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Cidades do Paraná já têm lei para motos barulhentas que afetam crianças, idosos e animais

Prefeitura comemora  sucesso
do mutirão de vacinação em bairros

TERRENOS BARATOS EM PIRAJU (SP) Vendem-se lotes 
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acessíveis - VENDAS DIRETAS COM O PROPRIETÁRIO - 
Envie mensagem pelo WhatsApp:(11) 94243-0612

PÁG .3A

OPORTUNIDADE
Funcionários da Saúde trabalham entusiasmados para que todos sejam imunizados. 

Nesta edição palavras
cruzadas sobre  a história 
do Palmeiras PÁGINA  7A
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A Câmara Municipal 
de Sarutaiá apro-
vou projeto de lei 
25/09/2021 que orça a 
receita e fixa a despesa 
do município para o 
exercício de 2022. O 
orçamento do municí-
pio de Sarutaiá fica es-
timado  em R$ 19 mi-
lhões 320 mil. projeto 
aprovado por unani-
midade. Outro projeto 

30/2021 aprovado na 
sessão extraordinária 
que aconteceu na noite 
da quinta-feira foi que 
dispõe sobre o Sistema 
ùnico de Assistên-
cia Social (SUAS) no 
município de Sarutaiá. 
Também aprovado por 
unanimidade.
Na mesma sessão foi 
aprovado o título de 
cidadão sarutaiense a 

Gildnei Gonçalvez de 
Castro por relevantes 
serviços prestados ao 
município. A indica-
ção foi do vereador 
Benedito Raimun-
do de Paula. Projeto 
também aprovado por 
unanimidade. Decre-
to Legislativo está na 
página 2 desta edição 
da Folha de Piraju.

Sindicato dos Trabalhadores
Rurais tem nova diretoria PÁG 3

Maria Aparecida Marthos  Fávaro Pozza  passa as chaves do Sindicato 
e a presidência à Leandro Afonso Valério para a gestão 11/2021 a 11 2025 

Câmara de Sarutaiá aprova 
projeto de orçamento 2022

Nossa Senhora das Escolas
PÁGINA  2
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“Nossa Senhora das Escolas”
por  Pe Luiz A. Pereira

Em 1894, em pleno regime 
anticatólico, que ameaçava 
a educação cristã, surgiu em 
La Roche, França, a obra de 
“Nossa Senhora das Esco-
las”. A perseguição deu cabo 
da obra e de seu fundador; 
mas alguém a levou para 
além dos mares, e depois, 
em 1899, em Ville-Marie, 
Montreal, Canadá, a Su-
periora da Escola Normal 
proclamava Nossa Senhora 
padroeira das Escolas.
E hoje Maria Santíssima é 
invocada como a Rainha 
de todas as escolas, bem 
como dos corpos docente e 
discente do Canadá. Aten-
dendo ao pedido do epis-
copado canadense, o Santo 
Padre proclamou a “Madon-
na delle Scuole”, padroeira 
de todas as escolas e dos 
estudantes do Canadá.
Na Itália, ao invés, ao meio 
dia do dia 08 de setembro 
de 1943, o bombardeamen-
to dos Aliados destruiu o 
templo tão desejado por São 
Giuseppe de Calasanzio, 
por ele mesmo desenhado e 
seguido na construção, para 
honrar o pequeno quadro 
de “Nossa Senhora das Es-
colas Pias”, “Madonna delle 
Scuole Pie” pessoalmente 
levada por ele a Frascati, no 
dia 17 de setembro de 1617. 
Depois de ter escolhido o 
lugar para construir o edifí-
cio escolástico, no dia 09 de 
maio de 1632, São Giuseppe 
de Calasanzio deu início ao 
lado deste a construção da 
igreja. Mesmo inacabada, 
ela foi consagrada no dia 
15 de outubro de 1634 e 

concluída 
em 1664. 
Depois 
de um 
primeiro 
proje-
to, não 
somente 
a igreja, 
mas tam-
bém todo 
o com-
plexo 
escolás-
tico, foi 
escolhido 
o atual, 
mais 
sóbrio e 
financei-
ramente 
mais 
realizável com os fundos 
da reconstrução bélica, 
bem como das ofertas dos 
fiéis devotos. No dia 23 de 
janeiro de 1956, teve início 
os trabalhos de reconstru-
ção e, no dia 8 de setembro, 
com um bloco de mármore 
da velha igreja, foi colocada 
a primeira pedra das novas 
Escolas Pias, cujo edifício 
da igreja constituí o núcleo 
central.
Devido à frequência dos 
alunos das Escolas Pias, a 
igreja se tornou, por antono-
másia, a igreja dos meni-
nos. Os sinais milagrosos 
atribuídos à intercessão de 
Nossa Senhora, sobretudo 
em ocasião dos terremotos, 
incrementaram ainda mais 
a devoção dos fiéis, o culto 
e a popularidade da igreja, 
tanto que é indicada até 
nossos dias, como o “Santu-

ário de Nossa Senhora das 
Escolas Pias”.
Oração: “Virgem Santís-
sima, Vós que sois a Sede 
da Sabedoria, ajudai-me 
nos meus estudos. Abre 
a minha inteligência para 
que eu possa compreender 
e guardar na memória os 
ensinamentos dos profes-
sores. Conservai a minha 
calma na hora do exame; 
fazei-me recordar a respos-
ta certa e guie minhas mãos 
para que eu escreva o que 
devo escrever. Fazei que 
eu seja aprovado, no fim 
do ano, para que eu possa 
dar alegria aos meus pais e 
a todos os que me ajudam 
nos estudos. Nossa Senho-
ra, não permitais que eu 
aprenda ou pratique coisas 
erradas ou repreensíveis, 
seja em aula ou fora dela, 
com maus companheiros, 
maus livros ou más revistas. 
Virgem Santíssima, Sede da 
Sabedoria! Rogai por nós! 
Amém”.
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Olokun,
no Can-
domblé

(?) Putin, 
presidente
da Rússia

Rio da
Suíça, é
afluente
do Reno

País
africano
de língua
francesa

NBA All-
(?), amis-
toso de

basquete
Luta pelo
Estado

palestino
(sigla) 

Amada 
de Eros

(Mit.
grega)

Festa
popular
de 6 de
janeiro

Período
propício

de cultivo
de frutas

(?) desa-
gradáveis:

chulé e
cecê

Lugar
seguro
para o
bebê

Joana (?),
a Perpé-
tua de 

"Tieta" (TV)

Sufixo de
"ansiosa"

Proporção
alcoólica
de bebida

(?) vera,
planta

usada em 
hidratantes

Cerimônia
de (?), 

evento pre-
sidencial

Flor do

nados (pl.)

Especialis-
ta em um
assunto

(fig.) 

Dez, em
francês
Título 

acadêmico

De + os
Notícias re-
latadas por
jornalista

Passatempo de quem
coleciona selos
Lado da moeda
oposto à coroa

Limite
(abrev.)

(?) Batista,
cantor

O cenário da 
poesia árcade

Difundido; 
propagado

Situação mais comum
no Ensino Médio,

segundo 
o Censo

Oxigênio
(símbolo)
Mantra de
meditação

Desejo de
quem está

preso
(?) imó-
veis irre-
gulares,
ação do 

MTST para
mobilizar
sobre o
direito à
moradia

buquê dos
apaixo-

3/dix — ph.d. 4/fomm — star. 6/psique. 7/idílico.

Encontra-se aberta na Penitenciária “Cabo PM Marcelo Pires da Silva” de Itaí, CHAMADA 
PÚBLICA nº 005/2021, objetivando o credenciamento de agricultores familiares, para a compra 
de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, para o período de 01 de janeiro a 
30 de abril de 2022 – através do Programa Paulista da Agricultura de Interesse Social – 
PPAIS, a sessão pública será no dia 16/12/2021, às 09h00min.  
A documentação completa, composta pela habilitação jurídica e pela proposta de venda 
deverão ser entregues na entidade credenciadora, situada na Rodovia Eduardo Saigh, Km 
292,5, – Bairro – Zona Rural, no município de Itai/SP, no período de 30/11/2021 a 
15/12/2021, das 09h00min às 16h00min, e no dia 16/12/2021 até as 08:30 hs. em envelope 
fechado endereçado à Comissão de Avaliação e Credenciamento – CHAMADA PÚBLICA nº 
005/2021. Será permitida a remessa da documentação via correios que somente será 
considerada e analisada se recebida na entidade credenciadora no período acima mencionado, 
respeitando o encerramento às 16h00min.  
O Edital e seus anexos estão disponíveis aos interessados, na página da internet da entidade 
credenciadora – www.sap.sp.gov.br, nos sites do PPAIS - www.cdrs.sp.gov.br, do ITESP - 
www.itesp.sp.gov.br. O edital também encontra-se disponível no endereço eletrônico www.e-
negociospublicos.com.br e poderá ser retirado no Núcleo de Finanças e Suprimentos da 
Penitenciária “Cabo PM Marcelo Pires da Silva” de Itaí, no endereço acima mencionado, no 
período de 30/11/2021 a 15/12/2021, das 09h00min às 12h00min e das 13h00min às 
16h00min. 
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Mudei de residên-
cia. E desmudei. No 
prazo de um ano, 
exatamente, fui e 
voltei. No interregno 
(urgh), pedreiros, 
pintores, eletricistas, 
marceneiro, jardi-
neiro, montadores 
e toda uma leva de 
prestadores de ser-
viço.
Estressante. Diver-
tido, porém... Ruim 
mesmo na hora de 
acertar contas. O lei-
tor sabe quanto cus-
ta um saquinho de 
argamassa? Pois é... E 
a mão que se vende 
para a obra? Bater 
um prego, fazer uma 
traça, assentar um 
piso...  
O problema maior 
está na mudança, 
condição que exige 
paciência e disposi-
ção, até para enfren-
tar o interesse da 
mulher em se des-
fazer “dessas coisas 
velhas”. No caso, as 
minhas, que as to-
neladas de sapatos, 
frascos e blusinhas 
dela “são tão pou-
cas...”.
Aliás, as mulheres 
precisam resolver 
essa questão de di-
reitos iguais. Por que 
tenho de abrir mão 
de minhas gavetas e 
de boa parte do meu 
lado no guarda-rou-
pa? Na sapateira, en-
tão... Só um ladinho 
para ‘esses seus tênis 
horrorosos já está de 
bom tamanho”.
Um cabo-de-guerra: 
ela atira no lixo meu 
vinil do Paulinho da 
Viola – para que ser-
ve isso, Meu Deus? – 
e lá vou eu recolhen-
do o Paulinho; meu 
Neruda sem capa , 
minha flâmula do 
Palmeiras que per-

deu o verde, mas não 
o carinho deste ve-
lho torcedor; a xícara 
com motivos desfi-
gurados, do tempo 
de minha mãe; esse 
chifre de boi traba-
lhado, presente do 
Leondino, que me 
ensinou a montar, 
domar, ordenhar... E 
pescar tilápias. 
Como explicar que 
esse chifre de boi 
trabalhado, que 
servia aos tropeiros 
para tomar água, é 
um bem extraordi-
nário pela simbo-
logia que carrega? 
Compreensível o 
estranhamento. De 
fato é uma peça es-
quisita que não cabe 
em lugar algum na 
arrumação da casa. 
Como me desfazer 
da peça, porém, se 
nela o menino se fez 
homem no dia em 
que o peão chegou 
com a artesania feita 
à canivete: um ho-
mem precisa de uma 
porra dessa na garu-
pa do cavalo, Zé. 
Velhos quadros, re-
tratos, minha nega... 
Minhas pedras do 
meio do caminho. 
Desse longo cami-
nho que já percorri 
juntando achados e 
perdidos, arquivando 
dores e fragmentos. 
E a mulher fala em 
atirar na caçamba 
meus recados, meus 
pecados e meus 
guardados. 
Há uma taça con-
quistada com meus 
gols moleques, e ela 
não entende para 
que serve essa coisa 
enferrujada; como 
não percebe a impor-
tância nessas pedras 
esquisitas, nessa 
camisa da Portugue-
sa (meu primeiro 

uniforme) puída, no 
Placar com Pelé na 
capa.
Enfim, noves fora 
os desencontros, 
estou de volta para 
o meu aconchego. 
Tudo é novo na casa, 
menos o morador 
que, por pouco, 
muito pouco, tam-
bém não foi parar na 
caçamba como algo 
inservível, utensílio 
doméstico sem ser-
ventia; colecionador 
de estrelas que vive 
trocando figurinhas 
do Didi, Mazzola, 
Calazans e De Sordi 
com antigos fantas-
mas, naquelas horas 
em que o passado 
arrasta correntes.

HISTÓRIAS

CADA “TAUBA” QUE CAIA

POR JOSÉ CARLOS SANTOS PERES/ ESCRITOR

@adotivabrasil
POR LARISSA ALVES DA SILVA
É com muita alegria que 
convido vocês para co-
nhecer a ADOTIVA (@
adotivabrasil). Dia 02.12 
às 20h será a assembléia 
de formação. 
Filhas e filhos adotivos 
de todo o Brasil se reu-
nirão pela internet no 
dia 2 de dezembro, às 
20h, para fundar a única 
associação de adotados 
do país. A Adotiva - 
Associação Brasileira de 
Apoio a Pessoas Adota-
das tem como objetivo 
representar e dar suporte 
a todos os brasileiros que 
foram adotados e tra-
balhar pelo aperfeiçoa-
mento da adoção para as 
próximas gerações.

É a primeira vez que um 
grupo com esse perfil é 
formado no país. Ex-
periências anteriores já 
buscaram encorajar e 
apoiar adultos adotados 
a encontrar familiares 
biológicos. O novo cole-
tivo, no entanto, propõe 
ir além do apoio à busca 
por origens biológicas, 
projetando ações para 
pluralizar as narrativas 
sobre adoção na socie-
dade, lutar por políticas 
públicas adequadas e 
reparação histórica por 
omissões do Estado em 
violações de direitos.
 O núcleo fundador é 
composto por integran-
tes de diferentes regiões 
do país e vem se reunin-
do desde junho para 

alinhar objetivos e 
redigir estatuto. Além 
de reuniões internas, o 
grupo realizou encon-
tros com associações 
de adotados de outros 
países para troca de 
experiências e parcerias, 
além de manter diálogo 
aberto e constante com 
diferentes instituições do 
país ligadas à adoção e ao 
acolhimento de crianças 
e adolescentes.

A Adotiva reúne entre os 
fundadores filhos ado-
tados que já vem traba-
lhando ativamente pelas 
redes sociais e outras pla-
taformas para oferecer 
escuta a apoio a quem 
vivenciou a adoção. En-
tre eles, estão Alexandre 
Lucchese, autor do livro 
Vida de Adotivo; Fernan-
da Tuna, responsável por 

reunir grupos de dis-
cussão e troca; e Márcia 
Miranda, que presta 
auxilio em investigações 
genéticas para busca de 
origens biológicas.

– O Brasil conta atual-
mente com mais de 200 
grupos de apoio para pais 
adotivos, além de uma 
instituição que os respal-
da há mais de 20 anos. 
No entanto, há apenas 
três ou quatro grupos de 
apoio a filhos adotados. 
E nenhum deles está 
formalizado. É urgente 
multiplicar esse número. 
O índice de tentativas de 
suicídio entre adotivos 
é quatro vezes maior do 
que entre filhos biológi-
cos. A sociedade inteira 
precisa se organizar e 
trabalhar em conjunto 
para estancar essa san-
gria – propõe Alexandre 
Lucchese.

A assembleia de fun-
dação será transmitida 
pela internet, com par-
ticipação livre de todos 
os interessados. Para ser 
incluído no encontro, 
basta requisitar o convite 
no perfil @adotivabrasil 
no Instagram. Uma série 
de lives e postagens tam-
bém será realizada no 
mesmo perfil na semana 
que antecede o evento.

SEGUEM VÁRIOS 
LINKS ONDE VOCÊ 
PODE SABER MAIS 
SOBRE O TEMA

https://medium.com/@
olharadotivo/jornada-adoti-
va-como-entendi-a-ado%-
C3%A7%C3%A3o-na-minha-
-hist%C3%B3ria-2752cba72415

Deixo exemplos: https://www.insta-
gram.com/p/CWLS-E_lSpg/ 

https://tab.uol.com.br/colunas/
matheus-pichonelli/2021/11/20/
fi lhos-se-reunem-para-criar-1-as-
sociacao-de-pessoas-adotadas-
-do-brasil.htm 

https://tab.uol.com.br/colunas/
bernardo-machado/2021/08/08/
movimento-de-fi lhos-pela-via-da-
-adocao-cresce-e-reivindica-no-
vas-pautas.htm 

Estamos também redes sociais: 
https://www.instagram.com/ado-
tivabrasil/
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Sindicato dos Trabalhadores
tem nova diretoria

Em 7 de novembro deste 
ano tomou posse nova 
diretoria eleita do Sin-
dicato do Trabalhadores 
Rurais de Piraju eleita 
em 24 de setembro para 
um mandato de 4 anos de 
11/2021 a 11 /2025 com 
os seguintes membros: 
Leandro Afonso Valério 
(presidente), Adriano 
Adão Valério (vice- pre-
sidente), Francisco Adão 
Gonçalves (secretário) e 
Antônio Germano (tesou-
reiro). Suplentes Vaine 
Mendes de Lima, Clonildo 
Montagner, Aparecida 
Marthos Fávaro Pozza e 
Maurício Rosa. No Con-
selho Fiscal: Camila Eva 
Valério, Aparecida Lopes 
Machado, Flora Alves B.R. 
Gonçalves e suplentes 
Pedro Antônio Leite, Ana 
Lúcia Silvestre Fávaro e 
Walter Leite. Como De-
legados Representantes: 
Leandro Afonso Valério, 
Adriano Adão Valério e 
suplentes: Antônio Ger-
mano e Vaine Mendes de 
Lima.
Importante destacar que 
o Sindicato dos Traba-
lhadores Rurais de Piraju 
está entre os maiores do 
estado de SP em exten-
são, abrangendo cinco 
municípios: Piraju, Saru-
taiá, Tejupá, Timburi e 
Óleo.  Tem uma situação 
econômica estável e com 
grandes campos a serem 
conquistados. A idéia de 
seus fundadores foi man-
tida e assim, é um sindica-
to regional. Oferece hoje 
com rendas próprias aten-
dimento odontológico, 
médico e jurídico.  Tem 
como seu principal obje-
tivo a defesa e conquistas 

econômicas para os traba-
lhadores rurais de Piraju 
e região, assim como os 
melhores salários, uma 
luta anual a cada ano.
Hoje o piso salarial em 
vigor é R$ 1.300,00 e 
até 1  de fevereiro uma 
nova fase de negociação 
para definir o novo piso 
que entrará em vigor em 
2022.

A história de como 
surgiu o Sindicato dos 
Trabalhadores em 
Piraju
Alguns membros da 
sociedade pirajuense se 
movimentaram no iní-
cio da década de 60. Era 
o ano de 1963 e acabou 
sendo oficialmente fun-
dado com a elaboração 
e registro de seu pri-
meiro estatuto em 10 de 
setembro de 1965. Par-
ticiparam da fundação 
junto com trabalhadores 
rurais, autoridades locais 
da época como o promo-
tor de Justiça e ainda o 
pároco local (Padre Ivo 
Doretto) o professor Hé-
lio Magdalena, represen-
tantes da Federação como 
Dr. Dilson do Vale, Nicías 
de Rezende, e estudantes 
da cidade. 
Entre os representantes 
dos trabalhadores rurais 
destacamos sr. Marcílio 
Furlan, João Carlos da 
Silva, Lázaro Custódio de 
Mello, Manoel Sanches 
Marques, Ernesto Pas-
choarelli, Aristides Luiz 
Ferreira, Joaquim Por-
fírio da Rocha e tantos 
outros que foram presen-
ça essencial para a exis-
tência do sindicato. Na 
primeira diretoria figu-

raram: Salvador Mendes 
(presidente), João Batista 
dos Santos (secretário), 
Pedro Nunes (tesoureiro). 
Suplentes: Osvaldo Pe-
reira de Oliveira, Lázaro 
Custódio, Plácido Valé-
rio  e no Conselho Fiscal 
Mário Rezende, Sebastião 
Ferraz, Oscar Fernan-
des e suplentes daquele 
conselho: José Ortiz, José 
Geraldo Vaz e Mariano 
Machado. 

Seu Salvador
Na sequência o Salvador 
Mendes passou a presi-
dência ao sr. João Batista 
dos Santos que ficou no 
cargo até meados de 1970 
quando novamente Sal-
vador Mendes foi eleito 
presidente e pelo seu tra-
balho e a atuação sempre 
significativa do Sindicato 
ele acabou sendo reeleito 
até 2009, quando faleceu.
Seu vice na época Antô-
nio Germano ficou até 
novembro de 2009 quan-
do uma nova diretoria 
toma posse após a eleição 
em 8 de setembro de 
2009 tendo como presi-
dente Aparecida Marthos 
Fávaro Pozza. Como se-
cretário Francisco Adão 
Gonçalves e Francisco 
Xavier dos Santos. Na su-
plência da diretoria An-
tonio Germano, Adria-
no Adão Valério, Adão 
Brandini, Leando Afonso 
Valério e no Conselho 
fiscal Nelson Martos, 
Nelson Martins David, 
Agenor Valério e como 
suplentes então Benedi-
to de Freitas, Aparecido 
Lopes Machado, Clonildo 
Montanher.

A diretoria que deixou 
o cargo em 6 de no-
vembro de 2021 estava 
composta por: Apareci-
da Marthos Pozza (pre-
sidente), Adriano Adão 
Valério (vice), Francis-
co Adão Gonçalves( 
secretário) e  Antonio 
Germano (tesoureiro). 
Na suplência Leandro 
Afonso Valério, Vaine 
Mendes de Lima , Clonil-
do Montagner e Maurício 
Rosa.
No Conselho Fiscal Apa-
recido Lopes Machado, 
Flora Alves Barroso, Ca-
mila Eva Valério, Suplen-
tes Pedro Antonio Leite e 
Walter Leite.
 Durantes esse 12 anos 
do mandato de Cida 
Marthos F. Pozza vários 
membros da diretoria fa-
leceram e que merecem 
destaque como Agenor 
Valério, Francisco Xa-
vier dos Santos, Nelson 
Martos e Nelson Martins 
David. A dedicação de 
todas a diretorias coroou 
de sucesso essa 
iniciativa nasci-
da em 1965 ano 
em que também 
foram fundados 
em Piraju o Iate 
Clube, o Sindica-
to  Rural (patro-
nal) e a Folha de 
Piraju. Um ou 
dois anos antes 
a Rádio Pirati-
ninga.
A década de 60 
foi marcantes 
para vários se-
tores sociais do 
município que 
perduram até 
hoje.
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Ações serão nas terças
A ação do DESAU, acontecerá sempre às terças feiras a partir 
das 18:30. Muitas pessoas que foram tomar a vacina,disse-
ram que aprovaram a ideia  principalmente pelo horário,onde a 
maioria já está em casa Ontem os bairros agraciados foram a 
Vila São Pedro e Vila Bérgamo. Na semana passada,o mutirão 
da vacinação passou pelos bairros do Nosso Teto.
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A campanha pelos bairros da cidade,é composta por uma ambulância que leva as vacinas e os membros da equipe,e um 
carro de som que vai passando pelo bairro anunciando que a vacinação está acontecendo pelas ruas próximas 

A equipe do DESAU,tem disponibilidade de vacinas de todas 
as marcas,e em dose suficientes para que todos que estão 
em falta e dentro do prazo possam regularizar o ciclo vaci-
nal e ajudar no combate a Covid-19

Mutirão de vacinação em Piraju  foi um ideia 
 positiva que vem agilizando a vacinação que

 ainda faltava 

O plano de ação do DESAU nasceu de uma ideia lançada na última reunião do Comitê 
Piraju Contra o Covid,e  aprovada pelo Prefeito José Maria Costa que está focado em que 
a vacinação em Piraju seja concluída, primeira, segunda e terceira dose
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DEZEMBRO LARANJA
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Dezembro 
Laranja: conheça 
os sinais de alerta 
para o câncer 
de pele no mês 
de prevenção da 
doença 
Tipo de tumor maligno que mais 
afeta a população brasileira pode 
ter suas chances de incidência 
amplamente reduzidas com cuidados 
relacionados à exposição aos raios 
solares 
Além de causar o envelhecimento 
precoce, o contato direto com 
raios nocivos aumentam em até 
10x o risco de câncer de pele, o 
mais incidente entre os brasileiros, 
correspondendo a um total que 
ultrapassa a marca de 185 mil 
novos casos a cada ano - cerca de 

30% de todos os tumores malignos 
registrados, de acordo com dados do 
Instituto Nacional do Câncer (Inca). 
“Os melanócitos e queratinócitos 
(células da pele) são os principais 
envolvidos no processo de 
fotoproteção e quando expostos 
à radiação solar podem aumentar 
em número e tamanho. O câncer 
de pele ocorre quando há um 
crescimento anormal e excessivo 
dessas células que compõem a pele 
e pode ser de dois tipos: melanoma 
e não-melanoma, sendo o primeiro 
responsável por 95% dos tumores 
cutâneos identificados entre os 
brasileiros”, explica Sheila Ferreira, 
oncologista da Oncoclínicas São 
Paulo. 
De acordo com a especialista, esse 
índice está diretamente relacionado 
à constante exposição à radiação 
ultravioleta (UV) sem uso de 
proteção adequada. Por isso, é 
preciso estar atento aos sinais de 
alerta. 
“Os principais sinais e sintomas 
de câncer não-melanoma são a 
presença de lesões cutâneas com 
crescimento rápido, ulcerações que 
não cicatrizam e que podem estar 

associadas a sangramento, coceira 
e algumas vezes dor e geralmente 
surgem em áreas muito expostas ao 
Sol como rosto, pescoço e braços”, 
diz a médica. 

DE OLHO NA PREVENÇÃO 
Para pessoas que costumam ficar 
expostas ao sol, é preciso reforçar o 
uso do protetor solar diariamente, 
principalmente no rosto. Se a 
exposição aos raios solares for 
maior, como na praia ou piscina, é 
importante abusar do protetor no 
corpo todo, usar chapéus e evitar 
horários em que a incidência solar 
esteja mais forte. 
É importante a avaliação frequente 
de um especialista (dermatologistas) 
para acompanhamento das lesões 
cutâneas. A análise da mudança 
nas características destas lesões 
é de extrema importância para 
um diagnóstico precoce. O 
dermatologista tem o papel de 
orientar uma proteção adequada 
para descobrir os possíveis riscos 
que os raios solares de verão podem 
causar na pele. 
Entenda os diferentes tipos de 
câncer de pele e os possíveis 

tratamentos 
O câncer de pele não-melanoma 
pode ser classificado em: 
carcinoma basocelular e carcinoma 
espinocelular. O primeiro é o tipo 
mais frequente, com crescimento 
normalmente mais lento. O 
diagnóstico se dá, usualmente, 
pelo aparecimento de uma lesão 
nodular rosa com aspecto peroláceo 
na pele exposta do rosto, pescoço 
e couro cabeludo. Já no carcinoma 
espinocelular, mais comuns em 
homens, ocorre a formação de um 
nódulo que cresce rapidamente, 
com ulceração (ferida) de difícil 
cicatrização. 
“Tanto o carcinoma basocelular 
quanto o espinocelular estão 
relacionados à alta exposição 
dos raios solares. Eles devem ser 
prevenidos com protetor solar 
e consultas frequentes com o 

dermatologista, sendo fatores 
fundamentais para detecção do 
câncer na sua fase inicial”, aponta a 
oncologista. 
Já o chamado câncer de pele 
do tipo melanoma, apesar de 
considerado como sendo de baixa 
incidência - ele é responsável 
por 8.450 novos diagnósticos por 
ano -, é o mais agressivo e requer 
atenção redobrada. São geralmente 
os casos que se iniciam com o 
aparecimento de pintas escuras na 
pele, que apresentam modificações 
ao longo do tempo. As alterações 
a serem avaliadas como suspeitas 
são o “ABCDE”- Assimetria, Bordas 
irregulares, Cor, Diâmetro, Evolução. 
“A doença é mais facilmente 
diagnosticada quando existe uma 
avaliação prévia das pintas”, finaliza 
Sheila Ferreira. 
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O urologista Dr. Dr. Alexsandro Roman Fernandes 
trouxe o tema novembro azul em live do DESAU

Folha de Piraju •27de novembro 2021• cidades

O Departamento de 
Saúde da Prefeitura 
Municipal da Estância 
Turística de Piraju,re-
alizou na noite desta 
terça feira uma “live” 
com o tema : Novem-
bro Azul : O Homem 
Precisa se Cuidar. O 
médico urologista 
Dr. Alexsandro Ro-
man Fernandes,ficou 
participou por quase 
duas horas da live,es-
clarecendo dúvidas 
de internautas que 
participaram via chat 
da página do Face-
book do DESAU.

José Edgard Napoli-
tano,bombeiro apo-
sentado e técnico de 
segurança do traba-
lho, na Prefeitura de 
Piraju, participou da 
mesa junto com DR. 
Alex,e também trou-
xe uma relação de 
perguntas dos ho-
mens ,sobre os cuida-
dos e a prevenção do 
câncer de próstata e 
também de exame de 
toque retal.

O evento contou com 
o apoio de funcio-

nários da Saúde e 
integrantes da CIPA. 
O Diretor de Saúde, 
Sérgio da Fonte San-
ches também esteve 
presente no Postão 
Central e acompa-
nhou de perto todas 
as dúvidas dos inter-
nautas.

Hoje Piraju conta com 
o atendimento de um 
Urologista no Posto 
de Saúde,o que segun-
do declarou o próprio 
DR.Alex,tem ajudado 
a salvar muitas vi-
das,pois a prevenção 

ou o diagnóstico em 
fase inicial,contri-
buem muito para uma 
vida saudável para os 
pacientes.

Durante toda a live , 
o médico explicou de 
forma precisa todos 
os detalhes da doença 
e do exame,e de for-
ma bem descontraída 
deixou todos partici-
pantes à vontade para 
esclarecer dúvidas 
que muitas vezes,sur-
gem do preconceito e 
da falta de informa-
ção.

O evento terminou 
com sorteio de brin-
des para todos aque-
les que participaram 

deixando um comen-
tário ou comparti-
lhando a live.

Seriedade no trabalho 
com descontração e 

informações precisas. 
Esses foram os ingre-
dientes da esclarece-
dora live do DESAU 
sobre o Novembro 
Azul.
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Atenção farmacêutica: aplicação de injeção 
(medicamentos, vacinas)
1-A via de administração se chama pa-
renteral (receber a substância por outra 
forma que não seja pela boca, ou seja, 
via gastrointestinal)

2-É importante fazer a avaliação de 
qual agulha utilizar na aplicação, de 
acordo com o IMC( índice de massa 
corporal) do paciente.

3- Importância do volume da seringa 
utilizada na aplicação  

4- Ao preparar e administrar os Injetá-
veis, seguir os 7 CERTOS: paciente cer-
to, via certa, dose certa, diluição certa, 
horário certo, medicamento certo e 
registro certo.
Aplicações segura de injetáveis: 
produto de qualidade, meio 
ambiente e aplicador. Você tem 
segurança em quem te aplica 
injeção? 
                                  
#drogacentro 
#atencaofarmaceutica  
#anfarmag #sincofarmasp         
 #farmaceuticos



5Folha de Piraju • 27 de novembro  de 2021• OFERTAS MOB DAY



5A

O Parque das Águas em Piraju,que fica ao lado 
da conhecida “bomba” da Sabesp em Piraju
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PARQUE DAS ÁGUAS : PREFEITURA 
SE PREPARA VERÃO 2022

O Parque das Águas 
em Piraju, que fica 
ao lado da conheci-
da “bomba” da Sa-
besp em Piraju, será 
em breve um im-
portante marco no 
turismo da Estância 
Turística de Piraju. 
O Prefeito José Ma-
ria Costa que é um 
grande incentivador 
e apoiador do turis-
mo no município, 
enxerga no Parque 
das Águas ,uma 
obra que atenderá 
muito bem a popu-
lação da cidade que 
no verão, fica com 
poucas opções para 
se refrescar nas 
águas do Rio Para-
napanema.

Na manhã da últi-
ma quarta-feira, o 
Diretor Adminis-
trativo Paulo Sara 
,a Diretora de Tu-
rismo Malu Freitas 
e a Arquiteta da 
Prefeitura, Maria 
Fernanda Barbério, 
visitaram a obra 
acompanhados dos 
engenheiros da 
M&V Engenharia, 
empresa responsá-
vel pela obra.

O encontro serviu 
não só para se ter 

um panorama geral 
do andamento das 
obras, mas também 
para a Prefeitura 
definir algumas 
ações que devem 
ser tomadas no pe-
ríodo de fim de ano 
e começo de janei-
ro, conhecido com 
alta temporada na 
Estância de Piraju.

Como a previsão 
para o término das 
obras e entrega do 
parque ficou para 
fevereiro, a Prefei-
tura de Piraju vai 
preparar uma in-

fraestrutura básica 
para que turistas e 
a população possam 
desfrutar do rio 
com segurança e 
conforto.

A partir do dia 
11 de dezembro a 
Prefeitura de Piraju 
estará lançando o 
Projeto Verão Vivo, 
a exemplo do que já 
aconteceu em anos 
anteriores. O proje-
to oferece aos ba-
nhistas um guarda 
vidas que ficará no 
local, além de bar-
reira de sinalização, 

limitando a área de 
banho no Rio, ofe-
recendo segurança 
à população e tu-
ristas. Do dia 18 de 
dezembro até o dia 
2 de janeiro, época 
de maior movi-
mento na cidade, o 
Guarda Vidas esta-
rá trabalhando dia-
riamente. Depois 
deste período ,no 
mês de janeiro, ele 
ficará somente nos 
finais de semana.

A Prefeitura da 
Estância Turística 
de Piraju também 
estará instalando 
um container ba-
nheiro para o uso 
de turistas e da 
população. O local 
também terá placas 
de sinalização e ta-
pumes bloqueando 
o acesso ao parque 
que está em fase 
final de conclusão 
das obras.
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A Prefeitura Munici-
pal de Piraju, através 
do Prefeito José Ma-
ria Costa, apresentou 
ontem na reunião do 
COMTUR - Conselho 
Municipal de Turis-
mo - as ações e obras 
no setor, implanta-
das graças ao Plano 
de Desenvolvimento 
Econômico do Muni-
cípio.
 O Prefeito José Maria 
foi representado pelo 
Diretor Administra-
tivo Paulo Sara e pela 
Diretora de Turismo 
Malu Freitas. Ambos 
falaram no início da 
reunião, e a ideia foi 
mostrar ao público 
composto por empre-
sários do setor, verea-
dores e população em 
Geral, que pela pri-
meira vez o Municí-
pio tem um Plano de 
Desenvolvimento que 
contempla o turismo 
como uma das áreas a 
serem desenvolvidas 
com a potencialização 
de projetos e investi-
mentos.
 Paulo Sara e Malu 
Freitas explicaram 
ao público o papel de 
cada um nesse ne-
gócio que  cresce a 
cada é um dos mais 
rentáveis segundo a 
própria OMT - Orga-
nização Mundial do 
Turismo.
 À iniciativa privada 
cabe o papel de ge-
rar renda, pois é ela 

quem gera os empre-
gos, pois o turismo 
só acontece através 
de um trade turístico 
articulado e engajado. 
Já ao setor público 
cabe desenvolver a 
infraestrutura, criar 
caminhos e meios 
de desenvolvimento, 

divulgação do Muni-
cípio e ainda criar um 
calendário de even-
tos.
 Foram apresentadas 
as infraestruturas 
desenvolvidas pelo 
setor público como 
a Trilha das Corre-
deiras, Parque das 
Águas, Casa da cano-
agem (parceria com 
a ENEL) ,Barracão 
da Canoagem, Portal 
Turístico, Rampas 
de acesso a Represa, 
Mirante sobre o Rio 
Paranapanema (Par-
ceria com a ENEL) 
e passarela na Ponte 

Eng. Nelson de Godoy 
Pereira também em 
parceria com a ENEL.
 O Recinto da Fecapi 
que passará a se cha-
mar ECOPARK. Para 
que isso aconteça o 
parque receberá in-
vestimentos de parte 
da verba do DADE-
TUR 2021 e a verba 

do DADETUR 2022 
e se transformará em 
um dos principais 
atrativos turísticos da 
região. Em paralelo 
serão criadas opor-
tunidades de investi-
mentos da iniciativa 
privada no local.

As concessões de 
pontos turísticos 
como Pedrinha, 
Parque das Águas e 
Casa do Cafeicultor, 
a ótima colocação 
no ranqueamento de 
estâncias turísticas, a 
inserção de Piraju em 
duas áreas de interes-

se turístico, Angra 
Doce e Vale do Pane-
ma, e a implantação 
do FUNTUR - Fundo 
Municipal de Turis-

mo também foram 
aspectos importantes 
mostrados na reunião.

Ao final do encontro, 

representantes do SE-
BRAE E SENAC fala-
ram ao público sobre 
o excelente trabalho 
que vem sendo reali-
zado na implantação 
do turismo no muni-
cípio. A reunião foi 
considerada de gran-
de importância para 
que empresários e 
população acreditem 
e invistam no turismo 
da cidade de Piraju 
que tem tudo para 
crescer cada dia mais 
no Município, geran-
do renda e empregos 
para todos.

TURISMO
Prefeitura mostra o trabalho que vem 
sendo realizado em Reunião do Conselho Municipal
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TURISMO
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Foram apresentadas as infraestruturas desenvolvidas pelo setor público como a Trilha das Corredeiras, Par-
que das Águas, Casa da canoagem (parceria com a ENEL) , Barracão da Canoagem, Portal Turístico, Rampas 
de acesso a Represa, Mirante sobre o Rio Paranapanema (Parceria com a ENEL) e passarela na Ponte Eng. 
Nelson de Godoy Pereira também em parceria com a ENEL.
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NESTE SÁBADO
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I Campeonato Society 7 a 12 anos
Foi um sucesso o I Campeonato de Futebol Society de 7 a 12 anos  promovido pelo vereador Pelé Cardoso 
em parceria com Secretaria municipal de Esportes da Prefeitura, Câmara Municipal e comércio de Sarutaiá
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I Campeonato Society 7 a 12 anos
Organização foi o destaque do  I Campeonato de Futebol Society de 7 a 12 anos  promovido e iniciativa do 
vereador Pelé Cardoso . Mostrou que a parceria está sempre no caminho do sucesso. Ele agradece o apoio de 
todos que apoiaram o evento a Prefeitura através da Secretaria de Esportes municipal, Câmara e comércio local
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Da direita pra esquerda vereador Paulinho Silva, prefeito Isnar, 
Pelé  Cardoso, Diego da Joseli, Jesse Lisboa, Pablo Garrote, Rodrigo 
Bongo
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Das 15 às 22 horas
TODA SEXTA-FEIRA 

1- Veron; 2- Giovani; 3- Breno; 4- Luiz; 5- Veiga; 6- Scarpa; 7- Menino; 8- Kuscevic; 9- 
Deyverson; 10- Paula; 11- Zé; 12- Melo; 13- Vanderlan; 14- Gómez; 15- Viña; 16- 
Danilo; 17- Dudu; 18- Mayke; 19- Rony; 20- Lima; 21- Maurício; 22- Jailson; 23- 
Rocha; 24- Weverton; 25- Piquerez; 26- Renan 27- Wesley; 28- Willian; 29- Victor; 
30- Luan; 31- Esteves; 32- Alan; 33- Abel; 34- Barbosa.

www.comunicacaoplena.com.br (11) 95275-0410Informações: |

1- Gabriel (?), autor do passe para o gol de Dudu contra o Galo 1x1. 2- Substituto 
de Wesley na derrota diante do Defensa Y Justiça 4x3. 3- (?) Lopes, substituto de 
Wesley na vitória diante da Universidad Católica 1x0 no Allianz Parque. 4- (?) 
Adriano, autor do 2º gol contra o Independiente Del Valle 5x0. 5- Raphael (?), 
autor do 1º gol do Palmeiras contra o Flamengo 2x1. 6- Gustavo (?), autor do 3º 
gol do Palmeiras na derrota diante do Defensa Y Justiça 4x3. 7- Gabriel (?), 
substituto de Mayke na retumbante vitória diante do Flamengo 2x1. 8- Benjamín 
(?), zagueiro chileno, presente nas duas vitórias diante da Universidad Católica, 
ambas pelo placar de 1x0. 9- Autor do gol do título de campeão obtido pelo 
'Verdão Imponente' diante do Flamengo de tanta gente. 10- Patrick de (?), autor 
do palmeirense contra o São Paulo 1x1. 11- (?) Rafael, autor do 1º gol do 
Palmeiras na derrota diante do Defensa Y Justiça 4x3. 12- Felipe (?) substituto de 
Piquerez na prorrogação da partida final da competição.  13- Atleta palmeirense 
expulso de campo na derrota diante do Defensa Y Justiça 4x3, 14- Gustavo (?), 
autor do 3º gol na vitória diante Universitário 6x0. 15- Matías (?), autor do 1º gol 
na vitória diante Universitário 6x0. 16- Autor do 1º gol do Palmeiras na 
competição, na vitória contra o Universitário 3x2. 17- Autor do gol do Palmeiras 
no empate 1x1 contra o Atlético Mineiro. 18- Autor do passe para o 1º gol do 
Palmeiras contra o Flamengo 2x1. 19- Goleador do Palmeiras na vitória contra o 
Defensa y Justicia 2x1. 20- Lucas (?), meia do Palmeiras na derrota diante do 
Defensa Y Justiça 4x3. 21- (?) Galiotte, presidente do Palmeiras na conquista do 
'Tri' da Copa Libertadores. 22- Goleiro do Palmeiras na derrota diante do Defensa 
Y Justiça 4x3. 23- Marcos (?), autor do gol da vitória diante da Universidade 
Católica no Allianz Parque. 24- Paredão acreano, na memorável conquista do 
Verdão em cima do Mengão. 25- Substituído por Felipe Melo na prorrogação 
contra o Flamengo. 26- Autor do 3º gol do Palmeiras na vitória contra o 
Universitário 3x2. 27- Substituto de Dudu na vitória contra o Flamengo 2x1. 28- 
Autor do 2º gol do Palmeiras na derrota diante do Defensa Y Justiça 4x3. 29- (?) 
Luís, atleta do Palmeiras punido com cartão amarelo na vitória 2x1 contra o 
Defensa y Justicia. 30- Titular do Palmeiras na competição, ausente nos dois 
jogos contra a Universidad Católica. 31- Substituto de Victor Luís na vitória diante 
do Universitário 3x2. 32- (?) Empereur, zagueiro do Palmeiras expulso de campo 
na vitória diante do Universitário 3x2. 33- Natural de Penafiel, comandante do 
Verdão, cumpridor de seu papel, digno de um grande campeão. 34- Danilo (?), 
autor do 5º gol na goleada sobre o Independiente Del Valle 5x0.
                                                SOLUÇÃO
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Cruzadas do Palmeiras Campeão da Copa Libertadores 2021
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Partida festiva marca estréia do novo 
uniforme do time Bar do Adriano 

Após mais de um ano 
sem disputar uma 
partida, a equipe do 
Bar do Adriano de 
Timburi-SP, voltou 
a campo no último 
domingo(20). 

        fotos: Gabriel Gomes

O jogo festivo 
foi para fazer a 
estreia do novo 
uniforme do time, 
e foi disputada 
contra a equipe 
de Sarutaia-SP, 
comandado pelo 
Vereador Paulinho 
Silva.
O jogo foi muito 
disputado e 
terminou em 7x4 
para os visitantes, 
e logo após a 
partida, uma 
confraternização 
com churrasco foi 
realizada no Bar. 

Por: Gabriel Gomes
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Fina Stampa Um lugar para destacar a elegância, gentileza e
alegria de tantos momentos da vida em comunidade. 

Correndo sem parar
incansáveis,
e representando Piraju
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Bellas Runners Piraju
Calendário das Corridas presenciais 2021 rm novrmbro, onde várias 
delas surpreenderam :07/11 Itai 7km,15/11 Chavantes/Canitar 
10km,20/11 Santa Cruz Rio Pardo 7km,28/11 Manduri 7km. E agora 
que venha dezembro
11/12 Ourinhos 6km,18/12 Cerqueira Cesar 6km
31/12 São Silvestre São Paulo 15 km
Teremos várias corridas com a presença de nossas atletas da equipe 
BELLAS RUNNERS que irão participar de quase todas.
Teremos também a participação de duas atletas Pirajuenses na 
tradicional corrida de São Silvestre em São Paulo no dia 31/12 onde 
mais de 35 mil atletas participarão do evento internacional que 
acontece nas principais ruas centrais da capital paulista. 
Serão 15 km incluindo a tão temida avenida Brigadeiro que é uma 
subida um teste para os atletas participantes. Hortência e Regina estão 
se preparando para esse desafio que será apenas uma participação 
pois são milhares de atletas do Brasil e do exterior e sabem o quanto é 
competitivo. Mas a alegria de estar nessa corrida conta muito para as 
atletas de Piraju. A atleta HORTÊNCIA aproveita para agradecer 
a Proeste de Piraju que patrocinou a taxa de 
inscriçao e ao Supermercado 
MobDay que vem apoiando a 
atleta em todas as corridas.

I CORRIDA INTER CIDADES RUSTICA 
Chavantes/Canitar.
Representamos Piraju. 10 km.
Desafio. Estrada de terra/Sol Calor. 
Show. HORTENCIA QUARTA GERAL 
FEMININA /10 KM/CORRIDA RUSTI-
CA
CHAVANTES/CANITAR
Evento da UNIÃO DOS MUNICIPIOS 
MÉDIA SOROCABANA
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CULTURA PIRAJU 2022
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MATERIAL KELSON GODOY
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“A capacitação é uma ferramenta muito importante para que haja a mudança no comportamento do servi-
dor público. Ela permite que, através da evolução das habilidades e competências, o servidor atinja a exce-
lência no atendimento tão almejada pelo cidadão.

Funcionários 
da Saúde de 
Timburi passam 
por capacitação
Os funcionários da saú-
de, enfermeiros, agentes 
da saúde, endemias, 
motoristas das ambulân-
cias, auxiliares passaram 
por um curso de moti-
vação na tarde da última 
quarta-feira (24), no 
Centro Comunitário 1 
em Timburi. Objetivo foi 
motivar a equipe para 
que possa prestar um 
atendimento de qua-
lidade aos pacientes e 
moradores que recorrem 
ao Centro de Saúde. Foi 
falado sobre compor-
tamento profissional e 
equilíbrio emocional. O 
encontro contou ainda 
com várias dinâmicas e 
orientações para enfa-
tizar a importância de 
valorizar a equipe de 
trabalho, bem como 
atuar com entusiasmo, 
ética e responsabilidade 
no desempenho das fun-
ções dos servidores.
A Capacitação teve 
como tema: “A Exce-
lência no Atendimento 
Público” e teve como 
objetivo, formar uma 
“Cultura de Atendimen-
to” em que o servidor 
público venha a melho-
rar a comunicação com 

os cidadãos por meio de 
uma imagem de credi-
bilidade.  Desenvolver 
com os servidores uma 
postura de comprometi-
mento consegue mesmo, 
com o grupo de trabalho 
e com o direcionamento 
para um atendimento de 
excelência. Sensibilizar 
para a necessidade de 
se manter uma imagem 
profissional adequada às 
necessidades da Ins-
tituição/Organização 
Pública.
Lembrando que essa Ca-
pacitação será de forma 
continuada, conforme 
propostas aprovadas na 
Conferência Municipal 
de Saúde, ocorrida em 
Julho desse ano.  “Agra-
deço ao prefeito Silvio 
Polo e a Secretária Maria 
Lúcia, pela confiança 
depositada para que 
juntos possamos realizar 
esse projeto de Capaci-
tação de Humanização, 
para oferecer o que á 
de melhor à população 
de Timburi”, conclui o 
professor Carlos Henri-
que Lopes, da Intellectus 
Treinamentos e Desen-
volvimento Social. 
Fonte: COMUNIC 



14Folha de Piraju • 27 de novembro  de 2021•  notícias 14Folha de Piraju • 27 de novembro  de 2021•  notícias


