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Editais

NOVO TELEFONE

Comunicado

A empresa FERNANDES DOS SANTOS,
localizada na Estrada Guaxinduva s/n,
Sítio Ditinho Buava – Bairro Guaxinduva,
cep.: 12960-000, no município de Nazaré
Paulista-SP, inscrita no CNPJ sob n.
08.291.173/0001-18, e IE sob n.
472.068.644.117, comunica o extravio
dos seguintes documentos fiscais: 01
Talão de Nota Fiscal do Produtor do No
000451 a 000500, totalmente em branco,
não se responsabilizando pelo uso

indevido das mesmas.

PROCESSO Nº 773/03 – USUCAPIÃO
– EDITAL DE CITAÇÃO DE TERCEIROS
AUSENTES, INCERTOS E
DESCONHECIDOS – PRAZO: 30 DIAS
– 1ª VARA JUDICIAL DA COMARCA DE
PIRACAIA/SP. O Doutor RODRIGO
SETTE CARVALHO, MM Juiz Substituto
em exercício na 1ª Vara Judicial da
Comarca de Piracaia/SP, FAZ SABER
a todos quantos o presente edital virem
ou dele conhecimento tiverem, bem
como todos os demais interessados
incertos e desconhecidos, inclusive seus
respectivos cônjuges, se casados forem,
que tramita perante este Juízo a Ação
de Usucapião nº 773/03, proposta por
JOSÉ MARIANO DA SILVA e sua mulher
MARIA DE LOURDES DA SILVA,
referente ao imóvel no bairro da Lagoa,
com área total de 11,9996ha, subdividida
em duas glebas, no município de
Joanópolis/SP – Comarca de Piracaia –
SP., confrontando com terras de:
Prefeitura Municipal da Estância
Turística de Joanópolis/SP; Companhia
de Saneamento Básico do Estado de
São Paulo (SABESP); Daisy Fugie
Takasawa; João Moraes; Maier Leme
Lamberti; Jorgina Mariano da Silva e
Amadeu Mariano da Silva, 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, 23 de junho
de 2008.
Dr. Rodrigo Sette Carvalho - Juiz
Substituto

Edital para intimação da executada ANA MARIA RODRIGUES DE MELLO PIRES, do
prazo para opor embargos à execução, nos autos do Processo referente Execução de
Titulo Judicial nº 388/05 da 1ª Vara Cível da Comarca de Piracaia- São Paulo, que Enéas
Granado Pinto move contra  ANA MARIA RODRIGUES DE MELLO PIRES. A Doutora,
LUCIANA NETTO RIGONI, MMa. Juiza Substituta em exercício na 1ª Vara Judicial da
Comarca de Piracaia-SP., FAZ SABER a todos quantos o presente edital virem ou dele
conhecimento tiverem, em especial a executada ANA MARIA RODRIGUES DE MELLO
PIRES, E SEU MARIDO JOSE PIRES, por todo o teor do auto de penhora do imóvel
descrito na matrícula 9.922, livro 2 do Cartório de Registro de Imóveis de Piracaia e do
prazo para opor embargos à execução, nos autos da Execução nº 388/05 da 1ª Vara
Cível da Comarca de Piracaia-SP, que Enéas Granado Pinto move contra ANA MARIA
RODRIGUES DE MELLO PIRES, que é de 10(dez) dias, contados do término do prazo
deste edital. 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. Eu, Pedro Marcelo Sá de Oliveira, Escrevente
digitei. Eu,Ana Rita Rabello Buci, Diretora de Serviço, conferi e subscrevi. LUCIANA
NETTO RIGONI - Juíza Substituta.

   Faleceu em 25 de julho de 2008
Thereza de Oliveira Pinheiro. A
família agradece aos parentes e amigos
que estiveram presentes no velório e
sepultamento. E, aos funcionários da
Santa Casa de Piracaia pelo
atendimento prestado.

Agradecimento

A Excelentíssima Senhora Doutora Luciana Netto Rigoni, MM. Juíza Substituta da 1ª Vara
da Comarca de Piracaia-SP., na forma da Lei, etc... FAZ SABER, a todos quantos o
presente edital virem e dele conhecimento tiverem, que na ação de n.º 890/04 - Interdição,
requerida por ELIANA APARECIDA TORRES em face de DAGOBERTO DA SILVA TORRES,
que se processam perante este Juízo e Cartório Judicial que, por sentença proferida em
09 de maio de 2.008 que segue à frente resumida,  DECLAROU A INTERDIÇÃO DE
DAGOBERTO DA SILVA TORRES. Resumo da sentença:- “...Isto posto, acolho o pedido
inicial, e decreto a interdição de Dagoberto da Silva Torres, com fundamento no art. 3º, II,
do CC, nomeando como sua curadora a autora da presente ação, Eliana Aparecida
Torres. A presente sentença deverá ser inscrita no Registro Civil no livro próprio (arts. 92
e 93 da Lei nº 6.015/73), publicando-se-a pela imprensa local e pelo órgão oficial por
três vezes, com intervalos de 10 (dez) dias, constando do edital os nomes do interdito e
do curador, a causa da interdição e os limites da curatela, tudo na forma do art. 1.184 do
CPC...”. E, para que a referida sentença produza seus devidos e legais efeitos, chegue
ao conhecimento dos interessados e ninguém possa alegar ignorância, manda expedir
o presente Edital, que será afixado no local de costume e publicado pela imprensa
oficial por 3(três) vezes, com intervalo de 10(dez) dias, na forma do artigo 1.184 do CPC.
Eu (a) Pedro Marcelo Sá de Oliveira, Escrevente, digitei. Eu,(a) Renato Soares da Cunha,
Diretor de Serviço, conferi e subscrevi.(a). Luciana Netto Rigoni - Juíza Substituta

Medidas consideradas polêmicas e
drásticas têm sido tomadas pelas
autoridades para tentar solucionar ou
minimizar alguns problemas. Primeiro
foi a chamada ‘Lei Seca’, que proíbe
o motorista de dirigir sobre efeito do
álcool, em todo território nacional.
Agora, a capital paulista estabeleceu o
rodízio para caminhões, seguindo os
mesmos critérios para circulação de
veículos particulares, com objetivo de
reduzir o trânsito caótico da cidade.

A ‘Lei Seca’ gerou protestos,
sobretudo dos bares, restaurantes e
lanchonetes que sentem sensivelmente
a queda das vendas de bebidas
alcoólicas. No entanto, em pouco
tempo, o resultado positivo já pode
ser observado na redução de acidentes
e, conseqüentemente, na queda de
atendimentos de emergência nos
pronto-socorros. O que só reforça a
tese de que bebida e volante não
combinam. A propósito, muitos
comerciantes estão criando alternativas
para que o freguês possa tomar sua
bebidinha e voltar para casa em
segurança e longe da direção.
Alugando carros, por exemplo, que
deixam o cliente em casa. É a
criatividade em ação.

E, a medida posta em prática no
início da semana (28/6), proibindo a
circulação de caminhões pelo centro
da cidade, em horários determinados,
também já começou a surtir efeitos
positivos com a redução do trânsito
na capital. Sem dúvida os caminhões
movimentam a economia de qualquer
país, mas vão ter que se adaptar às
novas regras. Mas, o monstruoso
trânsito paulistano faz com que o
cidadão perca horas preciosas em
engarrafamentos, gerando grande
desperdício de tempo na cidade que
não pára.

Há problemas, sim, mas com
vontade política, as soluções
aparecem.

O Excelentíssimo Senhor Doutor André Gonçalves Souza, MM Juiz de Direito da 2ª Vara da Comarca
de Piracaia-SP., na forma da Lei, etc...  FAZ SABER, a todos quantos o presente edital virem e dele
conhecimento tiverem, que na ação de n.º 1018/06- Interdição, requerido por Vera Lucia de Oliveira
em face de Lazaro Gonçalves Leite, que se processam perante este Juízo e Cartório Judicial que, por
sentença proferida em 12 de março de 2008, que segue à frente resumida,  DECLAROU A
INTERDIÇÃO DE LAZARO GONÇALVES LEITE. Resumo da sentença:- “...Ante o exposto,
decreto a interdição de LAZARO GONÇALVES LEITE, declarando-a absolutamente incapaz de
exercer pessoalmente os atos da vida civil, na forma do artigo 3zº, II, do Código Civil, e , de acordo
com o artigo 1775 do Código Civil, nomeio-lhe  curadora a requerente.  Em obediência ao disposto no
artigo 1184 do Código de Processo Civil e no artigo 9º, III, do Código Civil, inscreva-se a presente no
Rgistro Civil e publique-se na imprensa local e no Órgão Oficial, 3 (três) vezes, com intervalo de 10
dias.P.R.I ...”. E, para que a referida sentença produza seus devidos e legais efeitos, chegue ao
conhecimento dos interessados e ninguém possa alegar ignorância, manda expedir o presente Edital,
que será afixado no local de costume e publicado pela imprensa oficial por 3(três) vezes, com
intervalo de 10(dez) dias, na forma do artigo 1.184 do CPC. Eu (a) Yara Mutti F. de Morais, Oficial
Maior, digitei. Eu,(a) Suzana M. P. F. Cardoso, Diretora de Serviço , conferi e subscrevi.(a). ANDRÉ

GONÇALVES SOUZA(a) MM.Juiz de Direito

O Excelentíssimo Senhor Doutor André Gonçalves Souza, MMº Juiz de Direito da 2ª Vara da Comarca
de Piracaia-SP., na forma da Lei, etc... FAZ SABER, a todos quantos o presente edital virem e dele
conhecimento tiverem, que na ação de n.º 831/06- Interdição, requerido por Davi Aparecido Pereira
Serpa  em face de Daniel Aparecido Pereira Serpa, que se processou perante este Juízo e Cartório
Judicial que, por sentença proferida em 31 de janeiro de 2008, que segue à frente resumida,  DECLAROU
A INTERDIÇÃO DE DANIEL APARECIDO PEREIRA SERPA, brasileiro, solteiro, maior, R.G. nº 38.082.179-
5, residente e domiciliado à Rua Felisbina Dias Ribeiro, nº 386, Joanópolis-SP.. Resumo da sentença:-
“...Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado e decreto a interdição do requerido
DANIEL APARECIDO PEREIRA SERPA, declarando-o absolutamente incapaz de exercer pessoalmente
os atos da vida civil, na forma do artigo 3º, II, do Código Civil, e, de acordo com o artigo 1775, § do
Código Civil, nomeio-lhe o requerente como seu curador definitivo...”. E, para que a referida sentença
produza seus devidos e legais efeitos, chegue ao conhecimento dos interessados e ninguém possa
alegar ignorância, manda expedir o presente Edital, que será afixado no local de costume e publicado
pela imprensa oficial por 3(três) vezes, com intervalo de 10(dez) dias, na forma do artigo 1.184 do CPC.
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 Meninos de Rua
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Direitos

Guarda Compartilhada: responsabilidade dividida
   O Congresso Nacional aprovou e
o presidente Luis Inacio Lula da Silva
sancionou, em junho, o projeto que
institui a Guarda Compartilhada dos
filhos de pais separados. O Jornal
Piracaia Hoje conversou com o juiz
de direito da 2a Vara da Comarca de
Piracaia e da Vara da Infância e
Juventude André Gonçalves Souza
(foto) que falou sobre o assunto.
   A guarda compartilhada, segundo
a dra. Deirde Neiva, em artigo
publicado em 2002: “almeja assegurar
o interesse do menor, com o fim de protegê-
lo, e permitir o seu desenvolvimento e a
sua estabilidade emocional, tornando-o
apto à formação equilibrada de sua
personalidade. Busca-se diversificar as
influências que atuam amiúde na criança,
ampliando o seu espectro de
desenvolvimento físico e moral, a qualidade
de suas relações afetivas e a sua inserção
no grupo social. Busca-se, com efeito, a
completa e a eficiente formação sócio-
psicológica, ambiental, afetiva, espiritual
e educacional do menor cuja guarda se
compartilha”.

Piracaia Hoje: O que é a guarda
compartilhada?
André G. Souza: A situação da
guarda é a seguinte: quando os pais/
casais estão juntos, a administração
da situação dos filhos é feita de forma
compartilhada. O grande problema
da família é quando ocorre a
separação do casal e, quando tem
filhos envolvidos, é necessário decidir
a quem vai competir a guarda desses
e qual será o outro cônjuge/genitor
que vai ter o direito de visita e de
fiscalização.

  A situação que hoje existe no
Código Civil é que quando há
separação de casais, os filhos ficam
sob a guarda de um dos genitores
enquanto o outro tem a função de
fiscalizar se a guarda está sendo bem
feita. No caso da Guarda
Compartilhada a situação vai
modificar um pouco porque existe a
possibilidade de o juiz definir a guarda
para ambos os cônjuges. Hoje a
criança mora com o genitor que
detém a guarda, a residência dela é
do genitor. E outro tem a função de
colaborar no sustento dela. Isto é
chamada de pensão alimentícia.
Numa situação de guarda
compartilhada, ambos detém a
administração dos filhos. Trata-se de
uma situação que, se houver acordo
dos cônjuges, é o melhor caminho,
porque a criança pode ficar um dia
na casa do pai, outro na casa da mãe
e ambos vão ter a administração dos
cuidados dos filhos. Não vai ter um
que é o guardião, ambos são
responsáveis.

Piracaia Hoje: Como fica a pensão
nesse caso?
AGS: Entendo que numa situação
como esta, o simples fato de existir a
guarda compartilhada não vai
desobrigar os cônjuges de pagar a
pensão. Pode haver uma adequação,
tendo em vista o período com que
cada filho fica com os pais.
  Por exemplo, se um dos pais ficar
com filho durante maior tempo,
logicamente que o outro vai
colaborar com uma parcela maior. A
guarda compartilhada é muito ampla,

existe uma maior elasticidade para se
definir. Tanto pode não haver a
necessidade de pensão, o filho pode
ficar um dia na casa de um e outro
dia na casa do outro, quanto pode
ficar três dias seguidos na casa de um
e só finais de semana na casa do
outro. Aí, haveria necessidade de um
pensionamento. Mas, vai depender
de cada caso concreto.

Piracaia Hoje: Com quem a
criança vai morar?
AGS: A Guarda Compartilhada, na
minha opinião, é muito interessante
quando se trata de adolescente,
porque ele tem uma certa liberdade,
pode um dia com a mãe e outro dia
na casa do pai. Há uma liberdade
maior do adolescente que,
espontaneamente vai permanecer na
companhia de um dos cônjuges que
ele escolher. Mas, quando se trata de
crianças, que talvez essa não tenha
independência e autonomia  para
decidir, aí há necessidade de se
estabelecer qual o período vai ficar
com cada cônjuge. Eu considero que
a Guarda Compartilhada, para dar
certo, tem que ter como pressuposto
o relacionamento amigável dos pais.
Se houver relação conturbada fica
inviável. Ela pode ser pedida, mas

não pode ser definida, em caso de
conflito grave entre os dois.
Piracaia Hoje: E quando não há
acordo?
AGS: A princípio é facultativo ao juiz
definir a Guarda. Mas, caso entenda
que os pais não vão estar de acordo,
ele pode definir a situação do jeito
que existe hoje, um dos pais fica com
a guarda e outro com obrigação da
pensão e fiscalização. Os dois
sistemas vão coexistir. O que a lei
alterou foi a criação de mais um
sistema de guarda.

Piracaia Hoje: Quais os pontos
positivos e negativos da nova lei?
AGS:  Positivo: quando os pais estão
de pleno acordo, a criança vai viver
uma situação como se eles não
estivessem separados. Ela vai ter
contato diário com cada um dos pais,
vai receber a orientação de ambos
cotidianamente. Talvez não fique tão
prejudicada como no sistema atual,
pelo menos no tratamento com a
criança e o adolescente. O contato
permanente com ambos é o ponto
positivo maior. Negativo – talvez a
criança de tenra idade não vai ter uma
sensação de residência fixa, vai ter,
talvez dificuldade de compreender.
Pois ela fica uma semana na casa de
um, outra na casa do outro, então ela
acaba não tendo a segurança de que
“esta aqui é minha casa”. Pode criar
uma situação de instabilidade que
pode até vir a gerar consequências no
desenvolvimento da personalidade. O
adolescente encararia melhor esta
situação.
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Cutura

ADVOGADA

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

Tels: (11) 4036-7950 / 7131- 4471

Cível, Comercial e Consultoria em geral

Lya Cinelli Barros R. Raggio

Rua Sebastião Almeida Barros, 90
Centro - Piracaia

 ESPAÇO INTERAÇÃO
   Psicóloga

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

Fones: 4036-4747 / 7397-7730

Inglês para expandir
seu mundo!

Matrículas Abertas!

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

Rua São Geraldo, 194 – Centro - Bom Jesus dos
Perdões-SP. - Tel: 4891–1039

Nazaré é campeã do Concurso
de Fanfarras e Bandas

Começa dia 8 de agosto a 9ª
Gincana da Solidariedade. O evento
é promovido pela Rede Vanguarda,
numa ação conjunta entre escolas,
diretores, professores, televisão e
comunidade. Piracaia vai participar
através da EMEF Santo Antonio da
Cachoeira, convidada pela
representante de Atibaia, a Escola
Internacional Preparando Gerações.

A Escola Internacional foi
convidada pela Vanguarda para
representar Atibaia. A mesma,
envolveu doze escolas de cidades
vizinhas e cada uma delas indica, no
mínimo, seis entidades assistenciais
a serem beneficiadas.

Ao colaborar e participar desta
Gincana, o que for arrecadado em
Piracaia será destinado para: Creche
Santo Antonio da Cachoeira, Santa
Casa de Misericórdia, ABEELD,
Desafio Jovem Peniel, Lar São
Vicente de Paulo, Instituto
Profissionalizante Santo Antonio da
Cachoeira, APAE e Bezerra de
Menezes.

Gincana da

Solidariedade
Em oito anos de evento foram

arrecadados, 1 milhão, 289 mil

quilos de alimentos, doados para

mais de 600 entidades

assistenciais.

Em 2007, a Gincana da

Solidariedade foi reconhecida pela
comunidade, por mais um ano, como
o maior evento de solidariedade e
responsabilidade social da região. Só

na última edição, foram 77 toneladas
de arroz, 42 toneladas de feijão e 61
toneladas de açúcar – um total de 180
toneladas de alimentos.

Um exemplo de garra da
comunidade e das escolas
participantes que através de muita
diversão, brincadeiras de gincanas,
shows artísticos, e principalmente
comprometimento lutam em prol das
entidades.

Serão disputadas 7 etapas, com a
abertura prevista para o dia 8 de
agosto e final para 27 de setembro.
Em agosto será arrecadado arroz e
feijão e, em setembro, açúcar. Das
duas primeiras chaves, classificam-se
duas cidades com a maior pontuação
somando as etapas arroz e feijão. A
cidade que obtiver a maior
pontuação, somando a arrecadação e
pontos ganhos na gincana entre
alunos, será a campeã.

Atibaia participa na chave com
São José dos Campos, Jacareí e
Bragança Paulista.

Uma brincadeira que alimenta de verdade
Piracaia promoveu no dia 20/7 o 1o

Concurso de Fanfarras e Bandas. O
evento, intitulado de Música nas

Montanhas teve a participação de mil
pessoas, aproximadamente, com as
corporações, maestros e coreógrafos e
um público estimado de cinco mil
pessoas compareceu ao evento. A grande
vencedora foi a Fanfarra Municipal de
Nazaré Paulista.

Participaram do Concurso: A Banda
Sinfônica Municipal de Piracaia, que fez
a abertura oficial com o hino Nacional,
a Fanfarra Municipal Marie Bata, Banda
Marcial Municipal de Piracaia,
FAMIBRA – Fanfarra Municipal Ivan
Brasil de Guararema, Fanfarra Municipal
de Nazaré Paulista, Fanfarra Mirim de

Atibaia – FAMINHA, Banda Marcial
Prof. Antonio José Leite da Vila Amália
em São Paulo, Banda Marcial do Serviço
Municipal de Promoção ao menor de
Arujá–SP, Fanfarra do Colégio Pinheiro–
SP, FANFACALI – Fanfarra Cásper
Líbero de Bragança Paulista, Banda
Marcial da Juventude de Sertãozinho,
Banda Marcial João de Deus Cardoso
de Melo de São Paulo, Banda de
Percussão de Atibaia, Banda Marcial do
Colégio Progresso de Guarulhos e
FAMA – Fanfarra Municipal de Atibaia.

Classificação geral: 1º lugar -
Fanfarra Municipal de Nazaré Paulista;
2º - FANFACALI - Fanfarra Cásper
Líbero e, 3º Fanfarra do Colégio
Pinheiro.

Av. Dr. Valentin Del Nero, 287
(em frente ao campo do Atlético)

Toda Iinha de Genéricos
Descontos Especiais para

Aposentados

DISQUE ENTREGAS

 4036-7190
Aberto diariamente das 8 às 22 horas
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Educação

Havia um cego sentado na calçada
em Paris, com um boné a seus pés e
um pedaço de madeira que, escrito
com giz branco, dizia:

“Por favor, ajude-me, sou cego”.
Um publicitário, da área de criação,
que passava em frente a ele, parou
e viu umas poucas moedas no boné.
Sem pedir licença, pegou o cartaz,
virou-o, pegou o  giz e escreveu
outro anúncio. Voltou a colocar o
pedaço de madeira aos pés do cego
e foi embora.

Pela tarde o publicitário voltou a
passar em frente ao cego que pedia
esmola. Agora, o seu boné estava

cheio de notas e moedas.
O cego reconheceu as pisadas e

lhe perguntou se havia sido ele
quem reescreveu seu cartaz,
sobretudo querendo saber o que
havia escrito ali.

O publicitário  respondeu:
“ Nada que não esteja de acordo

com o seu anúncio, mas com outras
palavras”. Sorriu e continuou seu
caminho.

O cego nunca soube, mas seu
novo cartaz dizia:

Hoje é primavera em Paris, eu

não posso vê-la.

O Cego e o Publicitário
QUER VENDER? APRENDA A DIVULGAR

Estão abertas as inscrições para o
Mais Energia, programa de estágio e
trainee da Elektro, empresa
distribuidora de energia elétrica para
223 cidades no Estado de São Paulo e
cinco no Mato Grosso do Sul. Os
interessados em participar dos
processos de seleção devem se
inscrever por meio do site da Elektro
- www.elektro.com.br -  até o dia 6
de setembro. Ao todo, serão oferecidas
22 vagas para o programa de estágio e
cinco para o de trainee.

Os benefícios que a Elektro oferece
são: assistência médica, auxílio
alimentação, seguro de vida em grupo
e o Programa Estar Bem Elektro
(academia, acompanhamento
nutricional, acesso a atividades

culturais, entre outras ações
gratuitamente). Confira abaixo a
disponibilidade de vagas por cidades
na área de concessão da Elektro no
Estado de São Paulo.

 Andradina: Engenharia Elétrica e
Engenharia Eletrotécnica; Atibaia:
Engenharia Elétrica e Engenharia
Eletrotécnica; Campinas:
Administração de Empresas,
Biblioteconomia, Ciências
Econômicas, Direito, Engenharia
Elétrica, Engenharia Eletrotécnica,
Estatística, Pedagogia, Psicologia;
Itanhaém: Engenharia Elétrica e
Engenharia Eletrotécnica; Limeira:
Engenharia Elétrica e Engenharia
Eletrotécnica

Elektro abre inscrições para os
programas de estágio e trainee 

AUTO POSTO MACHADINHO
 DE PIRACAIA

Rua Sebastião Almeida Barros, 260
Centro - Piracaia - Fone: (11) 4036-7323

ÚNICO COM CERTIFICAÇÃO DE GARANTIA

DOS PRODUTOS VENDIDOS

Bandeira
Petrobras

A partir do segundo semestre de
2008, mais seis municípios do Estado
de São Paulo vão ter Ensino Superior
Tecnológico gratuito e de qualidade,
oferecido pelas Faculdades de
Tecnologia (Fatecs): Bragança
Paulista, Bauru, Catanduva, Franca,
Lins e Mogi das Cruzes.

A inscrição será apenas pela
internet, no período de 30 de julho

a 8 de agosto – no último dia, o
prazo vai até 14 horas. O candidato
poderá colocar como segunda opção
outro período do mesmo curso, na
mesma faculdade. Nas seis cidades
haverá Postos de Apoio para
Inscrição com computador e internet
disponíveis a quem não tem acesso à
rede.

Em Bragança Paulista as vagas
oferecidas são para os cursos de
Informática – Modalidades Gestão
Financeira e Gestão da Produção
Industrial (30 vagas à tarde e 30
noite).

O Manual do Candidato, que traz
todas as datas, normas e orientações
para o processo seletivo, estará
disponível somente no site
www.vestibularfatec.com.br .

Posto de Apoio para Inscrição:
Bragança Paulista:
Centro de Inclusão Digital
Rua Dr. Tosta, 224 – Centro

Fatec Bragança abre inscrições
para o vestibular

Fonte: Centro Paula Souza

Dia 19/7 os professores Jorge
Tamioka e Michel Zamboni Rached,
da Universidade Federal do ABC
estiveram em Piracaia, a convite do
Educafro, para falar sobre a
instalação da Universidade Federal
Bragantina.

O professor Tamioka fez uma
explanação sobre a importância e os
benefícios da instalação de uma
universidade na região. Hoje,
segundo eles, dentro do projeto de
ampliação das universidades federais,
por parte do governo, existem muitas
demandas e cinco delas são para o
Estado de São Paulo, dentre as quais,
a Universidade Federal Bragantina,
que terá, caso aprovada, sede em
Atibaia, oferecendo 1500 vagas
gratuitas para a comunidade local.

O professor Tomioka afirmou
que: “a universidade acelerará o

desenvolvimento sustentável para a Região

Bragantina, com benefícios diretos para a

comunidade, como melhoria na área

educacional, o aumento de renda e emprego,

valorização imobiliária e das atividades

comerciais”.
Para se ter uma idéia do

movimento de uma universidade, é

Região Bragantina pode ter a sua
Universidade Federal

só comparar o orçamento anual da
Prefeitura de Atibaia – em torno de
R$ 170 milhões - com o orçamento
gerado pela Unicamp - R$ 1,3 bilhão
– ou pela Universidade Federal de
São Carlos (UFscar), que é de R$ 160
milhões, e a previsão do orçamento
da Universidade Federal da Região
Bragantina está estimada em R$ 200
milhões.

O projeto de lei que cria a UF
Bragantina deve ir a votação no
Congresso Nacional e, para que a
região seja contemplada, é preciso
somar forças com todos os
movimentos, personalidades,
políticos e entidades das cidades em
torno desse grande  projeto que pode
dar novos rumos para Atibaia, B.J.
Perdões, Bragança, Itatiba, Jarinu,
Joanópolis, Morungaba, Nazaré
Paulista, Piracaia, Tuiuti e Vargem.



  06     Piracaia HOJE               01/08 a 15/08/08

Eleições 2008
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A
candidata

do PV à Prefeitura de Piracaia
inaugurou seu comitê eleitoral
dia 19/7, cercada de
correligionários e candidatos a
vereador. Durante o evento foi
distribuída uma revista com as
propostas de governo e
apresentado vídeo contando a
história de Fabiane Santiago.

Em seu discurso Fabiane
mostrou-se confiante na sua
vitória e disse estar preparada
para o desafio de governar
Piracaia: “nós acreditamos na
transformação, nós
acreditamos no futuro,
acreditamos que Piracaia pode
sorrir, pode viver, pode ser viva,

como é o nome da nossa
coligação”.

A candidata tem investido
nas visitas às casas e ao
comércio em toda a cidade para
fazer-se conhecer pelos
eleitores.

Dona Terezinha faz

campanha discreta

O comitê eleitoral de Dona
Terezinha está montado, mas
ainda não foi inaugurado.
Alguns muros já foram
pintados mas não há material
impresso nas ruas. A candidata
à reeleição tem feito visitas e
reuniões em busca de apoio.

Campanha ainda é discreta
em Piracaia

Candidatos, reservem espaço no jornal

para sua propaganda - 4036-4747

A sociedade brasileira está ameaçada numa de suas mais expressivas conquistas:
o direito à informação independente e plural, condição indispensável para a verdadeira
democracia.

O Supremo Tribunal Federal (STF) está prestes a julgar o Recurso Extraordinário
(RE) 511961 que, se aprovado, vai desregulamentar a profissão de jornalista, porque
elimina um dos seus pilares: a obrigatoriedade do diploma em Curso Superior de
Jornalismo para o seu exercício. Vai tornar possível que qualquer pessoa, mesmo a
que não tenha concluído nem o ensino fundamental, exerça as atividades jornalísticas. 

A exigência da formação superior é uma conquista histórica dos jornalistas e da
sociedade, que modificou profundamente a qualidade do Jornalismo brasileiro.

Depois de 70 anos da regulamentação da profissão e mais de 40 anos de criação
dos Cursos de Jornalismo, derrubar este requisito à prática profissional significará
retrocesso a um tempo em que o acesso ao exercício do Jornalismo dependia de
relações de apadrinhamentos e interesses outros que não o do real compromisso com
a função social da mídia.

É direito da sociedade receber informação apurada por profissionais com formação
teórica, técnica e ética, capacitados a exercer um jornalismo que efetivamente dê
visibilidade pública aos fatos, debates, versões e opiniões contemporâneas. Os
brasileiros merecem um jornalista que seja, de fato e de direito, profissional, que esteja
em constante aperfeiçoamento e que assuma responsabilidades no cumprimento de
seu papel social.

É falacioso o argumento de que a obrigatoriedade do diploma ameaça as liberdades
de expressão e de imprensa, como apregoam os que tentam derrubá-la. A profissão
regulamentada não é impedimento para que pessoas – especialistas, notáveis ou
anônimos – se expressem por meio dos veículos de comunicação. O exercício
profissional do Jornalismo é, na verdade, a garantia de que a diversidade de pensamento
e opinião presentes na sociedade esteja também presente na mídia.

A manutenção da exigência de formação de nível superior específica para o exercício
da profissão, portanto, representa um avanço no difícil equilíbrio entre interesses privados
e o direito da sociedade  à   informação livre, plural e democrática.
Não apenas a categoria dos jornalistas, mas toda a Nação perderá se o poder de
decidir quem pode ou não exercer a profissão no país ficar nas mãos destes interesses
particulares. Os brasileiros e, neste momento específico, os Ministros do STF, não
podem permitir que se volte a um período obscuro em que existiam donos absolutos e
algozes das consciências dos jornalistas e, por conseqüência, de todos os cidadãos!

Manifesto à Nação
Em defesa do Jornalismo, da Sociedade

 e da Democracia no Brasil

FENAJ – Federação Nacional dos Jornalistas
Sindicatos de Jornalistas de todo o Brasil

Messias Bento
Teixeira
vereador

Neste período, em que
comemoramos o DIA DOS

PAIS, quero dar meus
parabéns a todos aqueles

que com sacrifício
trabalham duro para

garantir a paz, a saúde e
a felicidade de sua família

e de seus filhos.
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Lazer e Meio Ambiente

Carreata reúne moradores contra construção de presídio
Sábado, 26/7, uma carreata

saindo de Nazaré Paulista, com
destino a B J Perdões, reuniu
centenas de pessoas em protesto à
construção de um presídio feminino
em B.J. dos Perdões. A manifestação
terminou no centro de Perdões.

A carreata foi organizada por
Nazaré Paulista, saindo da praça
Álvaro Guião. A primeira parada foi
na alça do Km 59 onde se juntaram
as associações do Alpes D’ouro,
Alpes de Bom Jesus e demais
participantes. A segunda parada se
deu na alça de acesso a Piracaia onde
se juntaram as associações do Marf-
II, Vale do Sol e outros manifestantes.
O grupo seguiu para o centro da
cidade de Bom Jesus dos Perdões.

No dia 30/7 houve uma reunião
para balanço do movimento e,
segundo Sergio Ferreira, uma das

decisões foi a criação de um Fórum
Permanente de Cidadania, com o
objetivo de “agregar todos os
segmentos da sociedade em torno de
discussões importantes para a região,
como a luta contra a instalação do
presídio”.

A reunião de fundação do fórum
será no dia 6/8 - Festa do Padroeiro
de B J Perdões - às 8h na Associação
Comercial de B j Perdões.

Outra boa notícia é que o
documento protocolado pelo
movimento está no DPRN-
Campinas paraavaliação dos pontos
questionados do projeto de
construção do presídio.

Acompanhe as ações e saiba os
próximos passos desse movimento:
www.presidionao.com.br

Deputado se reúne com

lideranças para impedir

presídio em Bom Jesus
 
 Mais de 40 pessoas, entre

prefeitos, lideranças políticas e
comunitárias, moradores e
empresários da Região Bragantina
estiveram reunidos na manhã de (17/
7) com o deputado estadual Paulo
Alexandre Barbosa (PSDB) para
discutir ações estratégicas com o
objetivo que o Governo do Estado
reconsidere a decisão de implantar
uma unidade prisional na cidade de
Bom Jesus dos Perdões. O encontro,
que ocorreu na Assembléia
Legislativa de São Paulo, contou com
a presença da prefeita de Piracaia,
Therezinha das Graças da Silveira
Peçanha e do prefeito de Bom Jesus
dos Perdões, Carlos Riginik Júnior.

Na ocasião, o parlamentar
reafirmou sua disposição em

Carreata de Nazaré a Perdões

Região

trabalhar para que a sociedade da
região possa estabelecer um canal de
comunicação direto com o Governo
do Estado, no intuito de sensibilizar
o Executivo para o problema. “Vamos

fazer tudo o que for possível para que o

Governo escute o clamor da população, que

é frontalmente contrária à decisão da

instalação do presídio em Bom Jesus em

razão dos prejuízos que trará para a

região”, garantiu o deputado.
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Esporte

Dia 9 de Agosto(sábado), das 8h
às 17h acontecerá a Campanha

Nacional de Vacinação para a

Família.

Neste dia deverão ser vacinadas
contra a poliomielite crianças
menores de 5 anos e adultos de 20 a
39 anos contra a Rubéola e Sarampo.
As gestantes e as mulheres que
estiverem com suspeita de gravidez
não devem receber a vacina.

A Campanha contra a Pólio tem
como objetivo manter a barreira de
proteção contra o vírus da pólio
selvagem e impedir a reintrodução do
vírus da pólio no Brasil vindo de
outros países que ainda não
conseguiram erradicar essa doença.

A Campanha contra a Rubéola
tem como objetivo a interrupção da
transmissão do vírus da Rubéola em
todo o País, em conseqüência o não
aparecimento de casos de SCR
(Síndrome da Rubéola Congênita:
quando a mulher adquire Rubéola
durante a gestação) e atingir os
grupos de adultos suscetíveis para o
Sarampo.

Não deixem de vacinar seus

filhos contra a Pólio e se vacinarem

contra Rubéola e Sarampo.

Procure o Posto de Saúde para
mais informações, ou ligue para
4036-3444 - Vigilância
Epidemiológica.

Campanha contra a Pólio e Rubéola Tabela de horários:
Equipes fixas: Centro de Saúde - 8h - 17h;
UBS Batatuba - 8h -17h; Capuava -
8h - 17h; Supermercado Nakamitsu (ro-
doviária) - 8h - 17h; Escola João de Moraes
Goes - 8h - 17h.
Equipes volantes: Volante 1: Escola dos
Cubas - 8h - 8h30; Escola Pinhal - 9h -
9h30; Garido - 9h30 - 10h; Escola da S.
Maria - 10h30 - 11h; Olaria do Borges -
13h30 - 14h; Escola do Taboão - 14h -
14h30; Escola do Barrocão - 15h - 15h30;
Volante 2: Escola Pq. dos Pinheiros - 8h -
9h; Olaria do Arpuí - 9h - 9h30; Vila Teodoro
- 9h30 - 10h; Olaria do Quin Goi - 10h30 -
11h; Olaria Clôdo/João Batista - 11h -
11h30; Vila dos Pedroso - 13h - 13h30 h;
Escola Assis Brasil - 14h - 14h30; Escola
Canedos - 15h - 17h; Volante 3: Bairro Bar-
bas - 8h - 8h30; Bairro Carás - 9h - 9h30;
Atibainha Acima - 10h - 11h; Ribeirão dos
Índios - 11h30 - 12h; Bairro do Pião - 13h30
- 15h30; Volante 4: Escola Cravorana - 8h
- 8h30; Atibainha Abaixo - 10h - 10h30; Bairro
Gonçalves - 11h - 11h30; Bairro Pião - 12h
- 14h; Birizal - 15h - 15h30; Mimis - 16h -
16h30; Volante 5: Campo de Futebol (V.
Pires) - 8h - 10h; Escola Orlando Guima-
rães (San Marino) - 10h - 11h30; Escola
Alziro Brandão (M. Verm.) - 13h30 - 15h;

Olaria do Biba/ Jota/ Santão - 15h30 - 16h.

Utilidade Pública

EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS E DE Possíveis
INTERESSADOS

PROCESSO Nº 408/00 - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - COMARCA DE
PIRACAIA - PRIMEIRA VARA.

 A Excelentíssima Senhora Doutora LUCIANA NETTO RIGONI, MMa Juíza Substituta
na 1a Vara Judicial da Comarca de Piracaia, Estado de São Paulo, na forma da lei,
etc ...
 FAZ SABER a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem
e interessar possa, que tramita pela lª Vara Cível da Comarca de Piracaia, SP, a
presente Ação Civil Pública, proposta pelo Município de Piracaia em face de RENATO
MAIOLLI e sua mulher MARIA SILVIA GOSI DO AMARAL MAIOLLI; NATALINO
PEREIRA DA SILVA e sua mulher MARLENE PEREIRA DE ALMEIDA, no qual
restou decidido, através da r. sentença de fls. 259/262 que: “Vistos ... Do exposto
JULGO PROCEDENTE a presente ação, com fundamento no artigo 269, I do Código
de Processo Civil, para condenar os requeridos a: a) exibirem os respectivos
instrumentos de alienação dos lotes nos autos, identificando cada um dos
adquirentes e a área que lhes foi negociada; b) colocarem aviso na entrada do
imóvel informando que pesa contra ele esta ação judicial questionando a legalidade
do empreendimento; c) a se absterem de promover a venda ou qualquer negócio
que envolva os lotes e de receber prestações pelos contratos já realizados; d) a se
absterem de praticar atos de parcelamento do solo; e) a restaurarem o estado
primitivo do imóvel; f) a restituírem as quantias pagas ou substituírem os lotes
negociados por outros regulares, bem como indenizarem os danos causados aos
adquirentes, a serem apurados em sede de liquidação. As obrigações de fazer
consignadas nos itens “a” e “b” deverão ser cumpridas no prazo de quinze dias,
pena de incidência de multa de R$ 65,00 por dia de atraso, conforme artigo 461 do
Código de Processo Civil. Já as obrigações de não fazer consignadas nos itens “c”
e “d” deverão ser cumpridas a partir da intimação desta sentença, pena de incidência
da mesma multa. Finalmente, a obrigação de fazer consignada no item “e” deverá
ser cumprida no prazo de 360 dias, pena de incidência ainda da mesma multa.
Vencidos, os requeridos arcarão ainda com o pagamento das custas e despesas
processuais, bem como os honorários de advogado, arbitrados por eqüidade em
10% sobre o valor da causa.” E, para que chegue ao conhecimento de todos e
ninguém possa alegar ignorância, expediu-se o presente edital, que será publicado
em jornal de grande circulação do município, a fim de dar conhecimento da real
situação fática do local e dos termos da r. sentença exeqüenda. Piracaia, 16 de
julho de 2008. Eu, (a) ____, Pedro Marcelo Sá de Oliveira, Escrevente, digitei e
subscrevi. Eu, (a) ____ Ana Rita Rabello Buci, Diretora de Serviço substituta, conferi
e subscrevi. a) LUCIANA NETTO RIGONI - Juíza Substituta

Tarifa de pedágio na Via
Dutra está mais cara

A partir da zero hora desta sexta-
feira (01/08), passam a vigorar as
novas tarifas de pedágio da Rodovia
Presidente Dutra, administrada pela
concessionária NovaDutra conforme
autorização da Agência Nacional de
Transportes Terrestres – ANTT. 

A tarifa para carros de passeio
passará de R$ 7,80 para R$ 8,50, o
que representa uma variação de
8,9%, conforme previsto no contrato
de concessão.   

Piracaia Hoje
ANUNCIE

4036-4747
redacao@piracaiahoje.com.br

Começa dia 6 de agosto a maior festa
esportiva mundial, as Olimpíadas de
Pequim. A abertura oficial está prevista
para o dia 8, às 9 horas da manhã e, o
encerramento, dia 24. Vale lembrar que
o fuso horário da China é de 11 horas
a mais, em relação a Brasília. O Brasil
fará sua estréia no futebol feminino
contra a Alemanha, dia 6. O masculino
enfrenta a Bélgica dia 7 (ambos às 6
horas da manhã. No dia oito, dia da
abertura, o Brasil compete no hipismo
e vôlei de praia.
Serão 17 dias onde estarão competindo
os maiores atletas de todo o mundo.
Serão 400 provas em 45 modalidades.
O Brasil levará a Pequim a maior
delegação da história da participação
brasileira em Jogos Olímpicos: 469
integrantes, sendo 277 atletas (132
mulheres e 145 homens), em 32
modalidades. Em Atenas 2004, o
Brasil competiu com 247 atletas, sendo
122 mulheres, em 28 modalidades.

Futebol

O Brasil é penta-campeão mundial de
futebol, mas nunca conquistou uma
medalha olímpica nesta categoria. Na
China a seleção masculina está no

Grupo C, ao lado da Bélgica, China e
Nova Zelândia. O futebol olímpico
acontece em cinco sedes: Pequim,
Qinhuangdao, Shenyang, Tianjin e
Xangai. O jogo de estréia, contra a
Bélgica, acontece no dia 7 de agosto,
na cidade de Shenyang. A partida
seguinte, no dia 10, será contra a Nova
Zelândia, ainda em Shenyang. O último
jogo da primeira fase da competição,
contra a China, será na cidade de
Qinhuangdao, no dia 13 de agosto.
O time brasileiro é formado por:
Renan, Rafinha, Thiago Silva, Breno,
Alex Silva, Marcelo, Ilsinho, Hernanes,
Jô, Lucas, Anderson, Ramires, Diego,
Thiago Neves, Ronaldinho Gaúcho,
Alexandre Pato, Rafael Sóbis, Diego
Alves, Marcelo, Thiago Silva e Ramires
- Técnico: Dunga

Começam as Olimpíadas de Pequim

As cobiçadas medalhas olímpicas

Edital
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 O rodízio municipal de veículos
em São Paulo está valendo, desde o
dia 28/7, também para caminhões
nas vias que delimitam o Centro
Expandido da capital: Marginal do
Rio Tietê, entre a Av. Salim Farah
Maluf e Marginal do Rio Pinheiros;
Marginal Pinheiros, da Marginal Tietê
até a Av. dos Bandeirantes; e Av.
Professor Luís Ignácio de Anhaia
Melo, entre o Viaduto Grande São
Paulo e a Av. Salim F. Maluf. Vigora
ainda em toda a extensão da
Bandeirantes, Av. Afonso
D’Escragnole Taunay, Complexo
Viário Maria Maluf, Av. Presidente
Tancredo Neves, Rua das Juntas
Provisórias, Viaduto Grande São
Paulo e Salim F. Maluf. A restrição
aos caminhões seguirá o mesmo
horário (das 7h às 10h e das 17h às

Dando continuidade ao projeto que
visa ampliar e melhorar as instalações da
Entidade, a diretoria do Lar São Vicente
de Paulo deu início a uma nova fase nas
obras.

Desta vez serão construídos 700m2 no
piso superior (foto ao lado) dos
apartamentos, concluídos recentemente.

Na primeira fase foram feitos 12
apartamentos, com capacidade para
quatro leitos cada, um consultório
médico, sala de enfermagem e farmácia
e, dois apartamentos destinados aos
internos que necessitem de cuidados
especiais. Três leitos masculinos e três
femininos.

Além disso, está em fase de
acabamento a nova capela que, além de
moderna, terá capacidade para 70
pessoas.

Com um repasse da subvenção por
parte da Prefeitura Municipal no valor
de R$ 50.000,00, nos últimos dias, em
continuação aos projetos serão
construídos 12 novos apartamentos com
capacidade para quatro leitos cada, além
de uma clínica de fisioterapia totalmente
equipada, contando inclusive com uma
piscina aquecida, destinada a seções de
hidroginástica, relaxamento e tratamentos
localizados, todos supervisionados pela

equipe de fisioterapia.
A diretoria tem intenção de estender,

futuramente, os atendimentos de sua
clínica de fisioterapia a toda a
comunidade.

Aproveitamos para registrar o convite
a todos que queiram conhecer as obras
que estão sendo realizadas.

O Lar São Vicente de Paulo abriga mais
de 70 idosos e irá duplicar sua
capacidade dentro de alguns meses.

Graças a seus colaboradores,
funcionários e sua diretoria, todos que
recorrem à entidade encontram um lugar
onde são tratados com muito respeito,
carinho e profissionalismo.

Todos que quiserem colaborar podem
entrar em contato através do telefone:
4036-7238 ou pessoalmente na rua São

Miguel, 480 – Piracaia, de segunda a
domingo, das 10h00 às 17h00.

Asilo – continuam as ampliações

A equipe do Auto Posto Monza
foi a grande campeã do Torneio
Municipal de Inverno de Futsal de
Joanópolis. Um grande público
compareceu para prestigiar a partida
contra o  do Num Aguento Mais, que
terminou em 2 x 0 para a campeã.

A terceira colocação ficou com a
equipe do Metralhas que derrotou por
7 x 3 a Lopo Alimentos.

Auto Posto Monza vence Torneio de Inverno
Joanópolis

Foto da
Capela

cujas obras
estão

adiantadas

20h) e critério do rodízio de carros
(o final da placa). Caminhões com
placas com final 1 e 2 (segundas); 3
e 4, (terça); 5 e 6 (quarta); 7 e 8
(quinta) e 9 e zero (sexta). Quem
descumprir o rodízio pagará multa de

R$ 85,13. Estão liberados do rodízio

caminhões do Corpo de Bombeiros, de

coleta de lixo, guinchos, alimentos

perecíveis, serviços públicos essenciais e

Correios.

Informações da Companhia de En

genharia de Tráfeto-CET afirmam que no
terceiro dia do rodízio de caminhões
, a redução do congestionamento foi
de 47% , marca superior à registrada
nos dois primeiros dias. O terceiro dia
do rodízio para caminhões no Mini-
Anel Viário da Cidade de São Paulo
superou o desempenho registrado
nos dois primeiros dias.

São Paulo adota rodízio para caminhões
Capital
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Acontece

Chalés aconchegantes, piscina, música,
atendimento VIP, ar puro e muito verde

Estrada Jan. Antonin Bata, s/nº - Batatuba - Piracaia-SP
E-mail: casamarela@luanet.com.br

Fone (11) 4036-7377/4036-8014

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

C a s a  A m a r e l aC a s a  A m a r e l aC a s a  A m a r e l aC a s a  A m a r e l aC a s a  A m a r e l a
SEU ENCONTRO

COM A NATUREZA

Festa de São Cristóvão reúne grande
público em romaria

MANICURE E PEDICURE - DEPILAÇÃO - QUÍMICA EM

GERAL - ESTÉTICA FACIAL - ESTÉTICA CORPORAL -
DIA DA NOIVA

CaCaCaCaCabelosbelosbelosbelosbelos
Masculino
Feminino

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

CASULO CONVIDA
 

Inscrições abertas para Miss
e Mister  Primavera

 Quem pode participar?
Crianças a partir de 7 anos e
adultos  até 100 anos
Inscrições: 1 Kg de alimento
Local: Casulo
Rua João Franco de Camargo, 365 -
Centro - B. J. dos Perdões
Informações: (11) 4012-7726 ou
4891-1237
www.casulocrianca.com.br
Vem aí o  3º Baile da Primavera

Vamos
 Ler

Fernando
Frota Salles

divulga:

  Farda, Fardão, Camisola de Dormir
(1979) – romance; O Menino Grapiúna
(1981) – memória; A Bola e o Goleiro
(1984) – infantil; Tocaia Grande (1984)
– romance; O Sumiço da Santa (1988);
romance; Navegação de Cabotagem
(1992) – memória; A Descoberta da
América pelos Turcos (1992) – roman-
ce; Milagre dos Pássaros (1997) – ro-
mance.

Biografia

   Jorge Amado nasceu a 10 de agosto
de 1912, na fazenda Auricídia, no
distrito de Ferradas, município de
Itabuna, sul da Bahia. Seus pais
foram o cel. João Amado de Faria e
Eulália Leal Amado. Com um ano de
idade foi para Ilhéus, onde passou a
infância e cursou as primeiras letras.
Fez os estudos secundários no
Colégio Antonio Vieira e no Ginásio
Ipiranga, em Salvador, onde viveu
livre e misturado com o povo da
Bahia. Fez os estudos universitários
no Rio de Janeiro, na Faculdade
Nacional de Direito, pela qual é
bacharel em Ciências Jurídicas e
Sociais (1935). No entanto, jamais
exerceu a advocacia.

Segue nas próximas edições.

Fonte: Fundação Casa de Jorge Amado –

Salvador-BA

Bibliografia de
Jorge Amado

 ( continuação)

Inf:
 4036-7339

Cursos - AgostoAcesse

Notícias, variedades,

informações turísticas e todas

as baladas

(11) 7134-0835

B J Perdões

Artesanato em Couro – Lida
(Tranças, Rédeas, Cabeçada, Cabo de Cabresto etc..)

Dias: 12 a 15

Noções de Viola Caipira
Dias: 04, 05, 11, 12, 18, 19, 25 e 26.

Local: Casa da Agricultura de Joanópolis

Artesanato em Fibras Vegetais – Bucha Utilitários e Decorativos
Dias: 05 a 08

Bovinocultura de Leite – Produção de Silagem - Dias: 12 e 13

Local: Sindicato Rural de Piracaia

 Profissionais da Saúde
 Médicos, Dentistas, Terapeutas, Fisioterapeutas,

Psicólogos, Acupunturistas e outros

 Você conhece STIPER?
NÃO? Você vai se surpreender!

F.: (11) 4539-3354 / 9359-3961 / 5071-0231
C/ Sérgio Cordaro:

sergiocordaro@mandic.com.br

 Solicite apostila gratuita!

Câmara M. de Piracaia
Próximas Sessões

Agosto ...... 05 e 19

 20 horas
Praça Santo Antonio 57 - Centro

Tel: 4036-6222
www.camarapiracaia.sp.gov.br

 Domingo, 27, após a celebração da
Santa Missa na Gruta de N. S.
Aparecida, uma multidão em suas
motos, carros e caminhões fizeram uma
grande procissão motorizada pelas ruas
da cidade.

O evento, promovido pelo grupo
Pé na estrada, marcou a celebração da
festa de São Cristóvao, padroeiro dos
motoristas. Na chegada o padre
Felicíssimo benzeu as chaves, rezando
pela proteção de veículos e motoristas.
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A equipe masculina de voleibol adulto
BIG-CLIMED que representou Atibaia
nos Jogos Regionais de Rio Claro
conseguiu seu 7º título, sendo que os
últimos três foram consecutivos.

Desde que a Associação Esportiva
Atibaia-AEA assumiu o voleibol
masculino, em 2005, houve muitas
conquistas na modalidade. O projeto
denominado “Esporte em Sua Vida”
possui núcleos nos bairros, equipe de
treinamento nas categorias infanto juvenil,
e a equipe masculina adulta, que tão bem

representa Atibaia em diversas
competições.

Sem dúvida alguma, o voleibol é hoje
o segundo esporte mais popular do País,
confirmado tanto pelo número de bons
jogadores quanto pelo público que atinge
nos jogos. Em Atibaia não é diferente. Nos
dois últimos anos, 6 atletas da equipe
masculina adulta foram disputar
campeonatos europeus e outros foram
para equipes maiores. Alguns se adaptaram
tão bem ao clima de Atibaia que hoje
fazem seus cursos superiores aqui mesmo.

Wilson José de Almeida é um exemplo –
profissional exemplar, ex-atleta,
atualmente é um dos professores dos
núcleos e está com a AEA desde 1998.

A valorização de um sonho que
começa pequeno tem um caminho difícil
para atingir suas conquistas. Mais um
título dos Jogos Regionais, um prêmio
por todo o esforço e empenho,
acompanhados pelo apoio daqueles que
acreditam em nosso projeto: Secretaria
de Esportes e Lazer da PEA, Climed
Saúde, Hospital Albert Sabin, Big

BIG-CLIMED/Atibaia conquista o 3º título do voleibol nos Jogos Regionais
Supermercados, Droga Rio Oliveira,
Piracaia Hoje, Saborosa Refeições, FAAT,
Primeira Igreja Batista de
Atibaia e Colégio Atibaia. Eles

confiaram e todos nós conquistamos!
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Esportes/Diversão

Vila Nova inaugura seu campo

De Revendedoras
para  Lingerie

Tel: (11) 4419-1098

Lucro de 50%

PREC ISA - SE

Entregamos na cidade de Piracaia

HORIZONTAL:
1. Lago de águas salgadas; Pinho, viola francesa.
2. Instituto Brasileiro de Informática*; Base
Aérea de Cumbica*; Partido Democrático
Republicano*. 3. Centro Aéreo Regional*;
Arte ou ciência dos brasões. 4. Associação
Médica Mundial*; Curso de Especialização de
Máquinas para Oficinas*; Diretoria de
Intendência*. 5 Ulular, gritar; Descrição... aos
deuses e poemas homéricos. 6. Instituto
Nacional de Assessoria aos Municípios*;
Diretoria de Vias de Transportes*. 7. Destino,
fado, sorte; Relativo a navegante. 8. Unidade de
iluminação, “Lumem” por cm2; Memória de
computador; Criança lactente. 9. Departamento
de Estudos Econômicos e Sociais*; Para-tudo.
10. Alte Kampfer*; Coceira, prurido; Rio
Grande*. 11. Detonação, estrondo; Capital
Havna/país; Tira de couro ou metal, para
prenderem os cães. 12. Underwrites
Laboratory*; Menor satélite do planeta Marte.
13. Elogio fúnebre; Biblioteca Nacional*;
Titânio/símbolo. 14. Instituto Brasileiro de
Assistência do Inventor*; Escola Naval*;
Dialeto norueguês/“língua dos livros”. 15.
Sistema de princípios morais; Moeda da
Bulgária.

H  E  U  R  E  C  A
Palavra-chave - 45

Heureca - Respostas Anterior - Horizontal: 1. Jiga; BAMB; Flor. 2. Criófita; Mor. 3. Pula; BF; Gume.

4. Elos; IBAC. 5. Tono; Ha; Loa. 6. Cressida. 7. Pinto; Alude. 8. DCM. 9. Cruza; Semente. 10. OSD;

DEIC; TMR. 11. Creme; Maremoto. 12. Cost. 13. IR; Dialética; SI. 14. Neca; CTC; Oh. 15. OIT; Pizicato.

Vertical: 1. Japeto; Cochino. 2. Ulo; RSR; REI. 3. Longitude; CT. 4. Acaso; Meda. 5. Tíade. 6. Bíblico;

Cali. 7. AOF; Sim. 8. MF; ECI. 9. Biguás; TTC. 10. TU; Zetética. 11. Família; NMM. 12. EB; DL; Trocado.

13. OM; Alaúde; TO. 14. Ronco; DC; Ossos. 15. Alemão; TIH.

         Colaboração: Divino Bilinha

Campanha em prol da
Matriz

Você pode contribuir com o valor mensal de: R$ 10,00, R$ 20,00,
R$ 50,00 ou R$ 100,00 - Informações na Igreja do Rosário ou:

2ww.cachoeirafm.com.br

Contribua com a reforma

D o c eD o c eD o c eD o c eD o c e

 F e s t a F e s t a F e s t a F e s t a F e s t a
Tudo para sua festa!

Av. Dr. Valentin Del Nero, 325 - Centro

AGORA EM NOVO ENDEREÇO:
4036-3514  (Rose)

Vende-se

4 0 3 6 - 4 7 4 7

Raridade
para Colecionador

CORCEL 1
 1975

 VERTICAL:
1. Estabelecimento de Ensino Secundário;
International Aero Press*. 2. Associação
Brasileira de Artistas*; Instituto Pasteur*; Cidade
do Kweit/país. 3. Determinada raça Zebu;
Bebida alcoólica, uva; Projétil Balístico
Intercontinental*. 4. Nanico, pigmeu; Instituto
Agronômico de Campinas*. 5. Asteróide,
Megumi.../professor; Mamífero roedor. 6.
Associação Brasileira de Escolas Médicas*;
Moeda Nacional*; Povo Mandinda, da Costa
do Marfim. 7. Aviation Radio Man*; Estados
Unidos do Brasil*; Vesícula que contém bilis.
8. Volts em corrente alternada*; Instituto
Nacional de Estatística*. 9. Linha de
Coordenação de Observação*;
Telecomunicações Aeronáuticas SA*. 10.
Disposição metódica; Intramuscular*. 11.
Instituto de Matemática e Estatística*; Time
de... . 12. Moeda da Nicarágua; Paulo..., jogador
de futebol. 13. Designa admiração, espanto;
Infravermelho*; Santo Padroeiro da Igreja
Siríaca Uniata. 14. Departamento de Correios e
Telégrafos*;  Falar duas línguas. 15. Carbamida
(urina); Hino em honra de Apolo, na
antiguidade grega; Casa de moradia e assistência
a idosos.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1

2

3

4

5 H

6 E

7 U

8 R

9 E

10 C

11 A

12

13

14

15

ANUNCIE

4036-4747

O Esporte Clube Vila Nova realizou
um antigo sonho: seu campo de futebol.
Domingo (27) com duas partidas de
futebol envolvendo os times do clube e
o Campo Limpo, foi inaugurado o tão
esperado campo que teve suas obras
iniciadas há três anos.

O E C Vila Nova tem mais de 35
anos de existência e hoje deu o primeiro
passo de um projeto que visa transforma-
lo num grande clube com estrutura para
atrair um grande número de sócios.
Segundo o presidente, Dirceu Cunha: “o
campo é o primeiro passo de um projeto
maior que tem como principal objetivo
fazer um trabalho social com as crianças,
em várias categorias”, afirmou.

As próximas etapas, conforme
explicou Dirceu, envolvem a realização
de um campeonato de máster e a venda
de placas de propaganda que serão
colocadas ao redor do campo.
Futuramente está projetado a construção
de um campo society, cujo aluguel será
revertido para investimento no próprio
clube. A construção de uma piscina e um
ginásio poliesportivo concluirão a
formatação desta estrutura que visa ser
um grande espaço de lazer para o bairro

e para a cidade.
Já, visando implementar e dinamizar

o Vila Nova, será realizado um
Campeonato de Máster cujas inscrições
já estão abertas e os interessados podem
fazer sua inscrição na Lanchonete do
Parque Ecológico (Ari) ou na Padaria da
Vila (Tico).

Quem quiser se associar pode
procurar os mesmos locais e pedir
informações.

As partidas de inauguração do campo
foram entre EC Vila Nova  x Campo
Limpo (convidado), quadros 1 e 2.

No intervalo entre as partidas
Humberto Machado (vizinho do clube)
fez acrobacias aéreas com seu mini avião
modelo Show Time 50, movido a
controle remoto.

Tel: 4036-3595 – 9733-4076
Carlos

Fusca 76
Motor 1300

 ignição eltronica e alternador

Classificados


