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Piraju recebe kits com produtos verdes 
de projeto estadual até o mês de outubro
Famílias em vulnerabili-
dade social recebem kits 
com 10 quilos de frutas, 
verduras e legumes; no 
total, 420 mil “Cestas 
Verdes” serão entregues 
no Estado de São Paulo 

O PROJETO

A Secretaria de Agricul-
tura e Abastecimento do 
Estado de São Paulo está 
realizando a entrega dos 

kits do “Projeto Cesta 
Verde- PAA”. Esta fase 
do Projeto Cesta Verde 
é resultado de um termo 
de adesão assinado pelo 
Governo do Estado de 
São Paulo, com o Mi-
nistério da Cidadania e 
prevê o repasse, direta-
mente aos produtores 
cadastrados, de uma 
verba total de R$ 10,5 
milhões. 
O projeto garante ga-

nhos nas duas pontas: 
os agricultores familia-
res podem escoar a sua 
produção e ter retorno 
financeiro garantido, e 
as famílias que mais pre-
cisam, recebem os ali-
mentos. Em cada Cesta 
Verde vão aproximada-
mente 10kg de alimen-
tos (frutas, verduras, 
legumes e tubérculos). 
No total, 420 mil Cestas 
Verdes serão entregues 

no Estado de São Paulo.

No total, 151 municípios 
paulistas, com popula-
ção de até 80 mil habi-
tantes e com muito alto, 
alto e médio índices de 
Insegurança Alimentar 
estão participando dessa 
ação. Nesta modalidade 
de ação, os produtores 
recebem um cartão e o 
dinheiro vai direto do 
Ministério da Cidadania 

para a conta corrente do 
produtor no Banco do 
Brasil.

Em nossa regional, 
tivemos 5 municípios 
selecionados (Canitar, 
Fartura, Piraju, São 
Pedro do Turvo e Saru-
tiaiá). O programa será 
executado até o mês de 
outubro/2021.

O agrônomo Paulo Mat-

tosinho, chefe da Casa 
da Agricultura de Piraju, 
acompanhou a chegada 
do primeiro carrega-
mento dos produtos, 
juntamente com Karina 
Pansanatto, diretora da 
Ação Social, e Michele 
Valadão, nutricionista da 
Prefeitura de Piraju.
O projeto garante ga-
nhos nas duas pontas: 
os agricultores familia-
res podem escoar a sua 
produção e ter retorno 
financeiro garantido, 
e as famílias que mais 
precisam, recebem os 
alimentos. 
O Sindicato Rural de 
Piraju auxiliou na logísti-
ca de distribuição,  Luiz 
Otávio Motta, presidente 
diz que “a Federação de 
Agricultura e Pecuária 
do Estado de São Paulo 
(FAESP) apoiou a inicia-
tiva garantindo o com-
bustível para o trans-
porte dos produtos que 
será feito por caminhão 
cedido pela Prefeitura 
de Guapiara”. O trans-
porte dos produtos será 
realizado em viagens 
quinzenais no período 
de abril a outubro de 
2021.
Com intuito de viabilizar 
o Projeto nos municí-
pios da região, houve a 
adesão de produtores do 
município de Guapiara, 
que tem grande repre-
sentação no volume 
total de produtos que se-
rão entregues em Piraju 
(28,8 toneladas), Fartu-
ra (17,7), Itaí (52,1) e 
Sarutaiá (67,4).
A quantidade local de 
cestas varia conforme 
o índice de insegurança 
Alimentar de cada mu-
nicípio, por isso Piraju e 
Fartura receberão pro-
porcionalmente menos 
que Itaí e Sarutaiá.
Do total dos produtos 
para estes municípios, 
que totalizarão mais de 
15 mil cestas, aproxima-
damente 40% do volu-
me total tem origem em 
Guapiara.

Reportagem local

ENEL ANUNCIA APOIO A PROJETOS 
DE SUSTENTABILIDADE EM PIRAJU    

Obra que a Enel vem realizando em Piraju de aumento de vazão do vertedouro,  reforma da estrutura da ponte e  construção de passarela
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   Guia de Saúde

Em Piraju

Campanha de vacina da gripe Drive True 
Campanha Municipal de Vacinação Contra Infl uenza 2021 fez um atendimento  Drive True dia 
25 de maio na FECAPI mostrando que trabalho em Equipe  funciona. Essa campanha conti-
nua  com vacinação. Dia 9  de junho deve haver uma nova programação que será divulgada.
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Prefeito José Maria reuniu diretores dia 31 de maio
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Respeitando todas as 
normas de segurança contra 
a covid-19 o prefeito de 
Piraju, José Maria Costa, 
na manhã da segunda, 
31/05, reuniu sua equipe 
administrativa para deliberar 
assuntos e estratégias para 
a administração publica 
municipal. 
Regularmente são realizadas 
reuniões onde o prefeito 
dirige todas as ações dos 

departamentos da prefeitura 
de Piraju. Segundo o prefeito, 
que continua ainda num 
grupo de risco, embora 
vacinado, a reunião foi 
também para tratar de 
diretrizes e caminhos 
especialmente no tocante a 
recursos próprios e externos 
para o segundo semestre. 
José Maria tem mais 3,5 
anos de gestão e acredita que 
através da otimização de 

recursos muitas coisas que 
Piraju ainda espera serão 
realizada. Ele diz que essa 
é a meta de sua passagem 
pela prefeitura. Minimizar 
problemas e levar adiante 
projetos que beneficiem 
diretamente a população em 
vários setores.
Aqui  nossa redação lembra 
que a questão dos recursos 
é sempre um calcanhar 
de Aquiles em todas as 

prefeituras pequenas e 
especialmente em Piraju que 
como dizia o ex- prefeito, 
saudoso, Dr. José Ribeiro: 
“uma cidade pequena com 
arrecadação e demandas de 
cidade média”. 
Um dos temas foram os 
recursos que estão chegando 
e que também terão que lidar 
com contrapartidas de uma 
forma muito organizada e a 
questão da saúde que a cada 

dia requer mais verbas e 
implantação de melhorias 
para o momento que vivemos 
depois do COVID 19.
A reunião foi pontual, 
mas não novidade, porque 
o prefeito tem reunido 
assessoria e diretoria 
semanalmente, além de visitar 
vários setores que estão em 
obras como recentemente o 
Recanto dos  Pássaros

Prefeito José Maria também se reuniu semana passada
com  a ACLU - Associação de Catadores para tratar sobre a cole-
ta de reciclável
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“Nossa Senhora da Pomba”
“Madonna della Colomba”
  por Padre Luiz Antônio Pereira

Esta Nossa Senhora 
com o Menino - título em 
Frances: “Vierge et l’Enfant 
à la colombe”, é uma 
pintura a óleo em tábua de 
choupo - árvore da família 
das salicáceas - de Piero 
di Cosimo, datável entre 
o ano de 1490 e início do 
XVI século e se encontra no 
museu de Louvre em Paris.

Esta pintura fez parte 
da coleção dos Farnese e 
foi exposta no palácio do 
“Giardino”, em Parma e no 
museu Capodimonte, em 
Nápoles. No ano de 1802 
se encontrava em Roma, 
na igreja de São Luiz dos 
Francesi. A obra foi adquirida 
pelo museu de Louvre numa 
data incerta, entre o ano 
de 1803 e 1804. Foi objeto 
da espoliação napoleônica, 
acontecida no Reino de 
Nápoles.

Piero di Cosimo apresenta 
a Virgem e o Menino Jesus 
num espaço estreito, no qual 
o fundo é constituído por 
uma esteira, provavelmente 
de couro trançado, com 
as bordas decoradas com 
motivos vegetais, com as 
dobras horizontais bem 
visíveis.

Maria está sentada no solo, 
segundo o estilo de Nossa 
Senhora da Humildade, 
com a cabeça levemente 
inclinada para a direita, com 
o olhar cheio de doçura, 
todavia, cheio de melancolia, 
e com os olhos abaixados na 
direção de um livro aberto 
no parapeito de pedra, em 
primeiro plano. Ela não está 
simplesmente lendo a Sagrada 
Escritura, mas lê um manual 
de oração. Pode-se observar 
este detalhe das palavras 
escritas em vermelho, típico 
das indicações litúrgicas, que 
são usadas nos missais e nos 
breviários.

Traz a cabeça e os ombros 

cobertos por um xale de linho 
fino bordado, adaptado ao 
redor do pescoço e amarrado 
na sua parte inferior. Este 
acessório na época em voga 
na moda, são pintados por 
outros pintores italianos 
do renascimento, como 
Raffaello Sanzio na “Nossa 
Senhora da Cadeira”, Sandro 
Botticelli na “Nossa Senhora 
do Magnificat” ou Domenico 
Ghirlandaio na “Visitação”, 
num afresco na Capela 
Tornabuoni da Basílica 
de Santa Maria Nova em 
Florência.

Maria segura o seu Filho 
com aquela força materna que 
impede o Menino de escapar, 
enquanto ele se contorce com 
ternura. Com a mão esquerda 
aferra o dedo indicador da 
Mãe, e, inclinando-se para 
frente o Menino aponta 

com o indicador da mão 
direita, uma pombinha com 
auréola, que está sentada no 
parapeito de pedra.

A pomba, na Sagrada 
Escritura, é antes de tudo o 
símbolo do Espírito de Deus, 
aquele Espírito que pairava 
sobre a criação desde o início 
do mundo, o mesmo Espírito 
que descerá sobre este Filho no 
dia do seu Batismo no rio Jordão.

A atmosfera da pintura é 
íntima, calma e silenciosa. 
A expressão da Virgem, 
transbordante de ternura materna 
e de melancolia meditativa, 
traduz a dupla natureza de Cristo 
e o mistério da sua encarnação 
como Filho de Deus.

Nossa Senhora da Pomba! 
Intercedei por nós!

Madonna della Colomba! 
Prega per noi!

Solução

BANCO 36

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS
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ICP
EMPOLGANTE
XANGOROLIÇA

AGNUQMS
BUMERANGUED

EMTENENTE
STOAIOM
PRESARGA
RESSUFOCAR

DECENTEERICO

NIORLANDOS
SAPATOVAC

TRAIFIBRA
AOCAIOCRU

ICHINGGAS
SALADOTRONO

Vale por
mil

palavras
(dito)

Membro
essencial

do exército
medieval

Que faz
vibrar 

de entu-
siasmo
Orixá da
justiça e
do poder

(Rel.)

Madeira (?),
corte da

árvore não 
(processado)

Antoni
Gaudí, 

arquiteto
catalão

Natalie
Portman,

atriz
israelense 

Região
com nove
estados
(abrev.)

(?)-coronel:
sucede à
patente   

de major
Profissional
como Rena-
to Sorriso

(bras.)

"Deus aju-
da quem

(?) madru-
ga" (dito)

Calçado
como o

escarpim

Cidade do
Walt

Disney
World

Cada uma
das cartas

do tarô

Fruta me-
diterrânea

rica em
açúcar

Antes de
Cristo

(abrev.)

(?) Blat,
ator de

"Império"

Peixe (?), 
ingrediente
da cozinha
japonesa

(?) Zyklon
B, veneno
usado pe-
los nazistas

Recinto
principal

de
castelos

Prato 
com fubá
Combustível,
em inglês

Preceptor
Objeto de
estudo de

Kepler

Martin
Scorsese:
dirigiu "Os 
Infiltrados"

"Vinho", em
"enófilo"

Dona
(abrev.)

Auxilia na
digestão

E, em
inglês

Ultrassom,
hemograma e

sorologia para HIV
e hepatites

Vocábulos com a mes-
ma origem  (Gram.)
Pão de (?), massa

usada no rocambole

Reprimir
(fig.)

Informação
de jornais

Ed Motta,
cantor

Arma dos 
aborígines

austra-
lianos

"Trair e Coçar É 
Só Começar" e 

"Jogo de Cintura"
Onomatopeia do sinete

A base da
filosofia
chinesa,

usado po-
pularmen-
te como
oráculo

Comete
adultério
Ashley
Olsen,

estilista 

(?) Verissi-
mo, escritor
Grande em-
barcação

O rato, em
relação à

coruja

Honesto;
honrado

Bem do 
pecuarista

Mútua

Em (?):   
de modo

geral

3/and. 4/fuel. 6/i ching. 8/arqueiro — cognatos. 10/bumerangue. 19/peças de marcos caruso.
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Paulinho da Força destinou recursos de R$ 300 
mil para obras de infra estrutura em Sarutaiá

Prefeito e vereadores de Sarutaiá visitam 
secretarias de Habitação e Esportes

Isnar com vereadores na Secretaria da Habitação - CDHU

Na quinta (27) os verea-
dores de Sarutaiá, Diego 
Nunes, Walmir Cardoso 
(Pelé), Paulinho Silva, Lú 
do Mercado, Jessé Lisboa 
e o prefeito Isnar Freschi 
estiveram na Secretaria 
Estadual da Habitação 
e depois na de Esportes 
em SP.
 Na ocasião, eles foram 
informados pelos téc-
nicos da CDHU que o 
município foi contem-
plado com 50 unidades 
habitacionais, e que nes-
te momento os técnicos 
estão dando andamento 
no projeto. 
Fernando Fiori de Go-
doy, chefe de gabinete da 

secretaria, recepcionou 
os visitantes e se colocou 
a disposição de Sarutaiá 
explicando que após a 
conclusão desta etapa do 
andamento da liberação 
das 50 casas, a Prefeitura 
será comunicada para 
preparação de terra-
plenagem na área e dos 
serviços de demarcações 
dos lotes. chefe de gabi-
nete da secretaria -
Vereadores na Secretaria 
Estadual de Esportes
Eles também estiveram 
protocolando pedidos 
de kits esportivos na 
Secretaria de Esportes, 
como jogos completos de 
uniformes para futebol 

de campo e salão. “Os 
pedidos foram para 
contemplar os esportis-
tas do município con-
forme forem liberadas 
as competições no novo 
normal”. Na semana 
passada o prefeito Is-
nar havia estado com 
o chefe de gabinete da 
referida secretaria e ele 
e os vereadores na visita 
desta semana obteve a 
informação da possibi-
lidade de mais recursos, 
“para que possamos dar 
andamento nas obras de 
revitalização do estádio 
Hamud Cassim”,  uma 
reivindicação dos verea-
dores e da população.

Os vereadoes 
Pelé,  Cardoso, 
Paulinho Silva, 
Diego, Lu e Jessé 
acompanhados 
do prefeito Isnar 
Fresch estiveram 
reunidos com o 
deputado federal 
Paulinho da Força 
que destinou R$ 
300 mil para obras 
de infra estrutura 
urbana para a 
cidade de Sarutaiá. 
Esteve com eles na 
reunião o presidente 
do Partido 
Solidariedade 
de Sarutaiá, 
Sr. Newtinho 
Gonçalves.
Na última quinta-feira 
(27) os vereadores Jessé 
Lisboa, Lú do Merca-
dinho, Diego Nunes, 
Paulinho Silva, Walmir 
Cardoso (Pelé), o prefeito 

Isnar Freschi Soares e o 
presidente do partido em 
Sarutaiá Newtinho Gon-
çalves estiveram parti-
cipando de uma reunião 
com o deputado federal 
do Solidariedade – Pauli-
nho Pereira. Na ocasião, 
os agentes políticos agra-
deceram Pereira pelo 
apoio ao município com 
as destinações de verbas 
para os setores da saúde, 
infraestrutura urbana 
e os trabalhos voltados 
para regularizações dos 

loteamentos de Sarutaiá. 
“Primeiramente é mo-
mento para agradecer o 
auxílio que temos rece-
bido do deputado fede-
ral – Paulinho Pereira 
pelo encaminhamento 
de recursos para muni-
cipalidade. Agora vamos 
entregar nos próximos 
meses as escrituras 
individualizadas dos 
lotes aos moradores e 
proprietários do Antonio 
Aquaro e ainda estão 
bem avançados os traba-

lhos de legalizações do 
Todaro Tereza Vedova. 
Vale mencionar que estes 
trabalhos têm o apoio do 
deputado Paulinho, junto 
ao Instituto de Terras do 
Estado de São Paulo – 
ITESP”, comentou Isnar. 
Já o deputado Pereira 
agradeceu a visita dos 
políticos e afirmou seu 
compromisso em inter-
ceder por investimentos 
à localidade em Brasília 
e no estado de São Paulo. 
“Temos uma ótima re-

presentatividade em Sa-
rutaiá, com um elevado 
número de cadeiras na 
Câmara de Vereadores e 
desta forma cabe a nós o 
compromisso de auxiliar 
a administração e os par-
lamentares. Já enviamos 
cursos de qualificação 
e emendas de Brasília 
para diversas áreas, mas 
reafirmo nosso carinho 
pelo município e anuncio 
agora um investimento 
de R$ 300 mil, para ser 
investido em obras de 

infraestrutura no lotea-
mento. Acredito que vai 
ser uma verba bem apro-
veitada, para melhorar 
a vida dos moradores”, 
afirmou. 
O prefeito Isnar bem 
como os vereadores, 
agradeceram Paulinho 
pela destinação da verba 
e o chefe do executivo 
mencionou que ela será 
aplicada no pavimento 
da via do Loteamento 
Antonio Aquaro. 
Fonte: COMUNIC 
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TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Juízo  de D i re i to  da  1ª .  Va ra  Jud ic ia l  – Fórum de  Pi ra ju
Ed i f í c io  do  Fórum “Dr .  S imão Eugên io  de  O l i ve i ra  L ima”

Pça Joaquim Antônio de Arruda, 126  – Centro 

E D I T A L

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 que, tendo 
sido designado o próximo dia 26/05/2021, às 10:00 horas para ser iniciada a 1ª (primeira) 
reunião do Tribunal do Júri desta Comarca, referente ao presente exercício, foram sorteados 
para a mesma os seguintes jurados: 1.SYLVIA HELENA COREY BELLEZA, 2.THAÍS 
BIANCA MADALENA PORTO, 3.ERIKA NUNES ENZ, 4.ELINITA DIAS DE 
OLIVEIRA, 5.ALFREDO ALEXANDRE DE OLIVEIRA, 6.REINALDO FRANCISCO 
DA SILVEIRA, 7.SONIA MARIA SOTO PIRES, 8.PAULO CÉSAR LEAL 
RODRIGUES, 9.JAIRO LUIZ DOS SANTOS,10. TÂNIA MARA GARCIA, 11.INEZITA 
LIMA NORONHA VIANA, 12.FABIANA CRISTINA ALVES RUBENS, 13.VANESSA 
SATIE HAMAMURA, 14.DANIELLE KALINE RICARDO, 15.CLAUDINEI DE PAIVA 
ROCHA, 16.NELSON COSTA, 17.ANDRÉIA CRISTINA TRAVASSO, 18.DIEGO 
AUGUSTO IZZO, 19.VITOR GATTI MAGALHÃES DE MACEDO, 20.ROSALVA 
PARAHYBA CEZÁRIO, 21.VERÔNICA DULCINÉIA BACHA MOTTA, 22.ELZA 
APARECIDA SILVA DE OLIVEIRA, 23.LAIS ALEXANDRE PALMA, 24.CAROLINA 
BERNARDINO CARDOSO e 25.LÉIA APARECIDA JACOB e tendo sido designado o 
próximo dia 22/09/2021, às 10:00 horas para ser iniciada a 2ª (segunda) reunião do Tribunal do 
Júri desta Comarca, referente ao presente exercício, foram sorteados para a mesma os seguintes 
jurados: 1.LUCÉLIA LEME DE FARIA SEGREDO, 2.NILZA DE CÁSSIA BÁRTOLE, 
3.JOSÉ ADILSON LIMA, 4.LUIZ ÂNGELO CARDINALLI PANSANATO, 5.SÍLVIA 
HELENA NOVAGA BAQUETA, 6.ARMANDO JOSÉ MARIN, 7.RENATA DA SILVA 
ÂNGELO,8.ELIEZER IZZO, 9.MARCO AURÉLIO MOREIRA, 10.BRUNO ALEXIS 
DE SOUZA, 11.LUCIANA MANOCHIO RIBEIRO, 12.GABRIELLI ESTEVAM 
BERTO, 13.NEUSA MARIA ANGELA, 14.ROSÂNGELA APARECIDA DA SILVA 
COIMBRA, 15.PATRÍCIA COLACIO ALONSO, 16.SILVIA PENTEADO FERRAZ 
ALVES, 17.ROBINSON BARREIROS DE SOUZA, 18.SÉRGIO APARECIDO 
DONIQUE, 19.JÚLIO SÉRGIO CAMPOS DE OLIVEIRA, 20.LENY GERTRUDES 
SANTOS FIORUCI, 21.DOUGLAS HENRIQUE DOS SANTOS, 22.AMAURY ROCHA 
MARQUES, 23.GUSTAVO MORALES ALHER, 24.HELOÍSA DE FÁTIMA DE 
OLIVEIRA SANCHES, 25.PEDRO MIGUEL BELUCI. Ficam, pois, intimados os senhores 
Jurados acima relacionados, a comparecerem no edifício do Fórum de Piraju e salão próprio no 
dia e hora supramencionados, até serem dispensados na forma da lei. E, para que a notícia 
chegue ao conhecimento de todos e ninguém alegue ignorância futura, mandou expedir o 
presente edital, que será afixado no local de costume deste fórum e publicado pela imprensa 
oficial e local. Nada mais. Piraju, 30 de abril de 2021. Eu, 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. LUCIANE DE 
CARVALHO SHIMIZU - Juíza Substituta e Presidente do Egrégio Tribunal do Júri.

Polícia apreende bolsa com drogas em Sarutaiá

Nesta sexta-feira, 30 de abril, a Polícia Militar de Sarutaiá 
através de uma denuncia anônima apreendeu uma bolsa com 
7 tijolos de maconha deixada na estrada vicinal conhecida 
como Água do Padre. A droga pesou 6.600kg e a ocorrência 
foi atendida pela equipe formada pelo Sargento Sabino, Cabo 
Garrote e Cabo Barra. Ninguém foi preso no momento e o 
caso segue em investigação. Fonte Marcos Fernandes

TODOS
RT- PCR  E RÁPIDOS SOROLÓGICO E AG-ANTÍGENO

PUBLICAÇÃO LEGAL

Controladores de fauna exótica são presos 
com armas sem registro pela Polícia Florestal

Fundada há 56 anos por um grupo de cafeicultores e comerciantes entre 
eles Ary Gurjão Silveira e Constantino Leman
Redação: Rua  Carlos de Campos 177 
salas 1 e 2 em Piraju/SP - Cep: 18800.011 
Telefone e Whatsapp: (14) 3351-8146
ou (14) 99666-1014 ou 99862-8766

E-mails novos

contato@folhadepiraju.com

publicidade@folhadepiraju.com

editais@folhadepiraju.com

- Diretores Proprietários: José Elói Soares Caputo e José Carlos Carrara 

- EDITORA

• Maria  Ângela D. Ramos (Laka) (jornalista responsável /MTB 19.848) •  

Colaboradores:  Cristiano Amorim,  Dr. João A. Pereira Nantes, Jarbas Favoretto, 

Padre Luiz Antonio Pereira, Marcos Fernandes, Felipe Ramos do Val, Miguel Mário 

Napolitano, Anderson Moreira entre outros.  

*Aviso: Os artigos assinados são de total responsabilidade de seus autores,não expressando 

necessariamente a opinião da Folha de Piraju .

**Publicamos com autorização materiais  e artigos de: www.brickmann.com.br, Agência Brasil e Portal Unicamp, 
USP e UNESP entre outros.

Circulação :Piraju, Timburi, Santa Cruz do Rio Pardo, Tejupá, Sarutaiá, 
Óleo, Ipaussu, Manduri, Cerqueira César, Bernardino de Campos, , 
Fartura, Taguaí, Taquarituba, Itai, São Pedro do Turvo, Espírito Santo 
do Turvo, Chavantes, Avaré, Itapetininga e região 

Edições Impressas no Jornal da Cidade /Bauru
EDIÇÃO ON LINE  E PORTAL folhadepiraju.com

- Sugestões, cartas, reclamações, assinaturas, classifi cados, publicidade, 
pedidos de orçamento e publicações legais em geral 
Co n ta to s  n o  ce l u l a r  e  w h a t s a p p
14 - 9 9 6 6 61 014  o u 
14 -  9 9 8 62876 6

        edição online

0 1° BPAmb – 3ª Cia - 2° 
Pel – Botucatu – BOp-A-
varé atendeu ocorrência 
em flagrante com prisão de 
2 pessoas por porte Ilegal 
de Arma de Fogo de uso 
permitida ,no município de 
Taquarituba  na região no 
último sábado 29 de maio 
na Fazenda Dois Irmãos, 
bairro Medonho.
As APREENSÕES foram: 
1 Espingarda BOITO cali-
bre 20;
2 Munições CBC calibre 20 
(intactas);
1 Camionete GM/D20;
1 Motocicleta Honda/XLR 
125;
2 Coleiras GPS Garmin;
1 GPS Garmin Astro 430;
2 Rádios Comunicadores 
HT Baofeng BF777S;
2 Facas.

O caso foi atendido pela 
equipe viatura A-01323, Cb 
PM Travizan e 
Sd PM Riato e viatura 

A-01345-11 e 1ºSgt PM 
Martins veículo A-01338-
11 Cb PM Mariano
 Em patrulhamento pre-
ventivo pela área, um 
conhecido ponto de caça, 
equipe se deparou com um 
indivíduo a pé em meio à 
lavoura de milho, portando 
uma arma longa e acom-
panhado por diversos cães 
de caça (Foxhound Ame-
ricano). Naquele momento 
ainda foi avistado um outro 
indivíduo transitando com 
uma motocicleta em meio à 
plantação, sem armamento. 
     Ambos abordados 
se identificaram como 
“controladores de javali”, 
apresentando toda docu-
mentação comprovando 
a autorização do órgão 
ambiental competente para 
prática da atividade, bem 
como os devidos atestados 
e carteiras de vacinação 
dos cães empregados na 
atividade. Porém, o ar-

mamento utilizado não 
possuía registro junto ao 
Exército Brasileiro, sendo 
ente uma Espingarda Boito 
Cal. 20 e 02 munições CBC 
Cal. 20 intactas. 
     Diante dessa irregulari-
dade, os indivíduos e ob-
jetos foram conduzidos ao 
Plantão Policial de Taqua-
rituba e indiciados, onde a 
Delegada de Plantão tomou 
ciência dos fatos, elaboran-
do BOPC por “Porte Ilegal 
de Arma de Fogo de Uso 
Permitido” e apreensão dos 
objetos.
     Até o encerramento da 
apresentação da ocorrência, 
os envolvidos permanece-
ram a disposição da justiça 
pelo Plantão Policial de 
Taquarituba.
     Conforme item 3.2.2 da 
Ordem de Serviço CPAmb 
103/3.1/19 e item  1.20 do 
GPO-Edição 2021, não há 
providências administrati-
vas a serem tomadas por se 
tratarem de controladores 
da fauna exótica devida-
mente autorizados pelo 
órgão ambiental competen-
te, mas foram tomadas as 
providências penais quanto 
ao porte ilegal de arma de 
fogo de uso permitido.
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A arquiteta Fernanda Barbério explicando ao prefeito o projeto relacionado à alça viária que será construída pela prefeitura com a obra da passarela

• O projetos de 
sustentabilidade 
tiveram 
contemplam 
sete iniciativas 
escolhidas pela 
sua relevância 
para a preservação 
ambiental e por 
contribuir 
com a redução dos 
impactos sociais 
e econômicos 
causados pela 
pandemia do novo 
coronavírus.

 A Enel Green 
Power Brasil (EGP), 
subsidiária brasileira 
de energia renovável 
do Grupo Enel, irá 
apoiar projetos de 
sustentabilidade 
no município de 
Piraju, onde a 
companhia opera a 
Usina Hidrelétrica 
de Paranapanema 
e está realizando 
obras de ampliação 
do vertedouro da 
represa em mais de 
1.000 metros cúbicos 
para adequação a 
legislação vigente 
e também está 
comprometida com 
uma obra de reforma 
da estrutura da atual 
ponte/ barragem e 
com a construção 
de uma passarela 
para adequar a ponte 
ao plano municipal 
de mobilidade, 
obra solicitada pela 
prefeitura local na 
primeira gestão do 
atual prefeito.

Planos
 Ao todo, são sete 
iniciativas propostas 
por associações, 
entidades e 
organizações 
locais, que foram 
acolhidas pela EGP 
pela relevância 
para a preservação 
ambiental e por 
contribuir com 
a redução dos 
impactos sociais e 
econômicos causados 
pela pandemia do 
novo coronavírus. O 
investimento total 
da Enel Green Power 
nos projetos é de R$ 
700 mil.

Os projetos de 
sustentabilidade 
desenvolvidos em 
Piraju com o apoio 
da Enel Green 
Power contemplam 
diversos públicos. 
Alguns já estão em 
andamento, com 
ações pela instituição 
responsável, como é 
o caso do Conheça 
Piraju – Turismo 
Sustentável, proposto 
pela Associação 
Pirajuense de 
Esportes Náuticos. A 
iniciativa, que busca 
promover a melhoria 
da infraestrutura 
de lazer turístico 
local e fomentar o 
desenvolvimento do 
turismo ecológico, 
de aventura e 
sustentável na região, 
investirá na formação 
de guias e atendentes 
de trilhas, gerando 
emprego e renda no 
trade turístico.

Também como parte 
do programa de 
apoio ao município, 
o projeto Re-
Óleo tem como 
objetivo fortalecer 
as associações de 
reciclagem, fomentar 
a geração de renda 
e o empoderamento 
desses trabalhadores, 
a partir da 
manufatura e 
comercialização 

de produtos 
provenientes da 
reciclagem do óleo 
de cozinha usado. 
As ações também 
buscam promover 
o desenvolvimento 
socioambiental da 
comunidade de 
Piraju, através do 
descarte correto do 
resíduo. A iniciativa 
foi proposta pela 
Associação dos 
Catadores de Lixo 
Urbano.  
 RESUMO DOS 
PROJETOS

CONHEÇA PIRAJU 
– TURISMO 
SUSTENTÁVEL
Busca promover 
a melhoria da 
infraestrutura 
de lazer turístico 
local e fomentar o 
desenvolvimento do 
turismo ecológico, 
de aventura e 
sustentável na região. 
Investirá na formação 
de guias e atendentes 
de trilhas, gerando 
emprego e renda no 
trade turístico.

PROJETO RE-ÓLEO
Busca fortalecer 
as associações de 
reciclagem, fomentar 
a geração de renda e 
empoderamento, a 
partir da manufatura 
e comercialização 
de produtos 

provenientes da 
reciclagem do 
óleo de cozinha 
usado. Também 
irá promover o 
desenvolvimento 
socioambiental em 
Piraju, incentivando 
o descarte correto do 
resíduo.

PROJETO 
EMPODERA PIRAJU
Promoverá cursos de 
empreendedorismo, 
orientação 
profissional e 
tecnologia voltados 
para o público 
feminino, além de 
palestras para mães. 
A intenção é 
incentivar a 
independência 
financeira e 
emocional das 
mulheres de Piraju.

PROJETO PÓLEN
Busca promover a 
criação de abelhas 
jataí, nativas e 
sem ferrão. A 
intenção é ampliar 
o conhecimento 
da comunidade 
a respeito dessa 
espécie, que 
desempenha 
importante papel 
na polinização do 
ambiente

PROJETO FEIRA 

LIMPA
Busca promover a 
destinação adequada 
dos resíduos 
gerados na Feira 
da Lua. Enquanto 
os recicláveis serão 
encaminhados 
para reutilização, 
colaborando com 
as associações 
de catadores que 
atuam em Piraju, os 
resíduos orgânicos 
serão transformados 
em adubo. Em outra 
frente de atuação, 
o Feira Limpa 
irá desenvolver 
uma campanha 
de comunicação 
massiva de educação 
ambiental sobre 
a importância da 
destinação adequada 
de resíduos sólidos.

PROJETO 
CORREDEIRAS DO 
PARANAPANEMA
Fomento à educação 
ambiental e ao 
fortalecimento do 
turismo natural, 
promovendo a 
adequação da 
infraestrutura 
da Floresta das 
Corredeiras. A 
primeira etapa 
prevê a instalação 
de um Centro de 
Educação Ambiental, 
a reestruturação 
de viveiro, além 

da construção de 
poço artesiano e de 
estrutura geodésica. 
Na segunda etapa, 
estão previstas 
a construção de 
observatório de aves 
e parque de madeira.

PROJETO ESCOLA 
SUSTENTÁVEL 
PARANAPANEMA
Criação de duas 
hortas comunitárias 
na Escola Professor 
Gilberto Boafé, 
no bairro Vila 
Tibiriçá. A intenção 
é contribuir para 
a promoção da 
saúde, bem-estar e 
desenvolvimento 
dos alunos atendidos 
pela escola e seus 
familiares, além dos 
moradores da região.

PROJETO GURI
Oferece aulas de 
música e produção 
de instrumentos 
musicais, em parceria 
com a instituição 
Sustenidos.

PROJETO ILUMINA 
PIRAJU
Incentiva a produção 
de enfeites natalinos 
a partir da reciclagem 
de resíduos sólidos, 
como garrafas 
pet, além de ações 
culturais e de 
decoração de Natal 
na cidade.

ENEL anuncia R$ 700 mil em projetos
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 edição online

A Polícia Civil, por 
meio da Delegacia e 
Investigações sobre 
Entorpecentes (DISE) 
de Avaré, prendeu na 
madrugada da quarta-
-feira, dia 02/06, em 
Piraju, dois homens 
que transportavam 
em um carro 170 
tijolos de maconha, ou 
aproximadamente 88 
quilos da droga. 
A ação foi deflagrada 
no contexto de um 
inquérito policial, com 
desdobramentos em 
trabalho de campo e 
de inteligência.
A equipe da DISE, 
com uma viatura 
caracterizada, apoiada 
por policiais civis da 
Delegacia do Municí-
pio de Piraju, inter-

ceptaram o automóvel 
nas proximidades do 
KM 310 da Rodovia 
Raposo Tavares. Após 
buscas, a droga foi en-
contrada no porta-ma-
las. Segundo o boletim 
de ocorrência, houve 
tentativa de fuga dos 
suspeitos, mas ambos 
foram contidos rapi-
damente pelos poli-
ciais.
De acordo com a 
DISE, os indiciados 
haviam buscado a 
droga no Estado do 
Paraná e tinham como 
destino a cidade de 
Itaí. Nesse local, de 
acordo com as investi-
gações, reside um dos 
presos na ação, indiví-
duo com extensa ficha 
criminal e considera-
do o “homem forte” 
do tráfico na região.
Ainda segundo a Po-
lícia Civil, o objetivo 
dos envolvidos era 
abastecer o mercado 
de drogas em Itaí e 

também em cidades 
próximas como Avaré, 
Taquarituba, Para-
napanema, Fartura 
e Cerqueira César. 
Antes, esperavam 
chegar com a carga até 
o destino, para depois 
deixá-la em uma pro-
priedade rural.
A dupla foi levada ao 
Plantão Policial de 
Avaré e autuada em 
flagrante por tráfico 
de drogas e associa-
ção para esse fim, 
crimes previstos na 
Lei 113443/06 (Lei de 
Drogas), e inafiançá-
veis na esfera policial. 
Eles estão à disposição 
da Justiça e deverão 
ser encaminhados 
para o Centro de De-
tenção Provisória de 
Cerqueira César.
Além das drogas, o 
veículo, um celular 
utilizado por um dos 
envolvidos e 584 reais 
também foram apre-
endidos.

AVARÉ / PIRAJU

DISE prende dupla que transportava 
170 tijolos de maconha na região de Piraju
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