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Senadora Marina Silva em Piracaia

Pag. 03

Aproveitando seus compromissos em São Paulo,
a senadora Marina Silva, do Partido Verde, fez
uma visita a Piracaia e Atibaia. Em duscurso
com forte ênfase no Meio-Ambiente, sua

bandeira principal, a pré-candidata à Presidência
da República, destacou a importância do Brasil

para o equilíbrio do Planeta.

Adquirindo uma calça jeans
(Planet Girls ou Colcci) você

ganha um hidratante ou un Body
Splash de banho da Planet!!!O melhor da ModaO melhor da ModaO melhor da ModaO melhor da ModaO melhor da Moda

Rua Marechal Deodoro, 115 Centro – Piracaia
 Tel:  (11) 4036-8216

UM BRINDE ESPECIALUM BRINDE ESPECIALUM BRINDE ESPECIALUM BRINDE ESPECIALUM BRINDE ESPECIAL!!!

E muitas
outras!

COCOCOCOCOLEÇÃO OUTLEÇÃO OUTLEÇÃO OUTLEÇÃO OUTLEÇÃO OUTONO INVERNOONO INVERNOONO INVERNOONO INVERNOONO INVERNO

COLEÇÃO OUTONO-INVERNO

Até 5 x
iguais

GOYOS BATAGOYOS BATA

Loja 2 - Rua Paraíba, 80 - Batatuba - Piracaia
Tels.: (11) 4011-7277 / 4036-7659

A CADA R$ 30,00
EM COMPRAS VOCÊ

GANHA UM CUPOM

PARA CONCORRER A
VARIOS Prêmios!!!

Obs.: a promoção de prêmios é válida apenas para a Loja 2 - Batatuba

LEIA TAMBÉM
Geraldo Alckmin assina

convênio em Piracaia
Pag. 12

JOANÓPOLIS
Acompanhe a programação

da Semana Santa.
Pag. 08

GREVE
Professores decidem

manter a greve - Pag. 09
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Expediente

TELEFONE

Movimentação Política

Reclamação

Reclamações
Mande suas denúncias e

reclamações para:
redacao@piracaiahoje.com.br

Tel: (11) 4036-4747

Coleta de Lixo
suspensa dia 2

A Prefeitura Municipal de
Piracaia informa:

   Na sexta-feira santa, 02
de abril, não haverá coleta
de lixo na cidade. Portando
pedimos a compreensão de
todos e salientamos que a
partir do sábado, 03 de
abril, a coleta segue
normalmente.

Na edição 105 publicamos a
reclamação da leitora sobre imóvel
abandonado na rua Marechal
Deodoro, com mato no quintal e
sujeira. Além dos insetos e galhos de
árvores em cima do telhado vizinho,
outro morador em imóvel de fundos,
reclamou que começaram a aparecer
ratos.

A família Petri informou que o
imóvel foi vendido a uma empresa
que hora alugava o prédio da antiga
Le Cheval, nas pessoas de Marlene e
Mauro. Desta forma, cabe à
Prefeitura informar a quem pertence
a casa, e tomar as providências no
sentido de fazer com que os
proprietários assumam suas
responsabilidades, isto,
normalmente, é feito através de
notificação. Caso não ocorra a
limpeza, a administração pode multar
os mesmos.

Veja resposta ao lado.

Imóvel sujo, sem
solução

Resposta

1 - Com relação aos ratos e
mato no interior da casa na Rua
Marechal Deodoro

O Departamento de Obras, mais
especificamente a Divisão de
Fiscalização, não recebeu qualquer
denúncia referente a situação desta
casa, porém tendo conhecimento
neste momento do problema por
conta do questionamento deste
veículo de comunicação nesta data,
está sendo encaminhado à Divisão,
o pedido de fiscalização e localização
do real proprietário do imóvel.

2 -  Sobre o orquidário que
desabou e a situação do Parque
Ecológico:

Com relação ao orquidário, as
plantas estão no viveiro do parque.
Quanto ao orquidário em si, a
reforma do mesmo está vislumbrada
em um projeto elaborado de reforma
de todo o parque, inclusive com a
dragagem do barramento, onde se
projetou um novo viveiro, bem como
toda a reforma e adequação do novo
parque.

3 - Reclamação sobre os ônibus
que não estão mais passando nas
ruas do Bairro Santo Antonio da
Cachoeira (Morro Vermelho):

Por força de lei, a Prefeitura não

pode investir dinheiro público em
loteamento irregular ou clandestino.
Não obstante, a Prefeitura incluiu o
bairro no Programa Cidade Legal, que
deverá regularizar diversos
loteamentos na cidade, onde serão
vislumbrados diversos serviços nas
ruas, que já estão sendo projetados,
tais como drenagem e calçamento. O
que a Prefeitura tem feito e
continuará fazendo, são intervenções
em situações emergenciais que sejam
necessárias. A manutenção das ruas
onde o ônibus não está passando está
sendo incluída como prioridade no
projeto e no cronograma de atuação
em caráter de manutenção e medidas
paliativas.

4 -  Resposta sonre a área
interditada na Praça do Rosário:

Apareceram na praça algumas
taturanas venenosas. Trata-se de
praga urbana. O local foi interditado
e passou por dedetização nos dias 26,
27 e 31, realizada por equipe
competente, porém em ato de
vandalismo, algumas faixas de
interdição foram retiradas ou
mudadas de posição. Em 15 dias
haverá outra dedetização no local e
pedimos à população que contribua,
não passando pelo local e
fiscalizando esses atos de vandalismo.

Prefeitura responde
Diante de algmas reclamações

enviadas ao Piracaia Hoje, as quais
encaminhamos para a Assessoria de
Imprensa da Prefeitura, chegaram as
seguintes respostas:

Fotos tiradas na Praça do Rosário, dia 20/3

As eleições não começaram, mas a
cidade já se movimenta com visitas de
ilustres políticos. O deputado Edmir
Chedid (DEM) esteve em Piracaia duas
vezes, assim como o dep. Paulo
Alexandre Barbosa (PSDB).

Depois, foi a vez do secretário Geraldo
Alckmin que veio para assinar convênio
entre Prefeitura e ETEC. Alckimin é pré-
candidato ao governo pelo PSDB. Os
deputados Chedid, Paulo A Barbosa e
Roberto Santiago, também participaram
do evento.

E, por fim, foi a vez do Partido Verde
trazer para nossas terras a senadora
Marina Silva, madrinha do projeto
“Bosque da Vida”. A senadora – recém
filiada ao partido – é pré-candidata à
sucessão de  Lula.

Marina fez discurso convicto e
respeitoso para com FHC e Lula, da qual
foi colaboradora, ainda no PT. Mas, seus
correligionários, sobretudo o presidente
estadual do PV não poupou críticas a PT
e PSDB, provocando insatisfação aos
vereadores que foram prestigiar a
senadora.

A campanha eleitoral começa em julho,
mas as movimentações estão a todo vapor.
No ultimo dia de março, véspera do prazo
para desincompatibilização, o movimento
foi grande. A ministra.Dilma e o
governador Serra, pré-candidatos à
presidência deixaram seus postos. Mais
nove ministros deixaram o governo. Foi
assim também em São Paulo, com o
afastamento de secretários que vão
concorrer a algum cargo. O vice-
governador Alberto Goldman, ficou no
lugar de Serra.

Mais uma vez nosso alerta aos eleitores.
Não se deixem enganar, avaliem,
pesquisem, consultem tudo sobre os
candidatos em quem pretendem votar.
Precisamos de políticos sérios, honestos,
competentes e comprometidos não
apenas com suas cidades, mas com as
transformações necessárias para a
melhoria de vida do brasileiro.

O Brasil alcançou reconhecimento
externo e projeta crescer nos próximos
anos. Mas, de nada vai adiantar se não
tivermos um projeto político sólido que
ponha o povo como protagonista na
divisão da riqueza do País. Eleição não
se faz com nomes, mas com projetos.
Pense nisto.



 01/04 a 15/04/10                    Piracaia HOJE                               03

Política

A senadora Marina Silva visitou Piracaia

Corsi Gás

4036-82994036-82994036-82994036-82994036-8299

A senadora e pré-candidata à
presidência da República Marina Silva
(PV) esteve em Piracaia dia 25/3,
onde plantou um exemplar do Pau-
Brasil, simbolizando o lançamento
do Projeto Bosque da Vida da qual é
madrinha.

Acompanhada do empresário e
presidente da Natura, Guilherme
Leal, do pres. estadual do PV
Mauricio Brusadin ela foi recebida
pela prefeita Fabiane Santiago e pelo
dep. fed. Roberto Santiago. A
senadora falou ao público presente e
respondeu a perguntas.

Marina Silva, cuja militância
política sempre foi ligada ao Partido
dos Trabalhadores, sendo ministra do
Meio Ambiente do governo Lula,
filiou-se recentemente ao Partido

Verde.
Em sua fala, fez um breve

histórico de sua vida e luta, junto aos
seringueiros do Acre e, falou de
projetos para o Brasil: “o presidente
Lula mostrou que é possível distribuir
renda e controlar a inflação”,
afirmando que pretende dar
continuidade aos programas sociais
como o Bolsa Família.

A senadora criticou o fato de a
campanha ficar polarizada entre PT
e PSDB, como se fosse um
plebiscito: “não somos a terceira via,
queremos fazer um debate e não um
embate como querem os demais
candidatos. Hoje eles querem discutir
apenas sobre os erros e acertos de
FHC e Lula”, afirmou.

Marina destacou o papel da
mulher na sociedade: “daqui para
frente temos que agregar a intuição e
a sensibilidade no novo modelo de
sociedade que tem que caminhar com
as pernas femininas e masculinas”.
Destacou ainda a importância do
Brasil no cenário mundial, como
potência ambiental, com grande peso
no equilíbrio do planeta: “o Brasil tem
que criar um modelo sócio-
econômico de desenvolvimento, sem
destruir sua base principal que são
os recursos naturais”.

Após seu compromisso em
Piracaia a senadora foi para Atibaia
onde participou de evento na FAAT.

Bosque da Vida

Trata-se de em um espaço que em
breve será inaugurado, destinado
para plantar uma árvore para cada
criança que nascer no município.

Administração verde
Eleições

A vinda da senadora Marina Silva
a Piracaia, que tinha uma série de
atividades no Estado de São Paulo
acendeu as luzes da campanha
eleitoral. O Partido Verde tem
intenção de lançar candidato próprio
nas esferas Federal e Estadual.
Marina Silva é o nome provável para
a Presidência. Em São Paulo, o
candidato ao governo deverá ser o
ex-deputado Fábio Feldman, tendo
como companheiro ao Senado, o
empresário Ricardo Young, mas há
outros nomes em discussão.

Os políticos do PV foram
recebidos em Piracaia, por
funcionários públicos, concursados e
comissionados vestindo camisetas,
em apoio tanto à senadora  quanto
ao deputado, com os dizeres: Roberto
Santiago é 100% Marina Silva.

CLÍNICA DIA – FERNANDO NOGUEIRA
Rua 7 de Setembro, 210 – Centro – Piracaia

Centro Cardiológico em Piracaia
Prof. Dr. Alfonso Barbato – CRM 21795

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ CARDIOLOGIA ♦♦♦♦♦ERGOMETRIA

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ECOCARDIOGRAFIA ♦♦♦♦♦ ELETROCARDIOGRAFIA

Fone: (11) 4036-7574
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SOBRE AS NUVENS
PESQUEIRO E CHALÉS

Chalés para locação: até 8 pessoas
Pesca esportiva

Batatuba - Piracaia
www.sobreasnuvens.com.br

Tels.: (11) 4036-7601- 4036-7838 /  9823-2024

Política
Edmir Chedid reúne-se com
correligionários e visita asilo

O deputado estadual Edmir Chedid
esteve em Piracaia no dia 20/3 onde,
reunido com membros do Partido
dos Democratas-DEM, fez um
balanço de seu mandato e oficializou
a posse do presidente do Diretório
Municipal em Piracaia, prof. Sandro
Silva Araújo e os outros integrantes
da diretoria executiva.

Após a reunião, o deputado foi
recebido no Lar São Vicente de Paula
com um jantar em agradecimento às
verbas que tem conseguido junto ao
governo para obras e manutenção do
asilo.

Ao cumprimentar todos os
presentes, Edmir Chedid também
recebeu alguns pedidos como o do
casal Irineu e esposa, do Centro de
Estudos Espíritas Bezerra de
Menezes. Seu Irineu aproveitou para
agradecer a verba que possibilitou a
compra de uma Kombi para a
entidade.

A Apae Piracaia também se fez
representar e encaminhou um projeto
ao deputado.

A diretora da Santa Casa Zandra
Mara Paiva, no mesmo caminho,

agradeceu à ajuda que o deputado
tem dispensado ao hospital e pediu
que ele se empenhe em conseguir
outras verbas e falou também da
dificuldade desta e de outras Santas
Casas em conseguir firmar convênios
com o Governo devido às dívidas
existentes que as impedem de
conseguir a Certidão Negativa de
Débitos-CND.

Chedid prometeu se empenhar e
elogiou as novas instalações do asilo:
“quando a gente vê que a verba
destinada foi bem empregada, como
aqui em Piracaia, isto nos motiva a
continuar o que vimos fazendo”.

O deputado, que preside a
Comissão de Transportes da
Assembléia Legislativa, participaria
na outra semana, do Congresso dos
Municípios Paulistas, em Serra
Negra. Perguntado sobre o problema
da interdição da rod. Fernão Dias,
Chedid disse: “é inaceitável que uma
empresa como a OHL, que constrói
estradas em dois meses, não tenha
uma resposta rápida para resolver o
problema que está afetando milhares
de usuários da rodovia”.

O DEMOCRATAS - PIRACAIA
quer propor um projeto político sério
e comprometido com a cidade, sem
demagogias ou falsas expectativas.
Fazer jus ao seu slogan “A Força de
Novas Ideias”, tal e qual tem
apresentado na Câmara Municipal
através de seus vereadores Dr. Luiz
Henrique e Prof. Wanderley, com o
apoio irrestrito do Deputado
Estadual Edmir Chedid. Como
proposta inicial e urgente será
acordado entre a Comissão Provisória
e os filiados do partido em reunião a
ser marcada:

- Quem apoiar para Deputado
Federal nas eleições de outubro
próximo;

- Organização do Conselho de
Ética e do Conselho Fiscal;

- Organização dos setores de
acordo com as propostas do partido
para ações supra-partidárias no:
Agronegócio, Desenvolvimento
Econômico, Educação, Geração de
Emprego e Renda, Cultura e
Turismo, Esportes e Lazer, Mandato

Participativo, Desenvolvimento
Social, Terceira Idade, Meio
Ambiente, Segurança e Cidadania,
Saúde, Comunicação e Propaganda,
Conselhos Comunitários e
Orçamento Participativo e Formação
Política.

- Criação de um Escritório
Politico do Democratas, que sirvará
para reuniões, eventos e formação
política, este último através da
Fundação Liberdade e Cidadania,
órgão vinculado ao Democratas.

Fazem parte da Comissão
Provisória do DEM-Piracaia (2010-
2012)

Presidente: Prof. Sandro; Vice-
Presidente: Dr. Luiz Henrique;
Secretário Geral: Prof. Wanderley;
Tesoureira: Dona Nenê; Coord.
Mulher Democrata: Prof. Rita
Milanello; Coord. Jovem Democrata:
Leandro Paschoal; Coord.
Empreendedor Democrata:
Tiãozinho do Mariano; Conselheiros:
Chico Brasil e Netinho Góes.

Diretoria do DEM toma posse e fala em
projetos

Dep. Edmir Chedid, 4o da esqerda para a direita, na frente com diretores do Asilo Dr.Luiz Henrique, prof. Wanderley, Edmir Chedid e prof. Sandro em visita ao Asilo



 01/04 a 15/04/10                  Piracaia HOJE                 05

Legislativo

Especialistas em Previdência

R. Jan Antonin Bata, 10 - Centro - Piracaia-SP
(11) 4036-4463

R. Benedito de A. Bueno, 392 - Centro - Atibaia-SP
(11) 4413-5750 / Telefax: (11) 4418-2127

INSS (Aposentadorias - Pensão -  Auxílio Doença Previdência
Italiana) -  Cível - Família - Trabalhista e Criminal

Maria Aparecida L. Araújo Cassão
Luis Carlos Araújo Oliveira

José Maria Joaquim de SouzaAdvogados

mapcassao@terra.com.br

Rua Sebastião Almeida Barros, 90
Centro - Piracaia - Fones: 4036-4747

 ESPAÇO INTERAÇÃO
   Psicóloga

Marilda Ap. Maffei Munhoz
(CRP- 06/44886-2)

PLANO DE SAÚDE E ODONTOLÓGICO

Fones: (11) 8330-2835 / 4036-3843
            (11) 7491-5343 - Maria Lucia

GOLDEN CROS - AMIL - MEDIAL SAÚDE

TRANSMONTANO - NACIONAL SAÚDE

Planos Individual, Familiar e Empresarial
(a partir de três vidas)

Atendimento nos melhores hospitais e clínicas
na região

Seja você
também um
Devoto de
Santo Antônio
Ajude a nossa
Matriz!
www.santoantoniodacachoeira.com.br

Faça sua
contribuição

Banco do
Brasil

Ag: 2453-8
CC: 40000-9

Continuam os trabalhos da Comissão
Especial de Inquérito

Avenida José Leite Peçanha, 627
Cep.: 12970-000 - Piracaia-SP

EMPRESA EM FRANCA EXPANSÃO
       ESTÁ SELECIONANDO:

Candidatos com boa dicção, informática
nível de usuário e disponibilidade de
horário.
Desejável: Comprometimento,
dinamismo e facilidade no
relacionamento interpessoal.

OFERECEMOS: Registro em carteira,
salário compatível com a função e
assistência médica extensiva aos
dependentes.

Currículos:
Entregar na Av. Roma, 221 – Pq San
Marino – Piracaia  ou e-mail para:
rh@satcontrol.com.br

A Comissão Especial de Inquérito,
formada pelos vereadores: Toninho da
Rádio, dr. Edmilson e prof. Wanderley,
fez novas reuniões para dar
continuidade nos trabalhos de
investigação das possíveis
irregularidades cometidas na realização
da Festa do Peão e Baile da Rainha.
Na semana passada, as testemunhas
Reginaldo Faria, Antonio Leandro
Ricardo e Benedito Jorge Lopes de
Moraes – que estiveram envolvidos na
comercialização das bebidas da Festa
– prestaram depoimentos aos
vereadores.

Os últimos depoimentos foram  na
terça-feira (30), quando prestaram
depoimento: Valentin Del Nero, prof.
Rogério C. do Nascimento e Vilma
Maia, da contabilidade da Prefeitura.

A primeira testemunha ouvida
participou da festa com uma barraca
de bebidas. O prof. Rogério, era
secretáro da Ação Social, responsável
por um dos estacionamentos abertos
durante a festa.

As reuniões da CEI, assim como as
sessões ordinárias, têm transmissão ao
vivo pela Rádio Câmara*. Para acessar
basta entrar no site:
www.camarapiracai.sp.gov.br e clicar em
Rádio Câmara.

Programação de Cursos do Sebrae para Abril

Dia 06 - Desenvolva sua Empresa - Salão Azul - 19h00 às 22h00

Tem como foco sensibilizar os participantes para conhecer o mercado em que
atua e integrar a empresa e seus setores.

♦ Conhecer o ciclo de vida das empresas
♦ Reconhecer a integração dos setores da empresa
♦ Agir estrategicamente com foco no mercado

Dias: 12 a 16 e 19/04 - Aprender a Empreender - Salão Azul - 19h00 às 23h00

O objetivo do curso é disseminar a cultura empreendedora e conceitos de gestão
empresarial para diferentes segmentos da sociedade.

Público Alvo:

♦ Donos de negócios de todos os setores
♦ Jovens que pretendam ter seu próprio negócio
♦ Profissionais liberais
♦ Membros de cooperativas de serviço

BALCÃO SEBRAE: Dias 08 e 22 - Atendimento
presencial na Prefeitura - agendar um horário com
antecedência!

Para anunciar, enviar sugestão de matéria ou reclamação:
Tel: (11) 4036-4747 - Email: redacao@piracaiahoje.com.br

Site: www.piracaiahoje.com.br

Piracaia HojePiracaia HojePiracaia HojePiracaia HojePiracaia Hoje
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Televisão

Apae na Canção Nova

T e l . :  7 4 1 7 - 5 2 1 5

LANCHONETE

Lanches - Doces
Salgados - Pastéis

Suco - Refrigerante - Café -
Leite - Pão na Chapa

R. Antonio Finelli, 154 - Centro
Piracaia (atrás do Posto de Saúde)

Segunda a Sexta
 das 7h às 16h

A APAE Piracaia foi palco da
gravação do programa Lição de
Vida com Paulo Alexandre
Barbosa.

No último dia 26 o apresentador
do Programa Lição de Vida, levada
ao ar todo domingo pela TV
Canção Nova, esteve gravando seu
programa na APAE de Piracaia. O
objetivo do programa é divulgar a
iniciativa de fundações, instituições,
associações e organizações não-
governamentais e entidades
beneficentes que desenvolvem
projetos bem sucedidos
envolvendo crianças, jovens,
adultos, idosos, comunidades
carentes, moradores de rua,
pessoas com necessidades especiais
e outros.

Na APAE de Piracaia foram
gravadas imagens de alunos em
atendimentos, entrevista com
profissional da saúde, mães, o
presidente da Entidade Eduardo

Cagali, o dentista Silvino Cintra que
presta um serviço voluntário a
nossas crianças, com tratamento
odontológico e a apresentação do
Circo Explosão, que emocionou a
todos. Participaram também do
evento profissionais da área da
saúde, educação e convidados.
Segundo a produtora do evento,
Renata, o programa irá ao ar
domingo, dia 11 de abril, às 19h30.
Aproveitamos para agradecer toda
equipe, bem como ao Paulo
Alexandre Barbosa, por escolher
nossa Instituição para divulgar um
trabalho que tem crescido no Brasil
– terceiro setor - um segmento
apontado como grande
colaborador do governo, nas
questões sociais. Paulo Alexandre
Barbosa e sócio-colaborador e
voluntário da Comunidade Canção
Nova, advogado de formação,
atualmente é deputado estadual em
São Paulo

DOE SUA NOTA FISCAL PARA A APAE
Peça Nota Fiscal Paulista e dê o CNPJ: 52.357.712/0001-66

Saúde

É fato que o trabalho rende
muito mais quando motivado. Para
motivar e premiar aqueles que
desempenharam com eficiência seu
trabalho durante o ano todo, a
administradora da Santa Casa,
Zandra Mara Paiva, através de uma
eleição interna, elegeu e premiou os
funcionários que se destacaram em
2009. Tal iniciativa muito alegrou a
todos, principalmente aos que, por
votação dos próprios colegas
foram eleitos os melhores.

Santa Casa Elege Funcionário Padrão
Administração: Eliane Torres

Andrade; Chefia de Enfermagem:
Sidnéia Torres Silva; Enfermagem:
Sueli de Oliveira; Coordenação:
Jacira Aparecida Alves (Nena);
Recepção: Tânia Helena Gonçalves;
Raio X: Eduardo Luis Barbosa;
Manutenção: Arnaldo Moreira
Silva; Lavanderia: Maria Regina C.
Ferreira

Limpeza: Tereza Maria de Jesus
Nossos cumprimentos aos

eleitos.

Mais uma vez  usamos este jornal
para divulgar uma grande doação
recebida  pela Santa Casa de Piracaia.
Recentemente, o Sr. João Zanetti,
proprietário de uma chácara em
Piracaia e atuando na área de
equipamentos hospitalares, dou para
a instituição 19 camas elétricas, 16
mesinhas de cabeceira, acopladas
com bandeja, 6 poltronas, 11 sofás
para acompanhantes, todo esse
equipamento em excelente estado.
Temos certeza que o valor de tudo
isso monta uma grande quantia, e não
teríamos condições para fazer tal

Um gesto admirável
investimento, que beneficiou
principalmente nossos pacientes,
hoje bem melhor acomodados em
nossas instalações. Foi uma doação
espontânea e muito nos sensibilizou.
Afirmamos que somente com a
parceria de pessoas sensíveis e
comprometidas com o bem comum,
poderemos manter viva a nossa Santa
Casa.

Senhor João Zanetti, que Deus lhe
pague.

Zandra Mara Paiva
  Administradora

NEL - IMÓVEIS
4036.5174 - 9914.5377

Creci 33.222
- Terrenos S. Marino, de R$15 a R$28
mil.
- Casa S.Marino e Jd.Paineiras -
R$120mil.
- Casa Jd.St.Reis - 3 dorms, sala,
coz. ban. At. 700m2 e Ac. 155m2 - R$
120mil
- Alto padrão. Jd. St.Reis - At.1.000m2

e Ac.370m2. 3 dorms, (1s.)sala jant.,
bar, sala visit., + 1 coz, ban.,
mezanino, piscina, galpão c/ churrasq.
forno etc. jardins - R$ 400 mil.
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Saúde
Campanha de

Vacinação Contra
Gripe A

Prefeitura Municipal de
Piracaia informa que
haverá

Vacinação
Contra Gripe A

As etapas da vacinação
são:

2ª – 22/03 a 21/05
Gestantes

3ª – 05 a 23/04
Jovens de 20 a 29 anos

4ª – 22/4 a 7/5
Maiores de 60 anos

Departamento Municipal de
Saúde e Vigilância

Epidemiológica de Piracaia

VACINE-SE!

• Auxiliar de produção
c/ ensino médio (masc)
• Cozinheira - c/ exp.
• Balconista
• Auxiliar de almoxarife
• Montador de móveis
maior de 21 anos; (habilitado)
• Assistente de vendas - c/ ensino
superior ou cursando (fem.)
• Forjador
c/exp. em prensas e fornos
• Técnico enfermagem
c/ habilitação
• Auxiliar mecânico
• Lixador / fábrica - c/exp.

CERET-Centro de Referência do
Trabalhador. Procure a Assistência
Social e Obtenha mais informações.
Rua Aracy Marcondes Guimarães, 63 -
Centro
Tel: 11 4036-7208 -  (11) 4036-6039

E-mail = ceret.rhpiracaia@bol.com.br
Adriana ou Salete

 O CERET está cadastrando currículos
para futuras vagas.

Trabalho
Vagas e

oportunidadesDia 20, os artistas da cidade realizaram o
“II Sarau Fazendo Arte” em Piracaia, na
Escola Augusta do Amaral Peçanha. O Evento
realizado dentro do Programa Arte Solidária
pelo Projeto “Campo dos Sonhos” em parceria
com O Programa Escola da Família, aberto a
toda manifestação artística e cultural, com
supervisão artística pedagógica, surpreendeu a
todos pelo número de artistas envolvidos e
pelo público que prestigiou o evento, muito
além do esperado.

O que possibilitou o êxito foram parcerias
e apoios cultural: Meninos de Rua, Wanda
Fantasia, Camâra Municipal, Jornais “O
Pioneiro”, “Piracaia Hoje” e “Piracaia Jornal”,
Rádios Jovem Pira e Cachoeira FM, Prefeitura,
Dep. Roberto Santiago.

Das apresentações destacaram-se o
brilhantismo dos envolvidos, sendo destas,
seis inseridos no Próprio Projeto.

Programação: Homenagem a Milton
Negrini, na presença da Prof. Helena Maria
(esposa) e sua filha Milena, com Vanessa
(teclado), Lucas Santana (Saxofone); Mary e
Carol com teatro de improviso “A artista”;
Grupo Catira de Piracaia; Banda HDB; Grupo
Ases de expressão corporal; Vitor Henrique
(violão clássico); Vinicius Cesar (violão clássico);
Lucas e Vanessa (violão e teclado); Carlos

Cultura
II SARAU FAZENDO ARTE

Leonel (oratória de poesia); Grupo Tearte
(esquete teatral musiquinhas absurdas); Grupo
de Dança Livre A.A.P; Grupo Os Silhuetas de
Mímica (Brigar, não Brincar!!!); Vinicius
Henrique(Monólogo A Estrela); Banda Lótus
04; Grupo Caiapó de Piracaia; Orquestra de
Violeiros Canto nas Montanhas;Thiago, Macu
e Rafael (Movimento Hip Hop); Banda Os
Groselhas.

Nas salas de exposição: Desenho (Victor);
Foto Turística (Vital);
Poesia (Luciana, Sonia e Carlos Leonel);
Urigami (esp. e oficina/Paulo de Tarso); Artes
Plástica (Wagner e filhos).
Cenografia: Adair (Atibainha acima), Mariana,
Andressa e Cida (Pião).
Sonoplastia e Data show (equipe Augusta/
Ednilson e Rafael).

Agradecemos também ao Maestro
Ronaldo Siroki e Integrantes da Banda.

Saldo positivo: dois convites de futuros
Sarais. Na agenda ainda, há ensaios e preparação
da peça “Pescadores de Sonhos” com previsão
de tornar público em junho.

* Programa Escola da Família
-Diretor da Escola Augusta do Amaral
Peçanha - Prof. Miranda

 Luciana Henrique - “Campos dos Sonhos”
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Joanópolis

Paróquia São João
Batista

Programação da
Semana Santa

Abril 2010
1 – Quinta-feira Santa
20h – Solene Missa da Instituição da
Eucaristia, com a cerimônia do Lava
Pés. Adoração ao Santíssimo até 24h

2 – Sexta-feira Santa
6h – Início da Adoração do
Santíssimo
6h – 7h – Apóstolos do Lava Pés e
senhores
7h – 8h – Grupo de Oração
8h – 9h – Movimento Mãe Rainha e
Marianos
9h – 10h – Catequese
10h – 11h – Corais de animação
11 – 12h – Grupo de Jovens
12 – 13h – Apostolado da Oração e
senhoras
13 – 14h – Ministros da Eucaristia

15h – Celebração da Paixão do
Senhor. Veneração da Santa Cruz.
20h – Procissão do Senhor Morto

3 – Sábado Santo
20h – Celebração da Vigília Pascal,
Bênção do Fogo, Proclamação da
Páscoa.
Este é o dia mais importante do
calendário litúrgico.

4 – Domingo de Páscoa
Festa da Ressurreição de Nosso
Senhor Jesus Cristo
8h30 – Procissão da Ressurreição e
Missa da Primeira Eucaristia das
crianças da catequese
19h – Santa Missa

Vale D’Oeste Rodeio Festival
Compre seu ingresso antecipado.

Pontos de venda: Piracaia: Lanchonete do Gil; Bragança: Doceria Formiga
Maluca - Wrangler; Atibaia: Selaria Mundial e Skina Churrasqueira; Itatiba:
Urca Western; Jundiai: Rodeo Brazil; Nazare Paulista: Stella Modas; Bom
Jesus dos Perdoes: Stella Modas; Campinas: Wrangler Campinas Shoping

Caso Daniela - No dia 14/4, o juíz ouvirá as testemunhas de defesa do
acusado da morte da prof. Daniela.

O Projeto ADUF Adote Um Futuro
desenvolve esporte e cultura com a prática do
karate que tem a formação SHIDOKAN
WORLD reconhecida mundialmente e
representado pelo Sensei Israel na cidade de
Bom Jesus dos Perdões e Piracaia. Desde o
início o karate permanece com muitas
dificuldades tendo o apoio somente dos
comércios que ajudam, adotando um aluno
para a formação SHIDOKAN. Hoje o ADUF
está se consagrando com outras atividades que
oferecem também a prevenção e orientação
contra as drogas e educação moral, através de
atividades esportivas e culturais como hip-
hop,dança popular e teatro.

Em Bom Jesus Dos Perdões e Piracaia
usamos o espaço do  Instituto S. Antônio da
Cachoeira, onde são administradas as aulas
gratuitamente. Atendemos cerca de 30 crianças
e adolescentes. No local é oferecido fruta como
complemento, às sextas-feiras, por meio de
doação do Varejão Pioneiro. Estamos fazendo
o possível na busca de recursos que
possibilitem a formação dos alunos. Sentimos
a necessidade da atenção das autoridades da
cidade para apoio ao projeto que vive apenas

de doações. Uma das maiores carências dos
alunos é a falta do KIMONO -  essencial para
a valorização e auto-estima dos praticantes.

Sabemos que há muito a se fazer pelas
crianças e jovens. O descaso, no entanto, é a
prova de que a preocupação só aparece nas
eleições.

O futuro não está apenas na formação
profissional da pessoa, é preciso ter caráter e
integridade moral, só assim haverá o futuro
com justiça!

A coluna escrita do Projeto Adote Um
Futuro é responsabilidade e ética da
representante Salmira Barroso Cordeiro.

A ADUF agradece diretamente todos os
comércios que mesmo sem ter a obrigação,
colaboraram e são conscientes que unidos
somos mais para a batalha e que o verbo
SOMAR é a conta perfeita para ajudarmos
quem mais precisa as nossas crianças e jovens .

Aulas gratuitas! KARATE SHIDOKAN
Local: IEPSAC - 17h às 19h - todas as sextas
Idade: a partir de 5 anos (ambos os sexos).
Contato: 9579-2569 ou 7521-6656 sensei
Israel: mila_israel-shidokan@hotmail.com

Esporte
Projeto de Karate busca apoio
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Oferta: MIX - OI 60 + Velox 3G

Rua Atibaia, 5 - Centro (ao lado do Mercado Municipal)

Benzimentos e
Simpatias

Joga-se
búzios e cartas

Atende-se todos os dias
R. Clovis Soares, 936
Alvinópolis - Atibaia

(11) 4412-3458

PROFA LEILA

Greve dos professores continua

ASSOCIAÇÃO AMIGOS DO VALE DO ATIBAIA
CNPJ: 57.855.835/0001-40

REF.: EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Assembleia Geral Extraordinária

  Pelo presente o Sr. Presidente Raimundo Custodio Pinto Neto
convoca e solicita o comparecimento de todos os associados
para participarem da Assembléia Geral Extraordinária, que será
realizada no dia 10/04/2010 (Sábado), na ETA Estrada Municipal
do loteamento do Vale do Atibaia – Piracaia - SP, com início as
13:30 em primeira convocação ou as 14:00 em segunda
convocação com qualquer número de associados, com a
presença da Ilma. Sra. Prefeita Fabiane Santiago e Ilmo. Sr.
Vice Prefeito Benedito José da Silva, a fim de discutir e deliberar
sobre:

    1. Iluminação das ruas;
    2. Posto da Guarda Municipal em Batatuba;
    3 Outros assuntos relacionados à Administração Municipal.

Atenciosamente,

Raimundo Custodio Pinto Neto
Presidente da Associação

NOTAS:

1. Somente poderão votar e serem votados, os associados quites
com a tesouraria da associação e capacitados civilmente
conforme parágrafo 5º do estatuto social.

2. Lembramos que é muito importante a presença de todos
associados uma vez que os ausentes estarão aprovando as
decisões desta assembléia.

Piracaia, 25 de Março de 2010

Associação Amigos do Vale do Atibaia.

Educação

Os professores da rede
estadual de São Paulo
decidiram mais uma
vez manter a greve após
assembleia realizada nesta
quarta-feira (31), na capital

O ato ocorreu no final da
tarde em frente à sede da
Secretaria de Educação, na
região central.

Os professores participaram
de protesto junto com
profissionais da área da saúde
no início da tarde na Avenida
Paulista, onde bloquearam as
pistas. Os docentes seguiram
em passeata pela Avenida
Consolação até chegarem à
Praça da República. 

O Sindicato dos Professores
do Ensino Oficial do estado
(Apeoesp) informou que nova
assembleia foi marcada para o
dia 8 de abril, quando a
categoria deve repetir os
passos de hoje: passeata
partindo do vão livre do Masp
até a sede da Secretaria.

A greve dos professores teve
início em 8 de março. Entre as
reivindicações, estão o reajuste
salarial de 34,3%. Eles também
se opõem à incorporação da
gratificação em três parcelas
anuais. 

O governo segue sem abrir
a negociação com a categoria.

Fonte: www.globo.com

Após assembleia em São Paulo, professores da rede estadual
decidem manter greve
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(11) 9596-7477(11) 9596-7477(11) 9596-7477(11) 9596-7477(11) 9596-7477

R. Ver. José Bueno Sobrinho, 172
V. Biarritz - Piracaia-SP

B. J. DOS PERDÕES - JOANÓPOLIS - PIRACAIA

RUA TENENTE ANTÔNIO BATISTA, 130
CENTRO - PIRACAIA

4036-3768
9876-5356

Aqui você compra pizza com qualidade

D
IS

K

PIZ
ZA

FORNO A LENHA

CaCaCaCaCabelosbelosbelosbelosbelos

 Rua Marechal Deodoro, 40 - Centro - Piracaia
Te l :  4 0 3 6 - 4 1 2 4

* Corte Masculino e Feminino * Manicure/
Pedicure * Depilação * Química em Geral

* Estética facial e corporal * Escova
* Dia da Noiva

Masculino e
Feminino

Inglês para expandir
seu mundo!

Rua Sebastião Cunha, 145 - Centro - Piracaia-SP
Tel: 4036–6215

MATRÍCULAS ABERTAS!

TTTTTAAAAATU GÁS E ÁGUTU GÁS E ÁGUTU GÁS E ÁGUTU GÁS E ÁGUTU GÁS E ÁGUAAAAA
Horário de Atendimento

De 2a a Sábado das
 8h às 19h

Feriados: das 8h às 12h

DISK GÁS E ÁGUA: (11)
4036-8322 / 0800-770-9335

Rua Domingos Leme, 205 - Centro - Piracaia-SP

Dia 6 e 20 - 20h
Sessão Ordinária da
Cãmara Municipal de
Piracaia
Dia 13 - Reunião do
Conselho de Turismo

AGENDE-SE

Av. Dr. Cândido Rodrigues, 208 - Centro - Piracaia

Veículos pequenos, Médios e Motos
1a hora R$ 2,00 - Demais: R$ 1,00

Veículos grandes
1a hora = R$ 3,00 - Demais: R$ 1,00

Funcionamento
Seg. a Sexta

9h00 às 18h00

ESTACIONAMENTO 2009

FESTA DA DIVINA MISERICÓRDIA

Dias 05 a 09
15h - Terço e Louvores a Misericórdia
Divina
19h30 Santa Missa
Dia 10 - Sábado
15h Terço e Louvores a Misericórdia
Divina
18h Santa Missa

05 a 11 de Abril 2010 - Parque dos Pinheiros – Piracaia
Comunidade Jesus Misericordioso e Santa Faustina

Rua Walabonso Afonso Ferreira, 165

ABRIL

Dia 13 de

Abril Brenda

Carolina da

Silva vai

completar 15

anos. Muitas

felicidades!

Acontece

Dia 11 de Abril
Inscrições na igreja
Praça de alimentação: pastel, lanches, sorvetes
e bebidas
A partir das 8h30 (50 primeiros inscritos)
12h – Almoço – comida caseira
19h - Missa com participação do Coral de
Violeiros
Sorteio de prêmios para os inscritos: (casal
de viola, celulares, MP3)
20h30 – Encerramento do evento com a
dupla: Zé Garoto e Timboré (foto).

Informações fone: 4036-6126 e 9645-8699

I Encontro da Música
Sertaneja

Paróquia N S do Perpétuo
Socorro – Capuava

   Piracaia revive nesta Sexta-feira Santa
a apresentação do Teatro da Paixão de
Cristo. Serão 9 cenários, em 23 atos, mais
de 500 atores e figurantes; som digital
de última geração, iluminação de alta
tecnologia, cavalos e bigas romanas e
figurinos de época. Imperdível!

Feliz Aniversário Brenda

Nos dias 10 e 11 haverá barracas de pastel, lanche
de pernil, bebidas, leilão, peixinho e shows!

Dia 11 - Domingo da Divina
Misericórdia
10h - Santa Missa com Consagração das
famílias.
15h - Hora da Misericórdia com
Exposição e Bênção do Santíssimo.
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EDITAL DE PROCLAMASEditais OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS

Rua Pe. Antonio Gonçalves, 163, Praça do Rosário - Centro - F: 4036-5333
ALICE DE JESUS SANTOS - OFICIAL

Expediente: 2ª a 6ª feira das 9h00 às 17h30, Sáb. das 9h00 às 12h00
Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo

art. 1525 do Código Civil Brasileiro.

Se alguém souber de algum impedimento
oponha-o na forma de Lei.

 Piracaia 01 de abril de 2010
Carlos Alberto Ferreira - Substituto

Extravio de Talonários

José Pedro de Lima Piracaia-ME, CNPJ
sob o no 62.642.715/0001-03,
estabelecida na Rua Rosa Spina, 1058,
Jardim Sudo, município de Piracaia-SP,
comunica o extravio de 02 talonários de
Notas Fiscais de Microempresa de no
0001 a 0100 e 05 talonários de Notas
Fiscais Simplificada de Venda ao
Consumidor, série D-1 de no 0001 a
0250, totalmente utilizados.

O DOUTOR ANDRE GONÇALVES SOUZA, MM. JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA DA COMARCA DE PIRACAIA-SP... FAZ SABER a todos
quantos o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem que no próximo dia 14 DE ABRIL DE 2010, ÀS 15:00 HORAS, no átrio do
Fórum Local, sito na Rua Benedito Vieira da Silva, nº 300, Centro, Piracaia-SP, pelo porteiro dos auditórios ou quem suas vezes Fizer,
levará a público o pregão de venda e arrematação a quem der e o maior lanço oferecer, igual ou superior ao da avaliação, conforme
consta dos autos de Extinção de Condomínio nº 57/08 da 2ª Vara da Comarca de Piracaia/SP, que Doracy José de Oliveira e outros
move em face de Sebastião de Almeida Silva e Regina Filomena de Oliveira Silva, do bem seguinte: “Imóvel urbano situado no centro
de Piracaia, à Rua Sebastião de Almeida Barros, 373, com área total de 215,00 m2, contendo uma casa medindo aproximadamente
133,30 m2 de área edificada, avaliado em R$ 58.000,00, pelo senhor perito judicial conforme laudo de avaliação de fls. 95/129, cujo
valor será atualizado na data da praça supra. Não constam destes autos recursos pendentes de julgamento nem ônus sobre o bem
a ser praceado. Se o bem não alcançar lanço igual ou superior à importância da avaliação, seguir-se-á a praça, em segunda
arrematação, no dia 28 DE ABRIL DE 2010, ÀS 15:00 HORAS, pelo preço do bem a quem mais der (artigo 686, inciso IV, do Código de
Processo Civil). “Ad Cautelam”, ficam os requeridos supracitados intimados da designação da praça. E, para que chegue ao
conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente edital que será afixado em lugar público de
costume, no átrio do Fórum Local, na forma do disposto no art. 687 do CPC. Piracaia, 17 de março de 2010. Eu, _____(Dorani Alves
de Almeida), escrevente, digitei. Eu, _____(Suzana M. P. F. Cardoso), conferi e subscrevi. JUSTIÇA GRATUITA.

2ª Ofício Cível do Foro da Comarca de Piracaia-SP. – Processo 366/09 - Usucapiao - Edital de citação de Bento
Martins Tosta e dos confrontantes Tsukasa Kawanaka seus respectivos cônjuges se casados forem, herdeiros e/
ou seus sucessores, réus em lugar incerto, desconhecidos e de eventuais terceiros interessados - Prazo 30 dias.
Proc. 366/2009. O Dr. André Gonçalves Souza, Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Piracaia-SP. Faz
Saber que Alberto Ibanez Martines, move ação de Usucapião, tendo por objeto uma gleba de terra localizada no
bairro Atibainha Abaixo, município de Piracaia, Estado de São Paulo, com a seguinte descrição:  A referida gleba é
delimitada por um polígono irregular com área total de 12,9712 ha, perímetro 1.742,205 m, cuja descrição se inicia
no marco 0, cravado no vértice em que a gleba ora descrita confina com a propriedade de Bento Martins Tosta a
Estrada Municipal assinalado em planta anexa e pelas coordenadas no sistema UTM Este(X) 369.127,5838 e
Norte(Y) 7.445.273,6062 como segue: Do vértice 0 ao 28 segue pela lateral direita da Estrada Municipal, sentido
cidade – bairro, passando pelos vértices 1, de coordenada U T M E= 369.123,7170 m e N= 7.445.277,5902 m, no
azimute de 315°51’20", na extensão de 5,552 m; Do vértice 1 segue até o vértice 2, de coordenada U T M E=
369.106,0134 m e N= 7.445.303,3499 m, no azimute de 325°30’03", na extensão de 31,257 m; Do vértice 2 segue
até o vértice 3, de coordenada U T M E= 369.094,5884 m e N= 7.445.305,1493 m, no azimute de 278°57’01", na
extensão de 11,566 m; Do vértice 3 segue até o vértice 4, de coordenada U T M E= 369.085,5273 m e N=
7.445.301,7443 m, no azimute de 249°24’17", na extensão de 9,680 m; Do vértice 4 segue até o vértice 5, de
coordenada U T M E= 369.068,0675 m e N= 7.445.310,0647 m, no azimute de 295°28’48", na extensão de 19,341
m; Do vértice 5 segue até o vértice 6, de coordenada U T M E= 369.063,2996 m e N= 7.445.331,3890 m, no azimute
de 347°23’48", na extensão de 21,851 m; Do vértice 6 segue até o vértice 7, de coordenada U T M E= 369.066,2766
m e N= 7.445.380,7775 m, no azimute de 3°26’58", na extensão de 49,478 m; Do vértice 7 segue até o vértice 8,
de coordenada U T M E= 369.059,3343 m e N= 7.445.401,6214 m, no azimute de 341°34’45", na extensão de 21,970
m; Do vértice 8 segue até o vértice 9, de coordenada U T M E= 369.043,5748 m e N= 7.445.406,4102 m, no azimute
de 286°54’08", na extensão de 16,471 m; Do vértice 9 segue até o vértice 10, de coordenada U T M E= 369.027,4263
m e N= 7.445.400,5437 m, no azimute de 250°02’05", na extensão de 17,181 m; Do vértice 10 segue até o vértice
11, de coordenada U T M E= 368.977,7934 m e N= 7.445.355,7685 m, no azimute de 227°56’44", na extensão de
66,845 m; Do vértice 11 segue até o vértice 12, de coordenada U T M E= 368.961,6289 m e N= 7.445.364,0029 m,
no azimute de 296°59’42", na extensão de 18,141 m; Do vértice 12 segue até o vértice 13, de coordenada U T M E=
368.955,6217 m e N= 7.445.379,9554 m, no azimute de 339°21’55", na extensão de 17,046 m; Do vértice 13 segue
até o vértice 14, de coordenada U T M E= 368.957,4424 m e N= 7.445.391,7400 m, no azimute de 8°46’58", na
extensão de 11,924 m; Do vértice 14 segue até o vértice 15, de coordenada U T M E= 368.977,8111 m e N=
7.445.407,5666 m, no azimute de 52°09’09", na extensão de 25,795 m; Do vértice 15 segue até o vértice 16, de
coordenada U T M E= 368.981,8476 m e N= 7.445.415,5054 m, no azimute de 26°57’04", na extensão de 8,906 m;
Do vértice 16 segue até o vértice 17, de coordenada U T M E= 368.980,4579 m e N= 7.445.424,2708 m, no azimute
de 350°59’28", na extensão de 8,875 m; Do vértice 17 segue até o vértice 18, de coordenada U T M E= 368.962,2501
m e N= 7.445.456,3784 m, no azimute de 330°26’35", na extensão de 36,911 m; Do vértice 18 segue até o vértice
19, de coordenada U T M E= 368.964,5668 m e N= 7.445.486,3206 m, no azimute de 4°25’27", na extensão de 30,032
m; Do vértice 19 segue até o vértice 20, de coordenada U T M E= 368.959,8472 m e N= 7.445.494,0145 m, no
azimute de 328°28’27", na extensão de 9,026 m; Do vértice 20 segue até o vértice 21, de coordenada U T M E=
368.941,0744 m e N= 7.445.502,5099 m, no azimute de 294°20’55", na extensão de 20,606 m; Do vértice 21 segue
até o vértice 22, de coordenada U T M E= 368.937,9621 m e N= 7.445.554,6278 m, no azimute de 356°34’57", na
extensão de 52,211 m; Do vértice 22 segue até o vértice 23, de coordenada U T M E= 368.921,6283 m e N=
7.445.590,4179 m, no azimute de 335°28’09", na extensão de 39,341 m; Do vértice 23 segue até o vértice 24, de
coordenada U T M E= 368.912,4852 m e N= 7.445.603,6403 m, no azimute de 325°20’12", na extensão de 16,076
m; Do vértice 24 segue até o vértice 25, de coordenada U T M E= 368.905,5721 m e N= 7.445.611,9727 m, no
azimute de 320°19’07", na extensão de 10,827 m; Do vértice 25 segue até o vértice 26, de coordenada U T M E=
368.886,8010 m e N= 7.445.633,1467 m, no azimute de 318°26’33", na extensão de 28,297 m; Do vértice 26 segue
até o vértice 27, de coordenada U T M E= 368.886,2285 m e N= 7.445.659,1449 m, no azimute de 358°44’19", na
extensão de 26,005 m; Do vértice 27 segue até o vértice 28, de coordenada U T M E= 368.907,6481 m e N=
7.445.731,9969 m, no azimute de 16°23’03", na extensão de 75,936 m; Do vértice 28 ao 35 segue pelo córrego,
sentido montante, confrontando com Tsukasa Kawanaka, passando pelos vértices 29, de coordenada U T M E=
368.933,0057 m e N= 7.445.725,7514 m, no azimute de 103°50’11", na extensão de 26,115 m; Do vértice 29 segue
até o vértice 30, de coordenada U T M E= 368.954,6231 m e N= 7.445.714,0314 m, no azimute de 118°27’53", na
extensão de 24,590 m; Do vértice 30 segue até o vértice 31, de coordenada U T M E= 368.977,6011 m e N=
7.445.700,8626 m, no azimute de 119°49’02", na extensão de 26,484 m; Do vértice 31 segue até o vértice 32, de
coordenada U T M E= 369.004,4911 m e N= 7.445.690,2213 m, no azimute de 111°35’25", na extensão de 28,919 m;
Do vértice 32 segue até o vértice 33, de coordenada U T M E= 369.038,7305 m e N= 7.445.670,4481 m, no azimute
de 120°00’23", na extensão de 39,539 m; Do vértice 33 segue até o vértice 34, de coordenada U T M E=
369.097,3906 m e N= 7.445.635,5273 m, no azimute de 120°45’56", na extensão de 68,268 m; Do vértice 34 segue
até o vértice 35, de coordenada U T M E= 369.169,7644 m e N= 7.445.597,8500 m, no azimute de 117°30’04", na
extensão de 81,594 m; Do vértice 35 ao 37 segue pela cerca, com a mesma confrontação, passando pelos vértice
36, de coordenada U T M E= 369.313,5990 m e N= 7.445.545,2062 m, no azimute de 110°06’10", na extensão de
153,166 m; Do vértice 36 segue até o vértice 37, de coordenada U T M E= 369.358,5816 m e N= 7.445.540,2143
m, no azimute de 96°19’57", na extensão de 45,259 m; Do vértice 37ao 38 segue pela linha de divisa, confrontando
com Bento Martins Tosta , de coordenada U T M E= 369.373,3482 m e N= 7.445.258,7760 m, no azimute de
176°59’48", na extensão de 281,825 m; Do vértice 38 segue pela cerca, com a mesma confrontação, passando
pelos vértices 39, de coordenada U T M E= 369.329,2855 m e N= 7.445.279,2506 m, no azimute de 294°54’35", na
extensão de 48,612 m; Do vértice 39 segue até o vértice 40, de coordenada U T M E= 369.253,1804 m e N=
7.445.296,6392 m, no azimute de 286°22’00", na extensão de 79,291 m; Do vértice 40 segue até o vértice 41, de
coordenada U T M E= 369.208,0607 m e N= 7.445.301,5937 m, no azimute de 273°38’11", na extensão de 45,211 m;
Finalmente do vértice 41 segue até o vértice 0, (início da descrição), no azimute de 249°01’23", na extensão de 86,189
m, fechando assim o polígono acima descrito, alegando o requerente estar na posse mansa e pacífica, com justo titulo
e boa fé, por si e seus antecessores há mais de 10 anos, expede-se o presente edital, para que no prazo de 15 dias,
a fluir os 30 dias supra, contestem a ação sob pena de presumirem verdadeiros os fatos alegados pelo autor. Piracaia,
05 de marco de 2010. E, para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, expediu-se
o presente edital, com o prazo de 30(trinta) dias, que será publicado e afixado na forma da lei.

FÁBIO LUÍS KAWANAKA, Profissão:
autônomo, Estado Civil: solteiro,
Naturalidade: BRAGANÇA PAULISTA-SP,
Data-Nascimento: 16/06/1979, Endereço:
Piracaia. Filiação - Pai: LUIZ TOSINORI
KAWANAKA e Mãe: TEREZINHA BUENO
KAWANAKA
NADIA BARBOSA, Profissão: gestora
financeira, Estado Civil: solteira,
Naturalidade: MOGI DAS CRUZES-SP,
Data-Nascimento: 05/10/1982, Endereço:
Piracaia. Filiação - Pai: MARCO ANTONIO
SANTOS BARBOSA e Mãe: TERESA
SADACO BARBOSA

JORGE DONIZETTI BOARETO, Profissão:
auxiliar de escritório, Estado Civil: solteiro,
Naturalidade: ATIBAIA-SP, Data-
Nascimento: 24/11/1982, Endereço:
Piracaia. Filiação - Pai: JOSÉ APARECIDO
BOARETO e Mãe: MARINHA JOAQUIM
BOARETO
JÉSSICA CRISTINA GÊNOVA, Profissão: do
lar, Estado Civil: solteira, Naturalidade:
PIRACAIA-SP, Data-Nascimento: 18/07/
1991, Endereço: Piracaia. Filiação - Pai:
GERSON GÊNOVA E Mãe: ADRIANA
APARECIDA ZANOTTI GÊNOVA

JOSÉ ROBERTO DE OLIVEIRA ALVES,
Profissão: autonomo, Estado Civil: solteiro,
Naturalidade: PIRACAIA-SP, Data-Nascimento:
05/09/1986, Endereço: Piracaia. Filiação - Pai:
JOSÉ RAYMUNDO ALVES e Mãe: MARIA ISABEL

JOÃO BATISTA DE SOUZA, Profissão:
autônomo, Estado Civil: solteiro,
Naturalidade: Distrito de Perus, SÃO
PAULO-SP, Data-Nascimento: 01/08/1960
Endereço: Piracaia. Filiação - Pai: PAULO
DE SOUZA e Mãe: MARIA DA SILVA SOUZA
JULIANA MARQUES DE SOUZA, Profissão:
cabeleireira, Estado Civil: solteira,
Naturalidade: 42º Subd. Jabaquara, SÃO
PAULO-SP, Data-Nascimento: 12/03/1984
Endereço: Piracaia. Filiação - Pai: PEDRO
MARQUES DE SOUZA FILHO e Mãe:
MARIA ELIZABETH DE SOUZA

FERNANDO DE ALMEIDA, Profissão: técnico
em contabilidade, Estado Civil: divorciado,
Naturalidade: 36º Subd. Vila Maria, SÃO PAULO-
SP, Data-Nascimento: 09/01/1959, Endereço:
Piracaia. Filiação - Pai: JOSÉ DE ALMEIDA e Mãe:
CAROLINA AUGUSTA BOTELHO DE ALMEIDA
ELIZABETH DE SOUZA, Profissão:
cozinheira,Estado Civil: solteira, Naturalidade:
PIRACAIA-SP, Data-Nascimento: 30/10/1969,
Endereço: Piracaia. Filiação - Pai: PAULO DE
SOUZA e Mãe: MARIA DA SILVA SOUZA

DE OLIVEIRA ALVES
ALINE TRACER MASAOKA SOUZA, Profissão:
ajudante geral, Estado Civil: solteira,
Naturalidade: JOANÓPOLIS-SP, Data-
Nascimento: 02/05/1989, Endereço: Piracaia.
Filiação - Pai: FLORIVAL DE SOUZA e Mãe:
LUCILENE FERREIRA MASAOKA
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Esportes

Torneio de Futebol Batatuba

Toda 3a e 4a feira
Chopp Claro
por R$ 2,00

PROMOÇÃO

ADMITE-SE

Tel: (11) 4419-1098

Em consignação. Lucro de 40%

Entrega em Piracaia

REVENDEDORAS

P/LINGERIE

Classificados

Tratar tel: 7328-8874

VENDO UMA
PAPELARIA

EM PIRACAIA

6 alq., de 10 a 12 km do centro de Piracaia.
Benfeitorias: 2 gdes platôs (terraplenagem)
prontas p/ construir; mangueiras -
nascentes que podem proporcionar lago.
Casa de caseiro com 2 qt, banhs, sala,
coz., (sem ocupação), energia elétrica
trifásica – bom pasto, colméia. Estudo
inclusão cabeças de gado.

Vendo Sítio – Bairro Barrocão

Tratar com Antonio: (11) 9970-9704

* Mecânico ou 1/2 Oficial para
autos (p/ trabalhar em Atibaia)

Tratar fone: (11) 4412-4893
ou 3402-3912

PRECISA-SE

Vende-se montagem
para loja de 1,99

Bom estoque de mercadoria;
prateleira de madeira acabamento
tubular; prateleiras de aço e de vidro;
balcão de vidro; caixa registradora;
geladeira; computador com programa;
filmadora com 6 pontos. LOJA
COMPLETA! Trocamos por automóvel.

Tratar Negão 11 7120-0961 –
Piracaia-SP

Montador de Móveis
e Reformas em geral

9 7 7 0 - 4 7 0 9
Adriano

O Secretário de Desenvolvimento do
Estado de São Paulo, Geraldo Alckmin,
esteve em Piracaia no dia 21/3 para firmar
o convênio entre o Centro Paula Souza e
a Prefeitura Municipal que visa à
implantação da ETEC- Escola Técnica
Estadual.

Alckmin foi recebido nas
dependências da Gruta Nossa Senhora
Aparecida por dezenas de lideranças de
toda a região. Na oportunidade, pode
conhecer o Grupo Art´Cultura que realiza
o Teatro “Paixão e Morte de Cristo” – o
maior teatro ao ar livre da região
bragantina.

Após a visita à Gruta, o secretário se
dirigiu ao Salão Azul da Prefeitura  para a
cerimônia de assinatura do  convênio. O
evento contou com a presença do ex-
senador Roberto Freire, do deputado
estadual Edmir Chedid (DEM), do
deputado federal Roberto Santiago(PV),
do Coordenador do Pró-Vicinais
Evandro Losacco, do vice-prefeito Dito
da Ivone, da prefeita Fabiane Santiago,
dos vereadores Dr. Luiz Henrique (DEM),
Prof. Wanderley (DEM), Eunice Cabral
(PDT), Toninho da Rádio (PDT), Dr. José
Roberto da Silva “Dedé” (PCdoB) e
Glauco Godoy (PDSB), e dos
responsáveis pela vinda do curso no
município: o presidente da Câmara Silvino
Dentista (PSDB) e o deputado estadual
Paulo Alexandre Barbosa (PSDB).

Histórico
No início de 2009 o presidente da

Câmara, Silvino Dentista, acompanhado
do presidente da Câmara de Americana,
Cauê Macris (PSDB), reuniram-se com o
secretário de desenvolvimento, Geraldo
Alckmin, a fim de buscar recursos aos seus
municípios, entre eles a implantação da
ETEC. Desde que tomou ciência do fato,
o dep. Paulo Alexandre Barbosa abraçou
a causa e passou a interceder junto ao
secretário e à superintendente do Centro

Educação

Piracaia recebe Alckmin para oficializar
convênio com Etec

de Paula Souza, Laura Laganá, pela
viabilização do curso. Finalmente, após
uma reunião marcada pelo deputado -
entre a superintendente e o presidente da
Câmara - Piracaia obteve o aval para a
instalação da chamada “sala
descentralizada” da Etec. A convite do
presidente, a prefeita Fabiane Santiago
também acompanhou a reunião.

De acordo com a proposta
apresentada pela diretora superintendente
do Centro de Paula Souza, o Governo
do Estado arcará com a maior parte dos
custos referentes ao curso, orçado em R$
7 mil/mês. “Caberá à Administração
Municipal somente os gastos relativos à
alimentação e ao transporte dos
professores, além da contratação de um
professor-coordenador, cujo salário está
estimado em R$ 800,00 mensais”, explicou
Laura Laganá.

Os jovens interessados no curso serão
submetidos a um vestibulinho. A primeira
turma terá capacidade para 40 alunos. “É
uma conquista para os jovens de Piracaia que,
agora, terão a oportunidade de frequentar um curso
cuja qualidade é reconhecida em todo o País. De
cada dez alunos formados pelas ETECs, oito são
inseridos no mercado de trabalho. Os resultados
são excelentes. Por isso, quando trabalhamos ao
máximo para dar uma resposta rápida ao pedido
e conseguimos”, afirmou o dep. Paulo A.
Barbosa.

O curso técnico de Administração de
Empresas da ETEC terá inicio no
segundo semestre de 2010, na EMEFEI
Pouso Alegre, antigo colégio Anglo,
segundo informação da Prefeitura.

Próximos jogos - Abril

04 - Vila Nova A x Goyos Bata
04 - Vila Nova B x Quimipel
04 - São José A x 3 Lagos

Acompanhe os próximos jogos do Torneio de
Futebol de Campo de Batatuba.

04 - São José B x Pé na Cova
11 - Vila Nova x
Independente
11 - São José A x Arte Testura


