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Policiais da DIG  de Avaré 
capturam “psicopata do Tinder”

Prefeitura concluiu o recapeamento da avenida Eduardo Cassanho e começou nesta terça o trecho da Avenida 
Dr.Simão na subida para a Vila Tibiriça, logo na cabeceira da ponte.  Na foto David Goes engenheiro da prefeitura 
e Marcos Fernandes .  São mais 3.174 metros quadrados de recape que estarão concluídos até esta quarta.

A prisão é de natureza preventiva e foi decretada no último dia 10 de fevereiro. O investigado foi 
encaminhado às dependências do Plantão de Avaré e deverá permanecer custodiado na cidade até a 
audiência de custódia. Depois será removido para uma das unidades da SAP.  pagina 3

Prefeitura iniciou esta semana
recapeameno da avenida Dr. Simão
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PARCELA ÚNICA VENCE DIA  15 MARÇO
E TEM DESCONTO DE 10%

Informações sobre os carnês de IPTU 2023

DISTRIBUIÇÃO

Serão enviados em breve pelos Correios os carnês dos imóveis residenciais e comer-

ciais e imóveis sem construção (terrenos) com endereço de correspondência cadas-

trado na Prefeitura  de Piraju. 

Os carnês dos imóveis sem construção (terrenos), sem endereço de correspondência, 
podem ser retirados no setor de Lançadoria da Prefeitura de Piraju, das 8h às 17h.

E através da internet, TODOS OS CONTRIBUINTES têm a opção de fazer o downlond 

e imprimir o carnê. É só acessar o site:                                              .
www.estanciadeoiraju.sp.gov.br/Portal do Contribuinte  

PAGAMENTO

Parcela única com desconto de 10%: vencimento no dia 15 de março de 2023.

Pagamento parcelado em 10 vezes: vencimento da 1ª parcela no dia 15 de março de 
2023.

Aos contribuintes que optarem pelo pagamento parcelado e quitarem as parcelas até 
a data do vencimento, o desconto oferecido é de 5%.

O não-pagamento até a data do vencimento acarretará multas e juros.

LOCAIS PARA PAGAMENTO

Caixa Econômica Federal e seus correspondentes; Banco do Brasil e seus correspon-

dentes; Itaú Unibanco e seus correspondente; Bradesco e seus correspondentes e 

Banco Sicred.

Telefone: 14 3305-9027  ou  através do E-mail: lancadoria@estanciadeíraju.sp.gov.br 

MAIS INFORMAÇÕES: 

Os recursos do IPTU são utiizados no custeio de obras de saúde, educação, 
infra-estrutura, saneamento básico, lazer e etc. para garantir a qualidade de vida da

nossa comunidade.
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Policiais da DIG  de Avaré capturam 
procurado pela Justiça da Capital
Conhecido como “psico-
pata do Tinder”, homem 
estava vivendo em uma 
casa no Balneário Costa 
Azul

A Polícia Civil, por meio 
da Delegacia de Inves-
tigações Gerais (DIG),  
capturou na tarde de 
hoje, dia 04/3, em Avaré, 
um homem de 42 anos 
com mandado de prisão 
em aberto expedido pela 
Justiça de São Paulo. Ele 
é conhecido no meio po-
licial como “psicopata do 
Tinder”, em razão de uti-
lizar o aplicativo homô-
nimo para causar danos e 
sofrimento a mulheres.
O indivíduo foi localizado 
em uma casa de veraneio 
alugada, com endereço 
à Avenida do Progresso, 
no bairro Costa Azul, às 
margens da represa Juru-
mirim, distante aproxima-
damente 20 quilômetros 
do centro de Avaré.

 Segundo informações da 
DIG, o homem responde 
a um processo instaurado 
neste ano pela Vara de 
Violência Doméstica e 
Familiar contra Mulher, 
da região norte da Capi-
tal, por ter cometido os 
crimes de estelionato, 
falsificação de documento 
público e ameaça. 

A prisão é de natureza 
preventiva e foi decre-
tada no último dia 10 de 
fevereiro. O investigado 
foi encaminhado às de-
pendências do Plantão de 
Avaré e deverá permane-
cer custodiado na cidade 
até a audiência de custó-
dia. Depois será removido 
para uma das unidades da 
SAP.

Uma equipe da Delegacia 
de Investigações Gerais 
de Jundiaí, Seccional de 
Campinas, monitorava 

o investigado e chegou a 
estar em Avaré para pren-
dê-lo na data de ontem, 
mas não o encontrou. 
Dessa forma, a atividade 

operacional foi transferi-
da para a DIG de Avaré. 
Durante a abordagem fo-
ram aprendidos aparelhos 
celulares e um notebook. 

O material será encami-
nhado para a delegacia de 
polícia responsável pela 
apuração criminal.

POLICIAIS MILITARES RESGATAM 
IDOSO EM ÁREA ALAGADA DE AVARÉ

Na tarde desta 
terça(14/03), uma 
equipe realizava 
patrulhamento tático 
de ROCAM pela 
Av. Vereador Paulo 
Fernando Lopes 
Ward, em Avaré, 
momento em que, 
devido à forte chuva 

que caía na cidade se 
depararam com uma 
via completamente 
alagada, porém, foi 
possível visualizar um 
veículo parcialmente 
submerso naquela 
área ocupado por um 
idoso que pedia ajuda, 
pois a água estava 

subindo muito rápido. 
Imediatamente, os 
policiais militares 
desembarcaram em 
meio às fortes chuvas 
e, tranquilizando o 
homem de 70 anos 
de idade, iniciaram 
seu resgate usando 
uma corda para 

rebocar rapidamente 
o veículo antes que a 
água, que já chegava 
na cintura do idoso, 
subisse ainda mais.  
Com os recursos 
disponíveis naquele 
momento, a equipe 
conseguiu retirar em 
segurança o idoso e 

seu veículo daquele 
local e, agradecido, 
o senhor de 70 anos 
de idade enviou um 
vídeo demonstrando 
toda sua gratidão e 
respeito aos anjos de 
farda que cruzaram 
seu caminho.
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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

E D I T A L
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

A DIRETORIA DA “AMPESP”

Convoca seus associados para a Assembleia Geral Or-
dinária, a realizar-se no ESPAÇO SOCIAL AO LADO DA 
QUADRA DE ESPORTES na sede da AMPESP no dia 29 
de MARÇO de 2023 (Quarta Feira), às 19:00 horas, em 
primeira convocação com a maioria dos Associados ou em 
segunda convocação às 19:30 horas com qualquer núme-
ro de sócios presentes, com a seguinte ordem do dia:

- Apresentação de contas do exercício de 2022. 

Conforme orientação da Prefeitura da Estância Turística 
de Piraju, junto ao DESAU e POLO COVID-19, recomen-
damos   o uso de máscaras. A AMPESP disponibilizará ál-
cool em gel.                                    

Piraju, 15 de março de 2023.

Durval Nunes Cardoso - PRESIDENTE  
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    PADRE LUIZ ANTÔNIO PEREIRA
“Nossa Senhora do Descanso”

No universo Mariano, 
“Nossa Senhora do 
Descanso” é mais um 
dos títulos, que vai 
ganhando importância 
no coração dos devo-
tos da Virgem Maria. 
Essa importância 
começou depois que o 
Papa Francisco foi pre-
senteado, em ocasião 
de seu aniversário, 
com uma imagem da 
“Virgem Dormindo”, 
em 2019. Ela causou 
tal comoção que o 
Papa recomendou que 
todos os fiéis tenham 
uma em sua casa, e, na 
audiência do dia 18 de 
dezembro de 2019, na 
praça São Pedro, ele 
comentou sobre o pre-
sente recebido quando 
completara 83 anos.
A imagem “Maria Des-
cansando” levantou 
questões familiares, 
como a importância da 
presença de um pai e 
uma mãe na criação de 
um filho. Mas revela 
um significado que vai 
além do significado da imagem de Maria que 

descansa. Acrescen-
ta o Papa: “Quantos 
de vocês têm que 
dividir a noite, entre 
marido e mulher 
pelo menino ou me-
nina que chora? Que 
mamãe descanse é 
a ternura de uma 
família, de um casa-
mento”.
O direito ao descan-
so é uma instituição 
que vem de Deus: 
precisa tirar um dia 
por semana para 
descansar. Esse dia 
serve para estar com 

Deus e poder fazer 
as coisas que alimen-
tam a alma. Esse dia é 
necessário na vida de 
cada ser humano. Já na 
saída do povo de Israel 
da escravidão no Egito, 
onde certamente não 
havia dia de descanso, 
Deus orientou Moisés 
a estabelecer um dia 
de descanso semanal, 
tornando essa exigên-
cia um Mandamen-
to. Assim, o dia do 
descanso tornou-se 
um dos Dez Manda-
mentos. Israel adotou, 
então, o costume de 

tirar um dia por se-
mana para descansar, 
repousar.
Descansar em Deus é 
antes de tudo confiar 
em Deus e ter paz; é 
uma bênção de Deus. 
Descansar é estar 
seguro em Deus, livres 
da ansiedade. Todos 
precisamos descansar. 
Descansar em Deus 
nos revigora e nos dá 
forças. Diz o Senhor, 
o Santo de Israel: “No 
arrependimento e no 
descanso está a salva-
ção de vocês, na quie-
tude e na confiança 
está o seu vigor....” (Is 
30,15). Apenas em 
Deus encontramos o 
verdadeiro descanso. 
Quem não conhece 
Deus não tem verda-
deiro descanso porque 
nunca estará seguro. 
Mesmo que todas as 
coisas neste mundo 
falhem, podemos estar 
completamente se-
guros em Deus. Deus 
está sempre no contro-
le, por isso podemos 
descansar n’Ele. Des-
cansar é deixar as coi-
sas que não podemos 
controlar nas mãos de 
Deus. Descansar é ter 
fé que Deus vai nos 
ajudar em nossos pro-
blemas. Descansar em 
Deus é rejeitar todas as 
preocupações que não 
são necessárias.
O nosso corpo des-

cansa quando dor-
mimos, mas a nossa 
alma repousa quando 
confiamos em Deus. 
A Virgem Maria é o 
exemplo por excelên-
cia de como podemos 
descansar e repousar 
em Deus.

Oração para rezar 
antes de dormir: 
“Ó Virgem, se faz 
tarde e todos dormem 
sobre a terra. É hora 
de repousar: não me 
abandones! Coloca tua 
mão sobre meus olhos 
como uma boa mãe. 
Fecha-os suavemente 
às coisas aqui debaixo. 
Minha alma está can-
sada de preocupações 
e tristezas, a fadiga que 
me espera está perto 
de mim. Coloca a tua 
mão na minha cabeça, 
detém meus pensa-
mentos. Meu descan-
so só será doce se 
for abençoado por ti. 
Assim, teu pobre filho 
despertará amanhã 
mais forte, e retomará 
feliz o peso do novo 
dia. Coloca a tua mão 
sobre o meu coração. 
Somente ele me vigia 
e recorre a Deus com 
amor eterno. Amém”. 
(Fonte: Radio Maria).

Nossa Senhora da Des-
canso! Rogai por nós!

O significado da imagem “Deixa a Mãe Des-
cansar”, representa a perfeita escolha de 
Deus em chamar José para ser o pai adotivo 
de Jesus.
José cumpriu perfeitamente a sua missão de 
amparar Maria, o Menino Jesus; cumpriu as 
promessas das Sagradas Escrituras.
Por isso, ter em casa a imagem de “Nossa 
Senhora Descansando” é poder contar com 
as bênçãos da Sagrada Família.
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