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Zé Maria é reeleito em Piraju
e aguarda decisão do TSE

página 2

O estilo e carisma popular  do prefeito José Maria foi aprovado com a sua reeleição em Piraju. Apesar disso a validação dos 
votos dele e de seu vice Carlos Pneus está condicionada  ao julgamento da questão da impugnação do seu registro no 
TSE.  Se ganhar, assume o cargo para mais uma mandato, e se perder termina o mandato em dezembro e uma nova eleição 
deverá acontecer em 2021.  Não se sabe ainda quando o recurso será julgado. Há quem diga que somente o ano que vem. 
Vai depender da pauta de trabalho do Tribunal Regional Eleitoral. Página 3

Psicóloga traz 
curso com 
Certifi cação 
Internacional 
de Access 
Consciousness ®
a Piraju

José Maria foi reeleito em Piraju, mas ainda espera decisão do TSE sobre a impuganação do seu registro

por padre Luiz A. Pereira                                                 pág. 9
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Nesta sexta, 27

tem live do

Mostrarte !

Nesta sexta, a Cul-
tura Piraju tem um 
encontra marcado 
com você!

A Live da Cultura 
irá trazer as novida-
des da sexta edição 
do Mostrarte Piraju 
e ainda, fazer um 
empolgante bate-
-papo com a Pro-
fessora de Dança 
Faby Rodrigues e o 
Professor de Teatro 
José Rafael Gonçal-
ves falando sobre as 
produções artísticas 
em nossa Estância.

Não perca! É nesta 
sexta (27/11), a par-
tir das 19h30, direta-
mente dos estúdios 
da Sudoestewebtvao-
vivo.

A trasmissão será ao 
vivo, pelos facebook 
da Cultura Piraju e 
Prefeitura da Estân-
cia Turística de Pira-
ju.

#CulturaPiraju 
#MostrArtePiraju 
#juntospelacultura 
#tradiçãosponline 
#AmigosDaArte

Esperamos você , sua familia, seus amigos 
com todo carinho  e respeito aos protocolos.
Vem pra Torre !
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O prefeito José Maria Costa, 
foi reeleito nas urnas na 
eleição de Piraju, com cerca 
de 8.700 votos. Ele e seu 
vice Carlinhos Pneus agora 
aguardam decisão do TSE 
sobre recurso contra impug-
nação dos registros de suas 
candidaturas na eleição de 
2020 em ação iniciada aqui 
pelo promotor eleitoral.
O vice prefeito atual, Dr. 
Fabiano Amorim e seu vice 
Leonardo Tonon, obtiveram 
5.800 votos. 
Se vencer no TSE José 
Maria prossegue normal-
mente seu mandato até 
dezembro. Se o TSE confir-
mar os julgamentos do juíz 
da primera instância em 
Piraju, e do  TRE (por 5 X 1 
) que foram desfavoráveis 
a José Maria e Carlinhos 
(ambos com problemas 
na prestação de contas das 
eleições de 2016 quando 
foram opositores), o pre-

feito reeleito termina seu 
mandato em dezembro e 
até a realização  de novas 
eleições.
 Nesse caso o presidente da 
Câmara a ser eleito em 1º de 
janeiro assume a prefeitura 
por 3 meses.
Um dos nomes cogitados 
para ter o apoio do prefeito 
caso ele perca a ação no TSE 
e haja uma nova eleição, 
seria de seu diretor admi-
nistrativo Paulo Sara.
Importante ressaltar que 
o prefeito José Maria esta 
semana postou em suas 
redes sociais  uma mensa-
gem de paz e de preocu-
pação sobre o COVID 19:  
“as eleições terminaram, 
estamos só aguardando 
um pronunciamento do 
TSE para colocar um fim 
nessa insegurança toda que 
estamos passando e levar à 
risca o resultado da sentença 
da Justiça. Já deixamos claro 

em várias entrevistas que 
temos que nos unirmos por 
Piraju, ou seja levantamos  
a bandeira branca da paz e 
externamos novamente que 
acabaram-se as eleições aca-
baram-se  as rusgas e diver-
gências políticas e venho 
hoje fazer um pedido  muito 
muito importante: O corona 
vírus está aumentando 
novamente no mundo inteiro 
e Piraju não fica atrás. Peço 
encarecidamente a todos 
vocês apesar de não sermos 
médicos, que retornem 
todos a utilizarem  o uso da 
máscaras, evitem aglomera-
ções sem necessidades, para 
evitarmos que voltemos à 
estaca zero e nossa cidade 
volte a ser declarada com 
um risco maior e podermos 
ter  todos estabelecimentos e 
o comércio fechados nova-
mente pelas autoridades 
estaduais”.

ZÉ MARIA E CARLINHOS
SÃO ELEITOS 
E AGUARDAM TSE
SOBRE VALIDAÇÃO DE 
SEUS VOTOS

SILVINHO E ANDERSON
SÃO ELEITOS EM TIMBURI
COLABOROU EDITORIA 
REGIONAL

A população de Timburi 
escolheu seus representantes 
para administrar  o muni-
cípio a partir no período 
2021/2024. Dos 1.884 votos 
válidos: 60,35% totalizando 
1.137 eleitores votaram 
na chapa TIMBURI NÃO 
PODE PARAR, encabeçada 
pelo candidato Silvinho 
Polo (MDB) como prefeito 
e Anderson Solé do PSDB 
(vice). Paulo Souto (Pode-
mos) obteve 608 votos ficou 
em segundo lugar e Luiz 
Marqueto (PROS) teve 139 
votos. Nas urnas ainda foram 
contabilizados 102 votos 
nulos e 33 brancos, totali-
zando no geral de eleitores 
2.019 pessoas que compa-
receram nas sete seções do 

colégio eleitoral. A taxa de 
abstenção foi baixa de apenas 
417 eleitores. 
A coligação de Silvinho 
elegeu a maioria de verea-
dores na Câmara (8) para 
próxima Legislatura. Preta da 
Foto (MDB) teve 187 votos; 
Rivael Leme (PSDB) com 133 
votos; Serginho do Zé Lean-
dro (MDB) teve 107 votos; 
Marcelo do Abdiel (MDB) 
104 votos; Dorival Neves 
(PP) com 102 votos; Betão 
Giamarco (PSDB) teve 91 
votos; Rubinho Lopes (PSDB) 
com 84 votos; Luciano do 
Palmital (PODEMOS) teve 75 
votos e Cabiúna (MDB) com 
62 votos. 
O prefeito eleito Silvinho 
agradeceu o apoio da popu-
lação. “Quero agradecer 
toda população de Timburi, 
principalmente os 1.137 

votos que obtivemos na urna. 
Agora vamos trabalhar em 
prol de uma cidade melhor, 
com mais oportunidades 
de empregos aos morado-
res, inclusive minha meta é 
desenvolver uma política de 
incentivos para geração de 
empregos, com as constru-
ções de barracões, apoiar o 
setor da agricultura e moder-
nizar o sistema de atendi-
mento na área da saúde. 
Vamos buscar recursos 
juntos aos deputados em São 
Paulo e Brasília, tendo como 
meta avançar em diversas 
frentes no município. Para-
benizo todos os vereado-
res eleitos e juntos vamos 
trabalhar por uma Timburi 
mais desenvolvida que todos 
sonhamos”, completou. 

NOVA DIRETORIA DO HOSPITAL 

DE PIRAJU RECEBERÁ 

INVESTIMENTOS DE MAIS DE R$ 3 MILHÕES
A nova diretoria do 
Hospital deverá rece-
ber da Prefeitura no 
ano que vem  uma UTI, 
aparelho de ultrassom e 
centro de hemodiálise 
com 10 leitos. A idéia 
é a partir disso a cida-
de se tornar referência 
regional e abrigar novos 
segmentos de especia-
lidades. O prefeito José 
Maria, diz que até o fim 
do ano, esses equipa-
mentos, que somam 
investimentos de mais 
de R$ 3 milhões após a 
licitação que está ca-
minhando serão desti-
nados à Sociedade de 
Beneficência de Piraju.
Tudo está em licitação 
pela prefeitura e ainda 
nenhum dos processos 
foi ainda concluído.
A entidade realizou 
eleições no último dia 
19 de novembro e o 
novo presidente, Bru-
no Bragança e a nova 
diretoria é que deverão 

receber as novas aquisi-
ções.
Além do ultrassom e 
dos equipamentos para 
hemodiálise e UTI, a 
prefeitura estaria com-
prando um kit comple-
to para laparoscopia 
(cirurgia por vídeo) e 
um tomógrafo compu-
tadorizado helicoidal 
com 16 cortes. 
A compra destes equi-
pamentos está sendo 
feita para atendimento 
ao Sistema Único de 
Saúde (SUS) e enfren-
tamento das pessoas in-
fectadas pelo covid-19 
com recursos federais e 
estaduais.
Quando implantado, o 
que requer um processo 
detalhado de implanta-
ção o centro de hemo-
diálise, possibilitará que 
os pacientes não viagem 
mais para se submeter 
às sessões de hemodi-
álise não ficando ex-
postos a acidentes nas 

estradas, sem falar na 
economia de recursos 
com as viagens e ma-
nutenção de veículos, 
lembra o diretor admi-
nistrativo da prefeitura, 
Paulo Sara, que já foi 
diretor no Hospital.
“A idéia é que a UTI e 
o centro de hemodiáli-
se sejam instalados no 
prédio do hospital com 
toda a estrutura neces-
sária” também se anima 
um dos eleitos diretores 
financeiros, Sérgio Fon-
tes Sanches.
Importante que as 
pessoas entendam que a 
licitação para aquisição 
é um primeiro passo e 
que esse processo não 
se dará do dia para a 
noite, pois a partir da 
aquisição dos equipa-
mentos será feito um 
histórico e registro de 
como serão utilizados  e 
encaminhado o projeto 
ao Ministério da Saúde.
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Agência 61

Já são quase seis milhões de 
registros oficiais de infectados 
pelo novo coronavírus desde 
março, quando a pandemia foi 
decretada no Brasil. Mais de 
167,4 mil famílias já choraram a 
perda de familiares e de amigos 
queridos diante de um vírus 
silencioso e desconhecido. Mas 
com o retorno das atividades 
e do turismo no Brasil e em 
diversas partes do mundo, 
o número de casos também 
voltou a subir. E esse fenômeno 
de ter casos de uma epidemia 
caindo para em seguida subirem 
novamente é conhecido como 
“segunda onda”. 

Em entrevista exclusiva 
ao portal Brasil61.com, o 
pesquisador e responsável pelo 
Laboratório de Inteligência em 
Saúde da Faculdade de Medicina 

da Universidade de São Paulo 
(USP), em Ribeirão Preto, 
Domingos Alves, acredita que o 
Brasil já está passando por esse 
fenômeno. 

“Se eu for levar efetivamente 
o nosso cenário a sério, nós 
nunca saímos da primeira 
onda. Tivemos uma declinação 
de casos e de óbitos que 
vinham sendo observados. E 
se eu levar em consideração 
as definições científicas, eu 
não deveria dizer que estamos 
na segunda onda. A minha 
afirmação é de que estamos na 
segunda onda, pois estamos 
com o número de casos cada 
vez menor devido a diminuição 
dos testes de uma maneira 
sustentada no final de agosto”, 
alerta. 
 E continua. “Em um cenário 
de subnotificação constante e 
de queda de exames, não era de 

se esperar que houvesse esse 
aumento no número de casos e 
de internações. E esse número 
é consequência do aumento de 
casos. Não vimos esse aumento 
no número de casos antes do 
aumento de internações porque 
a gente estava diminuindo a 
quantidade de testes. A situação 
que vivemos agora, e eu 
continuo afirmando a despeito 
de haver discrepância das 
definições, que nós já estamos 
na segunda onda.” 
 Para chegar a essa conclusão, 
Domingos tem observado no 
Brasil, nos EUA e na Europa uma 
nova onda de contágios, que se 
baseia na evolução da taxa de 
reprodução, que o pesquisador 
chama de Rt – e isso pode 
indicar que a pandemia voltou a 
crescer por aqui.
 “O ‘Rt’ é uma medida que diz 
como que está se dando a taxa 
de infecção em um determinado 
local. Se o Rt está acima de 1, 
significa que uma pessoa está 
infectando uma ou mais pessoas 
naquele lugar. Se está abaixo de 
1, essa taxa de infecção está sob 
controle. Quando olhamos essa 
taxa de infecção nos municípios, 
podemos fazer uma média 

móvel dos últimos 14 dias. Hoje, 
eu observo que temos 16 estados 
que há 14 dias estão com essa 
taxa de infecção acima de 1, ou 
seja, tem uma permanência. É 
de se esperar que nesses estados 
e municípios, nesses 14 dias 
e daqui para frente, aumente 
o número de infectados”, 
esclarece. 
Para o professor e pesquisador, 
a postura negacionista de alguns 
líderes e presidentes pode 
ter contribuído para a atual 
situação. “Essa atribuição não 
é leviana, ela já é um consenso 
internacional. A maneira 
dessas lideranças de encarar 
a epidemia trouxe muitas das 
consequências observadas 
no Brasil. Boa parte do que se 

observou em termos de óbitos 
aqui teve muita participação 
desse negacionismo, dessa 
politização da doença, inclusive 
nos embates entre os governos 
estaduais e o federal”, lembra. 
 Sobre as eleições, o pesquisador 
adianta que ainda não é 
possível saber se haverá ou não 
aumento no número de casos 
após aglomerações durante 
as campanhas e pelo último 
domingo, quando milhões de 
pessoas foram às urnas.  
 “Ainda não é possível aferir 
se essas medidas tomadas 
durantes as eleições foram 
suficientes e se isso pode causar 
uma retomada no número de 
casos. O que é importante frisar 
é que, entre os períodos de 
eleição, está havendo um apagão 
de dados e de informações, 
movido pela própria eleição. 
Prefeitos que estão disputando 
as eleições não querem mostrar 
para a população que o vírus 
está circulando no município 
dele. Pelo contrário, querem 
mostrar que tiveram uma ação 
efetiva, positiva, coisa que 
não aconteceu nos municípios 
brasileiros de uma maneira 
geral”, dispara. 

“Já estamos na segunda onda”, afi rma
 pesquisador da USP sobre novo coronavírus

SAÚDE

Em Piraju
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Pirajuense Luciana Zanforlin traz para Piraju em 
dezembro curso com Certifi cação Internacional 
de Access Consciousness ®

L u c i a n a  Z a n f o r l i n  é  u m a  P i r aj u e n s e  a p a i xo n a d a  p e l a  c i d a d e  o n d e  n a s c e u  e  v i ve u  t o d a  a  s u a  i n f â n c i a .

folhadepiraju.com

Luciana Zanforlin 
é uma Pirajuense 
apaixonada por esta 
cidade!
Saiu de Piraju 

quando tinha apenas 
10 anos, morou em 
algumas cidades e 
atualmente reside 
em Pederneiras/SP. 
Por onde passa, faz 
questão de dizer que é 
natural de Piraju!
Formou-se em 

Psicologia há 17 
anos, mas há um 
ano descobriu 
uma ferramenta 
extraordinária capaz 
de ajudar as pessoas 
em apenas uma 
sessão. Acreditando 
ou não, a partir do 

momento em que 
você aceita receber 
uma sessão, sua vida 
será transformada!
Embora seja uma 

terapia 
Incrédula, ao 

invés de fazer uma 
sessão, fez direto o 
curso para poder 
descobrir do que se 
trata. Desde então, 
percebeu mudanças 
significativas em sua 
vida e foi no início 
da pandemia que 
ESCOLHEU se tornar 
Facilitadora de Access 
Consciousness® e 
que sua primeira 
classe seria ministrada 
em Piraju.

Access 
Consciousness® está 
disponível em mais 
de 170 países e tem 
contribuído com a 
mudança na vida de 
milhares de pessoas 
em todo o mundo nos 
últimos 30 anos.
Você sabia que há 

32 pontos na sua 
cabeça que, quando 
tocados gentilmente, 
liberam facilmente 
e sem esforço 
qualquer coisa que 
não permita que você 
receba? Esses pontos 
contêm todos os 
pensamentos, ideias, 
crenças, emoções e 
considerações que 

você armazenou 
ao longo da vida e 
através do curso 
você irá perceber 
que terá mais clareza, 
consciência e 
colocando em prática 
as ferramentas, tudo 
virá até você com 
“facilidade, alegria e 
glória!”.
Correr as barras 

é um processo 
simples e relaxante, 
indicado para 
depressão, ansiedade, 
insônia, frustrações, 
déficit de atenção, 
hiperatividade e 
dores no corpo. 
Melhora a disposição 
e a vitalidade, os 
relacionamentos 

em geral, a vida 
sexual, os estudos, 
o falatório mental, 
o sono, a alegria de 
viver e muitas outras 
possibilidades, como 
lidar melhor com 
problemas e resolve-
los com facilidade.
Quando você “corre 

as barras” através 
dos toques suaves 
na cabeça, é como 
se você apertasse 
a tecla “delete” 
do computador, 
apagando crenças, 
condicionamentos 
e tudo aquilo que 
foi implantado no 
seu inconsciente, 
liberando espaço 
para a expansão da 
consciência, criando 
uma realidade com 
“facilidade, alegria e 
glória!”. Aliás, essa 
é uma ferramenta, 
mas se preferir, pode 
chamar de um mantra 
poderoso de access.
Access é um método 

em constante 
evolução para alterar 
as partes da sua vida 
que não acontecem 
do jeito que você 
sabe que poderiam 
acontecer. E contém 
as perguntas que você 
não está fazendo. 

Access não é para 
pessoas influenciáveis 
ou para os fracos. Se 
você tem a coragem 
e o desejo de ser 
verdadeiramente 
você, o(a) 
extraordinário(a) 
e fenomenal você, 
talvez Access seja para 
você.
•Se seu propósito de 
vida fosse se divertir, 
o que você mudaria?
•Se você estivesse 
celebrando sua vida 
hoje, o que mudaria?
•O que mais é 
possível que você 
nunca considerou?

SE VOCÊ QUISER 
ESCOLHER TER UMA 
VIDA MAIS ALEGRE, 
FÁCIL E DIVERTIDA, 
faz o curso!
Em apenas um dia 
de curso, com carga 
horária de 8 horas, 
você terá acesso a 
várias ferramentas de 
Access e aprenderá 
na prática a “correr as 
barras’.
Vagas limitadas! 
Para mais 
informações: www.
luzanforlin.com.br

Quando você “corre as barras” através dos toques suaves na cabeça, 
é como se você apertasse a tecla “delete” 

Curso  de Luciana 
será no Centro 
Cultural Richardson Louzada

Também Exames de Covid 19



21 a 25 de novembro de 2020 6Folha de Piraju |DROGACENTRO



25 DE NOVEMBRO DE 2020 7Folha de Piraju | notícias

CAMPANHA “AMO DEZEMBRO” PEDE 
DOAÇÃO PARA FUNDO DO IDOSO
GERVÁSIO POZZA
ESPECIAL

Piraju conta com quase 
6 mil pessoas com 
idade acima dos 60 
anos, ou seja, quase 
20% da população pode 
ser considerada idosa, 
conforme definição 
etária padrão.
Em razão do alto índice 
dessa faixa etária, o 
Conselho Municipal 
do Idoso de Piraju vem 
estimulando há alguns 
anos a doação de valores 
devidos ao Imposto de 
Renda para o Fundo do 
Idoso.
Há cerca de 4 anos, 
a inciativa foi do 
pirajuense aposentado 
Manuel Bersi, que foi 
seguida por outros 
cidadãos. O montante 
doado no final de 2019 e 
em 2020 alcançou mais 
de 75 mil reais.
Os membro do Conselho 
do Idoso autorizaram 
seu presidente, Vítor 
Ferrazolli Júnior, e o 
titular Gervásio Pozza 
Filho, a contatarem os 
doadores passados e 
agradecerem pelo apoio 
e solicitando, se possível, 
a mesma iniciativa em 
2020/21. Além disso, 
está ocorrendo uma 
visita personalizada 
a cada escritório ou 
organização contábil 
sediada em Piraju, 
para que os contadores 
possam apoiar a 
campanha.
Conforme explica Victor, 
“as pessoas interessadas 
em apoiar e depositar 

no Fundo do Idoso 
determinada quantia, 
primeiramente querem 
compreender, entender 
como é feita essa doação 
de até 6%, em dezembro, 
ou até 3% no ano da 
entrega da declaração 
de I. R., pelo formulário 
completo. Para essas 
informações mais 
detalhadas, as pessoas 
procuram o seu contador 
de confiança, de forma 
que os contadores 
e contabilistas são 
fundamentais no 
fomento da campanha 
e do montante de 
doações”.

A principal entidade 
beneficiada com as 
doações foi o Asilo São 
Vicente de Paula, que 
em 2019 conseguiu, 
com os recursos, investir 
R$ 47 mil na instalação 
da primeira etapa de 
energia elétrica solar, 
passando a economizar 
mensalmente cerca de 
R$ 1.300,00 na conta de 
luz.
Em 2020, os recursos 
foram fundamentais 
para investimentos e 
aquisição de materiais e 
produtos na prevenção 
do público idoso ao 
coronavírus.

Necessitamos de 
pessoas que possam 
assumir papeis de 
maior responsabilidade 
social, pois os recursos 
para entidades sem fins 
lucrativos são cada vez 
mais escassos, mas a 
demanda para atender 
idosos permanece 
sempre crescente.

COMO DOAR

A pessoa física que efetua 
a declaração no modelo 
completo, poderá – até 
dezembro de 2020 - doar 
até 6% e deduzir este 
total do valor estimado 

do imposto de renda 
devido (ano-calendário 
2020) na declaração 
entregue em 2021.
Em 2021, a pessoa física 
poderá doar somente 
até 3% do imposto 
realmente devido, no ato 
do preenchimento da 
Declaração, apresentada 
em 2021.

PESSOA JURÍDICA

Já a pessoa jurídica 
poderá doar até 1% 
do imposto de renda 
apurado pelo Lucro Real 
na declaração (exercício 
de 2020) a ser entregue 

no ano de 2021.
O processo é uma 
simples transferência 
bancária! Basta que a 
pessoa física vá até sua 
agência bancária e efetue 
a doação de até 6% do 
valor devido de seu I. R. 
e guarde o comprovante 
de depósito para futuro 
abatimento do valor 
devido que será pago na 
entrega da declaração 
em 2021. 

A conta do Fundo 
Municipal do Idoso é 
21096-X, Banco do Brasil, 
agência Piraju 77-9.
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“Nossa Senhora de El Quinche”
Pe. Luiz Antônio Pereira

Há mais de 400 anos que 
o povo do Equador vene-
ra a Virgem, sob o título 
de Nossa Senhora de El 
Quinche, que é a mais 
renomada do país, e o 
seu Santuário dos mais 
visitados.
Por volta do ano 1585, 
não longe de Quito, 
na direção do Noro-
este, existia uma tribo 
de índios, chamados 
Oyacachis, que já eram 
convertidos à fé. Eles 
desejavam ter uma 
imagem da Virgem 
Maria para render-lhe a 
devida devoção, o que 
não era muito fácil de se 
obter naqueles tempos. 
Os índios de Lumbicí, 
ao invés, tinham enco-
mendado uma estátua 
de Nossa Senhora a um 
escultor de nome Diego 
Robles, mas, não tendo 
como pagá-la, venderam, 
então, aos índios Oya-
cachis, que a revestiram 
com uma singela túnica 
tecida, colocando-a em 
seguida numa gruta por 
falta de outro lugar.
Naquele altar improvi-
sado começaram, então, 
a venerá-la e a Virgem 
agradecida por seus ob-
séquios, começou a der-
ramar sobre eles graças 
e bênçãos. Muitas vezes 
Nossa Senhora saía da 
gruta e voltava somente 
no outro dia. Quando 
voltava, os índios per-
guntavam-lhe onde 
tinha estado, e a imagem 
simplesmente mostra-
va-lhes os pés cheios de 
lama, dando a entender 
que tinha ido para so-
correr quem precisava. 
Além disso, sabia-se na 
região que a gruta da 
imagem ficava em mui-
tas ocasiões iluminada, e 
às vezes ouviam-se sons 

musicais sair dela.
Conta-se que os índios 
daquela tribo agraciada 
por Nossa Senhora, em 
meio a uma festa com 
bebedeira, voltou ao 
paganismo. Eles pega-
ram a cabeça de um urso 
e decidiram adorá-la 
ornando-a com as jóias 
da imagem da Virgem 
Maria. 
Muito contrariado o 
bispo da época retirou a 
imagem da gruta.  E após 
30 anos o então bispo de 
Quito, Frei Luiz López 
de Solís, levou então 
a imagem ao povoado 
mais próximo, El Quin-
che, construindo aí uma 
igreja. Com o aumento 
dos peregrinos, deci-
diu-se fazer um novo 
templo para a milagrosa 
imagem, que se tornou a 
Padroeira do Equador. 
Como o único terreno 
disponível ficava um 
pouco distante do ante-
rior Santuário, em 1630, 
a população acompa-
nhou a imagem, surgin-
do assim, um povoado 

em torno da nova igreja, 
que mais tarde quando 
a cidade cresceu, virou 
uma  Basílica nacional.

A imagem da Virgem 
Santíssima  de El Quin-
che é de madeira e alta 
medindo 62 cm tendo 
sido coroada canonica-
mente em 1943, com sua 
festa celebrada no dia 21 
de novembro.

Oração: “O Virgem de El 
Quinche, grande defen-
sora dos desamparados 
e esperança dos vossos 
pobres filhos, pelo pre-
cioso Menino Jesus que 
levas nos braços, recebe 
esta mensagem do nosso 
amor. Dai-nos a graça de 
nunca nos olvidarmos 
de Vós, mesmo nas mais 
variadas circunstâncias 
de nossa vida, e, sobre-
tudo concedei-nos de 
expirar pronunciando 
o teu Santo Nome, sob 
o vosso maternal olhar. 
Assim Seja”.
Nossa Senhora de El 
Quinche!

folhadepiraju.com
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TC
REPESCAGEM

NATURALE
ETIONPOSOS

RODORNT
DELTAAPOR

TANDRARE
TEACEPOV
ENTREMEADA

IRAINSL
AMICADETE

ERRONEON
NOBNLET
TORIGAMI

COLMATAGEM

A última
chance de
ir à Copa

(fut.)

Mito
tupi que
gosta de
cachaça  

Isotônico
(?): 

a água 
de coco

Pedido
que não
deve ser
ignorado

Formato
da foz do
Ganges

A primeira
parte do
Titanic a
afundar

(?) Leoni,
atriz dos

EUA

Tronco
usado em
açougues

Doença que
afeta a vi-
da sexual

(sigla) 

Show-(?),
exposição
de vendas
em lojas

A Cidade
do

Algodão
(SP)

"(?):
A Coisa",
filme de
terror

Depósito de
artefatos
bélicos

Área de atuação
da

indústria
cultural

Artista que projetou 
o primeiro jardim

público da Cidade do
Rio de Janeiro

Condição essencial
à decolagem

Festival de Cinema 
independente dos EUA

Sucede 
ao ocaso

Rio
italiano

Sintoma
do cálculo

renal
Basta!

Juntar
Livro de
Hermann

Hesse
Raro, em

inglês
Bate-boca

(pop.)

E, em
inglês

Intenção 
do sedutor

"Trabalho",
em OIT

Preen-
chimento

dos
desníveis

de um
terreno

Interca-
lada

Desejo de
vingança

Incorreto

Amigo,
em

francês

Arte japo-
nesa de

dobradura 
de papel, é
praticada
desde o
Período

Edo

Editor
(abrev.)
Tipo de
poluição

Aluno de
academia

militar

"A (?) Vai Fumar",
expressão-

símbolo
da FEB

Deixar,
em inglês

Prata
(símbolo)

Sala
(abrev.)

3/ami — and — let — tea. 4/rare. 6/demian. 8/pendenga — sundance. 10/colmatagem.
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