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A GAzetA dos Municípios

Prefeitura de Pinda
oferece evento de

marchinhas dos anos 70

Equipe de Jiu Jitsu
de Tremembé é campeã 

em São Paulo

COMGÁS investe em
Pinda e prevê ampliação 
na oferta de gás natural

O projeto Música na 
Praça, realizado 
em parceria com o 

Departamento de Turismo 
da Prefeitura, oferece o 
primeiro evento carnava-
lesco na Praça da Bíblia. 
Será nos dias 21, 22 e 23 
de fevereiro, das 19 às 22 
horas, com o melhor das 
marchinhas dos anos 70, 
apresentadas pela banda 
Palco Show. Na praça, 
que é o mais novo ponto 
gastronômico da cidade, 

No dia 15 de feve-
reiro aconteceu 
em São Paulo, no 

Ginásio do Ibirapuera, o 
Campeonato Paulista de 
Jiu Jitsu da CBJJE (Con-
federação Brasileira de Jiu 
Jitsu Esportivo). Atletas 
da Equipe Pulga JJ par-
ticiparam da competição 
e garantiram pódio. Com 
100% de aproveitamento, 
os 5 atletas, entre eles, 3 
kids, 1 juvenil e o profes-
sor Pulga, conquistaram 
medalhas. Foram: 3 ouros, 
1 prata e 1 bronze.
É muito difícil conciliar 
minha própria luta com as 
lutas dos meus alunos no 

Alguns moradores 
de Pindamonhan-
gaba estão acom-

panhando desde o final do 
ano passado funcionários 
da Comgás abrindo valas 
em vias públicas e ques-
tionando: o que será que 
eles estão fazendo?
Visando ampliar a oferta 
de gás natural no municí-
pio, a Companhia de Gás 
de São Paulo (Comgás) 
está realizando obras que 
prevêem a implantação de 
215 quilômetros de rede 
nova. A empresa já atua 
no município atendendo 
as indústrias locais desde 
1998.
O projeto teve início em 
outubro de 2019 e com a 
nova rede de gás natural 
encanado deverá atender 
mais clientes no mercado 
industrial e residencial. A 
obra é dividida em etapas 
e a previsão de conclusão 
do projeto total é no se-
gundo semestre de 2021.
Os processos de constru-
ção e ampliação da rede da 
Comgás contam com mé-
todos não destrutivos para 
a implantação da tubula-
ção subterrânea de gás na-
tural encanado. Dessa for-
ma, não há necessidade de 
abrir grandes buracos em 
toda a extensão das ruas 
por onde passará a rede. 
Ao contrário, são abertas 
apenas algumas pequenas 
valas em duas extremida-
des, por onde passam as 
ferramentas de perfuração, 
preferencialmente com o 
menor impacto possível ao 
cotidiano do residencial.
A cada etapa, as valas 
abertas são fechadas pro-
visoriamente quando o 
trabalho não é concluído, 

com seus food trucks, as 
famílias estão convidadas 
a curtir, gratuitamente, 
marchinhas típicas e muita 
diversão. O evento é rea-
lizado em um ambiente 
familiar e aconchegante 
para todo o público, com 
um local de grande visi-
bilidade no carnaval, por 
fazer parte do trajeto dos 
maiores blocos que fazem 
parte da programação car-
navalesca da cidade, como 
Juca Teles e Barbosa.

mesmo campeonato, tenho 
que dividir entre me con-
centrar/treinar e também 
orientar/treinar os atletas, 
mas a dedicação, o amor 
ao esporte e a força de 
vontade de todos que nos 
apoiam é a motivação para 
isso acontecer. Disse Pul-
ga (Augusto).
Agradeço a toda equipe, 
familiares, ao meu mestre 
Careca, prof. Flavio Oli-
veira, vereador Alexandre 
Vilela, a Prefeitura de Tre-
membé pelo transporte, 
aos meus patrocinadores: 
Bruno lanche, HiNet, Co-
egi fisioterapia, academia 
Benvira, e a Deus por nos 

com o objetivo de não 
prejudicar o fluxo de pe-
destres e veículos e, após 
a conclusão do serviço, é 
realizada a recomposição 
definitiva dentro do pa-
drão da calçada ou via pre-
existente.
Para que a população lo-
cal esteja ciente de todas 
as etapas do processo, o 
início das obras é comuni-
cado aos residentes e co-
merciantes locais por meio 
de folhetos entregues com 
antecedência ao início dos 
trabalhos. Caso haja a ne-
cessidade de realização de 
serviços em frente a aces-
sos de residências e/ou 
comércios, as equipes da 
Comgás conversam com 
os moradores e/ou comer-
ciantes sobre o trabalho a 
ser realizado, garantindo 
o acesso livre às casas e/
ou estabelecimentos co-
merciais, por meio de pa-
vimento provisório, se ne-
cessário.
Todas as atividades se-
rão previamente alinha-
das com a Secretaria de 
Obras e Departamento de 
Trânsito visando mini-
mizar o impacto. A Com-
gás mantém à disposição 
dos clientes os canais de 
relacionamento para es-
clarecimento de dúvidas: 
Comgás Virtual, Aplica-
tivo Mobile, Chat, e-mail 
e Redes Sociais. E ainda 
a Central de Atendimento 
e Emergência 24h (08000 
110 197).
Gás Natural Encanado
O uso do gás natural en-
canado já é uma realidade 
hoje no Brasil e no mun-
do e são diversas as apli-
cações para residências, 
comércios e indústrias, 

O diretor de Turismo Edu-
ardo Lupi afirma que a 
expectativa para este pri-
meiro evento é grande, 
tanto para o grande público 
amante do carnaval quanto 
para as pessoas que gos-
tam de marchinhas. “Que 
todos possam prestigiar o 
evento, uma excelente op-
ção para curtir os dias do 
carnaval”, garantiu.
A praça da Bíblia fica em 
frente ao Cemitério Muni-
cipal.

dar forças, Oss. Comple-
tou Pulga.
 Ainda haverá muitos cam-
peonatos em 2020 pelo 
Brasil, e os atletas já estão 
a todo vapor nos treinos 
para participar e represen-
tar Tremembé em cada um 
deles, porém o apoio aos 
atletas ainda é pouco, ne-
cessitando de patrocínio. 
Quem tiver interesse em 
patrocinar um atleta, só 
entrar em contato pessoal-
mente na academia ou nas 
redes sociais da Equipe 
Pulga JJ. Rua Major Zana-
ni, 312 centro Tremembé 
SP.
Por Gemima Breve

incluindo fogão, fritadeira 
a gás, piso aquecido, larei-
ra, tocheiro, aquecimento 
de piscina, climatização 
de ambientes, secadora de 
roupas, além da geração 
de energia com uso de ge-
radores a gás.
A utilização desse insu-
mo energético proporcio-
na inúmeros benefícios, 
como fornecimento con-
tínuo e ininterrupto; mais 
segurança – por ser mais 
leve que o ar, o gás natural 
dissipa-se com mais facili-
dade em caso de vazamen-
to e não requer estocagem; 
pagamento de acordo com 
o consumo; além de me-
lhoria da mobilidade urba-
na, por dispensar o uso de 
caminhões para entrega, 
e do meio ambiente, por 
emitir menos poluentes na 
atmosfera.
A Comgás possui mais de 
2 milhões de clientes em 
sua área de concessão, que 
contempla a Região Me-
tropolitana de São Paulo, a 
Região Administrativa de 
Campinas, a Baixada San-
tista e o Vale do Paraíba, 
e segue trabalhando para 
ampliar a rede de abasteci-
mento nesta região.
No Estado de São Paulo o 
investimento total do pro-
jeto de expansão se dará 
com R$ 3,5 bilhões para 
ampliar a rede em 5.500 
km até 2024, aumentar o 
volume total de gás distri-
buído e gerar novos con-
sumidores. Atualmente a 
companhia possui mais de 
16 mil quilômetros de rede 
de distribuição em 88 mu-
nicípios, abastecendo com 
gás natural os segmentos 
industrial, comercial, resi-
dencial e automotivo.
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EXPEDIENTE

Miscelânea
Curiosidades

Se você é do tipo de pessoas que acha que verduras, legumes e hortaliças 
é a mesma coisa, saiba que você está equivocado. Existem algumas dife-
renças entre esses tipos de alimentos.
Verduras: A palavra verdura representa um termo genérico para designar 
alimentos verdes, com folhas, entre elas o coentro, a alface, a couve, etc. 
Também fazem parte desse grupo a acelga, o agrião, o almeirão, a chicó-
ria, a escarola, o espinafre, o repolho, a rúcula, a salsa, o salsão e muitos 
outros, alimentos nutritivos. As verduras são muito utilizadas em saladas 
ou comidas refogadas.
Legumes: Os legumes são da família das leguminosas. Trata-se de alimen-
tos dos quais não comemos as folhas, mas sim os frutos, como o feijão, a 
ervilha, a vagem e a lentilha. Outros frutos que fazem parte desse grupo 
são o pimentão, o pepino e o chuchu.
Hortaliças: As hortaliças são uma categoria de vegetais que inclui as ver-
duras e legumes. Trata-se de alimentos cultivados em hortas. Podem ser 
chamados de hortaliças todos os alimentos produzidos para consumo fa-
miliar ou em larga escala. Os legumes e verduras são extremamente im-
portantes para uma alimentação saudável. Eles são ricos em vitaminas e 
sais minerais. Além disso, apresentam poucas calorias e muita água. Esti-
ma-se que cerca de 90% das hortaliças sejam formadas por água. Estes ali-
mentos possuem vitamina C, vitaminas do complexo B, potássio, cálcio, 
ferro e manganês. Alguns exemplos de hortaliças são o aspargo, o tomate, 
a couve-flor, o brócolis, etc. 

Humor

Dois amigos que não se viam há muito tempo se encontraram, por acaso, 
na rua e um deles pergunta:
- E aí, como vai a vida?
- Há minha vida mudou completamente. Há muito tempo que tornei-me 
escritor, escrevendo histórias do cotidiano.
- É mesmo? Mas que ótimo! E já conseguiu ganhar muito dinheiro?
- Não, mas ainda estou na espera! 
- Puxa que maravilha!
E o amigo esclarece:
- Até agora, eu só consegui vender a minha casa, o meu carro e agora estou 
tentando vender meu computador e o meu celular...
***
No tribunal, o sujeito, depois de quinze anos de casado, pede o divórcio e 
Juiz pergunta:
- E então, qual é o motivo?
- É que a minha mulher é muito violenta, por qualquer motivo ela pega o 
que encontrar pela frente e atira na minha cabeça.
- Há quanto tempo ela vem tendo esse tipo de atitude? Diz o Juiz.
- Há mais de dez anos.
- E por que só agora o senhor resolveu se separar?
- É que só agora a pontaria dela ficou boa.

Mensagens

A caixa diz â uma senhora:
- A senhora deveria trazer suas próprias sacolas para levar as compras, 
uma vez que os sacos plásticos não são amigáveis ao meio ambiente.
A senhora educadamente, pediu desculpas e disse:
- É que não havia essa onde verde no meu tempo.
A caixa respondeu:
- É esse exatamente o nosso problema hoje, minha senhora. Sua geração 
não se preocupou o suficiente com nosso meio ambiente.
E a idosa respondeu:
- Você está certa. Naquela época, as garrafas de leite, de cerveja e de refri-
gerantes eram devolvidas à loja, que as enviava de volta para as fábricas, 
onde eram lavadas e esterilizadas antes de reutilizadas. Até então, as fral-
das dos bebês eram lavadas, porque não havia fraldas descartáveis. Ah! A 
energia solar e eólica é que realmente secavam nossas roupas. Os meninos 
pequenos usavam as roupas que tinham sido dos seus irmãos mais velhos 
e não precisavam comprar roupas novas. Quando embalávamos algo frágil 
para o Correio, sempre usávamos jornais amassados, para protegê-los, não 
havia plásticos bolhas ou pellets de plástico, que duram cinco séculos pra 
começar a se degradas. Recarregávamos as canetas com tinta ao invés de 
comprar outra. Anotávamos em um caderninho, ao invés de gastar tone-
ladas de papel nas impressoras. E nós não precisávamos de GPS só para 
encontrar a pizzaria mais próxima. Realmente, nós não nos preocupamos 
com o meio ambiente no nosso tempo, você tem toda razão.

Pensamentos, provérbios e citações

Não seja melhor que os outros, seja melhor para os outros.
A paciência traz mais frutos do que a força.
A coragem não admite falsificações. 
O impossível, em geral, é o que não se tentou.
Todas as máximas já foram escritas só resta colocá-las em prática.

Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais da Comarca de Tremembé/SP

Livro D-25, FLS. nº 149, Termo nº 7166
Faço saber que pretendem se casar ANTENOR MANSUR ABUD JUNIOR e MONICA ALMEIDA VALLILO, aprensen-
tando os documentos necessário exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3, 4 e 5 do Código Civil Brasileiro. Ele é natural de 
Taubaté-SP, nascido no dia 04 de agosto de 1965, de profissão arquiteto, de estado civil solteiro, residente e domiciliado na 
Rua Silvio Caldas, nº 112, Campos do Conde I, Tremembé/SP, CEP 12120-000, filho de ANTENOR MANSUR ABUD, fale-
cido em Taubaté/SP na data de 29 de fevereiro de 2004 e de MARILIA MANSUR ABUD, falecida em São Paulo/SP na data 
de 09 de dezembro de 1989. Ela é natural de São Paulo-SP, nascida no dia 11 de janeiro de 1967, de profissão neuropsicólogo, 
de estado civil divorciada, residente e domiciliada no mesmo endereço do contraente, filha de WALDIR VALLILO, falecido 
em São Paulo/SP na data de 14 de março de 1992 e de MARIA DE LOURDES ALMEIDA VALLILO, falecida em São José 
dos Campos/SP na data de 27 de setembro de 2002. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei. 
Lavro o presente para ser afixado em Cartório e cópia para a imprensa local 
desta cidade.
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