiental
da Fibria, comunidade e parceiros locais.
O evento acontece de
24 a 31 de maio e vai
envolver os moradores
em atividades coletivas
que visam a melhoria
da comunidade.
O Festival da REAAL é uma forma de unir
e incentivar a comunidade, por meio de ações
planejadas e desenvolvidas pelos próprios
moradores, com único
objetivo: a transformação social das pessoas e
do seu entorno.
“Os festivais deram mais esperança e
autoestima para a comunidade porque nos
mostraram que não pre-

Tel.: 99711-7191/98151-6941
/98868-3825.

_______________

EMILIA IMÓVEIS CRECI 84.476
Imóveis para venda:
- Casa Jd mesquita
3 Dorm - R$ 260 mil
- Casa Jd Santa Maria
3Dorm - 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 Imperial
Dorm - R$ 135 mil
- Casa Esperança - Nova
2Dorm - R$ 160 mil

SUPLETIVO 3 MESES

MANIA DE BRINQUEDOS

________________
CORSA CLASSIC PRATA 07/08
Vidro e trava elétrica.

PRECISANDO DE DINHEIRO?

_________________

Empréstimo sem consulta.

Tel.:(12)3961.2812/3354.2812

DOS.

MAYSA - BANHO E TOSA

Tel.: 98809-3313/98809-3316

VEÍCULOS SEMI NOVOS/USA- ________________
Facilito Aprov c/ Score Negat
Todos c/ Pequena Entrada!
*HB20 2013 $2500+par 800
*Corolla 2008 $3mil+par 871
*Corolla 2012 $4mil+par
1284
*Civic 2008 $3mil+par 909
*Celta 08 $1300+par 419
*Corsa SD 09 Ent+par 447
*Fiesta 2011 Ent+par 566
*Gol 2014 Compl. $2500+par
800
*Gol G5 08 $1800+par 608
*Gol 05 $1500+par 447
*Gol 1.0 2008 $1200+par
359
Tenho +. Confira!

(12) 33410223 / 997497228
/30210223 /988620849 SJC.

Levamos e buscamos seu pet.

Tel.: 3961-7721/98857-7804

________________

VENDO - VIDEOKÊ MOD 3700
Com 800 músicas.

Tel.:3351-8647/98863-3224

________________

EXPLICADOR DE MATEMÁTICA

Ensino Fundamental. João Angelo. Atendo a domicílio.

Tel.: 98840-0791

_______________
VENDO MESA P/ESCRITÓRIO
Divisórias e climatizador.

Tel.:99124-5904

________________

SERVIÇOS

Ensino Fundamental/Médio
"Urgente"
EASYCOMP

Tel: 3962-4610.

_________________

EMPREGOS
PROFESSOR DE INGLÊS

Oferecemos treinamento, salário compatível, convênio
médico/ondonto. Enviar currículo para:

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

__________________
ALUGO SALÃO DE FESTAS

C/ piscina, churrasqueira. mesas, freezer, som e iluminação.
Ótimo preço e localização.

Tel:98832.6235/99129.2194.

________________

joinusu2@ig.com.br

_______________

DJ GABRIEL (MAÇÃ)

AUMENTE SUA RENDA

Tel:98886.5556/98871.5460
98837.1280/3023.9281

Revenda Folheados / Prata
/ Ouro consignado, ganhos
acima de 30 %.
lu@lufolheados.com.br

Tel.:3033-4865

_________________

A partir de R$ 100,00.

_________________
FESTA INFANTIL

6 X R$ 149,50.
www.luciueti.com.br

Tel.: (12) 3956-3117 / 3951PREPARATÓRIO CONCURSO PÚ- 4400
________________
________________
CAÇAMBAS TIRA-ENTULHO
BLICO DA POLÍCIA MILITAR
CAMINHÕES/VANS SEMI NO- Faria Remoções.Ótimo preço O governo do Estado de São ALUGO SALÃO PARA CASAna cidade.__
Paulo abre 2000 vagas para MENTOS.
VAS/USADAS
Facilito Aprov c/ Score Negat Tel.:3014-5500/99191-9403
Polícia Militar. O candidato Capacidade para 280 pessoas.
*VW Constellation 2007
$7mil+par 1435
*Constellation 2007 baú
$11mil+par 2296
*Constellation 2012 baú
$12mil+par 2487
*VW 5-140 2011 $7mil+par
1435
*VW 5-140 baú 2006
$5mil+par 861
*MB 1620 2011 Extra
$11mil+par 2296
*MB 1620 2001 $10mil+par
1722
*MB 1620 2008 $10mil+par
1913
*MB 1418 98 $7mil+par
1339
*Ducato 2013 T.alto $6mil+par
1403
*Ducato 2011 $5mil+par
1052
*Ducato 2007 $4mil+par 819
*Ducato 2006 $3mil+par 701
*Sprinter 2012 $10mil+par
1722
*Sprinter 2007 $5mil+par
1169
Tenho +. Confira!

_______________
CAÇAMBAS POLI

Caçambas para remoção de
entulhos.

Tel.:3951-0997/98860-0997

_____________
EDGARD CASTRO

Arquiteto-Light-Designer
edgard.castro@yahoo.com.br

Tel.: 98126-5049/ 3952-1985.

________________

CONSERTAMOS O SEU COMPUTADOR OU NOTEBOOK.

Instalação e manutenção de
Redes.
CENTRO PAULISTA – Serviços
21 anos em Jacareí.

Tel.: 3961-4000

_________________

DIVERSOS
AREIA M³ R$55/ BRITA R$70

Bloco 15 R$1,25/CIMENTO

Brás - Feira da Madrugada.
toda quarta e sabado R$ 30,00
(se for ônibus)
Serra Negra e Monte Sião - 24
de Maio e 07 de Junho.

Tel:3961-9510/98828-7651
/98808-7591 / 98162-5722

________________

EXCURSÃO P/ FOZ DO IGUAÇU

Saída: 24/09. Retorno: 28/09
Cataratas da Argentina/Brasil,
Pq. dos Pássaros e um Show
latino americano na churrascaria Rafain. Contato c/ Nívea
ou Waldir.

Tel.: 3952-1262/98813-6948

________________

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

_________________

deve possuir o Ensino Médio
completo e idade entre 18 e
30 anos.Garanta uma vaga
fazendo o preparatório NP.
Curso totalmente apostilado;
Sala climatizada;
Professores diferenciados;
Resolução de provas anteriores;
Orientação psicológica;
Venha se preparar com quem
tem tradição em Concursos Públicos. Desde 2008 aprovando,
em todos os anos, soldados
para Polícia Militar.
Vagas limitadas, reserve já
a sua.
NP Vestibulares
Rua Rui Barbosa, 205 - Centro

www.luciueti.com.br

Tel.: (12) 3956-3117 / 39514400

________________
EVENTOS SANT’ANNA

Confraternizações, aniversários, festas em geral. Faça já
seu orçamento!

Tel.: 98167-4165/98707-5706

________________
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

________________

FOGÕES E MÁQUINAS DE LAVAR Tel.: (12) 3952-3777 / (12) PINTAKARA EVENTOS
Pintura no rosto e Esculturas
ASS. TÉCNICA:
3014-2450
Técnico Marco Aurélio

Tel.: 98111-3731

_________________
TENHO VAN PARA VIAGENS

________________

de Bexigas, Cabelo Maluco,

I M O B I L I A R I A A L O N Ç O Algodão Doce, Pipoca, Cama
Elástica, piscina de bolinha e
CRECI:68128

Faculdade,Transporte de Funcionários.

Admite-se corretor de imóveis.
Venha fazer parte da nossa
equipe. Entrar em contato:

tobogã.Brinde: Pipoca.
facebook: pintakara eventos

________________

________________

_________________

TEL: 98131-9850

Cursos Voltado para o Mercado
de Trabalho
Informática
Iniciante : 12 x 55,00
Avançados:
Excel,Vba,Java,Core Draw,Web
Design
Idiomas (Cria

Tel.: 99711-7191/98151-6941 R$19,9/ TIJ BAIANO 11,5 X 19
R$880 /R$14,50
/98868-3825.
_______________
Tel.:7811-9349/99711-2001
________________
VENDO CASA NO AVAREÍ
Em construção, R$ 230 mil.
EXCURSÕES : (CLAUDETE)
nças, Jovens e Adultos)
eduoliveira@creci.org.br

o campo do Chácaras
Marília ira sediar um
campeonato de futebol
entre os participantes.
No mesmo dia, terá o
2º Passeio Ciclístico
Rural da Primavera,
partindo do Centro
Comunitário. O ponto alto do evento será
o encerramento, que
contará com o Musical
REAAL, que apresentará bandas do distrito
de São Silvestre, na
Escola Antônio José de
Siqueira, a partir das
18h.
Os interessados em
participar das oficinas
devem procurar o Núcleo de Educação Ambiental (NEA) até dia
22 de maio e preencher
a ficha e inscrição, das
8h às 17h. Todas as atividades são gratuitas.
Outras
informações
pelotelefone (12) 2128-1643 ou 2128-1656.

Tel.: 98125-6419 (oi)

Tel.: 3951-3852/99711-7191 (12) 988620849 / 997497228
/99711-7541.
/ 30210223 /981668246 /
CURSOS
________________
33410223 SJCampos.
________________
VENDO SALA COMERCIAL
PROJETO - QUALIFICA JACAREÍ
Oportunidade no centro, antiga
rodoviária de Jacareí, sem dívidas, documento ok, R$ 35mil
Estudo proposta, dir. prop.
eduoliveira@creci.org.br

cisamos ficar tão dependentes do poder público
para melhorar o local
onde vivemos. Juntos,
conseguimos
realizar
ações que beneficiam
a todos e é muito bom
fazer parte disso tudo”,
disse Marcos Rogério
Batista (Ozires), que
atua como mobilizador
durante o Festival.
Além de oficinas, a
REAAL também vai
mobilizar a população
para a realização de mutirões para a manutenção
de um campo de areia no
bairro Chácaras Marília;
para a implantação e paisagismo do parquinho do
bairro São Gabriel.
Além disso, quem se
inscrever poderá ainda
participar de oficinas de
Jardim de Pneus, Arranjos florais, pintura de tecido e um workshop de
pizza.
Esportes - No dia 31,

Inglês Básico – 12 x 67,00
Espanhol - 12 x 89,00
Administrativos
Técnicas Administrativas : 12
x 55,00
Artes
Desenho – Livre : 12 x 55,00
Fotográfia – 07 x 79,00
Violão e Guitarra
CENTRO PAULISTA – A Escola
que investe no aluno
21 anos em Jacareí

Tel.: 3952-3138/3953-6541

Tel.: 98800-8596 /98169-5021
99658-7763 / 3951-6944

ADMITE-SE MANICURE C/ EXP

SALÃO DE FESTAS-ESPAÇO FEST

Tel.: 3014-8495/98870-3390

________________

Tel.:3956-5228/98213-8225

CONTRATA-SE

CHÁCARA PARA EVENTOS

Salário inicial de R$ 1200,00 no
Salão Ponto Hair (Wallmart).

Porteiro, ajudante geral e
auxiliar adm.Enviar curriculo
para:

Av. Ademar P de Barros 871.
Jd.S. Maria.

________________

FESTAS
ESPAÇO BARÃO

Festas e Eventos.
R: Barão de Jacareí, 799.
Só alugamos o salão

Tel.: 3958-5858 / 99712-8952

_________________
SALÃO DE FESTA C/ BUFFET

Decoração, Freezer, mesas, cadeiras, cerimonialista, H. com.

Tel.:3962-6192/99764-2604

_________________

www.centropaulista.site.com.br

ALUGO - EQUIPAMENTOS

________________

Tel.: 3952-3978

Tel.: 3961-4000

SUPLETIVO RÁPIDO OMEGA

Conclua seu ensino médio ou
fundamental a partir de 60
dias com validade em todo
território nacional. Esteja preparado para as oportunidades
de empregos, concursos e
faculdades. Recupere o tempo
perdido. Rua Floriano Peixoto, 415- centro, prox. ao
Shopping.

Tel:3953.8545/ 9-8267-8641
(Tim)/ 9-8839-8448(Oi)

_________________

Copos, taças, pratos e etc.

________________
CHURRASQUEIRA

Com equipa. p/ sua festa.

Tel.: 9.9252-3484

________________

No T. de S.João.De 2ª a 5ª R$
300, 6ª, Sab, Dom R$ 400.

________________

Casamento,Bodas,Aniversá
rio,Eventos Empresariais.Salão
de festas p/ 300 pessoas, Campo futebol,Piscina,Estac. Ótima
localização,tratar Ismael

Tel.:99738-3328/78112732

_________________
SALÃO DE FESTA/CASAMENTO

200 ou 300 pessoas. Salão com
decoração. Valor: R$ 800.

Tel:. 3951-9937/98809-3213

_______________
SALÃO INFANTIL

Completo, brinquedos, o dia
todo R$ 400. Jacareí.

Tel:. 3951-9937/98809-3213

_______________
NV DJ NEILTON SILVA

Som e Iluminação p/ festas e
eventos, Casamentos, aniversário 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.

________________

facebook.com/InezValeziSociais
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Defeito estava reparado na quinta-feira, 22, mas deixou armadilha para veículos a ser reparada outro dia

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. O SAAE (Serviço
Autônomo de Água e Esgo-

to), como um dos departamentos subordinados à ela,
também optou por não se
pronunciar.

Uso de cadeirinha em carros
será fiscalizado na cidade
Desde Setembro de 2010
entrou em vigor uma regulamentação federal para o uso
de cadeirinhas especiais em
automóveis para o trânsito de
crianças. Desde então, estimase que os acidentes envolvendo crianças em carros caíram
em até 25%. Como a lei não
“pegou” para todo motorista e pai, começa na próxima
segunda-feira (26) uma campanha de fiscalização sobre o
Uso do Dispositivo de Segurança para crianças menores
de 10 anos, conhecido como
cadeirinha. A campanha será
feita por meio de blitze e esquetes com orientações de
forma lúdica em Unidades
Básicas de Saúde (UBS) e
no Hospital São Francisco de
Assis. A campanha será feita
até o dia 31 de maio.
As blitze serão feitas nas
ruas Lúcio Malta, Barão de
Jacareí, nas avenidas Pensilvânia, Nove de Julho e na
praça Raul Chaves, com o
objetivo de fiscalizar e autuar os casos de desrespeito

à legislação. Já a campanha
nas UBS terá como objetivo
orientar os pais e responsáveis sobre os diferentes tipos
de equipamentos, como ‘bebê
conforto’ e cadeirinhas, além
de informar a maneira correta
de transportar as crianças nos
veículos.
De acordo com o Código
de Trânsito Brasileiro (CTB)
e resolução do Conselho Nacional de Trânsito (Contran),
crianças menores de 10 anos
devem ser transportadas no
banco traseiro dos automóveis sempre usando, individualmente, o cinto de segurança
e a cadeirinha. Só é permitido
o transporte de crianças de até
10 anos no banco dianteiro
em veículos que não tenham
banco traseiro, como picapes,
e quando o número de crianças exceder a capacidade do
banco traseiro. Neste caso,
a criança de maior estatura
deve ser transportada no banco dianteiro. O desrespeito à
legislação é considerado falta
gravíssima.

Confira os locais e horários das blitze e a programação nas UBS e no Hospital São Francisco de Assis:
Blitz – das 11h30 às 13h
26 (segunda-feira) -- rua Lúcio Malta
27 (terça-feira) -- rua Barão de Jacareí
28 (quarta-feira) -- avenida Pensilvânia
29 (quinta-feira) -- avenida Nove de Julho
30 (sexta-feira) – rua Luiz Simon
31 (sábado) -- praça Raul Chaves
Programação nas UBS – às 8h30 e 14h30
26 (segunda-feira) -- UPA infantil: manhã e tarde
27 (terça-feira) -- UBS Santa Cruz dos Lázaros (manhã) e UBS do Parque Meia-Lua (tarde)
28 (quarta-feira) -- UBS Jardim Paraíso (manhã) e
UBS do Parque Santo Antônio (tarde)
29 (quinta-feira) -- UBS Cidade Salvador e Hospital
São Francisco de Assis (manhã) e UBS do Parque
Brasil (tarde)
30 (sexta-feira) -- Hospital São Francisco de Assis
(13h15)

O diretório municipal do liz com a escolha, tenho muiPSDB (Partido da Social to orgulho de representar a
Democracia Brasileira) re- minha cidade”, comentou Paformulou a estratégia de pré- trícia. “2014 vai ser um ano
candidaturas em Jacareí e muito importante pra gente, a
decidiu pela pré-candidatura gente vai pra rua não só pra
única da fisioterapeuta Patrí- defender nossa candidatura,
cia Juliani. Patrícia era pré- nós vamos pra rua pra lutar
candidata a deputada federal, pelo Brasil, nós queremos
mas, durante reunião realiza- mudar o Brasil”, concluiu.
da no dia 15, o partido decidiu por um
único representante
do município na
eleição, e patrícia
foi escolhida para
ser pré-candidata a
Deputada Estadual.
A reformulação
se deu, em partes,
devido ao anúncio
da possível candidatura de José Serra a
Deputado Federal.
Em entrevista ao
Semanário, Patrícia
ressaltou que tratase ainda de uma précandidatura. A oficialização será em
convenção realizada
no dia 29 de Junho.
“Estou muito fe- Patrícia Juliani

Criação de empregos
formais apresenta
grande queda
O país criou 105.384 empregos com carteira assinada em abril, o que representa
uma queda de 46,48% frente ao mesmo período do ano
passado, quando foram abertas 196.913 vagas formais.
Trata-se do pior resultado
para meses de Abril desde
1999, quando foram abertos
57.543 empregos com carteira assinada. Os dados são
do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados
(Caged) divulgados pelo
Ministério do Trabalho.
De Janeiro a Abril deste
ano, foram criados 458.145
empregos formais, com
queda de 16,5% frente ao
mesmo período do ano passado, que registrou 549.064
vagas. Também é o pior resultado para os quatro pri-

meiros meses de um ano
desde 2009. No mesmo período daquele ano, as empresas contrataram 98.319
trabalhadores. O Ministério do Trabalho e Emprego
acredita que as quedas na
geração de vagas formais
podem ser relacionadas ao
menor número de desempregados no país.
De acordo com o Ministério do Trabalho, o setor de
serviços liderou a criação
de empregos formais nos
quatro primeiros meses deste ano, com 295.932 postos
abertos (contra 265.278 no
mesmo período do ano passado). O setor inclui trabalhadores como médicos,
vendedores de lojas, manicures, corretores de imóveis, garçons e motoristas.

Prévia da inflação desacelera em Maio
Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
(IBGE). O Índice Nacional de
Preços ao Consumidor Amplo 15 (IPCA-15) desacelerou
para 0,58% em Maio de 2014.
Depois de avançar 0,78% em
Abril, o índice ficou em 0,46%
em Maio de 2013. A desaceleração se deve, em partes, ao preço
dos alimentos subiu menos de
Abril para Maio. As despesas
com alimentos mostraram alta

de 0,88%, abaixo do 1,84% registrado em Abril.
No grupo de alimentos, alguns itens ficaram mais baratos,
como a farinha de mandioca
(-4,21%), as hortaliças (-3,9%)
e as frutas (-1,04%), enquanto
outros tiveram um reajuste menor de preços, como a batata-inglesa (de 26,96% para 13,75%),
o leite longa vida (de 5,7% para
2,28%), o feijão carioca (de
12,75% para 1,5%) e o tomate

(de 14,80% para 1,42%). Também contribuiu para a desaceleração da prévia da inflação a
queda de preços das passagens
aéreas, o que chegou a 21,26%.
No acumulado deste ano, o
IPCA-15 ficou em 3,51% e,
em 12 meses, em 6,31%, próximo ao teto da meta de inflação
do governo, que é de 6,5%. O
IPCA-15 é divulgado mensalmente e calcula a variação
média de preços de produtos e

serviços em 11 regiões metropolitanas do país.
Prévia - A diferença entre
esse índice e o IPCA, que é a
taxa oficial de inflação do Brasil, está no período de coleta dos
preços. Em vez de analisar os
valores dentro do mês de maio,
por exemplo, o IPCA-15 verifica os preços do dia 15 de abril
ao dia 15 de maio. Por isso, é
considerado uma prévia da inflação mensal.
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Um vazamento de água na
Rua Santa Teresinha foi motivo de denúncia por parte
de moradores da região. Os
moradores contam que o vazamento, ocorrido no dia 20,
prosseguiu durante todo o dia
desperdiçando grande volume de água. Eles se queixam
da falta de providência frente
às frequentes medidas de racionamento de água.
De acordo com o munícipe Jair Festi, o vazamento de
água ocorreu também nas ruas
Nossa Senhora de Fátima e
Cônego José Bento. “O vazamento daria para resolver os
problemas da represa Cantareira tão questionada por vereadores”, comentou. No dia
26 haverá uma audiência na
Câmara Municipal para tratar
sobre a possível transposição
da bacia das águas do Rio Paraíba ao Sistema Cantareira.
Através da Secretaria de
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Vazamento de água irrita PSDB define
pré-candidata
moradores do Bela Vista em Jacareí

