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Meninas de
Jacareí arrasam
no “The Voice”
Aos 12 anos, as gêmeas
Isabella e Raquel em dueto e, em
seguida, Isabely, foram classificadas
em nível nacional para representar o
município no famoso programa.
Pequenos grandes pgs. 5 a 8

Polícia recupera parte de dinheiro da Câmara
Pg. 9

novas vagas
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As investigações, iniciadas em setembro de 2018, estão a cargo da Delegacia Seccional de Polícia de Jacareí, e correm sob sigilo

Vista externa da nova creche do Parque dos Príncipes (região leste)

Arquivo/FCJ

A Prefeitura de Jacareí, por meio
da Secretaria Municipal de Educação, entregará, neste sábado (23),
às 9h e 11h, respectivamente, duas

novas creches. As unidades estão
localizadas no Parque dos Príncipes
e no Jardim Santa Marina, ambos na
região leste da cidade. Pg. 4
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Lembre-se de quem é o Reino

J

acareí, na contramão das
más notícias, comemora
tentos importantes nestes dias. A entrega de creches,
a partir deste sábado (23), que
vai aliviar em cerca de 300
vagas uma considerável
fil a de espera, e estão na
pauta outras unidades a
ser construídas e entregues
este ano para quase dobrar
o número dessas ofertas (matéria nesta edição).
Um grupo de voluntários
ligado à Secretaria Municipal
de Educação recebeu três
importantes prêmios: Melhor Gestão, Melhor Escola
(José Éboli, de São Silvestre)
e Destaque Nacional em todas as frentes de atuação do
PVE (Programa Votorantim
pela Educação). Importante,
também, o fato de entrar na
parceria o programa ‘Jacareí
Cidade Leitora’.
Boa notícia ainda, o desem-

O INCON e sua Cultura
Organizacional
os desafios técnico administrativos que envolvem
INCON – Instituto o tratamento oncológico.
É um trabalho árduo,
de Cirurgia e Oncologia, há 27 anos mas seus resultados são
dedica-se à prevenção, extremamente recompendiagnóstico, tratamento sadores e cada dificuldade
e reabilitação de pessoas vencida é motivo de aleportadoras de neoplasias gria e comemoração para
malignas. Conhecimentos todos nós!
O que faz nosso time
e experiências, convivência próxima com pacientes ser tão unido e dedicado
e seus familiares, solici- é a cultura organizacional
tude e empatia, ajudaram que criamos, que une
nossa equipe a construir e consolida de forma
e sedimentar um modelo harmoniosa, os nobres
próprio de gestão e uma princípios de trabalho
q u e n o renvolvente
teiam noscultura orgasas ações
nizacional.
O Projeto C.A.R.I.N.H.O,
O Projeto
nosso modelo de gestão, diárias.
Com uma
C.A.R.I.N.H.O,
exalta e sedimenta em
política de
nosso modelo de gestão,
nossos corações o motivo gestão de
pessoas
exalta e semaior de estarmos
que e n a ldimenta em
diariamente juntos
tece
o
nossos corarespeito
ções o motiindividual,
vo maior de
estarmos diariamente o reconhecimento de tajuntos: ajudar pessoas a lentos e competências, a
enfrentarem suas doen- liberdade de opinar, um
ças com otimismo, perse- abrangente Programa
de Educação Continuaverança e dignidade.
Para isso nos esmera- da, conseguimos tornar
mos em executar nossos nossa equipe convicta e
compromissos assisten- praticante do propósito
ciais com uma grande e maior de trabalharmos
competente Equipe de juntos no INCON:
“Ajudar pessoas a viveSaúde Multidisciplinar e
diuturnamente investimos rem melhor! ”
no aperfeiçoamento de
nossas rotinas visando Celso Abrahão é Diretor Clínico
transpor com mais faci- do INCON – Instituto de Cirurgia
lidade e agilidade todos e Oncologia (CRM – SP 45.379).
*DR. Celso Abrahão

O

penho de três meninas de 12
anos que venceram etapas
de classificação do programa
‘The Voice Kids’, da Rede Globo, disputando com crianças
do país inteiro. Para reforçar,
o Diário de Jacareí l ança,
nesta edição, o caderno ‘Pe-

Jacareí não está
só nessa empreitada.
Mas se mostra
disposta a cumprir
sua parte
quenos Grandes’ (pequenos
na idade, grandes em talento)
para destacar o que essa meninada lutadora realiza, sem
se deixar levar pela onda de
pessimismo que abate neste
momento os mais idosos.
Alguém pode indagar, nesta

altura, o que o aumento de
vagas em creches, a reforma
de escolas, os destaques no
programa educacional e a
revelação de talentos artísticos mirins têm em comum.
Entendemos que eles nos
chamam a atenção para que
val orizemos, passemos a
acompanhar e amparemos
a melhor matéria prima que
o Brasil possui: o público
infanto-juvenil. Nele, vale a
pena investir e depositar toda
esperança. Portanto, é um
convite para um olhar mais
otimista para o futuro.
Jacareí não está só nessa
empreitada. Mas se mostra
disposta a cumprir sua parte.
Se alguém vir exagero nessas
afirmações, lembre-se de que
‘Alguém’ disse, há 2 mil anos,
que “o reino dos Céus é dos
pequenos”, assim, por que
não a democracia do Brasil?!
É a nossa opinião.

*José Renato Nalini

U

ma questão deflagradora de inúmeros
problemas brasileiros é o fato de a política
partidária ser considerada
profissão, não múnus público. É o que explica a nossa condição de inferioridade em relação ao Primeiro
Mundo. Estamos sempre
nos últimos lugares dos
rankings de desenvolvimento, progresso, conforto, bem-estar, cultura
e educação. Nos primeiros
estão os de sempre: Escandinávia, Canadá, Coreia,
Cingapura e até a China.
O idealizador do Fórum
Social Mundial, Oded Grajew, esteve há pouco na
Suécia e verificou o motivo
pelo qual o país é campeão
em área social, econômica,
ambiental e ética. Foi um
país paupérrimo no início
do século 20. Hoje dispara

Política não é profissão
como Nação privilegiada.
Constatou que a Suécia
obteve alguns consensos.
O primeiro deles: a urgência
na redução das desigualdades. Estas são combatidas
mediante um processo
educacional consistente.
Há elevados índices de
confiança entre pessoas
e organizações públicas e
privadas. Todos querem o
sucesso da empresa em
que trabalham e a gestão
partilhada é realidade em
todos os setores.
Mas, principalmente, “a
política não é vista como
profissão, mas como oportunidade de servir a comunidade. As mordomias são

mínimas, vereadores não
ganham nenhuma remuneração. São muito poucos
os cargos de confiança
indicados pelos políticos.
As políticas públicas são
tocadas por funcionários
de carreira que servem
sucessivos governos. Não
existe foro privilegiado,
aposentadorias especiais,
etc. os políticos pedem
demissão de vergonha
ao menor deslize ético”
(“Lições da Suécia, FSP,
29.6.18).
Está explicada a diferença entre Brasil e Suécia.
Lembro-me de quando a
Rainha Sílvia foi dar à luz à
sua primogênita, herdeira

*Paulo de Tarso
Castro Carvalho
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nascimento da pessoa natural é noticiado com alegria para o
registrador público, assim
como o casamento, o restabelecimento da sociedade
conjugal, a união estável e
a emancipação. Diferentes
sentimentos, por sua vez,
atingem outros eventos
que igualmente merecem
registro, como a interdição
de direitos por incapacidade física ou mental, a
anulação ou nulidade de
casamentos, o divórcio e
até o óbito, que encerra a
extinção da personalidade.
Do mesmo modo que a
existência legal da pessoa
física acontece com o registro no livro próprio, o
‘nascimento’ das pessoas
jurídicas, como as associações e as sociedades,
por exemplo, acontece

Pessoas Jurídicas
com a averbação dos atos
constitutivos no respectivo órgão registrador. O
ato constitutivo é instrumentalizado por um contrato que expressa uma
comunhão de intenção,
deveres e direito, sempre
espontâneo.
As pessoas jurídicas podem gozar de natureza civil
ou empresarial. As primeiras devem ser registradas
no Cartório de Títulos e
Documentos, do local de
sua constituição em Livro
específico. As sociedades
empresárias ou comerciais
(denominação que é mais
comum e menos técnica),
devem ser registradas na

Junta Comercial do Estado
Federativo correspondente, conhecida em São Paulo
como Jucesp.
O registro declarará a
denominação, a sede, os
fins e objeto sociais; o
tempo de duração, a indicação dos sócios, suas
qualificações e endereços, ou a opção pela forma
individual de empresa.
Também os diretore s,
a forma de extinção da
sociedade, o capital social
inicial e foram de alterações, a forma de gerência,
outras, o nome de fantasia, e outros elementos
necessários ao registro.
O registro indica e prova

da Coroa. Foi dirigindo seu
veículo. Assim como a família real viaja em avião de
carreira, sem comitiva, sem
equipe precursora, sem o
aparato de segurança dos
subdesenvolvidos.
Nenhuma a possibilidade de reduzirmos o fosso
intransponível que existe
entre Suécia e Brasil. Aqui,
pensa-se em criar mais
municípios, com suas estruturas, com seus quadros em comissão, com sua
fome insaciável e permanente insatisfação, dado
o quadro de indigência da
maior parte da população.
A insensatez cresce em
paralelo à miséria. Quem
ousa negar que nos encontramos numa triste
encruzilhada?
*José Renato Nalini é desembargador aposentado, docente
universitário, palestrante e
conferencista.

a existência da pessoa
jurídica e é de fundamental importância, porque
enquanto não inscritos
os atos constitutivos de
sua criação, a sociedade inexiste legalmente e
não tem personalidade
jurídica.
O fato de ser irregular
ou não personificada traz
inúmeros efeitos danosos
para os seus participantes, que vão desde a responsabilização pessoal e
com patrimônio próprio,
por atos de natureza civil,
trabalhistas, obrigações
e dívidas contraídas pela
sociedade irregular, até o
obstáculo instransponível para a concessão de
crédito governamental ou
bancário.
*Paulo de Tarso Castro Carvalho é advogado especialista,
com mestrado em direito e
professor universitário.
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Ex-prefeitos do PT em Jacareí estão
inelegíveis por 8 anos, diz especialista
Marco Aurélio de Souza e Hamilton Mota tiveram contas de seus mandatos rejeitadas pela Câmara Municipal de Jacareí
Os ex-prefeitos de Jacareí, Marco Aurélio de
Souza e Hamilton Mota
(ambos do PT), estão inelegíveis por oito anos. A
afirmação é do advogado
Alberto Rollo, especialista
em Direito Eleitoral, durante entrevista à Rádio
Piratininga (AM 750), na
quarta-feira (20). O advogado comentou a decisão
da Câmara Municipal que
acatou parecer do Tribunal de Contas do Estado,
rejeitando as contas dos
exercícios de 2006, 2011 e
2012. O julgamento ocorreu em sessão do último dia
13 de fevereiro. (ver texto
abaixo).
“O Tribunal de Contas
apresenta um parecer favorável ou contrário, e se

da que o prazo começa a
correr a partir da publicação de um Decreto Legislativo com o resultado do
julgamento. No caso dos
dois ex-prefeitos, o documento foi publicado pela
Câmara no Boletim Oficial do Município de sexta-feira (22), mais de uma
semana depois da sessão
que julgou as contas.
Marco Aurélio e Hamilton Mota deverão recorrer
da decisão.

Arquivo DJ/PMJ

A Redação

Os ex-prefeitos de Jacareí, Marco Aurélio e Hamilton Mota, estudam recorrer da decisão

esse parecer for seguido
pela Câmara - neste caso
de Jacareí a rejeição -, eles
estão inelegíveis por oito
anos; é o que está escrito
na Lei da Ficha Limpa”, reforça. O advogado explica,
no entanto, que é possível
recorrer da decisão na

Justiça Comum, mas que é
difícil reverter o resultado
do julgamento.
“Eventualmente, mas
é muito difícil, pode-se
questionar o julgamento
pela forma como ocorreu,
como algum prazo que
não foi respeitado, alguma

prova que a defesa quis
apresentar e não foi aceita
pela Câmara, enfim, aí sim
caberia uma contestação no
poder judiciário, buscando
a anulação do resultado e a
suspensão da inelegibilidade”, completa.
O advogado explica ain-

REPERCUSSÃO
Na opinião do líder do
PT na Câmara, vereador
Arildo Batista, o motivo
principal do julgamento
não foi a ‘análise técnica’ das contas, mas uma
‘manobra política’ para
impedir os ex-prefeitos de
concorrerem nas eleições

no ano que vem. “O pano
de fundo é claramente político. As contas já foram
rejeitadas pela Câmara,
uma vez que o decurso
de prazo era prerrogativa



Eventualmente,
mas é muito difícil,
pode-se questionar o
julgamento pela forma
como ocorreu
Advogado Alberto Rollo,
especialista em Direito Eleitoral

regimental desta Casa em
anos anteriores, portanto
um ato legítimo porque
constante até então na Lei
Orgânica do Município”,
afirmou Arildo.

Só os dois vereadores petistas votaram contra parecer do TCE
de prazo, ou seja, sem
efetivamente submeter o
assunto aos vereadores.

Divulgação/CMJ

O julgamento das contas dos ex-prefeitos de
Jacareí ocorreu no último
dia 13 de fevereiro. Na
ocasião, a Câmara Municipal acatou os pareceres
do Tribunal de Contas do
Estado e rejeitou, por onze
votos a dois (Arildo Batista
e Luiz Flávio), as contas
da Prefeitura referentes
aos exercícios de 2006,
2011 e 2012. As contas
de 2006 são do segundo
ano do último mandato do
ex-prefeito Marco Aurélio.
Já as de 2011 e 2012 são do
governo Hamilton Mota.
O julgamento ocorreu
quatro meses depois da
aprovação de decreto legislativo, em sessão de 17
de outubro de 2018, de
autoria da Mesa Diretora

Vereadores de Jacareí durante sessão de Câmara do dia 13

da época, formada pela
então presidente Lucimar
Ponciano (PSDB) e pelos vereadores Abner de
Madureira (PR) e Márcia
Santos (PV). Na ocasião,

o documento autorizou
a retomada da discussão
em Plenário, uma vez
que as contas de 2001,
2006, 2011 e 2012 foram
julgadas mediante decurso

PENDÊNCIA
As contas de 2001, no
entanto, ainda não foram
alvo de apreciação em função de determinação judicial que acolheu ao pedido
de perícia técnica feito
pela defesa do ex-prefeito
Marco Aurélio, medida
não solicitada para as demais contas. Ainda não há
data prevista para o julgamento das contas de 2001
já que um requerimento,
aprovado na sessão de 6
de fevereiro deste ano,
suspendeu a contagem do
prazo para deliberação em
Plenário, que será feita
após conclusão da perícia.

José Luiz Bednarski

É

fato notório que condestáveis encastelados na
metrópole lindeira tentam, por métodos sistemáticos e intransigentes, agrilhoar Jacareí à triste
sina de dona da pensão onde se amontoa a sudra.
Entretanto, exige o bom-senso reconhecer que, de
2017 para cá, malgrado o prolongamento residual dos
efeitos da crise, nossa cidade retomou seu caminho de
desenvolvimento.
Crescimento e desenvolvimento são conceitos próximos, contudo divergentes. Crescer é tão só aumentar
de tamanho, por vezes desordenadamente. Desenvolver-se envolve muito mais, é ganho de qualidade,
caminhões fora do centro, aprimoramento constante.
O trânsito humanizado é motivo de ufania para
Jacareí. É prática corrente e espontânea do condutor
afonsino respeitar a faixa de pedestres. Nosso modelo
extrapola a mentalidade do Vale do Paraíba. Ombreiase à consciência plena do cidadão de Primeiro Mundo.
A população decidiu nas urnas substituir os admi-

O Trânsito de Jacareí
nistradores festeiros. Como efeito colateral da escolha
soberana, os buracos da malha viária que se eternizavam pelos bairros esquecidos deixaram de comemorar
aniversário.
Enquanto novas indústrias e grandes empreendimentos desembarcam no Município, a Renovação Burguesa
mandou fechar a fábrica de multas de trânsito, sem tanto
alarde e sem majorar as estatísticas de acidente.
Se a postura predatória dos marronzinhos era tema
predominante no balcão das padarias, hoje a conversa retornou para a tradicional análise meteorológica
e futebolística.

 ENTENDA COMO FUNCIONA
A aprovação ou rejeição das contas de prefeitos, sem a
deliberação da Câmara no prazo de 60 dias, fazia parte da
redação da Lei Orgânica do Município até 2017, quando o
Plenário aprovou uma emenda retirando tal dispositivo da
Lei, impedindo aprovação ou rejeição de contas via transcurso de prazo, impondo, inclusive, o trancamento da pauta
caso o parlamento não delibere sobre a matéria.
A alteração ocorreu após o Tribunal de Justiça de São
Paulo julgar procedente uma Ação Direta de Inconstitucionalidade, em 2016, que apontava que não há como aprovar ou
rejeitar contas, sem a efetiva manifestação dos vereadores,
soberanos na matéria.
A partir da procedência da Adin, não apenas o decreto nº
299/2009, mas também os demais decretos das contas de
2006, 2011 e 2012 – julgados da mesma forma pela Câmara,
via decurso de prazo – foram baseados em norma inconstitucional não possuindo suporte de validade, uma vez que efetuaram o julgamento das contas sem efetivamente submeter
o assunto aos vereadores em plenário.
As contas receberam acolhimento dos pareceres do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCE/SP), que opinou
pela rejeição das mesmas referentes aos exercícios de 2001,
2006, 2011 e 2012.

Claro, ainda existem motoristas habilitados imaturos
ou inconscientes ao volante. Pais parados em fila dupla
na saída escolar, boys ostentando som alto, gente que
se acha piloto de grande prêmio. Mas é franca minoria.
O esmagadora universo dos condutores jacareienses
sabe que a circulação é o objetivo primordial dos leitos
veiculares, que o trânsito seguro é direito estendido
aos pedestres e que encontra nos agentes de trânsito
locais uma autoridade orientadora.
Cabe somente ressalvar que cortesia tem limite
legal. O motorista não deve estimular que outrem
atravesse a rua fora da faixa, para não ampliar o risco
de atropelamento do pedestre.
Outra regra importante, nem sempre lembrada:
existindo semáforo na faixa de pedestres, prevalece
a cor indicada no farol. Ou seja, o circulante a pé deve
aguardar o sinal fechar aos veículos para atravessar
pela faixa.
José Luiz j6 é Promotor
de Justiça da Cidadania e do Consumidor
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Prefeitura entrega mais duas creches e
novas vagas passam de mil em dois anos
A Prefeitura de Jacareí,
por meio da Secretaria
Municipal de Educação,
entregará, neste sábado
(23), às 9h e 11h, respectivamente, duas novas
creches. As unidades estão localizadas no Parque
dos Príncipes e no Jardim
Santa Marina, ambos na
região leste da cidade.
De 2017 até o momento
foram criadas 1.072 novas
vagas em creches (ver
texto nesta página).
De acordo com a atual
administração, uma terceira creche, a ser entregue ainda neste primeiro
trimestre de 2019, no Jardim Colônia (região sul),
será inaugurada na primeira semana de março.
As três creches têm
capacidade de atendimento para até 150 crianças
em cada. Elas seguem
o projeto padrão Tipo 2

 novos atendimentos
Parque dos Príncipes
e Jardim Santa Marina
Berçário I (nascidos de abril de 2018 a data atual);
Berçário II (nascidos de abril de 2017 a março de 2018);
Berçário III (nascidos de abril de 2016 a março de 2017) .

Jardim Colônia

Maternal (nascidos de abril de 2015 a março de 2016).

Príncipes, R$1,302 milhão para o Jardim Santa
Marina e R$ 1,617 milhão para a unidade do
Jardim Colônia.
BALANÇO
De 2017 (início do atual governo) até o momento foram criadas 1.072
novas vagas em creches
em Jaca reí. Já fora m
entregues em 2018 as
unidades do Villa Branca
e do Santa Paula (ambas
na região leste).
Serão inauguradas
ainda este ano as cre-

Vista interna da nova creche do Jardim Santa Marina (região leste)

(FNDE) desenvolvido
para o Programa Pró
-Infância do Governo
Federal, com cinco salas
de aula, solários, fraldário, lactário, sala dos

educadores, sala multiuso, espaços administrativos, lavanderia, área
verde, pátio, refeitório,
cozin ha para preparo
de alimentos e lavagem

dos utensílios, espaço de
recreação, playground,
além de berçários.
Os investimentos são
de R$ 1,310 milhão para
a creche do Parque dos

ches do Centro (ao lado
do Parque da Cidade) e
do Jardim Maria Amélia
(região sul).
Para o ano que vem
está prevista a entrega
das creches do distrito do
Parque Meia-Lua (região
norte) e do Jardim Imperial (região oeste).
A Rede Municipal de
Ensino de Jacareí possui,
atualmente, 13 creches
municipais e 12 unidades
conveniadas, atendendo
hoje, do Berçário ao Maternal, 4.157 crianças em
idade de creche.

Meio Ambiente abre agenda de
visitas ao NEA de Jacareí em 2019
A Secretaria de Meio
Ambiente de Jacareí, por
meio do NEA – Núcleo de
Educação Ambiental está
com a agenda aberta deste
ano para visitas de trilhas
temáticas, vivências em
educação ambiental e outras ações.
As visitas são monitoradas, com foco em turmas
montadas. Todas as escolas municipais, estaduais
e particulares, bem como
qualquer instituição e grupos diversos, podem participar da programação.
Os contatos para agendamento devem ser feitos
através do telefone (12)
3953-6822. A gerente de
Educação Ambiental da
Prefeitura, Graciela Pinto de Oliveira, destaca
que o objetivo principal

Arquivo/PMJ

A Redação

Divulgação/PMJ

Novas unidades, no Parque dos Príncipes e Santa Marina, atenderão 300 crianças ao todo, já a partir desta segunda-feira (25)

As visitas ao NEA, no Viveiro Municipal, são monitoradas
com foco em turmas montadas previamente

da iniciativa é reforçar o
que o professor já vem
trabalhando em sala de
aula, com foco na educação ambiental. “A ideia é
despertar esse olhar para
a importância da preser-

vação do meio ambiente e
respeito à natureza, através da sensibilização dos
alunos”, afirmou.
Outro fator importante
na no instante do agendamento de visitas ao NEA é
a organização das escolas
com relação ao agendamento de ônibus e transporte para os alunos até o
Viveiro Municipal.
SERVIÇO
O NEA – Núcleo de
Educação Ambiental está
localizado no interior do
Viveiro Municipal ‘Seo
Moura’, que fica na Estrada Theófilo Teodoro Rezende, 39, Campo Grande
(região sul).

www.diariodejacarei.com.br
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COISAS DO PORTUGUÊS
IDA
A DIFERENÇA ENTRE DO
TO
E DOÍDA É UM ACEN

Suplemento mensal do jornal Diário de Jacareí
16 de Fevereiro de 2019
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Você conhece o Vale do Paraíba?
Então, descubra quais cidades as fotos representam

No quintal da minh'avó
(Poema nada concreto, com gosto de saudade)
Marisa Miras
No quintal da minh'avó
Tem um lindo pé de manga
Se eu comer a fruta verde
Com certeza ela se zanga!
No quintal da minh'avó
Tem um grande pé de ameixa
Nem pense em mexer nas frutas
Pois, claro que ela não deixa!
No quintal da minh'avó
Também tem um pé de amora
Ela diz que nesse pé
Um bicho da seda mora.
No quintal da minh'avó
Tem um pé de bananeira
Se comer as frutas verdes
Ela diz: "dá caganeira!"
No quintal da minh'avó
Nasceu uma goiabeira
Levo lá minha turminha
Pra não faltar brincadeira
Mas, o lindo pé de infância
Tem um gosto de saudade
Que não sai da nossa boca
Nem com reza, nem co’a idade!

fotos: divulgação
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Pequeno
Príncipe
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Murilo Bednarski

i

Tenho 6 anos,
mas eu já sei que
foi Dom Pedro I
que proclamou a
Independência
do Brasil,

foi quando papai me disse que Dom Pedro pousou em Jacareí, poucos
dias antes de proclamar a
Independência do Brasil,
numa casa em frente à
Praça da Igreja Matriz.
Fomos até lá e eu fiquei um tanto triste por
ver que deixaram o Príncipe dormir numa casa
tão suja, velha, com a
fachada toda rabiscada e
em frente ao toco de uma
árvore cortada.
Papai contou que não

ilustração

Arrá!
Eu tenho seis anos de
idade, estou no início da
primeira série e comecei
a aprender História faz
pouco tempo. Mas eu já
sei que foi Dom Pedro I
que proclamou a Independência do Brasil.
No ano passado, ainda
no Jardim II, no início
do mês de setembro, Tia
Rose, minha professora, contou para a turma
como tudo aconteceu e a
importância dessa data.
Fi z e mo s e s p a d a e
chapéu de papel como
atividade artística para
brincar em casa de “Independência ou Morte”.
Foi aí que meu pai me
explicou mais um monte
de novidades.

foi bem naquele sobrado,
mas noutra residência
quase ao lado, entre o estacionamento e a loja de
tevê por assinatura. Essa
casa nem existe mais,
mas foi ali o lugar exato.
Meu primeiro
cavalo
Tenho vontade de ter
um cavalo branco como o
do nosso primeiro Imperador. Como será o meu
primeiro, vou chamá-lo
de Dom Pedro I.
"Ligue os pontos
para você conher
meu "Dom Pedro I"

Ele Passou
por aqui!
Por exemplo, fiquei
bastante surpreso quando
ele me falou que Dom
Pedro I era português,
embora gostasse muito
mais do Brasil porque
cresceu em nosso país.
Mas fantástico mesmo

Divulgação

#

As mais terríveis e
assustadoras histórias de bruxas,
duendes, sacis e sabe-se lá mais o quê.
Elas não aterrorizam nem assustam e
são até engraçadas
se contadas pela...

"Por q ue gosto de le r"

Maga
Erô
Aí vem
bruxaria!

"Vou começar leve
para não assustar os
que fazem xixi na cama
quando ficam com medo.
Apresento pra você uma
encantadora contadora
de histórias que até
parece ter saído ela de
um conto de fadas.
Conheça..."

Penélope Martins
Penélope Martins é uma
das mais conhecidas escritoras brasileiras de livros
infantis que também se
d e s t a c a p e l a o r i g i n alidade de seu trabalho
na contação de Divulgação
histórias. Ela,
inclusive, se dedica a um modelo muito apreciado pelo seu
público leitor
que é a ‘história musicada’.
Os livros vêm
acompanhados de um CD
com as músicas da história
e, claro, com o
autor também contando o
que está impresso no livro.
Penélope mora em Santo André, na Grande São
Paulo, e seu mais recente
livro é “Bulhufas, Bugalhos
Bizarros”, com desenhos

Uma semana de contação
Divulgação

José Maycon Melo da Silva

Jos é Maycon
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Olá, meu nome é José
Maycon Melo da Silva, estudo na Escola Municipal de
Ensino Fundamental (Emef)
Professor Sílvio Silveira de
Melo Filho. No ano passado, 2018, eu fui primeiro
colocado no concurso “Jacarezinho” da Academia
Jacarehyense de Letras no
item “Poesia”.
Minha escola participou
do concurso. E por iniciativa da minha professora teve
uma seleção interna da qual
os alunos participaram e eu
fui escolhido para representar a classe.
Minha poesia se chama
“Por que gosto de ler?!” Já

foi publicada na edição de
dezembro do Diá r io de
Jacareí. Vou repetir apenas
um verso para quem já leu
se lembrar e para quem não
leu ter uma ideia do tema,
veja só:
“Gosto de ler porque
em cada linha da história
viajo em minhas emoções;
vou até o fundo do mar
e luto com tubarões”.
O importante é que meus
colegas da escola e os professores continuem empenhados para que Jacareí seja de
fato uma cidade leitor

do ilustrador Joãocaré. No
sábado, 16 de fevereiro, ambos estiveram autografando
em lançamento no Sesc de
São José dos Campos.
Contação de histórias,
contadores, autores de livros
infantis, bem
como ilustradores e musicistas
formam atualmente um elenco de artistas
cuja dedicação
é enriquecer o
imaginário do
público de todas
as idades com
textos contados,
recontados e “requentados”, como diria a
Emília do Sítio do Pica-pau
Amarelo. A propósito, a
turma do Sítio também está
voltando aos livros. Mas
esta é outra história que eu
conto depois. (Maga Erô).

Mães participam das atividades

De 12 a 19 de março acontece em Jacareí a Semana dos
Contadores de Histórias para
os públicos infantil e adulto.
O evento é instituído por lei
municipal, dentro do programa "Jacareí Cidade Leitora"
desenvolvido pela secretaria
municipal de educação. Jacareí
tem vários grupos dedicados à

contação de histórias, alguns
deles de iniciativa de escolas
particulares ou públicas.
O PVE (Programa Votorantim Educação) também
incentiva essa prática por meio
de seus grupos de formadores.
Um destes é ligado à biblioteca do Jardim Pedramar onde
a formadora Maria Aparecida
Alves, a dona Cida, que montou uma biblioteca muito concorrida no bairro e que agita a
contação de histórias ali.
No final do ano passado,
ela proveu uma gincana de
leit ura e inter pretação de
histórias infantis que destacou um grupo de crianças do
Pedramar. Todos receberam
brindes deste jornal.
As reuniões do clube de
leitura do Jardim Pedramar
acontecem todas as quartasfeiras na biblioteca.

www.diariodejacarei.com.br

O valioso parceiro do escritor
Da redação

ilustração

RAFANTóN

Apresentamos
Rafa Antón, de
São Paulo, para falar
sobre ilustração
em livros...

E difícil imaginar um livro
infantil sem ilustração. Os
pequenos se encantam primeiramente com as imagens. A
ilustração permite à criança
entrar em contato com a literatura antes de saber ler. Assim,
acredito na ilustração como o
primeiro incentivo à leitura.

considerava o livro "um canto
à liberdade, à imaginação e à
criatividade". Ela falava que as
imagens de um livro infantil
"são a primeira galeria de arte
que as crianças visitam". O que
mudou foi o jeito do artista interpretar o texto literário e não
da criança ver o mundo.

Qual é o equilíbrio ideal
entre texto e imagem?
Depende da faixa etária e
das editoras. Os textos para
os pequenos são mais curtos
e deixam mais espaço para
ilustração. Na medida em que
a escrita fica mais complexa e
maior, os editores decidem o
assunto. Equilíbrio entre texto e
imagem é fundamental... Cada
livro é uma viagem diferente.

Fale da importância da
ilustração no livro.
E um assunto delicado, em
razão das outras formas de chamar a atenção dos mais jovens,
como as novas mídias e a TV.
Elas não exigem interação, e
isso não e bom. Proponho aos
meus filhos que eles mesmos
entrem nesse mundo maravilhoso, criem, desenhem e
tentem interpretar textos com
seus desenhos. Os educadores
deveriam ter esse mesmo procedimento.

As ilustrações mudaram
nos últimos 50 anos. Mudou o
modo da criança ver o mundo ?
Uma das minhas artistas
favoritas é Kveta Pacovská,
da Republica Checa. Ela criou
um conceito diferente de livro
infantil no começo dos anos
60, cuidando e intervindo em
todas as facetas do livro. Ela

Divulgação

"The Voice Kids
de Jacareí"

Divulgação

Elas estão felizes, embora ansiosas.
Não é para menos. Imagine a responsabilidade de enfrentar uma turminha de
feras artísticas e ainda representar Jacareí
num certame como o “The Voice Kids,
da TV Globo, em cobertura nacional.
As gêmeas Isabella e Rachel Aguiar, de
12 anos, venceram as eliminatórias e no
dia 20 de janeiro foram classificadas para
disputar com artistas jovens de todo o país
os melhores lugares do famoso certame.
Jacareí, claro, festeja a façanha de ambas
e entendemos que para a cidade elas já
conseguiram um feito nunca antes atingido
por cantoras mirins. Basta manter o televisor sintonizado na Globo e ver quantas
vezes o nome da cidade aparece em destaque nas chamadas para o programa em que
elas vão participar. Parabéns.

Isabella e Rachel: por Jacareí em nível nacional
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Isabelly e a professora Dadá

A jacareiense Isabely Fernandes, 12 anos, aluna de
voz, canto e encanto de Dadá
Cyrino, (ambas na foto), em 10
de fevereiro, também se classificou para o “The Voice Kids”.
Isabely já participou em
novelas do SBT e pertence ao
coral da emissora. Faz dublagens para filmes e comerciaais
de TV e há cerca de sete meses
estuda vocalização com Dadá
Cyrino. A professora é conhecida nacional e internacionalmente nos meios artísticos e já
morou e atuou em Nova York.
Há mais de três anos fixouse em Jacareí onde dá aulas de
canto e “vocal coach”.
Como se vê, as meninas de
Jacareí estão levando o nome
da cidade às alturas. Torcida é
que não falta.

Como o ilustrador é visto
hoje pelo mercado editorial?
Ainda temos muito caminho
a percorrer. Muitas editoras já
tratam o ilustrador como autor
e isso é bom. Valorizam mais
o nosso trabalho. Consideram-

Rafa Antón, em livraria da Capital

nos coautores. Alguns escritores consideram nosso trabalho
tão importante quanto o deles
e dividem conosco por igual os
direitos autorais.
Alguns concursos literários,
premiam somente o escritor
deixando-nos de lado, o que
considero uma injustiça.
Formado em design de interiores, Rafael Antón começou em
agencias de publicidade e cinema.
Morou na Alemanha onde teve
oportunidade de conhecer grandes
ilustradores e aprender novas técnicas. Quando nasceu o primeiro
filho, encantou-se com literatura
infantil e decicdiu dedicar-se a ela.
Seu primeiro trabalho em ilustração foi para as Ilam Brenam e
Companhia das Letras.
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Dica de livro

DJ/arquivo

JIU-JITSU

Melhor não mexer com Gabriel

ilustração
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Ângelo Ananias
Depois de praticamente
um ano de lançarmos nosso
caderno literário "Estação
Jacareí", temos a satisfação
de apresentar a você leitora,
a você leitor do seu Diário
de Jacareí um caderno inspirado em assuntos para os
públicos infantil e infantojuvenil.
Entendemos que a formação geral da personalidade
humana começa logo nos
primeiros anos ao percebermos que habitamos um
mundo cheio de desafios.
Completa esse desenvolvimento, a noção de cidadania
que nos vai capacitando,
aos poucos, desde crianças,
a enfrentar tais desafios de
maneira natural e segura.
Portanto, ao apresentarmos conteúdo jornalístico-literário aparentemente
desconectado do comum do
noticiário, estamos, na prática, oferecendo uma série
de exercícios vivenciais benéficos que capacitam a um
enfrentamento suave e até
imperceptível do dia-a-dia.
É um benefício de resultado comprovado oferecido pela leitura lúdica que
ora oferecemos. Bom para
"soltar a imaginação" com
momentos de lazer sadio e
de encantamento iniciados
"lá atrás" quando nossos
antepassados passaram a
amenizar a dureza do cotidiano com novos caminhos.
Convidamos você a sonhar conosco neste caderno
todos os meses. Obrigado e
até sempre!
O editor.

Vitórias
marcantes
Duas vitorias marcaram
sua carreira em janeiro do
ano passado: uma foi no
Campeonato da equipe "Careca JJ", realizado em São
José dos Campos, em que
Gabriel foi campeão, e outra
no Campeonato Mundial de
Submission, uma versão do
jiu-jitsu em que se luta sem
o kimono; Gabriel mais uma
vez subiu no ponto mais alto
do pódio consagrando-se
Campeão Mundial de Submission pela Confederação
Brasileira de jiu-jitsu.
O campeonato foi realizado na cidade de São Paulo
no ginásio do Ibirapuera no
dia 27 de Janeiro deste ano.
Par ticipante da equipe
“Careca JJ” ele é considerado um dos melhores
praticantes de jiu-jitsu, na
categoria infantil, no Estado de São Paulo. Essa
equipe é tida como uma das

Em bromadi nho

Aos 11 anos, bi campeão

maiores da modalidade no
estado paulista, com filiais
em todo o país.
A origem
O jiu-jitsu, derivado de
uma modalidade do judô,
parte do princípio de que
uma pessoa fisicamente mais
fraca pode se defender com
sucesso de um oponente

maior e mais forte.
O pai de Guilherme, Marcus Petersen, é maior incentivador do filho no esporte e
quem fornece todas as informações de seus desempenhos
ao longo da carreira. Ele
garante que apesar dos feitos
e da pouca idade (11 anos) o
esporte que o filho pratica
não atrapalha em nada o seu
desenvolvimento intelectual.
Segundo ele, "Gabriel não
deixa de ser uma criança
normal pois brinca, joga bola
e tem notas boas na escola",
o que é uma boa qualidade.
O gosto e o desempenho
de Gabriel no jiu-jitsu tem
raízes profundas. Claro que
um bom treinamento, disciplina e concentração são
valores imprescindíveis ao
sucesso. Porém, ele vai mais
longe. Além da categoria
dos mestres Hdeki Takehara, Fernando Ataíde, Leco e
mestre Luiz Dagmar, Marcus, o pai também pratica o
esporte.
Apesar de toda essa base,
sabemos que o campeão
jacareiense também é um
garoto tranquilo que não se
mete em confusões. Por via
das dúvidas, achamos que é
prudente não mexer com ele.

PATRICK FORMOSINHO

Gostou?

O ano de 2019 começa
com muitas expectativas
para o atleta Gabriel Petersen Macagnan Oliveira, de
11 anos, morador de Jacareí,
um colecionador de títulos
de “jiu-jitsu”, modalidade de
esporte que vem crescendo
na preferência da rapaziada e
tem nele, Gabriel, um grande
incentivador pelo exemplo
que registra a cada certame
na sua faixa de atuação.
Na abertura das atividades da academia deste ano,
Gabriel foi homenageado
pelos membros da equipe
com o certificado de "atleta
que mais se destacou na
categoria infantil de jiujitsu
em 2018, um ano que foi de
muito bom desempenho da
parte dele. Por isto, Gabriel
espera ampliar a façanha em
2019 com outras conquistas
importantes.

PATRICK FORMOSINHO

Paulo Ramos

O Menino do
dedo verde
M. Adams
Vale conhecer o livro “O
menino do dedo verde”, obra
infanto-juvenil escrita em 1957
por Maurice Druon, que continua a encantar quem a lê.
Foi trazida para o português
por Dom Marcos Barbosa, o
mesmo escritor e poeta que traduziu “O pequeno príncipe”,
de Saint Exupéry.
O livro conta a história de
Tistu, um garotinho de 8 anos,
filho de um rico fabricante de
canhões, que mora na cidade
de Mirapólvora. Por não se
adaptar na escola, seus pais
decidem que ele terá aulas em
casa com professores particulares para que aprenda tudo o
que precisará para assumir os
negócios da família no futuro.
Em uma de suas aulas, o jardineiro, sr. Bigode, seu primeiro
professor, descobre que o garoto
tem o dedo polegar verde e, por
isto, onde ele toca nascem flores.
Tistu usa esse dom para tornar
Mirapólvora um lugar mais
bonito, cujo nome será mudado
para Miraflores. Mas, ele deveria manter segredo sobre sua
verdadeira natureza, revelada
no final da obra.

Para começar

Treinamento intenso e disciplina são ingredientes do sucesso

É impossível não se encantar com Tistu, um garotinho
inteligente, que pensa e faz
comentários cheios de sabedoria, fazendo-nos refletir sobre
o mundo de uma forma tão
bonita quanto singela. São
incríveis as coisas que ele
consegue fazer com seu dom.
Comparada à citada obra “O
pequeno príncipe”, de Saint
Exupéry na mensagem, “O
menino do dedo verde” é um
livro que transcende as fronteiras de seu país e as fronteiras de
todas as idades. “Há silêncios
que despertam” e essa obra ao
ser finalizada, imerge-nos em
um silêncio de reflexão que nos
desperta para o bem.
“O menino do dedo verde”
é um livro recomendado para
leitores de todas as idades. É
também uma boa sugestão
para quem quer adquirir o
hábito de ler livros, mas não
possui nenhuma dica de por
onde começar.

23 de fevereiro a 01 de março de 2019

A Prefeitura Municipal apresenta nesta
segunda-feira (25) uma
pesquisa inédita sobre
os hábitos de consumo
em Jacareí. O evento
tem início às 19h, no
auditório da Secretaria
de Educação, no Centro. A análise foi idealizada pela Secretaria de
Desenvolvimento, em
parceria com alunos
do Instituto Federal
de São Paulo). Interess ados em p ar ticip ar
do evento podem se
inscrever pelo e-mail:
desenvolvimento@jacarei.sp.gov.br ou telefone (12) 3954-2559.
Vagas limitadas.

ARQUIVO/ pmj

Casa
Viva Vida
abre inscrições
para oficinas

O Centro de Convivência do Idoso ‘Casa
Viva-Vida’ abre a segunda leva de inscrições para as oficinas
de 2019. Para segund a - f e i r a ( 2 5), s e r ã o
ofertadas mais de
600 vagas para os
candidatos da melhor
idade. As opções são
diver sas, como ar te,
l azer e rel axamento,
ar tesanato, arraiolo,
coral , culinária, ar te
em tecido e feltro,
ativamente, cantarol an d o, d an ç a cigan a
e do ventre, inglês,
jogos de mesa, karaokê, pintura em tecido,
v i ol ã o e y og a . M ai s
informações pelo telefone (12) 3953-2819.

Cidade
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Polícia Civil recupera parte de dinheiro
desviado de conta bancária da Câmara
As investigações estão a cargo da Delegacia Seccional de Polícia de Jacareí, e correm sob sigilo
A Redação
A Polícia Civil de Jacareí recuperou parte do
dinheiro desviado de uma
conta bancária da Câmara
Municipal, em setembro
do ano passado. A informação foi confirmada pelo
Legislativo. O resgate de
R$ 35 mil representa cerca
de 12% do total desviado,
pouco mais de R$ 317 mil.
As investigações estão a
cargo da Delegacia Seccional de Polícia, e correm
sob sigilo.
Na quarta-feira (20),
o presidente da Câmara,
Abner de Madureira (PR),
utilizou a tribuna para
informar o resgate. Durante cerca de 10 minutos
de fala, Abner explicou
todos os procedimentos
administrativos e jurídicos
que foram tomados desde
a ciência do fato, horas
depois do ocorrido, em 26
de setembro de 2018.
“Foi confeccionado
Boletim de Ocorrência e
protocolado manifestação escrita por parte dos
servidores que tiveram
contato com a ocorrência,
assim como a contestação
administrativa junto ao

ainda não foi respondido),
Abner de Madureira pergunta se já foi concluída
perícia no computador
apreendido. “Tais informações são necessárias
a vista do dever intrínseco
de transparência com a
coisa pública”, pontuou o
presidente.

DIVULGAÇÃO/cMJ

Pesquisa
revela hábitos
de consumo
em Jacareí
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O resgate
de R$ 35 mil
representa cerca
de 12% do total
desviado, pouco
mais de R$ 317 mil
Vista lateral da Câmara Municipal de Jacareí, na região central da cidade

Banco Santander solicitando o ressarcimento do
montante desviado”, disse
o presidente.
Durante período das
investigações, a Câmara
recebeu visita do delegado
seccional de Jacareí que
ouviu informalmente os
servidores e levou o computador que realizou as
operações financeiras para
estudos de perícia especializada. “A conclusão do
processo de averiguação

demonstrou que a invasão
na conta da Câmara aconteceu através da violação
do sistema de segurança do
banco”, disse Abner.
Em 1º de novembro,
relatório de uma comissão
de averiguação interna da
Casa apontou falhas no sistema de segurança do banco para compartilhamento
de dados financeiros na
conta da Câmara. “Diante
dos dados já apurados, em
conjunto com informações

da investigação da Polícia
Civil, foi possível o resgate
de R$ 35 mil aos cofres
públicos”, afirmou.
ANDAMENTO
Na última sexta-feira
(15), o presidente da Câmara encaminhou ofício
ao delegado seccional de
Jacareí, José Gonzaga
Pereira da Silva, solicitando informações acerca
do andamento das investigações. No documento (que

Ocorrência foi registrada na
delegacia um dia após o fato
O desvio de R$
317.287,00 da conta corporativa da Câmara Municipal de Jacareí foi
registrado na delegacia
na tarde do dia 27 de
setembro de 2018, um
d i a a p ó s o f a t o. D e
acordo com o boletim
de ocorrência, o valor

foi retirado da cont a
d a Câ ma ra em sete
transferências diferentes, feitas via internet
banking de forma sequencial.
O Diário de Jacareí
apurou que o suposto
‘golpe’ foi iniciado após
contato telefônico entre

uma pessoa que se dizia
funcionária do banco e
o setor responsável na
sede do Legislativo.
Na ocasião, a Polícia Civil enviou ofício
ao Banco Santander
p edi ndo i n for mações
sobre para quais contas o
dinheiro foi transferido.

“Só eles (o banco) podem
esclarecer o camin ho
feito pelo dinheiro desviado”, comentou o delegado seccional assistente
Talis Prado Pinto.
Ainda segundo o delegado, a polícia pediu a
identificação dessas contas, e a quebra de sigilo

PEDIDO DE
INFORMAÇÕES
O discurso do presidente da Câmara, Abner de
Madureira (PR), durante a
sessão de quarta-feira (20),
também foi uma resposta
ao pedido de informações for mulado pelos
vereadores Paulinho dos
Condutores (PR) e Fernando da Ótica (PSC), a
respeito do episódio. O
pedido foi encaminhado
diretamente ao presidente
da Casa, fato inédito na
história do Legislativo.
bancário para identificar os destinatários
das transferências e
o valor exato transferido para cada conta.
A Polícia não descarta
nenhuma hipótese, inclusive a possibilidade
de a movimentação dos
valores ter sido comandada por hackers.
O banco informou
que, inicialmente, não
detectou i r reg ula ridades nas transações
e a Câmara pediu bloqueio da conta durante a
investigação.
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Receita Federal libera programa do IR 2019
Kelly Oliveira
Agência Brasil
O programa para preenchimento da declaração do
Imposto de Renda Pessoa
Física (IRPF) estará disponível a partir das 8h desta
segunda-feira (25), no site
da Receita Federal. A declaração deve ser entregue
entre as 8h do dia 7 de março e as 23h59 de 30 de abril
deste ano, pela Internet.
Também a partir de segunda-feira (25), os contribuintes poderão preencher
a declaração por meio de
tablets e smartphones, acessando o aplicativo Meu Imposto de Renda. O serviço
estará ainda disponível no

Centro Virtual de Atendimento (e-CAC), na página
da Receita Federal, com uso
de certificado digital.
O serviço Meu Imposto
de Renda não pode ser
usado em tablets ou smartphones para quem tenha
recebido rendimentos superiores a R$ 5 milhões.
A Receita espera receber
neste ano 30,5 milhões de
declarações – no ano passado, foram entregues 29,27
milhões. Do total previsto
para 2019, a expectativa é
que entre 700 mil e 800 mil
declarações sejam feitas por
tablets e smartphones. Em
2018, 320 mil declarações
foram feitas por meio de
dispositivos móveis.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLÉIA
GERAL ORDINÁRIA DA ASSOCIAÇÃO
ESPORTIVA JACAREÍ RUGBY

imóveis
APTO – VENDE-SE
Próximo à Rua Dr. Lúcio Malta. Excelente apartamento no Centro de
Jacareí/SP, com três dormitórios (1
suíte), sala dois ambientes, copa/
cozinha planejada, garagem com
108m², valor R$ 379 mil, quitado,
aceito financiamento.
Tel. (12) 99133-0747
VENDO
229.000 hectares, com 30 mil pés
de eucalipto. 1º corte. Valor R$ 650
mil. Situado na Rodovia D. Pedro
I, Km 17, Bairro das Brotas em
Jacareí/SP. Tels.: (11) 99336-6436
ou (11) 4656-4721

VENDO APTO – VILLA BRANCA
Vendo apartamento piso térreo
(Cond. Jeribá), no Villa Branca, com
dois dormitórios, sala, cozinha, wc
e garagem. Valor R$ 151 mil (aceita
financiamento). Tels.: (12) 988227400 (Whatsapp)
ou (12) 98151-9556

VENDO TERRENO
Vendo terreno com 496 m²,
localizado na rua Capitão
José Neves Bicudo.
Valor R$ 235 mil. Quitado.
Tels.: (12) 98822-7400 (Whatsapp)
ou (12) 98151-9556

VENDO APTO – PQ. DAS FLORES
Vendo apartamento no Parque das
Flôres, com dois dormitórios, sala,
cozinha, wc e garagem. Valor R$
151 mil (aceita financiamento).
Tels.: (12) 98822-7400
(Whatsapp) ou (12) 98151-9556

diversos
DETETIVE PEREIRA
Investigações em geral.
Tel. (12) 98284-4430
(Whatsapp).
E-mail:
detetive.pereira@yahoo.com.br

AULAS PARTICULARES
Ensino Fundamental – Alfabetização - Acompanhamento e/ou
reforço escolar - Auxílio em tarefas
- Aulas de apoio e Aulas individuais.
Tratar com Profª. Eleusa.
Tel.: (12) 99776-2218

COND. FECHADO 5 SUÍTES
Lindo sobrado no Condomínio
Villas de Santana, cinco suítes,
sendo duas suítes térreas, sala com
quatro ambientes, repleto de armários embutidos, cozinha planejada e
varanda gourmet; hidro/spa 390 m²
A/C, 420 m² A/T. Valor R$ 700 mil +
24 parcelas. Tel.: (12) 98257-9000

TERRENO – COND. CRYSTAL PARK
Vendo terreno no
condomínio Crystal Park, com
250m². Valor R$ 225 mil. Quitado.
Tels.: (12) 98822-7400
(Whatsapp) ou
(12) 98151-9556

EDITAis
EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
O Diretor Presidente da Cooperativa-Escola dos alunos da
ETE “Cônego José Bento”, no uso de suas atribuições estatutárias, convoca os 202 (duzentos e dois) associados para a
Assembleia Geral Ordinária, na sede da Cooperativa da nossa
Unidade Escolar, no dia 18 de março 2019, às 16h em primeira
convocação com 2/3 (dois terços) do número de associados em
condições de votar, 17h em segunda convocação com metade
mais um dos associados e às 18h em terceira convocação com no
mínimo 10 (dez) associados, conforme Estatuto da Cooperativa,
para a seguinte pauta:
-Aprovação do balanço de 07/2018 a 02/2019;
-Demonstrativo das contas de sobras e perdas, parecer do
conselho fiscal;
- Eleição dos membros do Conselho de Administração e Fiscal
para o exercício de 2018/2019.
Jacareí, 14 de fevereiro de 2019
Rodrigo Magno de Aquino Moysés
Diretor Presidente
RG: 27.387.817-7
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Convocação: São convocados todos os interessados a se reunirem em Assembléia Geral Ordinária, que se realizará no dia 25
de março de 2019, na Rua José Benedito Duarte, nº 152, Casa 02,
Pq. Itamaraty, Jacareí/SP. A assembléia será instalada, em primeira
convocação às 19h e, em segunda convocação, às 19h30.
Ordem do Dia:
1) Prestação de Contas de 2018 e planejamento orçamentário 2019.
2) Eleger a Presidência e o Conselho Fiscal para mandato do biênio
2019 -2020.
O processo eleitoral está descrito no capítulo XII (Processo Eletivo)
do estatuto desta Associação, destacando que as chapas candidatas
devem ser constituídas, exclusivamente, por Associados Fundadores
e/ou Associados Efetivos (Art. 73) membros da Presidência (Art.
46), Presidente e Vice-Presidente, e dois membros do Conselho
Fiscal (Art. 61).
As chapas candidatas deverão inscrever-se com os respectivos
nomes e cargos dos integrantes, em 02 vias protocoladas junto à
secretaria da Associação Esportiva Jacareí Rugby com antecedência
mínima de três dias corridos, anteriores a data da Assembleia de
eleição (Art. 74).
A secretaria da Associação Esportiva Jacareí Rugby fica localizada
na Rua José Benedito Duarte, nº 152 – Casa 02, Pq. Itamaraty – Jacareí/SP. Horário de Atendimento: de segunda a quinta feira das 8h às
18h, e as sextas feiras das 8h às 17h. O estatuto da Associação pode
ser visualizado através do site da instituição: www.jacareirugby.com
Jacareí/SP, 05 de fevereiro de 2019.
Regina Fátima da Silva Costa
Presidente
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA ASSOCIAÇÃO DOS
PROPRIETÁRIOS DO VILLA BRANCA HOME & CLUB. AV.
CLÉO DE VERBERENA, Nº. 50 VILLA BRANCA – JACAREÍ/
SP CEP: 12.301-571 - CNPJ: 13.831.799/0001-00 Eliane Polito
Ferreira, Diretora-Presidente da Associação dos Proprietários
do Villa Branca Home & Club, representando os membros da
Diretoria, nos termos do artigo 24 e seguintes do Estatuto da
Associação, CONVOCA todos os Associados para participar da
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA que será realizada no dia
13 DE MARÇO DE 2019 (QUARTA-FEIRA) no Salão de Festas
do Villa Branca Home & Club, em primeira chamada às 19h,
com a presença metade mais um dos Associados e em segunda
chamada às 19h30, quando se instalará com qualquer número de
presentes, para tratar/deliberar os seguintes assuntos constantes
da ordem do dia: ORDEM DO DIA: 1. Prestação/Aprovação
de contas do ano de 2018;1.1 Apresentação do resultado da
auditoria. 2. Aprovação da previsão orçamentária para o ano em
exercício e fixação do valor da contribuição mensal. 3.Eleição
da Diretoria e Conselho Fiscal, para mandato de 01/04/2019 a
31/03/2021. Observações: (I) Os Associados que não puderem
comparecer, poderão se fazer representar através de procuração
com poderes específicos para deliberar os assuntos constantes
da ordem do dia;(II) Lembramos que as decisões aprovadas em
Assembleia Geral obrigam presentes e ausentes na forma do
Estatuto Social e do Regulamento Interno; (III)Os Associados
que não estiverem em dia com o pagamento das contribuições
associativas não poderão participar e votar na Assembleia
Geral (art. 29º do Estatuto Social). (IV) Locatários/Inquilinos
somente poderão participar e votar mediante apresentação de
procuração com poderes específicos para deliberar os assuntos
constantes da ordem do dia; (V) Nos termos do artigo 32 do
Estatuto Social, o associado que deseja se candidatar a uma
das vagas do item 3 deverá estar em condições de elegibilidade
e registrar-se na secretaria da Associação em até 5 (cinco) dias
úteis antes das eleições. Informações e Esclarecimentos:
Ligue para: Agência Aquarius – (12) 3302-3378 ou envie e-mail
para: contato@cordialcondominio.com.br - Atendimento: das 9h
às 17h, de segunda a sexta.
Eliane Polito Ferreira
Diretora-Presidente
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Fundação Cultural de Jacarehy
define programação do Carnaval
A programação de Carnaval deste ano foi definida pela Fundação Cultural
de Jacarehy e está recheada de atividades para toda
a família. Ao todo, serão
cinco matinês nos bairros
e o tradicional desfile das
escolas de samba, que será
realizado no dia 3 de março (domingo), a partir das
20h, com transmissão ao
vivo da Rádio Piratininga
(AM 750).
Com o objetivo de levar a folia de Momo a
todos, as matinês serão
realizadas nos bairros
mais distantes da região
central. “Descentralizar
a cultura é uma das metas
do plano de governo do
prefeito Izaias, de forma
que toda a população
tenha acesso à diversão
e conhecimento”, explica
Bruno Castro, presidente
da Fundação Cultural.

Arquivo/FCJ

Ao todo, serão cinco matinês nos bairros e o desfile das escolas de samba

O tradicional
desfile será
na noite do
dia 03 de
março
(domingo),
às 20h, ao
lado do
Parque da
Cidade

NOS BAIRROS
As cinco folias acontecerão no sábado, dia 02 de
março, nos bairros Jardim
Pedramar, Jardim Paraíso,
Vila Garcia, Rio Comprido e 1º de Maio. Todas as
matinês serão das 14h às

18h, com entrada gratuita.
Durante o evento, haverá
muita música e atividades
recreativas.
NA AVENIDA
O tradicional desfile
será na noite do dia 03 de

março (domingo), às 20h,
na Avenida Davi Lino, ao
lado do Parque da Cidade, com a apresentação
de cinco escolas de samba: Luz do Amanhã, Estrela Cadente, Unidos do
Jacarezão, Santa Helena
e Unidos do Álcool. O
desfile será na Avenida
Dav i Mont ei ro Li no,
na altura do Parque da
Cidade.
Na terç a-fei r a, d i a
05 de março, acontece
a apuração do Carnaval, com transmissão ao
vivo pela TV Câmara, às
14h, e o público poderá
acompanhar nos telões
nas quadras das escolas
de samba.
Ao mesmo tempo, nesse dia, cada agremiação
irá realizar matinês de
Carnaval com músicas e
atividades recreativas, das
14h às 18h.

O
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Política com vodca

prefeito corrupto quer desapropriar uma área extensa no litoral e pagar o preço bem menor do que
a realidade imobiliária. A intenção é levantar ali o
complexo comercial, e os moradores que se adaptem ao
chamado ‘progresso’.
Há ameaças, extorsões, disputas desleais, mentiras, traições, falcatruas. Esta história não deve ser tão
irreal a você, leitor (a). E é o enredo de ‘Leviatã’ (2014),
longa-metragem que sacudiu a Rússia ao mostrar sem
censuras os podres dos bastidores políticos e as suas
consequências.
O diretor é Andrey Zvyagintsev e o filme esteve entre
os indicados ao Oscar de Filme Estrangeiro junto com
‘Relatos Selvagens’, da Argentina – perdeu para o polonês ‘Ida’.
A trama de ‘Leviatã’ é provocativa e intensa e deixa o
espectador sem fôlego com o passar dos minutos (141)
por seus personagens, vez ou outra, estarem à disposição da safadeza, seja em qual ramo for.
É Kolay quem está com a casa a perigo. Ele contrata
Dimi, grande amigo e advogado de confiança, para defendê-lo. Em meio disto, há o filho Romka e a segunda
esposa, a bela Lilya, madrasta do garoto.
Não faltam confrontos e eles se sucedem na medida
em que os fatos se desenrolam. O nome ‘Leviatã’ se refere a um peixe feroz citado no Antigo Testamento, que
também traz significados como inveja e maldição.
No lançamento da fita, o governo russo desde o primeiro instante abominou o conteúdo e quis suspender a
exibição nos cinemas. Como a proibição e a reclamação
sempre ajudam demais a celebrar as obras (livros, filmes, séries etc), logo o roteiro caiu no gosto do público
e fez alardes nos tantos cantos.
A fotografia, na maioria das vezes nos tons de cinza,
permeia a obra como se fosse uma falsa sutileza. Em
‘Leviatã’ não existe instante de paz e a vodca se esparrama pelos copos dos personagens. Por seu impacto, vale
a audiência. Cotação: bom.
Rodrigo Romero é jornalista e
escreve para este jornal semanalmente
www.recantodasletras.com.br/autores/rodrigoromero

D
Horóscopo
VISITE: WWW.OMARCARDOSO.COM.BR
áries
21/03 a 20/04
Muito bom dia para tratar de assuntos e negócios relacionados com escritas, setores artístico e social. Lucros pelo esforço profissional
e êxito social, também se apresentarão. Os resultados que você atingir serão conseguidos,
se você parar de pensar somente neles.

touro
21/04 a 20/05
Não seja imprevidente. Poderá estragar suas
possibilidades de ser bem sucedido neste dia.
A lua em bom aspecto vai influir nos seus sentimentos. Não descuide da aparência. Período
de inspiração literária e musical, mas será preciso ter muito cuidado com os impulsos momentâneos que poderão levá-lo a cometer alguns excessos de repercussão desfavorável

gêmeos
21/05 a 20/06
Se agir corretamente terá grande expansão
em todos os sentidos quer nos negócios, quer
na vida social e profissional. Bom às investigações e as novas descobertas. Notícias negativas. Prenúncios de lucros reais em negócios
que digam respeito ao luxo ou a algo que esteja ligado a sua própria vaidade.

cÂncer
21/06 a 21/07
Excelente período aos novos empreendimentos
e bons lucros na compra e venda de bens móveis
e imóveis. Novas amizades poderão alertá-lo em
algum sentido. Sucesso em diversões e na vida
romântica. Indicações de muita atividade e inconstância neste dia.

LIBRA
23/09 a 22/10
A influência não será das melhores. Terá algumas dificuldades financeiras, profissionais e
familiares. Portanto, tenha a cabeça no lugar
procurando a mais fácil solução e não conturbando tudo como é de seu costume. Mantenha a
serenidade e se possível, procure isolar-se para
reabastecer as suas energias.

leão
22/07 a 22/08

ESCORPIÃO
23/10 a 21/11

Influência astral muito benéfica e renovação
profissional e para solucionar seus problemas
financeiros e pessoais. Fará boas amizades e
receberá o apoio de pessoas que exercem muita
influência em nosso meio.

Propício para ir a festividades, reuniões sociais e para obter conselhos de pessoas dotadas de grande conhecimentos. Boas chances
no setor amoroso e da amizade. Excelente
intuição e disposição. Sucesso profissional.
Loteria favorecida.

virgem
23/08 a 22/09

SAGITÁRIO
22/11 a 21/12

Novas e propícias amizades, prosperidade profissional, financeira e social e muito otimismo
quanto a uma vida tranquila e feliz em um futuro
próximo, e o que lhe indica o fluxo astral deste
período. Evite iniciar qualquer tipo de discussão,
fuja de disputas e não se envolva em qualquer
tipo de brigas verbais inúteis.

Momento dos mais favoráveis para realizar,
com muito sucesso, grandes negócios, empreendimentos e tudo aquilo que possa elevá-lo
materialmente. Bom período para a vida social.
Sucesso para os artistas, funcionários, e viajantes deste signo.

CAPRICÓRNIO
22/12 a 21/01
No período há indícios de êxito nas questões
que demandem sigilo, loteria, jogos, esportes
e casamento. Momento muito bom para resolver problemas financeiros. Os seus sonhos se
tornam mais práticos, sempre em conformidade com os seus projetos, e sobretudo em
relação ao seu potencial financeiro.

AQUÁRIO
21/01 a 19/02
Período feliz com muitas novidades e atrações,
principalmente nos assuntos sentimentais e
pessoais. O seu trabalho trará bons resultados
bem como os negócios e novas amizades. Todavia, não descuide da saúde.

PEIXES
20/02 a 20/03
Mantenha cautela diante das notícias que ouvir, falsas ou favoráveis. Período excepcional
para a vida amorosa e conjugal. Controle suas
despesas domésticas. No amor, está na hora
de você enxergar as coisas sem lentes cor de
rosas. Haja no sentido de inibir as intransigências da pessoa amada.

esde a última segunda-feira (18) e até 1º
de março, estão abertas as inscrições para aulas
gratuitas de iniciação musical do projeto ‘Tocando o
Futuro’ em Jacareí. Podem
se inscrever crianças com
idade de 9 a 14 anos, acompanhadas de um responsável, portando uma foto 3X4,
comprovante de endereço,
de escolaridade, RG ou RE
(Registo Escolar) da criança
e RG do responsável.
As inscrições podem ser
feitas de segunda a sábado,
das 8h às 16h30, na sede
do projeto, que fica na Rua

Arquivo/PMJ

Recomendamos...
‘Tocando o Futuro’ tem inscrições
abertas até dia 1º de março

Walt Disney, 59, Conjunto
São Benedito. Informações
(12) 3951-4566.

Saúde
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