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Nossa Opinião

ExpedienteANUNCIE
AQUI

 UM JORNAL SÉRIO,
MODERNO E

INDEPENDENTE,
COMO SEUS CLIENTES

SEMPRE QUISERAM

Almir Munhoz, diretor do
Jornal Piracaia Hoje

Carta
Ei, Patife... Sua

pessoa foi filmada

Com aquele capricho, você
encerrou 4 gatinhos em duas
caixas de nectarinas. Ali
colocou fiozinhos, a titulo de
brinquedos, ração, forrou com
jornal, fixou as duas caixas com
aramezinhos bem torcidinhos,
cobriu com jornal para que os
bichinhos não ficassem no
sol...etc...

E o que fez, então? Levou o
prejuízo para uma pessoa e lá
largou os animaizinhos. A
pessoa que se danasse com o
prejuízo. Afinal, sua pessoa
estava cometendo o crime de
abandono de animais, em
propriedade alheia, com aquele
capricho, com aquele requinte.

Como sua pessoa é
boazinha!!! E aposto que você
tem animais, deixa sua gata dar
cria à vontade e os outros que
se danem com a sua
irresponsabilidade e o prejuízo
que você ocasiona ao bolso
alheio.

Mas, tenha certeza... O
castigo virá de alguma forma.

Além do mais desta vez você
se azarou... Sua pessoa foi
filmada e embora a justiça tarde
ela não falha.

Caso queira algum acordo,
procure a pessoa que você
prejudicou e o local onde a sua
pessoa abandonou os 4
gatinhos: dois machinhos e
duas fêmeas. Todos branco e
preto. Uma das fêmeas tinha
uma espécie de bigodinho.
Vocês sabem quem é a pessoa
patife que estou falando?

Lya Raggio

   Segue abaixo a Lei que
instituiu os feriados municipais
de Piracaia desde 1959
 
Lei nº 290 DE 27 DE MAIO
DE 1959
   João de  Moraes Góes,
Prefeito Municipal de Piracaia,
usando das atribuições que lhe
são conferidas por Lei;
   Faço saber que a Câmara
Municipal decreta e eu
promulgo a seguinte Lei:
  Artigo 1º - Ficam
considerados feriados
municipais em todo o território
do município de Piracaia, os
seguintes dias do ano:
 
I – 20 DE JANEIRO, em
que se comemora as
festividades de São
Sebastião;
II – 13 DE JUNHO, em
comemoração a Santo Antonio
padroeiro da cidade.
III – 16 DE JUNHO, data da
fundação da cidade.
   Artigo 2º - esta lei entrará em
vigor na data de sua publicação,
revogam-se as disposições em
contrário.
 Prefeitura Municipal de
Piracaia, em 27 de maio de 1959
 (a)    JOÃO DE MORAES
GÓES – PREFEITO
MUNICIPAL.

 Prof. Valter Cassalho

Rapidinha

Gostaria de parabenizar o
proprietário da residência tema
do ‘Lucio Malavér’ da novela
Esmeralda. Que casa elegante!
Piracaia, Parabéns!

Dimas

Começou o ano de 2006.
Se as coisas no Brasil só
funcionam depois do
carnaval, imaginem um ano
o qual teremos a Copa do
Mundo e eleições?

São muitos eventos e não
podemos  esquecer a
importância de cada um.

O brasileiro é alegre por
natureza e conhecido por
isso. Mas cada coisa no seu
lugar. Vamos sambar na
hora certa, torcer
patrioticamente e depois
votar. Votar não é eleger e
deixar nas mãos de Deus.  É
preciso acompanhar todo o
processo para tomar uma
decisão na hora certa.

Esperamos um ano
diferente em todos os
níveis: dos vereadores até o
presidente. Que a
demagogia dê lugar à
responsabilidade e aos
compromissos assumidos.

O cidadão clama por
empregos, atendimento
decente de saúde, educação
de qualidade para todos.

Por mais que coloquemos
as esperanças nos políticos,
não cabe a eles a solução.
Democracia é participação!

Os artigos assinados não
expressam, necessariamente, a

opinião do jornal.

A investigação imediata do
paradeiro de crianças e de
adolescentes desaparecidos se
tornou obrigatória com a
entrada em vigor a Lei 11.259,
sancionada pelo presidente Luis
Inacio Lula da Silva em 30 de
dezembro de 2005. Antes, as
buscas só começavam 24 ou 48
horas depois do registro do
desaparecimento na delegacia.
A lei estabelece ainda que os
órgãos notificados devem
comunicar o fato aos portos,
aeroportos, Polícia Rodoviária
e companhias de transporte
interestaduais e internacionais,
fornecendo-lhes todos os
dados necessários para a
localização e identificação do
desaparecido.

Nota

Desaparecimento de
crianças terá

investigação imediata

20 de Janeiro é
Feriado!
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O Instituto de Defesa do
Consumidor (Idec) apresenta
abaixo seu ponto de vista sobre
as mudanças na telefonia.

Em 31 de dezembro de
2005, se encerrou o contrato de
concessão de telefonia fixa,
celebrado entre o governo
brasileiro e as empresas
concessionárias que atualmente
prestam o serviço de telefonia
local (Telemar, Telefônica e
BrasilTelecom). Houve, então,
prorrogação da concessão, e o
contrato entrou em vigor em
01 de janeiro de 2006. Esse
contrato terá vigência de 20

IDEC orienta consumidor sobre as novas regras de telefonia
anos.

Para que o novo contrato
pudesse entrar em vigor e até
mesmo para regulamentá-lo
foram elaboradas novas regras
para o setor de telefonia fixa.
Há mudanças que impactam
no dia-a-dia do consumidor.
Pode-se classificar como
decepcionante a atuação da
Agência Nacional de
Telecomunicações (Anatel), que
regula o setor de telefonia -
com relação à elaboração das
novas regras de telefonia fixa.
Isso porque a agência perdeu
a chance de resolver problemas

Defesa do Consumidor

Começou a valer, em
janeiro, a proibição para o uso
de pneus recauchutados em
motocicletas em todo o País.
A medida inibe um mercado
de R$ 40 milhões anuais. O
Conselho Nacional de
Trânsito (Contran) considera
que os pneus reformados não

Está proibido o uso de pneus recauchutados em motocicletas

sérios que dificultam a vida do
consumidor e até mesmo
impedem o acesso ao serviço
público essencial de telefonia
fixa. Um exemplo é a assinatura
básica de telefone: a Anatel
elaborou o novo contrato e as
novas regras desconsiderando
esse problema, como se a
cobrança fosse um consenso.
    No que diz respeito a outras
situações, como a mudança de
sistema de medição de ligações
locais, de pulso para minuto, o
consumidor também foi
prejudicado: o que era para ser
bom (o sistema de medição por

minutos é mais transparente e
justo) veio acompanhado de
um aumento de tarifas (as
ligações locais medidas por
minutos ficarão muito mais
c a r a s ) .
Outros problemas podem ser
apontados, como a
possibilidade de cobrança pelo
detalhamento das ligações
locais e a permanência no
contrato do fator de excursão.

O consumidor deve ficar
atentos às mudanças e exigir o
cumprimento de seus direitos.

são seguros. Os reformados
detêm 40% do mercado de
pneus para motocicletas e
custam menos da metade do
preço dos novos: R$ 40 ante
R$ 80 a R$ 90.

Para o presidente do
Contran, Alfredo Peres da Silva,
os testes estão sendo feitos

desde 2004. Os próprios
fabricantes afirmam que as
motos não devem rodar com
pneus reformados, ao contrário
dos carros e veículos de carga.

Segundo estatísticas, um
motoqueiro morre por dia. Em
média, são 80 acidentes de
alguma gravidade a cada 24

horas na cidade de São Paulo.
Mas não se sabe o número de
acidentes provocados por
falhas nos pneus.

A proibição é polêmica,
agrada a uns e contraria a outros.
Ela vai valer até que seja
aprovada uma regulamentação.

Internacional

A socialista Michelle Bachelet
venceu as eleições no Chile com
53,49% dos votos, contra 46,50%
de seu rival, o empresário
direitista, Sebastián Piñera.
A presidente eleita foi vítima da
ditadura militar de Augusto
Pinochet. Durante aquele regime
ela foi presa e torturada
juntamente com sua mãe, seu pai
e o namorado. O pai e o
namorado morreram na ocasião.

Chile elege uma mulher socialista para presidente
e português.

Aos 10 de janeiro de 1975 foi
levada por dois agentes com sua
mãe para o principal local de
tortura do Chile: Villa Grimaldi.
Depois de libertada foi para a
Austrália e em seguida para a
Alemanha, onde ficaram exiladas,
dando continuidade aos estudos,
até 1979, quando regressou ao
seu País.

Bachelet afirmou em seu
primeiro discurso: “fui vítima do
ódio e dediquei minha vida a reverter
esse ódio”, disse também que ai
fazer um Governo para todos os
chilenos e todas as chilenas.
Michele Bachelet nasceu em
Santiago, em 29 de setembro de
1951. Tem três filhos. É médica,
pós-graduada em Ciências
Militares. Além do espanhol ela
domina o inglês, alemão, francês
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ADVOGADOS

Moacyr Eduardo Rebello Raggio
OAB 10250-SP

Lya Cinelli Barros R. Raggio
OAB 42051-SP

E-mail: lyraggio@dglnet.com.br
Rua José Siqueira Bueno, 126 - Piracaia - SP

Tels: (11) 4036-7123 / 4036-7950

Cível, Comercial, Trabalhista e Consultoria em geral

Edital de Convocação de Jurados
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

DE JURADOS PARA SERVIR
NA SESSÃO DO EGRÉGIO
TRIBUNAL DO JÚRI DE
PIRACAIA-SP, A SER REALIZAD
NO DIA 18 DE JANEIRO DE
2006 E RETIFICAÇÃO DA LISTA
ANUAL DE JURADOS DE 2006.

O Excelentíssimo Senhor
Doutor LAÉRCIO JOSÉ
MENDES FERREIRA
FILHO, MM.. Juiz de Direito
da 1ª Vara Judicial, Júri e
Execuções Criminais  da
Comarca de Piracaia, do Estado
de São Paulo, FAZ  SABER que
de acordo com a legislação
vigente, designou o dia  18 de
janeiro de 2006, para realização
de Sessão do Júri deste Juízo,
que se realizará no Salão do Júri
– “Desembargador Francisco
Murilo Pinto”, sito à Rua
Benedito Vieira da Silva, nº 300
– 2º andar – Centro – Piracaia-
SP.,  tendo sido convocados os
seguintes jurados:

1. Arminda Costa Trestini,
Professora,
2. Rosemeire Aparecida Cuoco,
professora,
3. João Luiz Prado Pinheiro,
Funcionário Público,
4. Ildebrando Aparecido

Pereira, Mestre de Obras,
5. Mohamed Mustafá Sobrinho,
advogado,
6. Álvaro José Francisco Vilas,
professor,
7. Luiz Carlos de Jesus,
Funcionário Público,
8. Danusa Helena Rossetti,
professora,
9. Luiz Alexandre Ferraz,
professor,
10. Ricardo Leite Tomaz,
funcionário público,
11. Eunice de Oliveira Bueno,
professora ,
12, Samanta Pinheiro Grossi,
Auxiliar de Escritório,
13. Iara Brosh de Assis,
Professora,
14. Judite Aparecida Bisanson
Junho, professora,
15. Eliana Margareth dos
Santos, professora,
16. Eliana Alves Pontes Toledo
Bueno,
17. Maria José da Cunha Leme,
professora,
18. Álvaro Mazzocato,
professor,
19. Gilberto Zacarias Cardoso,
Funcionário Público,
20. Ronaldo Vasques,
professor,
21. Bárbara Elaine do
Nascimento, professora.

Fica também, pelo presente edital,
retificado o edital anteriormente
publicado, para incluir a Sra.
ANDRÉA APARECIDA
DIAS DE OLIVEIRA,
Professora,residente em Joanópolis-
SP e excluir a  Sra. ANDRÉA
DE LOURDES GUERRA
BENTO, professora, residente em
Piracaia-SP, da lista anual de
jurados para o exercício de 2006,
considerando que  referida lista fora
publicada anteriormente com
incorreção.

A todos e a cada um por si,
bem como, aos interessados
em geral, convida-se para as
sessões. O não
comparecimento dos jurados
convocados, implicará nas
penas da Lei. E, para que
ninguém possa alegar
ignorância , expediu-se o
presente edital, que será
publicado e afixado nos termos
da Lei. Dado e passado nesta
cidade e sede da comarca de
Piracaia, aos 29 de dezembro
de 2005. Eu, Renato Soares da
Cunha, Diretor de Serviço,
digitei e subscrevi.

LAÉRCIO JOSÉ MENDES
FERREIRA FILHO

Juiz de Direito

O Programa Caravanas do
Conhecimento “Interior na
Praia” 2006 realizará o sonho
de dezenas de crianças
piracaienses, entre os dias 16
e 20 de janeiro: conhecer o
mar. 40 alunos das escolas
rurais de Piracaia, sendo 20
meninas e 20 meninos com
idade entre 9 e 11 anos terão
a oportunidade de conhecer as
praias da cidade de Itanhaém
no litoral Sul de São Paulo.

As crianças serão
acompanhadas por quatro
monitores: Márcio, Pedrinho,
Fernanda e a professora da
EMEFEI Marie Bata, Josiane, do
motorista da Prefeitura
Municipal Oswaldo e do policial
militar França.

Um dos principais objetivos
do Programa é permitir que os
alunos da rede pública de
ensino tenham acesso a
ambientes diferentes.

O Programa Interior na Praia
é uma parceria entre a Prefeitura
Municipal e o CEPAM (Centro
de Estudos e Pesquisas de
Administração Municipal).

Interior na praia
Alunos de Piracaia participam do

Programa “Interior na Praia”

Fonte: Assessoria de Imprensa
da Prefeitura Munic. de Piracaia

VALFRAN VÍDEO HOME LTDA-ME

Comércio de Fitas de Vídeo e
DVDs

R. Alexandrina Pereira Novaes, 245
São Paulo-SP -Tel.: 6911-7587

Rua Marechal Deodoro, 126 – Sala 4
Piracaia-SP

Tel: 4036 -6779  / 7397-7730

 ESPAÇO INTERAÇÃO
  Psicóloga

Marilda Ap. Maffei Munhoz
CRP- 06/44886-2
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Política

Enviar curriculo p/ marcelo@kek.com.br
Tel: 4036-7912 (Marcelo)

PRECISA-SE
 * ½ Oficial Ferramenteiro ou
     Ferramenteiro
* Torneiro CNC e/ou Mecânico

Ambos com experiência

VENDO: Maquinários
Completos de Lanchonete:

(porteira fechada)

Tratar com Valmir - Tel: 4036-6107
(horário comercial)

PIRACAIA - IMÓVEL COM./RES.

Tel: 4036-7080 / 9593-1051 - Neide

2.819 m2 Terreno, 130m2 A.C. (constru-
ção nova) prox. ao centro, no asfalto,

com rio nos fundos. R$ 110 mil

VENDE-SE
Três máquinas de marcenaria

Lixadeira, Serra Circular e Desempenadeira

Tratar com Stefan - Tel: 4036-4652

PRECISA-SE

Tratar com Maria:
Tels: 4036-6306 ou 4036-3808

Costureira com Prática
(overloquista)

PRECISA-SE
VENDEDOR DE SORVETE

(temos carrinho)
SORVETERIA SABOR DE MINAS
R. São João Batista, 135 - V. Pires

4036 -6898

CLASSIFICADOS

QUER VENDER,
COMPRAR,

CONTRATAR?

ANUNCIE AQUI
4 0 3 6 - 6 3 5 0

VALFRAN ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL
• Abertura - Alteração - Encerramento de Empresas

• Assessoria Contábil, Fiscal e Trabalhista

Av. do Oratório, 3022 – São Paulo-SP - Tel.: 6104-5432

O presidente Luis Inacio
Lula da Silva sancionou lei que
regulamenta a transferência
integral do Imposto Territorial
Rural (ITR) para os municípios
e o Distrito Federal. A lei,
segundo o presidente Lula, vai
permitir que as cidades
brasileiras sejam cada vez mais
“independentes do governo federal e
estadual, e que eles possam elaborar
as suas próprias formas de
ar recadação”. Cerca de 40
prefeitos participaram da
solenidade de assinatura da lei,
no Palácio do Planalto.

 Pela lei, para ter direito a
100% da arrecadação do Imposto

Lula sanciona lei que regulamenta transferência
imposto rural para municípios

Territorial Rural, o município terá
que assumir a responsabilidade
pela fiscalização e cobrança do
ITR (atribuídas hoje à União), por
intermédio de convênio firmado
com a Secretaria da Receita
Federal. Aqueles que não fizerem
essa opção, terão direito a apenas
50% do valor arrecadado, já que
a outra metade continuará
pertencendo à União.

Essa transferência de
responsabilidade de fiscalização
e cobrança, segundo o
presidente, será boa também para
o contribuinte que poderá ver
para onde esta indo o dinheiro
que ele está contribuído. “Ele vai

poder ver se este dinheiro está
retornando ou não como beneficio
para ele e isso também vai dotar os
prefeitos de maior responsabilidade
porque vão ter que cobrar, porque se
não cobrarem não terão o dinheiro
que existe”, destacou.

Já, para o dirigente do
Movimento dos Trabalhadores
Rurais Sem terra (MST) João Pedro
Stedile a nova lei está: “ao gosto
dos latifundiários”. Em artigo
recente, Stedile resgata a origem
do ITR, de 30 de novembro de
1964 que continha alguns
aspectos progressistas, dentre
eles, estava a criação do
mecanismo de desapropriação
pelo Estado. Acabava, portanto,

com o direito absoluto da
propriedade da terra, em vigor até
então, e estabelecia o pagamento
da terra desapropriada em títulos
do tesouro nacional, resgatáveis
ao longo de vinte anos.
“O ITR foi morto e sepultado. A
Receita Federal vai perder o controle
do cadastro e da oportunidade de
casar com as declarações do imposto
de renda. Os latifundiários estão
eufóricos, já pagavam pouco e, agora,
basta enrolar seu amigo prefeito e
pagarão menos ainda. O Incra perde
a receita que lhe vinha sendo negada,
mas estava na lei, e perde o poder de
desapropriar pelo valor declarado.
Perde a reforma agrária” lamenta
o líder do MST.

Tel: 4012-7919 - Com Michele

PRECISA-SE
  * Costureira c/ Prática em Artigos
     Esportivos: overloquista
   * Oficinas de Costura
  * Cortador de Tecido
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Acontece

Programação

GASTRONOMIA EM PIRACAIA
ONDE COMER!

HOSPEDAGEM EM PIRACAIA
ONDE FICAR!

P o u s a d aP o u s a d aP o u s a d aP o u s a d aP o u s a d a
Casa AmarelaCasa AmarelaCasa AmarelaCasa AmarelaCasa Amarela

Chalés aconchegantes, piscina,
música, atendimento VIP, ar puro

e muito verde

SEU ENCONTRO
COM A NATUREZA

Estrada Jan. Antonin Bata, s/nº -
Batatuba - Piracaia - SP

E-mail: casamarela@luanet.com.br

Fone (11) 4036-7377/4036-8014

Rod. Jan Antonin Bata, Km 85
Batatuba Piracaia

(ao lado da Pousada Casa Amarela)

Tel: (11) 4036-6285

Nascente, lugar de bem estar

Janeiro

21 - TRIO SÓ NÓS TRÊS
A formação tradicional dos ‘trios de forró’ e o solado dos
foles de oito baixos dos bailes do interior de Pernambuco
são a inspiração para o trabalho deste grupo.
O forró de pé-de-serra dos solistas de rabeca e oito baixos, o
coco, o baião, as marchas de arrasta-pé, o cavalo-marinho e
os sambas de raiz nordestina são a base do repertório que,
além das tradicionais melodias e versos daqueles que
transmitiram seus conhecimentos e sentimentos, conta
ainda com criações próprias e improvisos.
Influências - Figuras como João e Manuel Salustiano, Mané
Pitunga, Mário Prancha e Luís Paixão (rabequistas com décadas
de ‘arco’ e histórias pra contar), Biu Roque e Mestre Custódio
do maracatu Chuva de Prata, de Rio Doce, são os mestres e
os inspiram, por trazerem consigo a herança da música e da
poesia do povo pernambucano.

28 - 4 AZES E 1 DAMA

Galpão Busca Vida
ONDE JOGAR O ÓLEO DE

FRITURAS FEITAS EM CASA

   Mesmo que não façamos muitas
frituras, quando o fazemos,
jogamos o óleo na pia ou por outro
ralo, certo? Este é um dos maiores
erros que podemos cometer. Por
que fazemos isto, perguntam vocês?
Porque infelizmente ninguém nos
diz como fazer, ou não nos
i n f o r m a m o s .
    Sendo assim, o melhor que tem
a fazer é colocar os óleos utilizados
numa daquelas garrafas de plástico
(por exemplo, as garrafas pet de
refrigerantes), fechá-las e colocá-las
no lixo normal (ou seja, o
o r g â n i c o ) .

Todo lixo orgânico que
colocamos nos sacos vai para um
local onde são abertos e triados.
Assim, as nossas garrafinhas são
abertas e vazadas no local
adequado, em vez de irem
juntamente com os esgotos para
uma ETE - Estação de Tratamento
de Esgoto, e ser necessário
dispender milhares de reais a mais
para o seu tratamento.
UM LITRO DE ÓLEO,
CONTAMINA CERCA DE 1
MILHÃO DE LITROS DE
ÁGUA, o equivalente ao consumo
de uma pessoa no período de 14
anos. De nada adianta criticar os
responsáveis pela poluição da Baía
da Guanabara (RJ), rio Paraíba
(PB), etc....se não fizermos a nossa
parte.

Obs.: Passem para mais gente,
afinal é para o bem de todos.

(fonte:  SABESP)

Irmã Dulce
Autora – Mabel Velloso

Sobre a Autora: É baiana e
irmã do compositor e cantor
Caetano Velloso. Nascida em
Santo Amaro da Purificação (BA),
é poeta, escritora, letrista e
professora. Atuou como
contadora de histórias em asilos
e teatros, mostrando o valor da
oralidade e associando-a à leitura.
Publicou mais de dez livros
infanto-juvenis por diversas
editoras, entre elas Arraia Azul
(Globo, 1995) e Gilberto Gil
(Moderna, 2002).

Tema: Mabel Velloso conta a
história de Irmã Dulce, que desde
muito jovem mostrou uma
enorme preocupação com as
pessoas carentes, não se
conformando com as injustiças
sociais. Suas obras assistenciais
multiplicaram-se pela cidade de
Salvador (BA). Abriu hospital,
restaurante popular, banco de
leite materno, centro educacional
e chegou a inaugurar cinemas para
promover a cultura e o lazer entre
a população mais humilde,
angariando também fundos para
mais ações sociais. Livro
emocionante e repleto de fotos
da irmã considerada a santa da
Bahia. Este livro conta a história
de uma mulher delicadamente
frágil, que possuía uma poderosa
fé e força de vontade.

Categoria – Não Ficção
Editora – Miriam Gabbai –

Instituto Callis – São Paulo (SP)
– 48 páginas

Preço: R$ 18,00

Quantos livros você leu no
ano passado? E neste ano?

Nenhum? Por que não
começar por este?

Vamos ler?
Fernando Salles Frota
recomenda a obra:

Meio-Ambiente

Compre seu ingresso antecipado no jornal Piracaia Hoje, com
Ademir - TELS: 4036-6350 ou 9103-7749

FEVEREIRO
ABRIREMOS  TODAS AS SEXTAS COM BANDAS REGIONAIS

03 - TRILHOS URBANOS
04 - VENTANIA (Ingresso antecipado R$ 10,00)
10 - CANGACEIROS DO FORREGGAE
11 - ROTA 69
17 - JONAS
18 - JUMBO ELECKTRO

P o u s a d aP o u s a d aP o u s a d aP o u s a d aP o u s a d a
Casa AmarelaCasa AmarelaCasa AmarelaCasa AmarelaCasa Amarela

Promoção:
A cada 10 Marmitex, uma é grátis.

Aos Sábados - Churrasco

R. Sebastião de Almeida Barros,
210 Centro - Piracaia

SELF SERVICE
Por peso ou por

pessoa

DISK MARMITEX: 4036-7864
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Prefeitura de Joanópolis dobra o
valor do ITBI

Sexta-feira 13! Quem tem medo?

A aprovação da Lei Orçamentária deste
ano veio recheada com aumentos como
os valores venais dos imóveis e o Imposto
Sobre Transmissão de Bens Imóveis-ITBI
que duplicou. Isto é, passou de 2 para 4%.
Com o aumento, Joanópolis figura entre
as cidades com o ITBI mais caro do estado.

O proprietário vai sentir o aumento na
hora da transação imobiliária. Quando for
transferir a escritura, além de arcar com as
altas taxas dos serviços de cartório e

registro de imóveis, vão desembolsar 4%
sobre o valor da escritura ou o valor venal.

O vereador Genyson Pereira Farias
(Zoca), um dos contrários ao aumento, fez
um levantamento e constatou que as
demais cidades da região, em sua maioria,
têm taxas menores de ITBI. Piracaia tem
hoje a alíquota em 3%,  Mairiporã 1,5% e
grande maioria dos municípios mantém
2%. “Havia uma proposta com três emendas
que destinavam 9% da arrecadação para

Logo no primeiro mês (janeiro que
possui este nome em homenagem ao deus
romano Jano – deus dos inícios e da
primeira hora do dia) temos uma SEXTA
FEIRA TREZE, tida como agourenta, dia
de azar ou propícia para magias e vários
rituais esotéricos. Estes receios possuem
seus motivos e origens; o pesquisador
Mommsen informa que muito antes de
Cristo na Roma Antiga, nenhum Decreto
era assinado no dia 13. Hesíodo, no século
VII a.C. aconselhava que nada deveria ser
plantado nos dias 13. Segundo Elifas Levi
o antigo símbolo israelita relativo à morte
era o treze, devido ao desdobramento da
família de Josef  em duas tribos, formando
assim 13 tribos, achavam-se nesta ocasião
treze convivas na primeira Páscoa Israelita,
na terra prometida, isto é, treze tribos na
partilha da seara de Canaã. Uma dessas
tribos foi exterminada e foi a de Benjamin
o mais moço dos filhos de Jacó. Daí veio a
tradição que quando se acham treze à mesa
o mais moço deve morrer muito cedo.
Outros acreditam que quem sair primeiro
morrerá logo. Coincidentemente na Santa
Ceia sentaram-se à mesa além de Cristo,
doze apóstolos, um deles saiu para cometer
traição e depois se suicidou.  Acredita-se

que Jesus foi crucificado numa sexta-feira
treze.

Juntando com as superstições romanas,
judaicas e cristãs o dia foi ganhando fama
de aziago. Para piorar a situação as tropas
do Rei Dom Sebastião Rei de Portugal foi
dizimada em Alcácer Quibir em 13 de
agosto. Na Europa este número era tão
azarado que muitos hotéis e navios não
tinham quarto com este número, existia o
12 e o 12-A e depois o 14, mesmo aviões
chegaram a ter suas poltronas numeradas
sem o referido número.

O historiador Will Durant no livro
Nossa Herança Oriental (História da
Civilização I 1963), afirma que “o ato de
contar nasceu dos dedos e daí o sistema
decimal. Quando a idéia do “doze”
apareceu, esse número tornou-se  favorito
porque era agradavelmente divisível por
cinco dos primeiros seis dígitos – e nasceu
o sistema duodecimal que obstinadamente
sobrevive nas medidas inglesas: doze
meses para o ano, doze dinheiros no xelim,
doze unidades na dúzia, doze dúzias na
grosa, doze polegadas no pé.  Já o  “treze”
se recusava a ser dividido e tornou-se  mal
visto para sempre”.

Outros acreditam que o próprio número
é remédio para ele mesmo, tanto que
muitos amuletos são gravados com o 13
(anéis, figas, pulseiras). Pessoas nascidas no
dia treze são consideradas pessoas de
sorte, todavia, quando alguém é meio fora
do normal, dizem que o sujeito é treze.

A questão de sorte e azar é muito relativa.
Colombo partiu numa sexta-feira treze de
agosto, ele teve sorte em descobrir a América,
sendo este fato o grande azar dos índios que
aqui viviam.

De acordo com as crendices locais, para
neutralizar a sexta-feira treze deve-se
levantar com o pé direito, somente sair de
casa pela porta dos fundos, usar roupas
brancas, colocar um galhinho de arruda na
orelha e bater na madeira três vezes.

Independente de acreditar ou não,
aproveito esta sexta-feira treze para desejar
a todos um Feliz 2006 e Boa Sorte!!

Turismo, 9% para o Esporte e 9% para
Agricultura (criação de viveiro de mudas). O
prefeito fez com que retirassem as emendas,
permanecendo apenas a da Agricultura. Desta
forma votei contra o projeto de aumento e a favor
apenas da emenda”, afirmou Zoca. O projeto
foi aprovado por 6 votos contra 3. Além
de Zoca votaram contra Ary Ap. de
Oliveira e Gilmar Benedito Gonçalves.

Professor Valter Cassalho
Associação Brasileira de Folclore

JOANÓPOLIS HOJE
ANUNCIE

4 0 3 6 - 6 3 5 0
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Projeto Estação Verão tem programação variada

Campeonato Regional de Futsal
De 16 de janeiro a 03 de

fevereiro acontece no Centro
Esportivo Municipal, o
Campeonato Regional de
Futsal, serão 16 equipes
convidadas a participarem do
Campeonato.

Os jogos serão de 2a a 6a feira,
a partir das 20h, no Centro

Esportivo, na quadra II, sendo
dois jogos por noite.

Serão premiados os quatro
primeiros colocados.

Informações sobre o
campeonato regional de Futsal
podem ser obtidas pelo:
4 0 3 6 . 6 6 3 1 .

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO:

Natação I (7 a 9 anos) – quarta e
sexta-feira, às 14 horas.

Natação II (10 a 14 anos) – quarta
e sexta-feira, às 15 horas.

Natação III (15 a 18 anos) – terça
a sexta-feira, às 9 horas.

Natação IV (12 a 14 anos) – terça
a sexta-feira, às 10 horas.

Natação V (9 a 11 anos) – terça a
sexta-feira, às 10 horas.

Natação VI (Adulto)– quarta e
sexta-feira, às 18 horas.

Basquete I (7 a 12 anos) – segunda,
quarta e sexta-feira, às 8 horas, na
quadra I.

Basquete II (13 a 16 anos) –
segunda, quarta e sexta-feira, às 14
horas, na quadra I.

Basquete III (livre) – segunda,
quarta e sexta-feira, às 19 horas, na
quadra I.

Voleibol I (10 a 12 anos) - terça e
quinta-feira, às 14 horas, na quadra
I, com o prof. Oriel.

O projeto “Estação Verão”, organizado pela Divisão de Esportes e Lazer da Prefeitura Municipal de Piracaia, está
com uma programação bem variada. Há atividades para todas as idades e gostos. O objetivo é estimular a prática de

atividades físicas voltadas ao desporto, lazer e recreação. Os profissionais irão oferecer às crianças, jovens e todos
aqueles que tiverem interesse a oportunidade para a socialização, experiência corporal e incentivo à prática de

atividades.

Voleibol II (13 a 15 anos) - terça e
quinta-feira, às 15 horas, na quadra
I, com o prof. Oriel.

Voleibol III (Fem. Juven.) - terça
e quinta-feira, às 18 horas, na quadra
I, com o prof. Oriel.

Voleibol IV (Masc. Juven.) - terça
e quinta-feira, às 20 horas, na quadra
I.

Futsal I (7 a 9 anos) – terça e
quinta-feira, às 08 horas, na quadra
II.

Futsal II (10  a 12 anos) – terça e
quinta-feira, às 09 horas, na quadra
II.

Futsal III (13 a 15 anos) – terça e
quinta-feira, às 10 horas, na quadra
II.

Futsal IV (10 a 12 anos) – segunda
e sexta-feira, às 14 horas, nas
quadras I e II.

Futsal V (13 a 15 anos) – segunda
e sexta-feira, às 15 horas, nas
quadras I e II.

Futsal VI (Feminino) – segunda e
sexta-feira, às 18 horas, nas quadras
I e II.

Tênis de mesa (livre) – segunda e
sexta-feira, de manhã e à tarde.

Street Ball (livre) – dia 25 de
fevereiro, às 8 horas.

Voleibol/dupla (livre) – dias 11 e
12 de fevereiro, às 09 horas.

Torneio regional de Futsal de 16
de janeiro a 03 de fevereiro, às 20h;

Revoada de Pipa - dia 19 de
fevereiro, às 9 horas.

Campeonato Paulista de Caiaque
Pólo, dia 12 de março, às 8 horas.

Treeking/Rapel, dia 12 de março
às 9 horas;

Passeio de Bike, dia 26 de março

às 9 horas;

Mergulho livre, dias 01, 03, 08 e
10 de fevereiro, às 19h.

Duaton, dia 1º de Abril às 9 horas.

   As inscrições para as atividades
podem ser feitas, em janeiro, no
Centro Esportivo Municipal (av.
Francisco Gonçalves Bueno), ou
pelo telefone 4 0 3 6 - 6 6 3 1 .

   Obs.: 1) A Programação e os
horários podem sofrer alterações;
2) As atividades serão no Centro
Esportivo Municipal.

Acesse  o       site

Fonte: Assessoria de Imprensa da Prefeitura
Municipal de Piracaia

Academia de Resultados AulasCor p o r a l l eCo r p o r a l l eCo r p o r a l l eCo r p o r a l l eCo r p o r a l l e
Musculação - Ginástica - Lutas

Hidroginástica - Natação (já inaugurada a nova piscina)

Rua José Siqueira Bueno 235 - Vila Elza - Piracaia-SP - Tel.: 4036-7847
R. São João Batista, 135 - V. Pires

Fone: 4036-6898

Aceitamos encomendas
para festas em geral

SORVETERIA
SABOR DE MINAS


