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AMPESP

ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO LOTEAMENTO
“PORTAL ECOLÓGICO DO SALTO DO PARANAPANEMA”
Rodovia Raposo Tavares, km 320
CEP: 18802-230 – Piraju/SP
EDITAL
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
A DIRETORIA DA “AMPESP”
Convoca seus associados para a Assembleia Geral Ordinária,
a realizar-se na sede da AMPESP (Quadra de esportes) no dia
09 de dezembro de 2020 (Quarta Feira), às 19:00 horas, em
primeira convocação com a maioria dos Associados ou em
segunda convocação às 19:30 horas com qualquer número de
sócios presentes, com a seguinte ordem do dia:
- Eleição da Diretoria e Conselho Fiscal para o biênio
2021/2022.
Eventuais chapas concorrentes deverão ser apresentadas de
forma completa na sede da AMPESP até as 17:00hs do dia
04/12/2020 para o devido registro.
Encontra-se a disposição dos interessados, na sede da
AMPESP, O Regulamento do Processo Eleitoral de acordo
com o Estatuto Social.
Informamos que para prevenção ao COVID-19, será obrigatório
o uso de máscara e o distanciamento social. A AMPESP
disponibilizará álcool em gel no local.
Piraju, 13 de novembro de 2020.
Adilson da Silva Monteiro- PRESIDENTE

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

Pelo presente Edital, e de conformidade com o que dispõe
o Estatuto Social, ficam convocados os associados da
Sociedade de Beneficência de Piraju – Hospital de
Misericórdia, para participarem da Assembléia Geral
Ordinária a realizar-se na sede social do Clube 9 de Julho à
Rua Nenê Freitas, n.º 96 nesta cidade, no próximo dia 19
de Novembro, quinta-feira, às 19:30 horas em primeira
convocação e às 20:00 hs. em segunda convocação, para
deliberarem sobre a seguinte matéria:
 Eleição dos Conselhos Deliberativo, Fiscal, de
Administração e Diretoria Administrativa para o triênio
2021 / 2023.

Piraju, 10 de Novembro de 2020.

Pedro Antonio Rocha
Presidente do Conselho Deliberativo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ju ízo de Di r eito da 1ª . V ar a Ju d ici al – Fó ru m d e P i ra ju
Ed if íci o d o F ó r u m “ D r. Si m ão Eu g ên io d e O liv ei ra L im a”
TRI BU N AL DO J ÚR I
Pça Joaquim Antonio de Arruda, 126 – Centro

EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS INTERESSADOS - PRAZO DE 30
DIAS. PROCESSO Nº 0000322-37.2014.8.26.0452. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª
Vara, do Foro de Piraju, Estado de São Paulo, Dr(a). LUCIANE DE CARVALHO
SHIMIZU, na forma da Lei, etc.
FAZ SABER que por este Juízo e respectiva secretaria tramitam os autos
da AÇÃO DE INSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA, processo
nº 0000322-37.2014.8.26.0452,ajuizada pela COMPANHIA DE SANEAMENTO
BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO -SABESP em face de RAFAEL TEADA
SALLES FILHO E OUTRA, tendo por objeto uma faixa de 81,38 m², localizada na
Rua João Fausto Geraldes, nº 1.015 - Fronteira do Centro, Óleo/SP,CEP nº 18790000 matrícula nº 7393 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Piraju/SP,
declarada de utilidade pública através do Decreto Municipal nº 1.837 de 24 de abril
de2014, por ser necessária à realização das obras de implantação de Coletor de
Esgostos, parte integrante do Sistema de Esgoto Sanitário do Município de Óleo/SP,
na qual a autora depositou o valor de R$ 1.795,09 (um mil, setecentos e noventa e
cinco reais e nove centavos) a título de indenização. Para o levantamento dos valores
depositados, foi determinada a expedição deste edital, com o prazo de 10 (dez) dias
a contar da publicação no Órgão Oficial, em cumprimento ao disposto no art. 34
do Decreto-lei nº 3.365/41. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado
na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Piraju, aos 17 de
setembro de 2020.

Água, cuide bem desse bem. Porque cada gota vale muito.

EDITAL
A Doutora LUCIANE DE CARVALHO SHIMIZU, MM(a). Juíza Substituta e
Presidente do Egrégio Tribunal do Júri da Comarca de Piraju, Estado de São Paulo,

FAZ SABER a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem e
interessar possa que, não havendo reclamação de qualquer do povo e, de acordo com o
que foi decidido nos autos do expediente referente à lista geral dos jurados desta
Comarca, transforma em definitivo os nomes dos senhores jurados alistados para
servirem na comarca durante o exercício de 2021 e dá os mesmos como alistados, por
despacho desde Juízo, datado de hoje. E, para que não se alegue ignorância, expediu-se
este edital que será afixado no átrio do edifício do Fórum local e publicado na Imprensa
oficial e local. Piraju, 12 de novembro de 2020. Eu, (a.a.) (Marcos Roberto Dêgelo),
Chefe de Seção Judiciário, mat. 810.151-0, digitei e providenciei a impressão. Eu,
(Luciano Engels Rodrigues), Escrivão Judicial II, mat. 807.774-9, conferi e subscrevi.
LUCIANA DE CARVALHO SHIMIZU – Juíza Substituta e Presidente do Tribunal do
Júri.
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“Nossa Senhora Conquistadora”
PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Pe. Luiz Antônio Pereira
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Mulher de
família
nobre
Possuir

OS

o martírio dos missionários, a imagem
de Nossa Senhora
Conquistadora foi
rasgada e lançada às
chamas. Isso ocorreu
em Caaró, município
de Caibaté, Rio Grande do Sul. No dia 17,
foi morto também Pe.
João de Castilhos.
O Papa Pio XII, no dia
07 de junho de 1957,
declarou “Nossa Senhora Conquistadora”
como Padroeira da
Diocese de Uruguaiana, juntamente com
São Miguel Arcanjo.
É a defensora das
famílias, e a sua festa
é celebrada no dia 15
de novembro.
Assim como outrora
Nossa Senhora conquistou os nativos
destas terras para o
cristianismo, assim
hoje ela continua
conquistando também
os nossos corações
para Jesus.
Nossa Senhora Conquistadora! Rogai por
nós!
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ainda contrários à fé
católica. Pe. Diego os
convidou à conversão, mas recusaram.
Os índios já cristãos
recomendaram o caso
a Nossa Senhora e, alguns dias mais tarde,
ambos apareceram
trazendo consigo um
terceiro cacique.
Pe. Roque Gonzáles,
quando ia em missão
sempre levava consigo o quadro de Nossa
Senhora da Conceição
e dizia: “Ela é a nossa
Conquistadora! Ela
nos ajudará a evangelizar e a conquistar
os índios”! Foi assim
que ela passou a ser
chamada e invocada
como “Nossa Senhora Conquistadora”,
a Santa das Missões,
cultuada depois em
muitas igrejas e capelas por todo o Estado.
No dia 15 de novembro de 1628, Pe.
Roque Gonzáles e Pe.
Afonso Rodrigues,
foram mortos por
outros índios, que
não tinham aderido
à fé católica. Após

Estado da
Serra de
Carajás
(sigla)

3/air — eat — sin. 5/acari — argan — vedas. 7/curaçau.

A história da difusão
do cristianismo foi
sempre marcada pela
presença de Maria
Santíssima, a Mãe de
Jesus. Na Região das
Missões, juntamente
com os Mártires das
Missões surgiu, então,
a devoção a Nossa Senhora sob o título de
“Conquistadora”.
Pe. Roque Gonzáles
juntamente com o Pe.
Afonso Rodrigues e
Pe. João de Castilhos,
foi um missionário
jesuíta que ensinou o
Evangelho aos índios
do Rio Grande do Sul,
região inicialmente
chamada Tupanciretã,
que significa “Terra da Mãe de Deus”,
sendo a Virgem Maria
a sua companheira
inseparável. A partir
de 1626, foram, então, fundadas algumas
“Reduções” sendo a
primeira de São Nicolau. Depois da guerra
em 1628, ocorreu a
fundação dos “Sete
Povos das Missões”, e
“São Borja” o primeiro.
A imagem da Imaculada Conceição que,
então, acompanhava
os missionários, passou a ser chamada
de “Conquistadora”
pelo seguinte fato: no
início de 1614, Pe.
Diogo Torres visitou
a “Redução de Santo
Inácio Guassu”, atual
Argentina. Ele levava
consigo um quadro da
Mãe de Deus, pintado,
em 1613, pelo Irmão jesuíta Bernardo
Rodrigues, contemporâneo do Pe. Roque
Gonzáles. Na entrega
da imagem, o Provincial Torres, disse aos
índios que colocassem
nela toda a confiança,
pois, grandes benefícios haveriam de
alcançar de Deus pela
intercessão da Virgem
Maria. Na ocasião,
estavam presentes
também dois caciques
de outras aldeias,

www.coquetel.com.br
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Dia Nacional de Prevenção de Arritmias
Cardíacas e Morte Súbita
Segundo a Sociedade Brasileira
de Cardiologia (SBC), a maior
causa de óbitos no país são os
desfechos negativos de doenças
cardiovasculares, ocasionados
pela falta de atenção e tratamento
de condições como o colesterol
LDL alto, hipertensão e arritmias
cardíacas.
Com o Dia Nacional de
Prevenção de Arritmias
Cardíacas e Morte Súbita, em
12 de novembro, fica cada vez
mais evidente a necessidade
de fortalecer a conscientização
sobre a incidência e prevenção
da doença, que afeta mais de
20 milhões de brasileiros e leva
a aproximadamente 320 mil
mortes súbitas por ano.
As arritmias cardíacas são um
conjunto de alterações que
ocorrem na frequência e no
ritmo dos batimentos do coração.
“Essa coordenação é promovida
por impulsos elétricos gerados

no próprio coração, mas há
situações em que os batimentos
ocorrem de maneira irregular:
batimentos muito rápidos, acima
de 100 por minuto caracterizam
a taquicardia, enquanto que
muito lentos, abaixo de 60
por minuto, são considerados
bradicardia”, explica Dr. Jairo
Lins Borges, professor da
disciplina de Cardiologia da
Universidade Federal de São
Paulo (UNIFESP) e consultor
científico da Libbs Farmacêutica.
Há ainda um tipo de arritmia
que é a mais comum na prática
clínica, a fibrilação atrial. Ela
tem apresentado incidência
crescente, especialmente pelo
aumento da expectativa de vida
da população e da prevalência
das doenças cardiovasculares.
“Portanto, se a pessoa notar
alguma irregularidade em seus
batimentos cardíacos ou no pulso,
é melhor agendar uma visita ao
médico”.

exames preventivos”.
As arritmias afetam diversos
perfis de pacientes e não é sempre
que apresentam sintomas.
Entretanto, quando ocorrem,
podem ser diversos: sensação de
fraqueza e cansaço, mal-estar,
pressão baixa e tontura, dor
no peito, palpitação, confusão
mental e até mesmo desmaios ou
síncopes.
“Nos casos mais graves,
pode ocorrer uma parada
cardiorrespiratória fatal - é
por esse motivo que os índices
de morte súbita por arritmias
cardíacas são tão altos”, comenta
Dr. Jairo. “Pessoas de idade mais
avançada, com histórico de
doenças cardíacas, que sofreram
um infarto, têm pressão alta ou
alterações na tireoide tem maior
predisposição para a arritmia”.
A boa notícia é que grande parte
grande parte das arritmias pode
ser prevenida, controlada e até
mesmo revertida com simples
mudanças nos hábitos de vida 7.
“A qualidade de vida do paciente
com arritmia cardíaca está
diretamente relacionada ao seu
estilo de vida e aos cuidados
para o controle da doença.
É necessário adotar hábitos

saudáveis e evitar os fatores de
risco para a condição”. Segundo o
médico, tais hábitos incluem:
• Alimentação balanceada;
• Não fumar;
• Não exagerar no consumo de
bebidas alcoólicas e energéticos;
• Cuidar da saúde emocional,
evitando o estresse excessivo;
• Praticar atividade física
regularmente
• Ter horas de sono adequadas
“Também é importante prestar
atenção aos sinais do coração,
como irregularidades nos
batimentos, e consultar um
médico cardiologista pelo menos
uma vez ao ano para realizar

Além disso, a mudança no
estilo de vida pode precisar ser
acompanhada de tratamento
medicamentoso, sempre de
acordo com a recomendação
médica. Para esse tratamento
“existem medicamentos
específicos que atuam na
estabilização dos impulsos
elétricos que comandam o
ritmo cardíaco - e que são
chamados de antiarrítmicos”.
Em alguns casos, pode ser
necessário realizar ablação por
cateter (procedimento que pode
diminuir e até curar algumas
formas de arritmia), implante
de dispositivos como o marcapasso ou o desfibrilador, e até
mesmo cirurgias. “De qualquer
maneira, é imprescindível que
o paciente com arritmia seja
acompanhado de perto por
um especialista para avaliar a
necessidade de tratamento ou o
risco de recorrência da doença.
Com o tratamento contínuo, é
possível reduzir o risco de morte
súbita e melhorar a qualidade de
vida, além de, inclusive, proteger
o coração”, finaliza Dr. Jairo.

Em Piraju
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A capa da 6ª Edição, os autores de “Noções Essenciais de Direito” na editora Saraiva e na sequência uma ilustração de partes do livro

Professor Murilo Ángeli, coautor
de “Noções Essenciais de Direito” fala da obra
e da sua ligação com a região de Piraju
A obra está na 6ª edição e não pode faltar na nossa estante. Confira.
Pode ser encomendado pela internet ou na livraria física de sua preferência.
Nesta entrevista o
Professor Murilo Ángeli
dos Santos, coautor da
obra Noções Essenciais
de Direito que está
em sua 6ª edição neste
ano de 2020 fala um
pouco sobre a obra e
sua relação com Piraju
e região e as novidades
da edição lançada este
ano que está sendo
muito requisitada
especialmente
por aqueles que
precisam justamente
de noções básicas e
imprescindíveis de
direito no seu dia a dia.
Folha de Piraju – Quais as
novidades dessa edição
de 2020?
PROF. MURILO –
Essa 6ª edição foi
reestruturada para
continuar a atender seu
propósito de servir aos
profissionais da área de
gestão e contabilidade
e como livro-texto
das disciplinas
jurídicas dos cursos
de Administração,
Ciências Contábeis,
Engenharias, Psicologia
e Tecnológicos
de Gestão. Está
atualizada conforme
as mais recentes
alterações legislativas,
especialmente as
trazidas pela Lei n.
13.853/2019, que
alterou a Lei Geral de
Proteção de Dados
Pessoais; pela nova Lei
de Franquia Empresarial;
e pela Lei de Liberdade
Econômica, que
modificou o Código
Civil, a Lei das S/A,
a CLT, entre outras

obra agradou muita
gente e acabou adotada
como bibliografia básica
de disciplinas jurídicas
de vários cursos de
graduação da instituição.
Com o sucesso da
obra, novas edições
foram publicadas com
atualizações e até hoje é
procurada por leitores
de áreas não jurídicas
mas que precisam
conhecer o Direito.

normas.
Folha de Piraju – Contenos um pouco de sua
trajetória proﬁssional
como advogado,
professor.
PROF. MURILO –
Comecei na advocacia
há 20 anos em
Campinas, minha
cidade natal. Em 2002
adveio o novo Código
Civil, que mudou muita
coisa do que eu havia
aprendido durante
a faculdade e me fez
perceber que conhecer
o Direito não era
simplesmente decorar
leis e acompanhar a
jurisprudência. Foi
então que resolvi fazer a
faculdade de Filosofia e
nela, além de aprender
a pensar o Direito,
fui incentivado pelos
professores a seguir uma
carreira acadêmica. Com
esse incentivo entrei no
mestrado em Filosofia
Política e do Direito,
quando consegui reunir
meu aprendizado em

Direito e em Filosofia
e resolvi lecionar. Na
época minha namorada,
hoje esposa, morava
em Santa Cruz do Rio
Pardo e não conseguiu
transferir seu trabalho
para Campinas.
Assim comecei minha
carreira de professor
nos cursos de Direito
e Administração da
UNIFIO, em Ourinhos.
Folha de Piraju – Qual a
sua relação com Piraju e
região?
PROF. MURILO – Minha
esposa trabalhou em
um dos bancos de Piraju
entre 2007 e 2013,
mesmo período em que
eu lecionei na UNIFIO
e na UEL. Apesar de ter
que viajar bastante para
lecionar, preferimos
morar em Piraju com
nossos filhos por sermos
apaixonados pela cidade.
Aproveitamos muito
esse tempo admirando
as belezas naturais,
tomando o maravilhoso
café de Piraju e Tejupá

e aproveitando as
diversas opções de
lazer oferecidas pelas
cachoeiras, pelo lindo
Rio Paranapanema e
pelos restaurantes e
bares da cidade. Foi
uma época inesquecível
que permitiu nossa
convivência com
pessoas maravilhosas,
muitas delas nossas
amigas até hoje.
Folha de Piraju – Como
surgiu o livro?
PROF. MURILO – Recebi
em 2013 uma proposta
para trabalhar na área
acadêmica da Editora
Saraiva em São Paulo e
aceitei imediatamente
pois sempre admirei
muito essa empresa.
Na Saraiva convivi com
grandes profissionais:
editores, revisores,
diagramadores e,

obviamente, autores.
Esse ambiente me
permitiu conhecer
o Professor Nélson
Palaia que, juntamente
com os editores
responsáveis pela obra,
me convidou para
apoiá-lo inicialmente na
atualização da 5ª edição
e, depois, na coautoria
dessa 6ª edição que foi
reestruturada e trouxe
diversos temas novos.
Folha de Piraju – É uma
obra destinada a qual
público?
PROF. MURILO – A
primeira edição, de
2002, foi concebida
pelo Professor Palaia
para atender aos seus
alunos de “Noções
Gerais de Direito” na
faculdade de tecnologia
da FAAP. Porém além
desses estudantes, a

Folha de Piraju – Como é
fazer o lançamento de um
livro longe dos leitores?
PROF. MURILO – Eu
adoraria poder falar
presencialmente sobre
a obra em diversas
cidades e para diversos
públicos. Certamente
Ourinhos, Londrina,
Lençóis Paulista e São
Paulo, cidades em
que lecionei, seriam
contempladas. Eu
também teria grande
prazer em fazer
lançamentos presenciais
em outras cidades do
Brasil, especialmente
em Piraju e Campinas
por serem cidades
em que tenho muitos
amigos. Infelizmente
devido à COVID-19 as
reuniões presenciais
não são recomendadas,
mas há uma grande
proximidade com os
leitores por meio das
redes sociais. A obra
inclusive tem canais no
Instagram, Facebook
e Telegram que
aproximam muito os
leitores dos autores.
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Estado de São Paulo não implantará
Lei Seca durante eleições
cool, recusa ao teste
do bafômetro ou por
dirigir embriagado
ou sob o efeito de
álcool.

Por Flávia Albuquerque
- Repórter da Agência
Brasil - São Paulo

O estado de São
Paulo não terá restrições ao consumo e à
comercialização de
bebidas alcoólicas no
primeiro e segundo
turnos das eleições
municipais que ocorrem nos dias 15 e 29
de novembro. A Lei
Seca não é aplicada
no estado desde o
ano de 2008, segundo a Secretaria de
Segurança Pública do
Estado de São Paulo
(SSP-SP).
De acordo com o

A partir de sábado (14), as polícias
Civil e Militar de São
Paulo deflagram a
Tribunal Superior
Eleitoral (TSE), a
instituição da Lei
Seca, que determina
restrições ao álcool
na véspera e no dia
das eleições, é de
responsabilidade das
secretarias de Segurança Pública de cada
estado em conjunto

com o respectivo
TRE.
A SSP-SP informou
que continuará realizando pontos de
bloqueio para a fiscalização da Lei Seca
no trânsito, podendo
autuar motoristas
por consumo de ál-

Operação Eleições
2020, com esquema
especial de policiamento e atuação em
delegacias. O objetivo é garantir a segurança da população
e a legitimidade das
eleições.

Hoje (13), a Polícia
Militar já está trabalhando para garantir
a segurança das urnas eletrônicas e na
escolta dos equipamentos até os locais
de votação.
Edição: Fernando Fraga
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Esperamos você , sua familia, seus amigos
com todo carinho e respeito aos protocolos.
Vem pra Torre !
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alerta

CFQ alerta: a pandemia não acabou,
mantenha os cuidados contra a Covid-19
Conselho Federal de Química reforça necessidade
de manter os cuidados de
prevenção, principalmente
neste feriado de Finados
O feriado do Dia de Finados, 2 de novembro, é um
momento delicado para o

controle da Covid-19. A
aglomeração de pessoas
em cemitérios e reuniões religiosas pode gerar
surtos de infectados, assim
como a reabertura de muitas atividades comerciais
e a necessidade de convivência social.

Por isso, o Conselho Federal de Química (CFQ) alerta a população para que
sejam mantidos os cuidados, uma vez que a pandemia não acabou (é hora de
redobrar a atenção).
O CFQ trabalha, desde o
início da pandemia, para

combater a desinformação
e orientar a população
sobre as medidas eficazes de prevenção, como
lavar sempre as mãos com
água e sabonete, escolher
corretamente o álcool em
gel, saber utilizar a água
sanitária para desinfecção

de objetos e superfícies, e
manter o distanciamento
social.
Para evitar a propagação
do vírus, as medidas sanitárias precisam ser mantidas e seguidas. Por isso, o
CFQ listou conteúdos úteis
para ajudar a população.

Para ver vídeos e receber
todas as orientações do
Conselho Federal de Química acesse

folhadepiraju.com
No Portal da Folha de Piraju
vc fica sabendo tudo que
você pode e deve fazer para
prevenção do Covid 19.
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APAE ENTREGA PRÊMIOS DA PROMOÇÃO SOLIDÁRIA
QUE VAI POSSIBILITAR A INSTALAÇÃO DA EQUOTERAPIA
Uma rifa solidaria em
prol da APAE teve
seu sorteio dia 7 de
novembro de 2020
pela loteria federal
com renda em prol da
realizaçao do projeto
da Equoterapia um
método terapêutico que
utiliza o cavalo dentro

de uma abordagem
interdisciplinar
nas áreas de
saúde, educação e
equitação, buscando
o desenvolvimento
biopsicossocial de
pessoas com deficiência
e/ou com necessidades
especiais.

A arrecadação
foi possível com
patrocínio
do empresàrio
Eduardo Pinheiro
proprietário da
Distribuidora Pinheiro
e apoio de toda a
comunidade de Piraju e
região.

Gratidão de toda equipe,
alunos, famílias
e diretoria da Apae de Piraju

Primeiro premio N 631 - moto -Ganhadora Kelli Silva de Satutaiá

Segundo premio n 107 TV smart 55 pol - ganhadora Rosangela Barrenha de Bauru

