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Câmara Municipal
de Piracaia

Espaço do Leitor
Homenagem ao senhor Jarbas

ANUNCIE AQUI
 UM JORNAL SÉRIO,

MODERNO E
INDEPENDENTE, COMO

SEUS CLIENTES SEMPRE
QUISERAM

4 0 3 6 - 4 7 4 7
TELEFONE

Nossa Opinião

Almir Munhoz
Diretor Responsável

A Democracia

redação@piracaiahoje.com.br

Acompanhe as sessões
ordinárias da Câmara
Municipal de Piracaia.

Dia 21  (terça-feira)
     às 20h00

Praça Santo Antonio, 57

Sentiremos saudades de todas as
conversas jogadas fora, as descobertas que
fizemos, dos sonhos que tivemos, dos tantos
risos e momentos que compartilhamos!
Gostariamos acima de tudo, de agradecer a
Deus por existirem pessoas tão maravilhosas
que nos iluminam e enchem o universo com
sua essencia!

Porém precisamos aprender também a
nos despedir dessas pessoas tão especiais!

Não se pode admitir que nos dias de
hoje ainda existam pessoas que não
entenderam que a corrupção é uma via
de duas mãos: se há corruptores, há
também os que se deixaram
corromper e que, no final das contas,
“são todos farinha do mesmo saco”.
Temos políticos que trabalham com a
hipótese de comprar votos, também
temos eleitores que trabalham com a
hipótese de vender votos, e o crime é
o mesmo.

O que verdadeiramente não
podemos aceitar é que uma vez
apurados, não sejam devidamente
punidos aqueles que teimam em
querer trazer à tona essa lama que
infelizmente ainda assola o nosso
estado e o nosso país.

- A quem interessa o estado de coisas
que estão acontecendo na Câmara de
Vereadores de Piracaia?

Ora, se o povo é impedido de
participar das sessões,  é  porque não
se tem abertura e transparência; mas
quando participa, é manifestado de
forma que não deixam os vereadores
votarem projetos importantes e
relevantes para nossa cidade. Dizem
que isso não passa de manobra para
acusar a Câmara de inerte. Será?

Por outro lado, se isso for verdade
temos que expurgar do nosso meio
esses “MAL INTENCIONADOS”.
De toda maneira, o cidadão
Piracaiense precisa se manifestar e não
deixar que MEIA DÚZIA de
baderneiros tomem conta da situação.
Temos que participar das sessões da
Câmara e apoiar os Vereadores que
estão ao lado do povo.

Democracia é bom e necessário, mas
cabe lembrar que “BADERNA NÃO
É DEMOCRACIA”. Já dizia um
filósofo contemporâneo: “O POVO
UNIDO JAMAIS SERÁ
VENCIDO”

Saudações democráticas!

Dia 21 de outubro, às 19h30, a
equipe do missionário Show da Fé

aqui em Piracaia, na Igreja da
Graça.

Alimento Espiritual

Pr. Claudio
Sales

Tg 4,7: “Sujeitai-vos pois a Deus; Resisti
ao diabo e ele fugirá de vós”
Explicação: Muitas pessoas sofrem com
doenças e dores como, vícios, problemas
sentimentais, familiares, etc., porque não
sabem resistir a isto. Por trás de tudo isto,
há uma ação maligna. E conhecereis a
verdade e a verdade vos libertará, disse
Jesus. A Palavra de Deus pode libertar a
pessoa de qualquer um desses problemas.

Atendimento Espiritual
7105-3284 (gratuito) - pr.cla@hotmail.com

Igreja Int. da Graça de Deus
Av. Dr. Valentim Del Nero - Alt do no 587 -
Piracaia

Procure-nos, gratuitamente
vamos lhe ajudar.

Reuniões
4a feira da Família: 15h e 19h30
6a  feira - Libertação:  15h e 19h30
Domingo do Espírito Santo: 9h e 19h

   Os amantes do bom café agora já contam com o Fino da
Serra, torrado e moído. Produzido na cidade mineira de Pedra
Bonita, aos poucos vai chegando na região e conquistando o

paladar dos consumidores.
   Experimente: Fino da Serra, à venda nos melhores

supermercados da região.

Compartilhamos com todos os leitores nesse
momento, o vazio que nos deu a perda de
um grande homem que também foi um
grande amigo e exemplo para nós, o senhor
João Jarbas Mendes - Vulgo “Netão” que nos
deixou em 20/08/2010. Mesmo sentindo
saudades, ficamos “felizes” por saber que
esse homem, cumpriu sua missão nessa terra
e deixou suas sementes para que pudessemos
cultivar.

Convite

Abertura dos Jogos
Escolares 2010

Gincana Escolar
2010

“ Há sempre e o
que fazer para
quem muito

precisa”

Seja um
colaborador da APAE – Piracaia
Informe-se pelo telefone 4036-

6689 / 6707 / 7472-7488

Inscrições abertas para
o Curso de Libras

Estão abertas as matrículas para o
Curso de introdução a Libras (Língua
Brasileira de Sinais) oferecido pela
APAE de Piracaia. Esta é uma grande
oportunidade para você, educador,
pais/responsáveis, informe-se pelo
telefone (011) 4036-6689  4036-6707
/ 7472-7488.

APAE PIRACAIA

Prefeitura Municipal de Piracaia

Show da Dupla: Luiz Fernando e Gustavo

Data 18/9/2010
Horário: 9h00
Local: Centro Esportivo Municipal

* Motorista - categoria D c/ 3 anos de
experiência, conhecimento São Paulo/
Campinas
* Tratorista - c/ experiência de 2 anos
* Operador de Câmara Fria
* Calceteiro - Obras
* Auxiliar de Calceteiro - Obras
* Técnico de Segurança do Trabalho
* Supervisor de Produção - curso
superior ou cursando
* Auxiliar de produção - Fem. / Masc.
* Porteiro - ensino médio – c/
experiência de 0l ano
* Pedreiros / Carpinteiros
CERET- Centro de Referência do
Trabalhador
Rua Aracy Marcondes Guimarães, 63 –
Centro - Piracaia - 4036-7208/4036-6039
e-mail- ceret.rhpiracaia@bol.com.br

Prefeitura Municipal de Piracaia

Vagas CERET
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Legislativo

Vereadores não conseguem votar projetos
A última sessão da Câmara Municipal de

Piracaia, realizada em 8/9, foi novamente
encerrada antes de seu término graças aos
‘manifestantes’ que não deixaram o vereador
Edmilson Armellei falar na tribuna. Há projetos
para serem votados e o parlamentares não
conseguem trabalhar. O presidente Silvino
Dentista atribui tal atitude como ato organizado
e diz que está agindo de acordo com o
Regimento Interno.

O plenário ficou novamente lotado para a
última sessão ordinária que contou também
com grande número de funcionários da
Prefeitura, comissionados ou não. Muitas
pessoas carregavam cartazes identificando seus
bairros de origem.

A sessão começou com um pedido do
vereador José Roberto da Silva (Dedé)de
dispensa da leitura de um veto da prefeita. O
pedido foi a votação e teve os votos contrários
dos vereadores: dr. Luiz Henrique Bueno, Prof.
Wanderley de Oliveira e Edmilson Armellei. O
vereador Carlos Ximenes, ao contrário de sua
postura até então, não acompanhou o voto da
‘oposição’, garantindo que o veto não fosse lido.
Segundo informações da Assessoria de
Imprensa da Câmara, o veto da prefeita Fabiane
Santiago era a um projeto de autoria da
vereadora Eunice Cabral que cria o conselho
do idoso. Os governistas queriam a retirada do
projeto, mas, pelo regimento, o mesmo deverá
entrar na pauta da próxima sessão.

Depois da leitura de inúmeros requerimentos
e indicações, teve início a Palavra Livre. O
primeiro – e único - a ir à tribuna foi o vereador
Edmilson. O mesmo começou sua fala
criticando a Prefeitura por anunciar a suspensão
da distribuição do leite, responsabilizando o
Governo do Estado pelo fato, ao invés de
procurar meios de manter a distribuição do leite.
Após o início de sua fala as pessoas do plenário
passaram a vaiar e falar, interrompendo o
discurso.

O presidente José Silvino Cintra ameaçou
evacuar o plenário para continuar os trabalhos.
A pedido da vereadora Eunice Cabral, que
pediu que as pessoas acalmarem os ânimos, o
presidente cedeu. No entanto, assim que
recomeçou sua fala, Edmilson foi novamente
interrompido. A polícia que tinha dois soldados
acompanhando os trabalhos foi solicitada para

retirar as pessoas, mas não teve sucesso. A
sessão foi encerrada.

Conversamos com o presidente Silvino sobre
o acontecido.
Piracaia Hoje: A que o presidente atribui as
manifestações ocorridas nas duas últimas
sessões?
Silvino Dentista: Coincidentemente ou não,
esses tumultos estão acontecendo desde que os
vereadores apuraram irregularidades praticadas
na realização da Festa do Peão e Baile da Rainha.
A impressão é que toda essa algazarra está sendo
feita para que os vereadores não se pronunciem,
não se manifestem, não fiscalizem... O que é
um grande absurdo, vez que fomos eleitos
justamente para fiscalizar os atos praticados pelo
Executivo.
Na primeira ocasião desses grotescos
manifestos, o Plenário estava lotado de pessoas
que sequer residiam no município e de vários
cargos de confiança da prefeita Fabiane
Santiago (PV).  Inclusive um de seus assessores
foi flagrado fazendo gestos obscenos em
direção à Tribuna. Francamente, o meu povo, a
minha cidade e a minha terra não merecem esse
tipo de vulgaridade! O lamentável episódio foi
noticiado pela imprensa e repercutiu na região
toda, mas estranhamente, a prefeita não tomou
nenhuma atitude com o seu subordinado.
Todavia, o Poder Legislativo Municipal já
protocolou denúncia junto aos órgãos
competentes desta municipalidade, para que a
conduta deste cidadão, que constitui explícito
crime de desacato, previsto no Art. 331 do
Código Penal Brasileiro, não reste impune.
Como se não bastasse ter encerrado os
trabalhos da 12ª Sessão Ordinária pelos fatos já
mencionados, a 13ª Sessão não foi diferente.
Desta vez, descaradamente, ônibus e vans
fretados estavam transportando pessoas para a
Sessão, e esse fato foi presenciado por policiais,
funcionários da Câmara, e por todos os
presentes... Isso revela que esses “manifestos”
não são espontâneos, são na verdade
“manifestos patrocinados”.
A população sabe que esse tipo de postura não
é típico da nossa gente, o povo piracaiense é
um povo sábio, educado e não merece ser
subestimado.
Piracaia Hoje: Duas Sessões já foram
interrompidas. Quais os “prejuízos” para a

cidade? Há projetos importantes em pauta?
Silvino Dentista: Com certeza há muitos
prejuízos para a cidade. Infelizmente quem sai
perdendo com esses “manifestos” é a
população piracaiense. Aquela população que
acorda de manhã a fim de conseguir uma senha
para o atendimento no Posto de Saúde, aqueles
que buscam atendimento médico na Santa Casa,
aqueles que solicitam melhorias na infra-
estrutura de sua rua, aqueles que tanto reclamam
das estradas esburacadas da cidade, enfim... É
lamentável, mas estamos chegando ao ponto
de manifestantes patrocinados conseguirem
impossibilitar os vereadores de trabalhar e
apresentar suas proposituras. E qual é o papel
do vereador senão legislar, representar e
fiscalizar? O que estão querendo é calar a voz
daqueles que foram eleitos para representar o
povo! Definitivamente, isso não é fazer política,
pois política se faz de forma racional usando a
inteligência, isso é fazer politicagem...
Piracaia Hoje: O senhor tentou evacuar a
Sessão, não conseguiu e encerrou a mesma. O
que pretende fazer para garantir a normalidade
nas próximas?
Silvino Dentista: A normalidade das Sessões
não depende exclusivamente de mim! Todos
sabem que estou fazendo o meu papel e
seguindo o Regimento Interno da Câmara... E
é por seguir o Regimento Interno e em respeito
aos meus colegas de vereança que estou
finalizando os trabalhos das Sessões.

Estou buscando caminhos para controlar
essas situações, até mesmo a Polícia Militar foi
acionada para tentar controlar a situação e
evacuar o Plenário, mas nem mesmo ela obteve
sucesso. O que está ocorrendo não é um mero
manifesto, mas sim um ato politiqueiro
notoriamente patrocinado, por isso não temos
forças para controlar
essas situações.

As pessoas me
conhecem e sabem
que não sou um
ditador e não farei
com que a polícia use
sua força para
evacuar o Plenário. Já
disse e repito: Essa
postura não é a
postura do povo
piracaiense. Quem
conhece um pouco a história da nossa cidade,
sabe que a nossa gente é gente de respeito, é
gente do bem! E eu tenho certeza que assim
como eu, toda população piracaiense se
envergonha desses episódios pitorescos.

Dentre os que iriam a voto está Projeto de
Lei n.º 23/2010, que dispõe sobre a concessão
de incentivo para a regularização de
construções e ampliações não licenciadas.

A próxima sessão ordinária da Câmara será
no dia 21 de setembro, às 20 horas e pode ser
acompanhada pela Rádio Câmara, no site:
www.camarapiracaia.sp.gov.br.
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Política
Reportagem do SBT levanta suspeita sobre deputado

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

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

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

 ESPAÇO INTERAÇÃO
   Psicóloga

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

O SBT Brasil, telejornal apresentado pelos
jornalistas Carlos Nascimento e Karyn Bravo
levou ao ar, no dia 31 de agosto uma matéria,
apontando o deputado federal Roberto
Santiago como responsável por um trailler
instalado no bairro de São Mateus (Zona
Leste da Capital Paulista), oferecendo
tratamento odontológico gratuito à
população, em troca de voto, o que – se
comprovado – configura crime eleitoral. O
Ministério Público – segundo a reportagem
- solicitou à Polícia que investigue o caso.

O trailer foi instalado próximo à casa de um
funcionário do candidato, segundo a
reportagem, que cedia a energia elétrica para
o funcionamento do “consultório”. Antes de
passar por consulta, os pacientes tinham que
oferecer todos os dados pessoais para os
funcionários do candidato. Um morador
disse que o trailer apareceu no bairro nas
últimas semanas, em plena campanha
eleitoral. Outro, disse que tem dias que saem
dali com a sacola cheia de santinhos.

Ao ser questionado sobre o tratamento
dentário em troca de votos, assessores do
candidato Roberto Santiago negaram as
acusações, e disseram ainda que o consultório
é da Prefeitura de São Paulo. Porém, a
Prefeitura negou qualquer envolvimento com
o funcionamento do trailer. Outra
divergência é a declaração da dentista que
atende os pacientes. Ela revelou que quem

paga as contas é o candidato Roberto
Santiago. Depois que o caso foi divulgado, o
consultório fechou as portas.

No trailer havia um adesivo de uma
Organização da Sociedade Civil de Interesse
Público-Oscip, com o nome de Lixo e
Cidade, criada pela Federação dos
Trabalhadores em Serviços, Asseio e
Conservação, Ambiental e Urbana e Áreas
Verdes no Estado de São Paulo-Femaco,
entidade da qual o deputado é presidente.

Apesar de o deputado não fazer parte da
diretoria da “Lixo e Cidadade”, como
afirmou sua assessoria, é possível comprovar
que os diretores da Oscip são também
membros da Femaco (veja quadro no final
da matéria). A entidade funciona no mesmo
prédio do sindicato.

O SBT Brasil está no ar desde 15 de agosto
de 2005 e ocupa o horário nobre da rede, às
19h15. É acorado por Carlos Nascimento e
Karyn Bravo. O Piracaia Hoje entrou em
contato com a assessoria de imprensa da
emissora que não quis se manifestar sobre o
questionamento do dep. Roberto Santiago á
reportagem, que chama de fria e com
imagens editadas.
A materia que foi ao ar pode ser vista no link
do SBT:
http://www.sbt.com.br/jornalismo/noticias/
?c=197&t=Candidato+é+investigado+por+oferecer+tratamento+dentário

Enviamos algumas questões à assessoria do
deputado Roberto Santiago que encaminhou
as seguintes respostas?

Piracaia Hoje: O que o deputado tem a
dizer sobre o acontecido?
Roberto Santiago:  Não há qualquer
responsabilidade minha quanto aos fatos
apresentados na referida matéria. A dentista
não é e nem nunca foi minha funcionária, o
“assessor” apresentado como tal, não tem
qualquer vínculo comigo, as pessoas que
distribuíam material não recebem orientação
da coordenação da campanha, levantamentos
realizados no local, indicam que as mesmas
lá estavam como voluntárias organizadas por
um clube de futebol.Não sou presidente da
citada oscip e tão pouco exerço qualquer
cargo ou função na mesma. A
responsabilidade do ocorrido deve ser dada
a quem as causou, não tendo autorização de
qualquer integrante do comando da
campanha.
PH: O consultório móvel em questão está
ligado à sua candidatura?
RS:  O consultório móvel em referência não
esta, e nunca esteve vinculado a campanha,
sendo uma unidade autônoma de
responsabilidade de seus organizadores.

PH: Faz parte das ações do deputado o
pagamento de tratamento dentário fora
ou em época de campanha eleitoral?

RS:  Minhas ações sociais  sempre foram
pautadas pela decência e busca da dignidade
para as pessoas necessitadas, em nossa cidade
por exemplo, ao longo do tempo, inclusive
antes de ser Deputado, jamais faltei em ajudar
movimentos de solidariedade para o asilo,
santa casa, APAE, creche, igrejas, etc, nunca
buscando vincular tais atitudes a qualquer
tipo de situação, prova são as pessoas que
juntas participaram de tais ações.

PH: A imagem do candidato Roberto
Santiago sai arranhada deste episódio?
RS:  Não poderia tais imagens, que são frias
e editadas, causar qualquer mácula a minha
pessoa, nossa cidade conhece minhas
atitudes, sempre pautadas no respeito as
pessoas, com um trabalho intenso na busca
do desenvolvimento regional e
principalmente para Piracaia, onde a luta para
a conquista de recursos para a melhoria de
nossa população é fato. Alguns Irão tentar
buscar fato político para o episódio, mas a
sociedade saberá distinguir as coisas, de quem
faz e continuará  fazendo, dos que nunca nada
fizeram.
Sou um dos maiores articuladores do FICHA
LIMPA, um dos CEM PARLAMENTARES
MAIS INFLUENTES do Congresso
Nacional, tenho um longo trabalho prestado
a favor do Brasil e com certeza, vou continuar
essa luta.

Presidente - José Roberto Santiago Gomes
Tesoureiro Geral - Roberto Alves da Silva
Primeiro Tesoureiro - Derivaldo Alves do
Nascimento (Bombeiros)
Delegado Representante Junoto à
Confederação Efetivo - Carlos Jose da
Silva (Suzano)
Diretor de Formação Sindical - Roberto
Scalize (Sintralav) 
Diretor de Formação  Profissional -
Carlos Donizeti Franca de Oliveira
Suplente da Diretoria - Edson Andre dos
Santos Filho (SP)
Suplente da Diretorai - Fernando Belmiro
Moura da Fonseca (Sintralav)

OSCIP Lixo e Cidade
Conselho Superior

SINDICATO
Femaco - Diretoria

Presidente
Edson André dos Santos Filho

Roberto Alves
Derivaldo Alves do Nascimento

Carlos José da Silva
Roberto Scalize

Diretoria
Carlos Donizetti de Franca
Diretor de Capacitação
Fernando Belmiro Moura Fonseca
Diretor de Tecnologia
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Medeiros nasceu no interior do Amazonas e mudou-se para o Rio de
Janeiro , quando entrou na luta pela democracia.
Forçado pela ditadura, foi para o Chile e estudou em Moscou, onde se
formou torneiro mecânico.
Quando voltou ao Brasil, foi eleito presidente do Sindicato dos
Metalúrgicos de São Paulo, construiu o Palácio do Trabalhador e fundou
a Força Sindical. Numa visão de futuro, criou e implantou o Sindicalismo
de Resultados.
Medeiros elegeu-se deputado federal, em 1998, com uma das maiores
votações do País. Em 2002, reelegeu-se para a Câmara. No Congresso,
Medeiros teve atuação destacada como presidente das comissões de
Trabalho e também presidiu a CPI da Pirataria.
Em 2007, Medeiros foi convidado pelo presidente Lula para assumir a
Secretaria de Relações do Trabalho. Apoiado pelo ministro Carlos Lupi.
Criou a política das “portas abertas” democratizando o órgão.
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Coligação União para Mudar
Dilma presidente - Mercadante governador - Marta e Netinho senadores

R$ 235,00

Deputado Estadual
PDT 12120
Defende a Inclusão

Digital
Internet para

todos
Educação de

Qualidade
Saúde e Dignidade

Apoio aos Municípios

  Rua Sebastião de Almeida Barros,123 - Centro - Piracaia SP
  E-mail: lojatoquedoceu@hotmail.com

Tudo sobre artigos religiosos, você encontra aqui na Loja
Toque do Céu - O lugar certo para o seu presente.

Loja Toque do Céu

VENHA FAZER UMA VISITA!

Agora na Toque do Céu você encontra os produtos da
OI. Faça uma visita e conheça os melhores planos para

você falar à vontade.

Plantação de Candidatos
   Moradores de Piracaia têm reclamado do
excesso de placas de candidatos espalhadas
em canteiros e trevos.
   A legislação proíbe placas e cavaletes em
locais que atrapalhem a visão dos motoristas.
Cabe à fiscalização coibir os abusos.
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Eleições

A maioria das
pessoas, algumas
até em grupos
sociais que podem
ser considerados
mais esclarecidos,
não sabem que
pode dar dois
votos para senador

nas eleições deste ano. A propósito, os
candidatos mais inteligentes estão
trabalhando há um bom tempo com as
famosas “colinhas” com a sequência do
voto e seu número, que vale mais que o
nome. A Justiça Eleitoral testou o
conhecimento do eleitor nos últimos dias,
levando as urnas eletrônicas a alguns
municípios, mas isso é muito pouco para o
grau de ignorância do eleitorado. São seis
votos consecutivos: o primeiro voto passou
a ser de deputado estadual. Na sequência
vêm os votos para deputado federal, dois
votos para Senador da República, o voto
do governador e, por fim, o voto para
Presidente. Com a confusão que está aí, e
a massificação de votos na legenda,
candidatos a deputado estadual ou federal
vão tirar grande proveito dos erros de voto.
Vai ter muita gente cravando dois números,
achando que está votando para Presidente,
e mandando confirmar. E o voto vai para a

legenda para deputado estadual e federal.
Os partidos que possuem forte presença nas
diversas regiões do país, serão beneficiados
em detrimentos de outros considerados
desconhecidos.

Voto Obrigatório?
Está passando da hora de o Brasil rever o

voto obrigatório. Com o voto facultativo,
os candidatos vão precisar trabalhar mais
na consolidação de suas idéias, para
convencer o eleitor a ir às urnas. Do jeito
que está aí, com mais da metade do
eleitorado ainda indeciso, principalmente
nas eleições proporcionais, o trabalho dos
candidatos tem sido muito mais no sentido
de colocar um número nas mãos de quem
decide. Isso é exercício de democracia? De
que adiantou proibir então os “brindes” de
campanha: canetas, chaveiros, réguas,
camisetas, bonés, etc. As pessoas estão
confusas em relação aos dois votos para o
Senado porque, na verdade, a maioria não
sabe a diferença entre um senador e um
deputado federal ou estadual, e infelizmente
tal informação é irrelevante para a maioria
dos eleitores, culpa dos próprios candidatos
que em seus panfletos, com raras exceções
demonstram realmente qual seu papel como
deputado ou senador, pois na maioria das
vezes fazem promessas que fogem da sua

competência legislativa, aliás, o fato se
repete com muito mais intensidade nas
eleições municipais com os candidatos a
vereador. Se os candidatos gastassem
menos com material de campanha e
investissem mais em formação do
eleitorado, iríamos melhorar em muito a
participação popular na democracia.

Dois votos para Senador
Por que este ano teremos dois votos para

senador? Porque o Congresso Nacional é
composto por duas “casas” diferentes: a
Câmara dos Deputados e o Senado. A
Câmara representa a população, o Senado
representa as unidades da Federação, os
Estados assim organizados. Na Câmara,
portanto, o número de vagas de cada Estado
é definido, proporcionalmente, à sua
população em relação à população
brasileira. No Senado, o número de vagas
é igual para cada Estado, que tem três
senadores. A Câmara dos Deputados pode
ser renovada em 100% a cada quatro anos,
mas o Senado, não. O Senado é uma espécie
de Conselho da República. Pretende-se que
para lá sejam conduzidos homens já com
alguma experiência, para que funcionem
como conselheiros nos grandes assuntos de
interesse do Estado brasileiro. Tanto é assim
que precisam ter, no mínimo, 35 anos para

se habilitarem ao cargo. Para a Câmara, a
idade mínima é 18 anos. Como a República
não pode sofrer dissolução de continuidade,
a renovação de seu Conselho não pode se
dar por completo a cada eleição. Os
senadores recebem um mandato de oito
anos, enquanto os deputados têm mandato
de apenas quatro anos. Mas a renovação do
Senado, como conselho da República, se
dá por parte. Numa eleição, a renovação é
de 1/3 de sua composição; na outra,
renovam-se 2/3. Esta é a razão de a gente
votar, numa época, em apenas um senador
e, daí a quatro anos, em dois senadores.
Agora, fica mais claro a razão de em 2010
teremos que dar dois votos para o Senado.
É que, agora, o conselho está sendo
renovado em dois terços, ou seja, dois dos
três representantes de cada Estado serão
trocados ou terão seu mandato renovado.
Outra questão pertinente são os suplentes
do candidato, isto é, os que assumem no
lugar do eleito por algum motivo, na
maioria das vezes, pouco sabemos deles e
talvez não votássemos neles, se pudéssemos
escolher. Por isso, procure saber também
que são os suplentes de seu candidato ao
senado, à Câmara Federal e à Assembléia
Legislativa. E até semana que vem!

Eleições confusas

O criador do Bilhete Único e da

Tarifa Social de Energia Elétrica

Deputado Federal
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Coligação “Juntos por São Paulo” PT-PRB-PCdoB-PTdoB-PR

Senador: Marta - 133
        Netinho - 650

Governador: Mercadante 13
Presidente: Dima 13

Chiquinho
(Piracaia)

e Daniel
(Joanópolis)

apoiam
Zarattini

Sandro Silva Araújo - professor
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Eleição

CNPJ - 12.178589/0001-00 - R$ 120,00

Faltam poucos dias para as eleições. E você,
já sabe em quem votar? Não deixe de consultar
o sítio Ficha Limpa em sua decisão:
www.fichalimpa.org.br

Confira aqui algumas informações
importantes para garantir o seu voto.

SEU VOTO TEM CONSEQUÊNCIAS
COMPRAR OU VENDER VOTOS É

CRIME!
A compra ou venda de votos no Brasil, além

de prejudicar a sua cidadania e a de milhares
de brasileiros, é um crime eleitoral, que pode
e deve ser denunciado.

Saiba como denunciar:
Podem ser noticiadas ao Ministério Público

Eleitoral irregularidades que ocorrem no
período das eleições ou fora dele, em âmbito

Eleições 2010 – começamos a contagem regressiva!

nacional, estadual e municipal. Ao identificar
um ato de corrupção eleitoral, obtenha provas
– podem ser testemunhas, fotos, vídeos,
áudios, objetos, documentos e outras – e
informe diretamente aos procuradores
regionais Eleitorais ou aos promotores
Eleitorais.

Quando as eleições são estaduais e
nacionais, o julgamento cabe aos Tribunais
Regionais Eleitorais e ao Tribunal Superior
Eleitoral. A exceção é a propaganda eleitoral,
cujas irregularidades são averiguadas pela
Comissão de Fiscalização de Propaganda
Eleitoral e julgadas, em primeira instância,
pelos juízes auxiliares. (Fonte: Ministério
Público Federal)

Mais informações acesse: http://
www.eleitoral.mpf.gov.br/

23/9: Último dia para o eleitor
pedir a segunda via do título
eleitoral
30/9 -  Último dia da propaganda
eleitoral gratuita em rádio e
televisão
- Último dia para debates, comícios
e propaganda por meio de
aparelhos de som fixos (entre 8h e
24h) e de páginas institucionais na
internet
1/10 - Último dia para a
divulgação para de propaganda
eleitoral na imprensa escrita
2/10 - Último dia para a promoção
de caminhada, carreata, passeata
ou carro de som, distribuição de
material de propaganda
3/10 - Votação em primeiro turno
em todo o Brasil, entre 8h e 17h

CALENDÁRIO
ELEITORAL

AOS

SÁBADOS

FEIJOADA

Música ao vivo
toda quinta-feira
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Joanópolis

SETEMBRO
27ª Sessão – 21/09
28ª Sessão – 28/09

Câmara Municipal de
Joanópolis

OUTUBRO
29ª Sessão – 05/10
30ª Sessão – 19/10
31ª Sessão – 26/10

Mais Informações:
www.camarajoanopolis.sp.gov.br

Pão de Queijo e

Salgados também

no atacado.

Pão de Queijo, Lanches, Salgados,
Risole, Pastéis (fritos na hora) -

Pingado - Suco -
Refrigerante

TTTTT e l . :e l . :e l . :e l . :e l . :  7 4 7 4 7 4 7 4 7 4 9595959595----- 30733073307330733073
Av, Francisco de Almeida, 340

Capuava

ENTREGAS

A DOMICÍLIO

As inscrições para a 4ª Mostra
Estudantil de Teatro de Atibaia poderão
ser realizadas até o dia 30 de setembro. O
evento será promovido pela Prefeitura de
Atibaia, por meio da Secretaria de Cultura
e Eventos, e será realizado entre os dias
25 e 30 de outubro, das 9h às 20h, no
Centro de Convenções Victor Brecheret.
Este ano serão seis dias de apresentações
teatrais e após cada espetáculo será
proposto um debate.

A mostra não é competitiva. A ideia é
que todos mostrem seus trabalhos e criem
um painel dos trabalhos de teatro que vêm

Atibaia 4ª Mostra Estudantil de Teatro
sendo feitos nas escolas. A Mostra
Estudantil promove ainda um intercâmbio
teatral ao trazer atrações de outros lugares.
Neste ano, participa do evento dois
convidados, o Ballet da cidade de Taubaté,
que vai mostrar um trabalho
contemporâneo de corpo e o Grupo
Teatral Muito Além da Estação da Luz,
com o espetáculo Teens.

Os interessados em participar devem
efetuar o preenchimento da ficha de

inscrição, que
estará disponível
na Secretaria de
Cultura e
E v e n t o s ,
localizada na
Avenida Nove de
Julho, nº 185,
Centro. Mais
informações pelo telefone 4414-
2053 ou pelo site www.atibaia.sp.gov.br.
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Bragança Paulista

O Hospital Universitário
São Francisco (HUSF) vai
promover no dia 25 de setembro
mais um curso para gestantes.
Entre 8h e 12h, as futuras
mamães vão aprender uma série
de dicas importantes para a sua
saúde e a do bebê através de
palestras dadas por profissionais
do próprio hospital.

O curso vai reunir
profissionais de cinco diferentes
áreas: pediatria, nutrição,
ginecologia, enfermagem,
fisioterapia e fonoaudiologia. As
mamães vão aprender desde as
etapas do parto, o primeiro
banho, troca de fralda, entre
outros cuidados com o bebê, até
a importância da amamentação
e alimentação adequada.

O curso é gratuito e as
inscrições são limitadas,
podendo ser realizadas pelos
seguintes telefones: 0800-
7737734 ou 2454-8777, e
também pelo site:
www.husf.com.br.

Serviço:
Evento: curso para gestantes
Local: Hospital Universitário

São Francisco
Data e horário: dia 22 de

setembro, das 8h às 12h
Endereço: Av. São Francisco

de Assis, 218 – Jardim São José
- Bragança Paulista.

Inscrições: gratuitas pelos
telefones: 0800-7737734 ou
2454-8776.

Evento gratuito reunirá profissionais que darão dicas
importantes sobre os cuidados com a mãe e o bebê

HUSF promove curso para gestantes

Estão acontecendo em vários
pontos da cidade, as criminosas
queimadas. Contando com um
único caminhão pipa, a
Prefeitura de Piracaia está
preocupada com estas ações. A
queimada é crime ambiental
previsto em Lei Federal, onde
respondem solidariamente
quem ateou o fogo e o dono do
terreno, que deveria mantê-lo
limpo.

Além disso, é dinheiro público
sendo gasto com as ações do

caminhão pipa e mobilização
dos servidores para combater
incêndio criminoso.

Informamos que a Policia
Ambiental já está averiguando
esses fatos.

Fique atento e denuncie!
Prefeitura Municipal

População sofre com queimadas

Fogo no San Marino, ao lado da
rodovia - na noite de 14/9



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

Inglês para expandir
seu mundo!

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

MATRÍCULAS ABERTAS!

CaCaCaCaCabelosbelosbelosbelosbelos

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

* Corte Unisex * Coloração * Mechas
* Progressiva * Definitiva “ Penteados * Escova

* Manicure/Pedicure * Depilação
* Estética facial e corporal

Masculino e

Feminino
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Acontece

Rua João de Moraes Goes, 432 - Centro
Piracaia-SP - Tel: 9583-5740

Segunda a sábado: das 8h00 às 19h00
Domingo: das 10h00 às 16h00

Dany
Doces e Cestas

Aceitamos encomendas:
Bolo, pavê, pudim,

mousse, torta,
docinhos e salgados

para festa.

Aberto

Cestas para todas as ocasiões (café da manhã,
chocolate): aniversário, natal e outros

Mídia, vilã
ou amiga?

por
Fernanda Munhoz

Há praticamente duas semanas, estive com um
pensamento presente em minha cabeça. Durante uma
aula de sociologia, que nós adolescentes insistimos em
não dar muito valor, pude perceber o quanto a mídia
está presente em nossas vidas, e ainda mais o quanto ela
influência as crianças.

   Cada dia que passa, novos produtos surgem no
mercado e nós, consumidores incansáveis, corremos para
não perder o ritmo do nosso sistema capitalista. Mas, ao
analisarmos, qual a mensagem que estamos passando às
crianças? De que cada vez mais é preciso obter bens
materiais para satisfazer o prazer humano. Alguns
documentários mostram que a mídia é direcionada à
população infantil e que a idade para que essas crianças
sejam convencidas é cada vez menor. Nossos
irmãozinhos e irmãzinhas, priminhos e priminhas não
querem mais brincar de corda ou de pega-pega, eles, na
verdade, querem um novo celular, um par de tênis com
luzinhas coloridas ou aquele vestidinho “fofo” que a
garota anuncia nos comerciais. E aquela família que não
possui condições para dar esses presentes? Criam crianças
magoadas e excluídas de todo o resto.

Será que já não passou da hora de agir, de serem criados
novos rumos ou novas direções? Nunca é tarde para
mudar, e nossa “energia adolescente” pode muito bem
contribuir para que ao invés de deixarmos isso passar,
como tanto outros assuntos, seja possível ao menos uma
mudança em nossa casa, com a nossa família.

Entre em contato comigo:
fee-munhoz@bol.com.br

Atleta do Centro Hípico Nashville - Marian Mathias Costa -
faz bonito nas pistas paulistas, em competição que homenageou
o 75º aniversário do tradicional reduto hípico brasileiro

Muitos talentos do hipismo disputaram o concurso que
celebrou os 75 anos do Clube Hípico de Santo Amaro, nos
dias 10, 11 e 12 de setembro.  Mais do que comemorar a
longevidade merecida de um dos templos do esporte no Brasil,
os atletas da Equitação Fundamental foram à pista dispostos a
fazer história e mostrar que a modalidade também tem muito
do que se orgulhar.

Uma das amazonas de maior destaque dessa nova geração, a
paulista radicada em Guarulhos, Marian Mathias Costa, é um
exemplo claro de atleta com uma carreira cada vez mais sólida
nas “categorias de base” do Salto. O título da categoria
Intermediária, conquistado em uma data tão significativa,
aumentou um currículo que já conta com o Campeonato
Brasileiro por Equipes, alcançado em Joinvile, há dois meses,
além do vice-campeonato, no XXII Torneio de Verão, no início
da atual temporada.

Com a serenidade que lhe é característica em todos os
momentos, a amazona superou outros 44 concorrentes,
mostrando que a parceria com Pepe Legal, iniciada em março
desse ano, está no caminho certo. O conjunto chegou aos 123
pontos, tendo no domingo uma passagem importante, que
ratificou a vitória.

Aluna do Centro Hípico Nashville, em Piracaia-SP, centro
equestre que vem liderando as disputas da Regional Nordeste
de Equitação Fundamental, bem a frente da entidade 2ª
colocada, Marian treina todos os dias, sob as orientações do
professor Luís Ricardo. “Ela sabe exatamente o que quer. É muito
dedicada naquilo que faz. 2010 tem sido um ano de colher o que vem
plantando. Estou muito feliz por essa última vitória em Santo Amaro”,

garante seu técnico, grande incentivador da Equitação
Fundamental, na região de Atibaia.

De fato, Marian Costa sabe bem como planejar seu futuro
nas pistas. Por isso mesmo, a preocupação no momento é não
encurtar caminhos, aproveitando ao máximo todas as lições
tiradas na modalidade, para, de forma correta, superar
obstáculos mais altos. “Não pretendo queimar etapas. Ganhar
esse concurso foi um grande desafio, além de uma importante
conquista. Vou lutar pelo título da Regional Nordeste e pelo
Troféu Eficiência no final desse ano”, explica.

Somando até agora um total de 130 pontos em sua categoria
e com a liderança garantida no momento, após cinco etapas
disputadas, pelo ranking da Regional Nordeste, que incluem
centros equestres da região do Vale do Paraíba e Atibaia, o
final do ano tem tudo para ser mais do que positivo. Os
resultados até agora não deixam dúvidas.

Atleta do Nashiville conquista mais um título

Marian Costa em pista com seu
fiel escudeiro

Divulgação

Divulgação

Marian festeja no pódio com seu
treinador, Luís Ricardo e José
Batista Filho, vice-presidente da
Federação Paulista de Hipismo e responsável pela Equitação
Fundamental

 Os judocas do CRAS de Piracaia participaram do I Torneio
da Academia Makoto de Bom Jesus dos Perdões,
acompanhados pelo seu prof. Magdiel e incentivados pela
Coordenadora Lucimara obtiveram excelente desempenho
e classificação: agachados da esquerda para a direita Tiago
(Vice-Campeão), Josiel (3º colocado) e Lucas (Vice-

Campeão). O prof.
Magdiel agradece a
Coordenadora do CRAS
de Batatuba, seus
funcionários e Prefeitura
de Piracaia.

Judocas do CRAS brilham em Perdões

Sindicato Rural
SENAR/SP

Rua  Antonio de Pádua Zago, 30
Piracaia

Inf: (11) 4036-7339
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Editais EDITAL DE PROCLAMAS

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 16 de setembro de 2010
Carlos Alberto Ferreira- Substituto

 

     EMPRESA EM PIRACAIA

       ESTÁ SELECIONANDO:
Candidatos com excelente dicção, boa informática nível de usuário e
dinamismo.

IMPRESCINDÍVEL: Alto grau de comprometimento, espírito de
equipe, facilidade no relacionamento interpessoal e disponibilidade
de horário.

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

ERIK COSTA DE ALMEIDA, estado civil solteiro,
profissão autonomo, nascido em PIRACAIA-SP no dia
vinte e seis de fevereiro de mil novecentos
e oitenta e oito (26/02/1988), residente e domiciliado em
Piracaia, filho de DONIZETI FERREIRA DE ALMEIDA e
de ESTHER FERREIRA DA COSTA.
MIRYAN APARECIDA DA SILVA, estado civil solteira,
profissão aux. de costura, nascida em PIRACAIA-SP no
dia quatro de outubro de mil novecentos e noventa e
um (04/10/1991), residente e domiciliada em Piracaia,
filha de ELISEU DA SILVA e de REGINALDA
APARECIDA SIQUEIRA DA SILVA.

JOSÉ ROBSON RIBEIRO DA SILVA, estado civil solteiro,
profissão serviços gerais, nascido em PESQUEIRA-PE
no dia vinte e oito de dezembro
de mil novecentos e oitenta (28/12/1980), residente e
domiciliado em Piracaia, filho de JOSÉ RIBEIRO DA SILVA
e de BENEDITA MARIA DA CONCEIÇÃO.
EDVANEIDE BEZERRA DA SILVA, estado civil solteira,
profissão doméstica, nascida em SÃO BENTO DO UNA-
PE no dia doze de agosto de mil novecentos e oitenta
(12/08/1980), residente e domiciliada em Piracaia, filha
de ELIAS BEZERRA DA SILVA e de MARILITE MARIA
DA SILVA.

RODRIGO TADEU DOS SANTOS, estado civil solteiro,
profissão engenheiro civil, nascido em PIRACAIA-SP
no dia vinte e oito de outubro de mil novecentos e oitenta
(28/10/1980), residente e domiciliado em Piracaia, filho
de GELSON JOSÉ DOS SANTOS e de CARMEN
LUCIA LOPES DOS SANTOS.
MARIANA PAULINO SOARES, estado civil solteira,
profissão professora, nascida em ATIBAIA-SP no dia
vinte e nove de outubro de mil novecentos e oitenta e
um (29/10/1981), residente e domiciliada em Piracaia,
filha de LUIZ SOARES DA CUNHA SOBRINHO e de
MARIA OPHELIA PAULINO SOARES.

ANTONIO CARLOS LUCINDO, estado civil divorciado,
profissão segurança, nascido em PIRACAIA-SP no dia
quinze de abril de mil novecentos e sessenta e sete
(15/04/1967), residente e domiciliado em Piracaia, filho
de ANTONIO LUCINDO e de MARIA JOSÉ
GONÇALVES LUCINDO.
ANA PAULA PIRES BATISTA, estado civil divorciada,
profissão do lar, nascida em BRASILIA-DF no dia onze
de março de mil novecentos e setenta e nove (11/03/
1979),  residente e domiciliada em Piracaia, filha de
AFONSO ALVES BATISTA e de MARIA HELENA PIRES
BATISTA.

JOSE ROBERTO FRANCO, estado civil solteiro,
profissão pedreiro, nascido em MAIRIPORÃ-SP no dia
trinta de janeiro de mil novecentos e setenta e um (30/
01/1971), residente e domiciliado em Piracaia, filho de
BENEDITA FERRAZ.
DEJALMIRA PIRES DA ROSA, estado civil solteira,
profissão do lar, nascida em GRANDES RIOS-PR no
dia dez de julho de mil novecentos e sessenta e sete
(10/07/1967), residente e domiciliada em Piracaia, filha
de JUVENCIO PIRES DA ROSA e de MARIA
ANUNCIADA ROSA.

ANTONIO APARECIDO DA SILVA, estado civil
divorciado, profissão operador de máquinas,  nascido em
PIRACAIA-SP no dia cinco de outubro de mil novecentos
e cinquenta e seis (05/10/1956), residente e domiciliado
em Piracaia,  filho de JOÃO LOURENÇO DA SILVA e de
MARIA DA CONCEIÇÃO BATISTA DA SILVA.
FRANCISCA APARECIDA CARDOSO, estado civil
solteira, profissão do lar, nascida em PIRACAIA-SP no
dia vinte e cinco de outubro de mil novecentos e sessenta
e seis (25/10/1966), residente e domiciliada em Piracaia,
filha de BENEDITO ANTONIO CARDOSO e de ISABEL
GONÇALVES CARDOSO.

GUARACI DA SILVA, estado civil solteiro, profissão
funcionário público municipal, nascido em PIRACAIA-SP
no dia vinte e sete de abril de mil novecentos e sessenta e
nove (27/04/1969), residente e domiciliado em Piracaia, filho
de MANOEL DA SILVA e de MARIA LOURENÇO DA SILVA.
IZILDA  APARECIDA  GONÇALVES, estado civil solteira,
profissão do lar, nascida em PIRACAIA-SP no dia vinte e
oito de setembro de mil novecentos e setenta e um (28/09/
1971), residente e domiciliada em Piracaia, filha de
VICTORINO GONÇALVES e de JESUINA DE OLIVEIRA
GONÇALVES.

ANTONIO JUVENAL FERREIRA DE ALMEIDA, estado
civil solteiro, profissão lavrador, nascido em NAZARÉ
PAULISTA-SP no dia vinte e sete de maio de mil
novecentos e oitenta e quatro (27/05/1984), residente e
domiciliado em Nazaré  Paulista, filho de ALZIRO
FERREIRA DE ALMEIDA e de NEUSA DE AZAVEDO
ALMEIDA.
KATIA SILVA FERREIRA, estado civil solteira, profissão
costureira, nascida em PIRACAIA-SP no dia vinte e três
de maio de mil novecentos e oitenta e seis (23/05/1986),
residente e domiciliada em Piracaia, filha de GERALDO
SILVA FERREIRA e de LUZIA BUENO DE OLIVEIRA.

HENRIQUE MIRANDA BAUMGARTNER, estado civil
solteiro, profissão técnico ambiental, nascido em 32º
Subdistrito, Capela do Socorro, SÃO PAULO-SP no dia
vinte e sete de junho de mil novecentos e oitenta e sete
(27/06/1987), residente e domiciliado em Piracaia, filho de
RICARDO RINALDI BAUMGARTNER e de FÁTIMA
MIRANDA BAUMGARTNER.   THAYNARA DE MORAES
SIQUEIRA, estado civil solteira, profissão bióloga, nascida
em  PIRACAIA, SP no dia vinte e sete de agosto de mil
novecentos e oitenta  e sete (27/08/1987), residente e
domiciliada em Piracaia, filha de HONORATO
APARECIDO SIQUEIRA e de MARIA MARGARETH DE
MORAES SIQUEIRA.

ANDERSON VIEIRA DA SILVA, estado civil solteiro,
profissão comerciante, nascido em 37º Subdistrito,
Aclimação, SÃO PAULO-SP no dia quinze de setembro
de mil novecentos e setenta e três (15/09/1973), residente
e domiciliado em PIRACAIA, filho de JOSÉ CARVALHO
DA SILVA e de SONIA VIEIRA DA SILVA.
KARINA LUCIA PRADO BERNARDI MARTINS, estado
civil solteira, profissão pedagoga, nascida em PIRACAIA-
SP no dia dezenove de maio de mil novecentos e setenta
e seis (19/05/1976), residente e domiciliada em Piracaia,
filha de LUIZ MARTINS e de VERA LUCIA PRADO
BERNARDI MARTINS.

BABY COLTRONE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE CALÇADOS LTDA-ME torna público
que solicitou junto à CETESB a Licença Prévia, de Instalação e de Operação para a
atividade de “Calçados de couro, n.e., fabricação de” localizada à AV BEIRA RIO, 241 -
BOA VISTA município de PIRACAIA.

PROCESSO Nº 373/09 - USUCAPIÃO - EDITAL DE CITAÇÃO DE EVENTUAIS TERCEIROS
INTERESSAOS DESCONHECIDOS, INCERTOS E NÃO SABIDOS, E RESPECITIVOS
CÔNJUGES, SE CASADOS FOREM, E AINDA DE EVENTUAIS SUCESSORES - PRAZO: 30
DIAS – 2ª VARA DA COMARCA DE PIRACAIA-SP. O Doutor ANDRÉ GONÇALVES SOUZA, MM.
Juíz de Direito da 2ª Vara Judicial da Comarca de Piracaia-SP., na forma da lei, etc... FAZ SABER,
a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, que se processam perante
esse Juizo e respectivo Cartório de Ofício de Justiça os termos da Ação de Usucapião  querida
por JOSÉ PEREIRA VIDAGO E OUTROS (Processo nº 373/09, especialmente para CITAÇÃO,
com o prazo de Trinta (30) dias, de EVENTUAIS TERCEIROS E INTERESSADOS,
DESCONHECIDOS, INCERTOS E NÃO SABIDOS, BEM COMO SEUS HERDEIROS E
SUCESSORES referente a um imóvel rural denominado “Sítio São Francisco” localizado na estrada
do Bairro do Bonfim, município de Joanópolis-SP, Comarca de Piracaia-SP,cuja área corresponde
a 6 alqueires ou 145.200,00m2, confrontando com José Alves Graciano, Guilermo Leon Romero
Rebolledo, herdeiros de Benedito Donizete Pereira, Plinio Antonio de Oliveira, bem como seus
respectivos herdeiros e cônjuges, se casados forem, caracterizado pela planta e memorial descritivo
constante dos autos, ficando os mesmos CITADOS da presente ação, bem como do prazo para
contestação, que é de 15 (quinze) dias, cujo prazo começará a fluir a partir do decurso do prazo
deste edital (que é de 30 dias). ADVERTÊNCIA: Não sendo contestada a ação, presumir-se-ão
aceitos como verdadeiros os fatos alegados na inicial (art. 285 do Código de Processo Civil). Piracaia,
30 de junho de 2010. Eu,___________(Rodrigo A. Gaspareti Alves), escrevente, digitei e subscrevi.
Eu,___________(Yara Mutti F. de Morais), diretora de serviço, substituta, conferi e subscrevi. ANDRÉ
GONÇALVES SOUZA - Juíz de Direito

Seja você
também um
Devoto de
Santo Antônio
Ajude a nossa Matriz!

Faça sua
contribuição

Banco do Brasil
Ag: 2453-8

www.santoantoniodacachoeira.com.br



Atleta do Climed-Spani/Atibaia na Seleção
Paulista de Voleibol

Esportes

Classificados
PRECISA-SE

REVENDEDORAS

PARA LINGERIE
Em consignação

LUCRO 40%
Entrega em Piracaia

Tel.: (11) 4419-1098

R. Atibaia, 5 - Centro - Bragança Pta.
(ao lado do Mercado Municipal)

R. Sebastião A. Barros, 123
Centro - Piracaia (Loja Toque do Céu)

SIMPLES ASSIM...

Faça seu plano na OI - PROMOÇÃO - CHIP GRÁTIS
  - 60 minutos para qualquer operadora
      - 200 mensagens
        - 1000 minutos de Oi para Oi e Oi para fixo

Por apenas

R$ 19,90

 12                                              Piracaia HOJE  16/09 a 30/09/10

Studio HairStudio HairStudio HairStudio HairStudio Hair - Admite

MANICURE
Tratar:

 Rua Marechal Deodoro, 40
Centro - Piracaia

Vende-se
BANCA DE JORNAIS em
Joanópolis na Praça da Matriz

Tratar: 4539-7193

Preciso
CASEIRO (Solteiro)

Para trabalhar em

Chácara em Joanópolis
 Contato:  (19) 3252-0999

(19) 3295-2244

Gustavo Fonseca Martins (17) foi
convocado para a Seleção Paulista de Voleibol,
categoria Infanto Juvenil. O seu talento para
o voleibol foi descoberto no projeto
“Esporte em Sua Vida”, desenvolvido pela
Associação Esportiva de Atibaia (AEA) desde
2006.

 José Fernando Ferro, técnico da equipe
infanto juvenil de Atibaia, considera esta
convocação um prêmio merecido, uma vez que
Gustavo é muito determinado e está em
constante desenvolvimento no voleibol. Após
alguns anos, portanto, “Atibaia volta a ter um
representante de potencial, como foram Edson
Vernalha, Paulo Silva, Eriberto Ono, Sidney Rosa e
Beto Salles”, comentou Ferro.

 O projeto “Esporte em Sua Vida” da
AEA conta com o apoio da Prefeitura da
Estância de Atibaia, e a parceria das

empresas Climed Saúde, Hospital Albert Sabin,
Spani Atacadista, FAAT Faculdades, Droga Rio
Oliveira, Viação Atibaia São Paulo, Saborosa
Refeições, Colégio Atibaia, Piracaia Hoje e
Wcom Projetos Gráficos.

Montador de Móveis
e Reformas em geral

9 7 7 0 - 4 7 0 9
Adriano

CANON IR 1310
VENDE-SE

Impressora laser,
copiadora, fabri: 2002

Ótimo estado de
funcionamento

Tel.: 11-4036-7339

Precisa-se

CHAPEIRO
Semana de 4 dias

Registro em carteira
Cesta básica

Salário a combinar

Tel: 4036-4359

Tratar tel: 7328-8874

VENDO UMA
PAPELARIA

EM PIRACAIA

Anuncie
11 4036-4747

17/09 (SEX) - 19h30 - ATIBAIA (Elefantão
CLIMED-SPANI/ATIBAIA  X  BMG/SÃO
BERNARDO
25/09 (SÁB) - 17h00 - SANTO ANDRÉ
SANTO ANDRÉ  X  CLIMED-SPANI/
ATIBAIA
01/10 (SEX) - 19h30 - ATIBAIA (Elefantão)
CLIMED-SPANI/ATIBAIA  X  SESI-SÃO
PAULO
09/10 (SÁB) - 18h00 - ATIBAIA (Elefantão)
CLIMED-SPANI/ATIBAIA  X  VOLEI
FUTURO/ARAÇATUBA

Próximos jogos do Vôlei de Atibaia:

II APAExonados: alegria e solidariedade

CONFIRA AS OFERTAS DE SEMI-NOVOS E USADOS:
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Visite nosso site e confira nossas ofertas:
www.mmautocar.com.br

Compra - Venda - Troca - Financiamento de Veículos
* OFERTAS VÁLIDAS ATÉ 30/09/2010* CRÉDITO SUJEITO À APROVAÇÃO

M&M Auto Car - a certeza do melhor negócio!
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Estamos comprEstamos comprEstamos comprEstamos comprEstamos comprandoandoandoandoando

Financiamos veículos com até 5 anos de uso sem entrada.
Crédito sujeito a aprovação.

Reservamo-nos o direito de erro gráfico

ECOSPORT XLT 1.6 2009
Flex - Preta - Banco de couro
Freestyle - Completíssima

Entr.: 5.000,00

+ 60 x 1.134,00
A vista:

46.900,00
Conforto Inigualável

Ford Ka GL Image
1.0

2001 - Gas  - Azul
2P - vidro

Super Conservado
Entr.: 4.500,00

+ 48 x 380,04
A vista: 14.400,00

FOX City 2006
2P - Flex - Vermelha

E= 2.000,00

+ 60 x 602,77
 A vista:

$ 22.900,00

A Certeza do Melhor Negócio

F
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T

LOJA 1: Rod. Jan Antonin Bata, 450 - J. Santos Reis - Tel: 4036-4020

LOJA 2 : Av. Dr. Cândido Rodrigues, 35 - Centro - Tel: 4036-4501

Perfeito estado

Consulte-nos na venda/troca de seu usado, fazemos a melhor avaliação!

Palio Cel 1.0 2008
2P - Verm. - Flex

Entr.: 00,00

60 x 646,03
A vista:

$ 22.900,00
18 milKm Impecável

Palio Cel 2007 - Flex
4P - Preto - Vid/Trava

Entr.: 00,00

60 x 682,49
A vista:

$ 23.800,00
26 mil Km Novinho

Celta Spirit - 2006 Flex
4P - Azul

Entr.: 2.000,00

+ 60 x 547,79
A vista: $ 20.900,00

 Novinho

Siena Fire 2004
4P - Gas.- Prata

Ent = 5.500,00

+ 60 x 420,11
A vista $ 18.900,00

Impecável

Uno Mille Fire
2003 - 4P.

Gas - Cinza
Perfeito Estado

E = 4.500,00

 + 60 x 361,87
A vista: $15.900,00

Uno Fire 2006 Flex
2P. - 1.0  - Verm.

Impecável
E= 00,00

 + 60 x 534,72
A vista:

$17.400,00

Siena Fire 2004
4P - Gas.- Verde - Vid e Trava
Ent = 5.500,00 - + 60 x 378,56

A vista $ 18.500,00

PROMOÇÃO DA
QUINZENA

Ford Ka - 1998 - Flex
2P - vidro - trava e ar -

Preto
E = 3.000,00

 + 36 x 350,00
 -  A vista: $ 10.500,00 -

Ótimo estado

Palio EDX 1997
4P/Verm/Gas/ Vid.

Entr.: 2.900,00

+ 48 x 385,04
A vista:

$ 12.800,00
Impecável

Siena Celebration
2007 - 4P - Flex -

Trava - Verm. - 35mil Km
Ent = 00,00

+ 60 x 673,50
A vista $ 24.500,00

Único dono-Impecável

Ford Ka Image - 2001 -
Flex - 2P - vidro - Azul

E = 4.500,00

 + 48 x 380,04
 -  A vista:

$ 14.400,00
 - Ótimo estado

S 10 - 1997
Carroceria

coberta
17 cilindros
Gas. Branca

A vista:
$ 17.500,00

Corsa Sedan Classic
2007 - Flex - 4P - Prata

Alarme - 39mil Km
Entr.: 2.000,00

+ 60 x 600,00
A vista: $ 22.800,00

 Novinho

Gol  City - 2005
4P. - Gas - Branco -

49milKm
E= 1.900,00

+ 60 x 495,56
A vista $ 18.900,00

Perfeito Estado

Gol  1.0 Special - 2004
2P. - Gas - Cinza

56 mil Km
E= 4.000,00

+ 60 x 405,55
A vista $ 16.900,00
Super Conservado

P
eg

eo
u

t Pegeout 206 Soleil 2003
2 portas - Completo (dir, vidro, ar, trava)  - Gasolina - Azul
Entr.:3.900,00 +60 x 379,35 - A vista: $ 15.900,00

Lindo e completo


