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Piraju recebe do governo 560 cestas
para apoio à famílias vulneráveis

PÁGINA 2

O Fundo Social de So-
lidariedade de Piraju re-
cebeu nesta quinta-feira 
(20), 560 cestas básicas 
que servirão de apoio às 
medidas adotadas pelo 
Município no enfrenta-
mento da pandemia. 
As 560 cestas básicas fo-
ram destinadas a Piraju 
pela Coordenadoria Es-
tadual de Proteção e De-
fesa Civil, o Fundo So-
cial do Estado do Estado 
de SP e serão destinadas 
para as famílias que se 
encontram em situação 
de vulnerabilidade em 
acompanhamento nos 
CRAS e CREAS.
 Além das cestas básicas 
recebidas nesta quinta-
-feira,informou Karina 
Pansanato diretora, a 

Prefeitura de Piraju, 
através do Departa-
mento de Ação Social, 
mantém o atendimento 
com distribuição de ces-

tas básicas, adquiridas 
com verbas próprias, às 
famílias cadastradas nos 
órgãos de assistência do 
Município.

Associação Amigos 
de Bairro da Tibi-
riçá, vem através 
desse anuncio infor-
mar  que vai acon-
tecer no bairro um 
curso de  pedreiro 
gratuito acompanha-
do das refeições café 
da manhã, almoço e 
café da tarde,  rea-

lizado pelo Sindica-
to Rural de Piraju, 
promovido pelo 
SENAR/SP  em par-
ceria com a  Asso-
ciação, e o primeiro 
módulo terá início 
nos dias 26, 27 e 28 
desse mês de Maio, 
horário do curso das 
8:30 às 17:00 horas. 

Os  interessados en-
trar em contato pelo 
fone: 998918133 ou 
99855-3218 falar 
com Neusa  ou Ro-
sana.
Lembrando que es-
tamos trabalhando 
seguindo os proto-
colos do comitê do 
Covid19.

Senar promove curso de Pedreiro ainda em maio
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CÁMARA MUNICIPAL DE SARUTAIÃ

CONVITE

A Câmara Mummpal de Sarutaiá por seu
Presidente vereador Jpssé Aparecido Lisboa. convida a população
serumenee para a AUDIENCIA PUBLICA a ser realizada no promo me 25 de
maio, às 19:00h de currenle, na sede do Legislanvo, respeitando as medidas
de protetwas conIra o COVIDV19,para dar cumpnmento aos msposicivos do 54”
do an9ª da Lew 101 de 04 de malo de 2000, ocasião em que o Executivo
estará dando cunhemmenm das metas "Scars reIatlvas ao 1" Quadnmeslrede
2021

Sua presença será muilo importanle

Câmara Municipalde Sarutaiá
Em,21de mam de 2021

M!»
JESSÉ APARECIDO LISBOA

Presidenheda Cámara

Sociedade de Amigos 
do Distrito de Tibiriça do Paranapanema 

 

 

A Sociedade de Amigos do Distrito de Tibiriçá do Paranapanema de Piraju/SP, 

com sede no município de Piraju, à rua Joaquin Aparecido Negrão, nº 131, 

Conjunto Habitacional Ovídio Rodrigues Tucunduva. Eu Neusa Aparecida de 

Moraes, nomeada administradora no processo n° 1002829-75.2019.8.26.0452, 

no uso de suas atribuições legais, nos termos do artigos 16, § único e 19 do 

Estatuto Social, convoco a todos os moradores do Distrito da Tibiriçá do 

Paranapanema para a Assembleia Geral Eleitoral da Diretória e Conselho 

Fiscal, a ser realizada no dia 12 de Junho de 2021, à Rua Romeu Novaga 

Neto, n° 101, no Centro de Lazer do Bairro. 

Serão preenchido os seguintes cargos: Na Diretória Executiva: Presidente, Vice 

Presidente, Secretário Geral, Secretário Adjunto, Tesoureiro Geral, Tesoureiro 

Adjunto e dois Suplentes; ao Conselho Fiscal: 3 membros efetivos, e igual 

números de suplentes, para mandato de 2021 a 2023. 

 

Os candidatos deverão se escrever na chapa completa, na forma do artigo 19 

do Estatuto Social.  

As inscrições deveram ser feitas, no período compreendido entre os dias 

22/05/2021 até o dia 04/06/2021 em horário de funcionamento, das 8 às 13h, à 

Rua Romeu Novaga Neto, n° 101, no Centro de Lazer do Bairro. 

Encerradas as eleições, haverá a apuração dos votos, declarando-se, em 

seguida o resultado do pleito, sendo eleito quem obtiver a maioria absoluta dos 

votos, excluídas desse total, os votos nulos e brancos.  

Piraju, 20 de Maio de 2021 

Neusa Aparecida de Moraes 

Administradora 

 

Covid 19 mata 

um jornalista 

por dia no Brasil

 
 
 

ASSEMBLEIA GERAL DE CONSTITUIÇÃO 
 

 
Planeta Vivo - Cooperativa de Trabalho dos Catadores de 

Materiais Recicláveis da Estancia Turística de Piraju. 
 
 
 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
 

 
 
 

    A comissão de constituição de Planeta Vivo - Cooperativa de Trabalho 
dos Catadores de Materiais Recicláveis da Estancia Turística de Piraju 
convoca todas as pessoas reconhecidamente hipossuficientes economicamente, 

nos termos da Lei, que residam no município de Piraju – SP, e que dediquem ao 

trabalho de coleta, triagem, separação e transporte de materiais recicláveis para a 

Assembleia Geral de Constituição a realizar-se na Avenida Manoel Blanco Veja, 

111, Zona Industrial Jose Ramos Arantes, nesta cidade de Piraju/SP, no dia 18 de 
Junho de 2021 (sexta – feira), às 13:30 horas em primeira convocação, às 14:30 

horas em segunda convocação e, as 15:30 horas em última convocação, para 

deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia:  
 
 

I   - Constituição da Cooperativa; 

II  - Aprovação do Estatuto Social; 

III - Eleição dos componentes do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal; 

IV - Demais assuntos. 

 

 
 
         

Piraju/SP, 18 de Maio de 2021. 
 
 

 
 

Sonia Maria dos Santos 
Presidente da comissão de constituição 

 

(ANDERSON SCARDOELLI/ COMUNIQUE-SE)
É o que mostra levantamento divulgado pela Fenaj, com 
base em dados desde o começo de 2021.A pandemia do novo 
coronavírus tem sido diariamente fatal para os jornalistas 
brasileiros. 
Literalmente. Pesquisa divulgada na quinta-feira (20), pela 
Federação Nacional dos Jornalistas (Fenaj) mostra que, na 
média, ao menos um comunicador do país não tem resistido 
à luta contra a Covid-19. Os dados são referentes ao primeiro 
quadrimestre deste ano.De acordo com números revelados 
agora, de 1º de janeiro a 30 de abril e 2021, 124 jornalistas 
morreram em decorrência da Covid-19 no país. Na média, 31 
óbitos por mês. Registros que mostram crescimento no com-
parativo com 2020. No ano passado, no recorte para profis-
sionais da imprensa, a média mensal de mortes foi de 8,3.
Com a aceleração de vítimas no primeiro quadrimestre, a 
Fenaj contabiliza 213 jornalistas mortos no Brasil por causa 
do novo coronavírus. No geral, o país contabiliza mais de 
441 mil mortes em decorrência da doença viral — ficando 
somente atrás dos Estados Unidos no total absoluto de óbitos.
Na Bahia mais de 350 jornalistas contraíram a doença desde 
o início da chegada da pandemia no país.

Covid-19 X jornalistas brasileiros
A situação fez o Brasil chegar ao inglório topo da lista de 
países com mais jornalistas mortos em decorrência da Co-
vid-19. Conforme levantamento publicado em março pela 
organização Press Emblem Campaign, o país contabiliza 
11 comunicadores mortes por causa do novo coronavírus. 
Mortes que, segundo a Fenaj, aumentaram no decorrer do 
último mês. 
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SAÚDE

Em Piraju

Número de mortes por covid-19 
no Brasil chega a 449.068
 POR LUCIANO NASCIMENTO 

AGÊNCIA BRASIL 

O total de vidas perdidas para 
a covid-19 no Brasil subiu para 
449.068. Nas últimas 24 horas, as 
secretarias municipais e estaduais 
de Saúde registraram mais 860 
vítimas da doença – ontem (22) o 
total de óbitos estava em 448.208.
Ainda há 3.699 falecimentos em 
investigação. O termo é empre-
gado pelas autoridades de saúde 
para designar casos em que um 
paciente morre, mas a causa conti-
nua sendo apurada mesmo após a 
declaração do óbito.
O número de casos confirmados 
desde o início da pandemia foi 
para 16.083.258. Entre ontem e 
hoje, foram registrados 35.819 
diagnósticos positivos de covid-19 
no Brasil.
O país tem 1.142.023 casos ativos, 
em acompanhamento. O número 
de pessoas que se recuperaram 
da covid-19 desde o início da 
pandemia totalizou 14.492.167, o 
que equivale a 90,1% do total de 
infectados com o vírus.

Os dados estão na atualização 
diária do Ministério da Saúde, 
divulgada na noite deste domingo 
(23). O balanço é elaborado com 
informações das secretarias esta-
duais de Saúde sobre os casos de 
covid-19 e de mortes em decor-
rência da doença. (VEJA ACIMA)
Os números são em geral mais 
baixos aos domingos e segun-
das-feiras em razão da menor 
quantidade de funcionários das 
equipes de saúde para realizar 
a alimentação dos dados. Já às 

terças-feiras os resultados tendem 
a ser maiores pelo envio dos dados 
acumulados.

Estados

O estado com maior registro de 
mortes por covid-19 é São Paulo 
(107.614). Em seguida, vêm Rio 
de Janeiro (49.515); Minas Ge-
rais (39.086); Rio Grande do Sul 
(27.419) e Paraná (25.506).
Já na parte de baixo da lista, com 
menos vidas perdidas para a 
pandemia, estão Roraima (1.602); 
Acre (1.635); Amapá (1.657); To-
cantins (2.776) e Alagoas (4.607).

RIVALDO SPINARDI FUNCIONÁRIO MUNICIPAL DA CÂMARA DE 
PIRAJU QUE SOBREVIVEU AO COVID 19 E SE RECUPERA DE 
SEQUELAS DA DOENÇA. NA FOTO EXTRAIDA DE UM VÍDEO DO 
FACEBOOK COM FAMILIARES .
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Projeto ambiental de agrofloresta com foco
no café e silvicultura teve oficina em Timburi

Dia 15 (sábado)aconte-
ceu no Centro de Con-
venções de Timburi, a 1ª 
Oficina de Agrofloresta 
desenvolvida pela Pre-
ta Terra. Participaram 
agricultores de Timburi, 
empresários e pessoas li-
gadas ao Meio Ambiente. 
A Prefeitura Municipal 
apoia está iniciativa, que 
visa fortalecer a agricul-
tura de forma sustentá-
vel, sem provocar danos 
ao nosso meio ambiente. 
A oficina foi ministrada 
pelos engenheiros flo-
restais Valter Ziantoni e 
Paula Costa que fizeram 
uma apresentação do 
projeto de Agrofloresta.

“Para garantir a con-
versão da monocultura 
em sistemas biodiversos 
agroflorestais, precisa-
mos garantir mercado 
para os agricultores”, 
com essa visão a PRE-
TATERRA conseguiu a 
pré-venda do café das 
familias que fazem parte 
do projeto Agrofloresta 
em Timburi. Diferentes 
modelos de intervenção 
foram elaborados para a 
região. O principal deles 
tem foco no café, que 
será produzido em linhas 
entremeadas por outras 
culturas e com sombre-
amento. Para garantir 
a geração de renda dos 
produtores, a PRETA-
TERRA fechou uma par-
ceria com a The Coffee 
Quest, que reúne com-
pradores internacionais 
exigentes e interessados 
em cafés cultivados em 
agroflorestas. “A ideia é 
aprimorar as técnicas de 
pós-colheita para agregar 
ainda mais valor ao pro-
duto”, conta Paula. 

REGIÃO ALPA
Chamada de “Bacia 

Hidrográfica do Alto Pa-
ranapanema” ou região 
Alpa, ela foi escolhida 
pela PRETATERRA por 
sua importância ecológi-
ca estratégica: nela estão 
contidas três importan-
tes áreas de proteção am-
biental e um reservatório 
massivo de água doce 
de altíssima qualidade.  
Além disso, sua econo-
mia ainda é baseada na 
agricultura familiar. 

Nessa primeira fase do 
projeto, serão plantadas 
cerca de 100 mil árvores, 
que fixarão mais de 50 
mil toneladas de CO2 
nos próximos 20 anos. 
Pelo menos 35 famílias 
de agricultores da re-
gião serão beneficiadas 
diretamente, recebendo 
apoio e consultoria para 
o desenvolvimento de 
modelos agroflorestais 
em suas propriedades. 
Outras 200 famílias serão 
contempladas, de forma 
indireta, pela dinamiza-
ção das cadeias produti-
vas próximas e fomento 
ao turismo ecológico. 

O projeto ainda con-
tará com a participação 
de outros agentes locais 

como universidades, viveiros, as secretarias de meio ambiente dos 

municípios de Timburi e 
Piraju, além da Embrapa 
Solos. 

O trabalho começou 
em dezembro de 2020, 
com foco na cultura 
do café, já consolidada 
na região de topografia 
montanhosa, ideal para o 
cultivo do grão. 

Projeto 
de BIODIVERSIDADE

À frente do projeto 
estão os engenheiros 
florestais e fundadores 
da PRETATERRA, Valter 
Ziantoni e Paula Costa, 
que explicam que, para 
viabilizar sistemas agro-
florestais em larga escala, 
mantendo sua biodiver-
sidade e complexidade, 
é necessário estruturar 
informações, automati-
zar projetos, padronizar 
as operações de campo 
e garantir mercados.  
Outro modelo, também 
agroflorestal, é a silvicul-
tura. 

Serão escolhidas ma-
deiras nativas, de ciclo 
longo, de árvores cultiva-
das em modelos biodi-
versos, junto com pro-
duções não madeireiras, 
como o mel. 

O plano é aplicar esse 
modelo nas reservas 
legais dos imóveis. Com 
produtores que já tra-
balham com pecuária, a 
PRETATERRA vai desen-
volver sistemas agrossil-
vipastoris, semelhantes 
à integração lavoura-pe-
cuária-floresta (ILPF). 
Visando à restauração 
florestal, um quarto mo-
delo deverá promover a 
recomposição da vege-
tação nativa nas áreas 
de proteção permanente 
(APPs), principalmente 
naquelas próximas às 
nascentes. O reflores-
tamento em Timburi é 
essencial para o Aquífero 
Guarani, já que o terreno 
poroso da região viabi-
liza sua recarga hídrica. 
“Na mesma semana que 
fechamos a parceria, 

também recebemos a 
visita da Nestlè. A parce-
ria com a Coffee Quest 
Brasil trás a seriedade 
que os produtores busca-
vam e esse é só o come-
ço, vamos transformar 
Timburi no maior polo 
agroflorestal do estado”, 
salienta a engenheira 
Paula Costa.

IDEIA 
DE PLANO REGIO-

NAL
Segundo os idealiza-

dores, a ideia é que o 
projeto em Timburi seja 
o pontapé inicial de um 
plano agroflorestal mais 
amplo, capaz de formar 
um corredor ecológico 
ao longo do rio Para-
napanema – que marca 
a fronteira de São Pau-
lo com o Paraná – até 
próximo do sul de Mato 
Grosso do Sul. “Não se 
trata apenas de uma mu-
dança para uma agricul-
tura mais regenerativa: 
estamos abordando e 
testemunhando o nasci-
mento de uma transfor-
mação do sistema produ-
tivo atual”, frisa Ziantoni.  
Já, Paula complementa 
que “é vital harmonizar 
o conhecimento cientí-
fico e natural, floresta 
e pessoas, alimentos e 
produção, trabalho e 
bem-estar. As agroflores-
tas de Timburi nascem 
com o propósito de criar 
um celeiro de inovação e 
cultura agroflorestal no 
estado, tornando-se refe-
rência mundial”, conclui.

 Sobre a PRETATERRA
Iniciativa que se dedica 

à disseminação de siste-
mas agroflorestais rege-
nerativos, desenvolvendo 
designs replicáveis e elás-
ticos, combinando dados 
científicos, informações 
empíricas e conheci-
mentos tradicionais com 
inovações tecnológicas, 
construindo um novo 
paradigma produtivo que 
seja sustentável, resilien-
te e duradouro.  
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Todas as normas de segurança contra a covid-19 foram adotadas no Centro de Convenções

Participantes elogiaram a iniciativa da Preta Terra e o apoio da prefeitura

Prefeito Silvinho, vice Anderson, presidente da Câmara Rosângela com participantes

Paulinho Minozzi, produtor Claiton Corcovia, Preta, prefeito Silvinho e vice Anderson Solé

Prefeito Silvinho, Anderson com membros do Preta Terra e o agricultor José Romeu

Prefeito Silvinho parabenizou os engenheiros Valter e Paula pela 
iniciativa que tem em Timburi seu início

Presidente do Sindicato Rural de Piraju - Luiz Otávio Motta
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“Nossa Senhora da Comunicação”
Padre Luiz Antônio Pereira

A Pastoral da 
Comunicação também tem 
uma padroeira, e trata-se de 
Maria, a Mãe do Salvador, 
que comunicou seu Filho 
ao mundo a partir de seu 
sim dito ao Anjo. A sua 
história teve início durante 
a Primeira Guerra Mundial. 
Uma bomba atingiu, em 
Albert, França, a basílica 
de Nossa Senhora de 
Berbières, que possui no 
cume de sua torre de 62 
metros, a dourada imagem 
de Maria apresentando 
o Menino Jesus, obra do 
artista francês Albert Roze. 
A basílica fora destruída, 
mas a imagem manteve-se 
no mesmo lugar, à beira de 
despencar. Após a guerra a 
basílica foi reconstruída e 
uma réplica da imagem foi 
reposta no alto da torre.

A imagem tornou-se 
conhecida no Brasil a partir 
também de uma réplica 
doada aos salesianos de 
Itatiaia, em Minas Gerais, 
que nomearam a imagem 
francesa de “Nossa Senhora 
da Comunicação”. Em 
seguida a imagem foi 
ganhando conhecimento 
dos fiéis, até que o artista 
italiano, residente em Belo 
Horizonte, Gianfanco 
Cerri, produziu uma 
réplica que foi colocada no 
Instituto de Comunicação 
Social da Pontifício 
Universidade Salesiana, 
em Roma. Através desta 
devoção iniciada em Minas 
Gerais pelos salesianos, a 
imagem de Nossa Senhora 
da Comunicação foi 
conquistando o coração de 
tantos fiéis que trabalham 
na comunicação das 
paróquias e comunidades 
do Brasil, de forma que 
hoje ela é conhecida como 
a padroeira da Pastoral da 
Comunicação, justamente 
por apresentar aquele que é 
o centro e o sentido de toda 
ação pastoral que se realiza: 

Jesus, o Verbo Encarnado. É 
celebrada no dia 18 de maio.

Lemos num artigo 
publicado na Diocese de 
Münster, na Alemanha, 
assinado por um jornalista 
com as iniciais “GM”, o 
seu encontro com esta 
imagem: “Vi a pequena 
estátua de Nossa Senhora 
na capela dos salesianos, 
em Itatiaia, não longe da 
cidade brasileira de Belo 
Horizonte... Conforme me 
disse Pe. Antônio Pacheco 
de Paula,....: ‘Maria nos 
transmitiu a notícia mais 
significativa, a mensagem 
mais importante para nossa 
vida: Jesus.... Aí entendi 
os salesianos de Itatiaia: 
compreendi porque, na 
qualidade de publicitários 
de Nossa Senhora, lhe 
dedicaram na capela uma 
imagem com o título 
de Nossa Senhora da 
Comunicação”.

Oração: “Virgem Santa 
da Comunicação, Vós que 

acolhestes o Verbo e o 
apresentastes ao mundo 
na divina maternidade, 
ajudai-nos a nos comunicar 
e mostrar o rosto de Jesus 
para todos. Faze-nos usar de 
todos os meios disponíveis 
para anunciarmos o amor 
de Deus e denunciarmos 
tudo que seja motivo de 
morte. Que a tecnologia, 
com seus avanços, seja 
sempre instrumento 
de comunicação para a 
promoção da vida. Que os 
agentes da comunicação 
sejam amantes da verdade 
em favor do bem comum, 
incentivando a fraternidade, 
a solidariedade entre 
os povos. Ó Maria da 
Comunicação, intercedei 
por todos nós que 
queremos comunicar ao 
mundo o vosso Filho e 
Senhor nosso, Jesus Cristo. 
Amém”.

N. S. da Comunicação! 
Rogai por nós!

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL
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SOCOINGLES

Período 
entre infân-
cia e ida-
de adulta

Negação
do (?): sig-
nificado de
“negócio”

São
Bernardo,

no ABC
paulista

Pátio des-
coberto

em torno
de igrejas

Napoleão 
Bonaparte,
imperador

francês 
Formato

do esqua-
dro de

pedreiro

Curvatura
da coluna

lombar
(Med.)

Final do
caminho
da noiva,
na igreja

Qualidade
marcante
no poema

“Rico ri
à (?)”
(dito)

Os funcio-
nários,

em relação
ao patrão

Banda
brasileira
de “Flores
em Você”

(?) João
VI, rei de
Portugal e
do Brasil

Soar (lou-
ça) de for-
ma aguda
e vibrante

Que têm
pouca

espessura

Líquido
natural

usado em
xaropes

Cofunda-
dor da

ONG Gol
de Letra

Sensação
exagerada
na fobia

Arma bran-
ca com ori-
fícios para
os dedos

Aldeia
indígena
O seio

siliconado
Aveia, em

inglês
O (?): o lí-
der (bras.)

Bolsa de
viagem
Nem,

em inglês

Compositor
da ópera

“Rigoletto”
Tomba

Invasão,
em inglês
Vão, em
inglês

Motivos de desfalque
em times de futebol
Técnica de automas-

sagem chinesa

Marca do
comporta-

mento
de adoles-

centes

Capital
europeia
da Torre
de Belém  

“É dos (?)
que elas
gostam
mais”,

verso de
famosa 

marchinha
de

Carnaval

Hong Kong, Coreia
do Sul, Cingapura e

Taiwan
(Econ.)Porta de

entrada de 
atores

no início
da 

carreira

Basta;
chega

(interj.)
Ínfimo

A vítima de colisão
com veículo

Osvaldo Aranha,
diplomata brasileiro

Golpe
dado pelo

cavalo

Eros Ra-
mazzotti,

cantor

Saltar
(do ônibus)

Tipo
sanguíneo

Condições
climáticas
Beneficiá-
ria do álibi

3/nor — oat. 4/raid — vain. 7/lordose. 10/soco-inglês.

Memória:

Uma recordação do Iate Clube do arquivo da Folha de Piraju cedida pelo sr. José Ferreira Filho. Na foto Mário Vicente, Edinho, Esaldivar, 

Rondina, Zé Ferreira, Alfredinho, Roberto Laino, Ronnie de Oliveira, Gabriel Pires, Oscar e o último não pudemos reconhece. Carnaval 
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Fina Stampa Um lugar para destacar a elegância, gentileza e
alegria de tantos momentos da vida em comunidade. 

          ARQUIVO PESSOAL DE CASAMENTO

FERNANDA ROSSETTO RAMOS & MARCOS AURELIO MOREIRA

Um dos eventos mais discretos e alegres da temporada foi o casamento de Fernanda Rossetto Ramos e Marcos Auré-
lio Moreira celebrado pelo padre Gilberto Moretto na Capela do Centro de Espiritualidade Dom Bosco em Piraju.
Os pais da noiva Julio Pinto Ramos e Maria Cristina Rossetto Ramos e do noivo Jair Moreira e Erminda Flor De Maio 
Moreira. Tudo transcorreu de acordo com os atuais protolocos. Presentes apenas os familiares diretos dos noivos. 
Uma singela cerimônia com som musical de Cristiano Bragança e Maria Augusta Garcia deu um tom ainda mais ro-
mântico ao inesquecível e elegante momento.

Especial           Gente que sempre estará em nossos corações

A pandemia é para todos, um momento de 
muita atenção.  
Perdemos o chão várias vezes, alguns 
perderam amigos, parentes,conhecidos, 
e vieram também recordações. deixando 
evidente que a impermanência sempre, 
sempre nos rondou, bem antes do COVID 
19.  De que tudo na vida passa e pode 
mudar, sejam emoções,  sofrimento,  a 
felicidade, nossos bens materiais, tristezas, 

desconfortos etc. Assim ontem é o sonho 
de hoje, hoje o sonho de amanhã e não 
sabemos que mudanças virão. Não temos 
o controle. Assim, refletir sobre nossa 
preciosa vida humana e sobre o que nos 
motiva todos os dias é uma reflexão a ser 
feita para que não fiquemos confusos, 
apegados e desprotegidos diante dos 
imprevistos e do tempo.  
Assim nesse momento que tal lembrar 

daqueles que já 
se foram,  mas vivem ainda 
em nossos corações pela sua alegria e 
delicadeza. 
E lembrar como fomos afortunados por 
desfrutar de sua bondade, amor, amizade, 
carinho, desprendimento e atenção.  E  que 
possamos refletir em nossas mentes seus 
exemplos de virtudes positivas. 

Fábinho Ramos, Andréia Pansanato e Tinho Egreja
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Timburi é contemplado com 200 cestas 
de alimentação do estado de São Paulo

O município de Timburi 
foi contemplado com 200 
cestas de alimentos vindas 
do Fundo Social do Estado 
de São Paulo, através do 
projeto da primeira dama 
Bia Doria. Essas cestas serão 
distribuídas para famílias 
em situação de vulnerabili-
dade social, principalmente 
neste momento de pande-
mia do Covid-19. “Impor-
tante ressaltar que essas 
cestas já chegam destinadas 
para as pessoas, em nosso 
município que estão pre-
cisando da nossa atenção. 
Quero agradecer o governa-
dor Doria e sua esposa pela 
parceria”, afirmou o prefeito 
Silvio Polo. 

A equipe da Secretaria 
Municipal da Ação Social 
é a responsável pela distri-
buição de todas as cestas, as 
quais contêm: arroz, feijão, 
macarrão, óleo de soja, açú-
car, molho de tomate, sardi-
nha, farinha de mandioca, 
sal, carne seca, leite em pó e 
biscoito. Durante o recebi-
mento das cestas de alimen-
tos se fizeram presentes 
o prefeito de Timburi, 
Silvio Polo, o vice-prefeito, 
Anderson Solé; a primeira-
-dama, Rosana Corrêa Polo, 
assistente social, Vilma 
Amorim; Chefe de Gabi-
nete, Marcos Ambiel e o 
funcionário Polaco. 

Vale mencionar que o 
prefeito Silvinho Polo e 
a primeira dama Rosana 
(Presidente do Fundo Social 
de Solidariedade) fizeram 
um pedido para o governa-
dor do estado de São Paulo 
- João Doria, para contem-

plar o município com as 
cestas de alimentação. A 
primeira dama Rosana Polo 
agradeceu a iniciativa de 
Bia Doria pelas distribui-
ções das cestas, que serão 
encaminhadas às famílias 
com vulnerabilidade social. 
“Uma ajuda bem vinda do 
governo do estado, que vai 
ajudar em muito as nossas 
famílias. Agradeço a pri-
meira dama Bia Doria pela 
iniciativa e esperamos mais 
benefícios, para auxiliar as 
famílias que mais precisam 
do nosso apoio”, disse. 

Fonte: COMUNIC 
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Sarutaiá solicita verbas na Secretaria Estadual de Esportes 
O prefeito de Sarutaiá, Is-
nar Freschi Soares esteve na 
quarta-feira (19) na Secretaria 
Estadual de Esportes em São 
Paulo. Na oportunidade se 
reuniu com o chefe de gabinete 
Dr. Jefferson Nogoseki e esteve 
solicitando recursos para área 
do esporte, principalmente no 
tocante as infraestruturas das 
Praças Esportivas. Isnar salien-
tou a necessidade de investi-
mentos para realizar a reforma 
do campo municipal – Hamud 
Cassim. 
“Na gestão passada consegui-
mos alguns investimentos, 
porém não foram suficien-
tes para concluir os serviços 
necessários no campo, porque 
devido à pandemia e com a 
alta de preços nos materiais, a 
empresa que ganhou o certame 
licitatório desistiu da obra e o 
contrato foi reincidido. Agora 
estamos pleiteando o auxílio 

do estado, para abrir um novo 
certame e assim prosseguir 
com as benfeitorias no estádio”, 
explicou Isnar. 
O prefeito agradeceu a atenção 
e o apoio do chefe de gabine-
te Dr. Jefferson que sempre 
desenvolveu um trabalho efi-
ciente na Secretaria, auxilian-
do os municípios do interior 
do estado, principalmente na 
região sudoeste do estado. “O 
Dr. Jefferson conhece a nossa 
realidade e por este motivo tem 
intercedido, junto ao governo 
do estado pela destinação de re-
cursos e programas para nossa 
região. Por causa da pandemia, 
os eventos e atividades espor-
tivas foram cancelados, desta 
forma precisamos das verbas 
para readequar estes espaços”, 
relatou Isnar que agradeceu o 
secretário estadual de esportes 
– Aildo Rodrigues Ferreira. 

Prefeito Isnar participa 
de reunião com o se-
cretário executivo Dr. 
Rubens Cury em São 
Paulo 
Com objetivo de garan-
tir uma política voltada 
ao desenvolvimento de 
Sarutaiá, o prefeito Isnar 
Freschi Soares esteve no 
decorrer desta semana 
participando no Palácio 
dos Bandeirantes, sede do 
governo paulista em São 
Paulo, de uma audiência 
com o secretário executi-
vo da secretaria de desen-
volvimento regional, Dr. 
Rubens Cury. Na reunião 
agendada pelo prefeito, 
ele levou alguns pedidos 
para Sarutaiá na área de 
infraestrutura urbana, que 
contemplam a entrada da 
cidade, como a revitaliza-
ção do Trevo e recursos 
para implantação do siste-
ma de Led na iluminação 
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Assembleia Legislativa proíbe queima, venda, 
armazenagem e transporte de fogos 
de artifício com barulho no Estado de SP

Os deputados e depu-
tadas da Assembleia 
Legislativa de São Paulo 
decidiram, nesta quar-
ta-feira (19/5), pela 
proibição da queima, 
comercialização, arma-
zenamento e transporte 
de fogos de artifício e 
demais artefatos piro-
técnicos com estampido 
dentro do Estado.

O texto substitutivo do 
Projeto de Lei 369/2019, 
de autoria do deputado 
Bruno Ganem (Pode-
mos) e coautoria da 
deputada Maria Lúcia 
Amary (PSDB), foi 
aprovado em Plenário 
com 52 voto favoráveis, 
6 contrários e 2 absten-
ções, e exclui da regra 
os produtos com efeitos 
sonoros fabricados em 
São Paulo, mas comer-
cializados em outros 
Estados.

O armazenamento e 
transporte desses artefa-
tos também continuam 
permitidos, desde que 
façam parte do processo 
de logística e comer-
cialização reservados 
a outras localidades. Já 
os fogos que produzem 
apenas efeitos visuais, 

sem ruído, permanecem 
legais.

Se o projeto for sancio-
nado pelo Executivo, 
indivíduos que descum-
prirem a regra poderão 
ser multados em mais 
de R$ 4.300. O valor é 
ainda maior ao conside-
rar as empresas. Pessoas 
jurídicas ficam sujeitas 
a um pagamento supe-
rior a R$ 11,6 mil pela 
infração. Essas quantias 
podem ser dobradas 
quando houver reinci-
dência em menos de 
seis meses.

Além de destacar a 
importância do projeto 
para a causa animal, a 
deputada Marina Helou 

(Rede), que foi relatora 
da proposta nas comis-
sões e autora do texto 
alternativo aprovado 
em Plenário, argu-
mentou que “fogos de 
estampido hoje são um 
problema no relacio-
namento com pessoas 
idosas, com crianças, 
bebês e autistas”.

A deputada Maria 
Lúcia Amary disse que 
o projeto tem alcance 
social, trata da saúde e 
também da causa ani-
mal. “Quando a gente 
fala sobre a questão dos 
autistas, pessoas que 
têm crianças especiais, 
têm problemas serís-
simos com relação ao 
estampido dos fogos”, 

disse.

Ela contou que na cida-
de de Santos, no litoral 
paulista, já foram autori-
zados os fogos de artifí-

cio que iluminam sem o 
estampido. “Por conta 
disso, não se perde a be-
leza da comemoração, 
apenas foi retirado o ba-
rulho. Além disso esta-
mos falando das pessoas 
autistas, idosos, hospital 
onde as pessoas estão 
internadas”, afirmou.

Já para o deputado 
Douglas Garcia (PTB), 
o projeto pode ge-
rar desemprego. Em 
contrapartida, o de-
putado Arthur do Val 
(Patriotas) defendeu 
que “economicamente 
não vai haver prejuízo, 
uma vez que você pode 
produzir os fogos, mas 

sem barulho”. O mesmo 
foi argumentado por 
Ganem. “É importante 
ressaltar que os fogos 
vão continuar existindo, 
mas não aqueles que 
causam sofrimento”, 
afirmou.

A Redação final do pro-
jeto será elaborada e, 
em seguida, será enca-
minhada para sanção ou 
veto, total ou parcial, do 
governador João Doria. 
O chefe do Executivo 
tem 15 dias úteis para 
tomar a decisão. Do 
contrário, o Parlamento 
faz a promulgação da 
medida.

Regra não se aplica para produção, armazenagem e transporte destinado a 

outros Estados
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“A vida não é para ser útil. Isso é uma besteira. A vida é tão maravilhosa que 
a nossa mente tenta dar uma utilidade para ela. A vida é fruição. A vida é uma 
dança. Só que ela é uma dança cósmica e a gente quer reduzi-la a uma coreografia 
ridícula e utilitária, a uma biografia: alguém nasceu, fez isso, fez aquilo, fundou 
uma cidade, inventou o fordismo, fez a revolução, fez um foguete, foi para o 
espaço… Tudo isso, gente, é uma historinha tão ridícula! A vida é mais do que 
tudo isso. […] Nós temos de ter coragem de ser radicalmente vivos. E não negociar 
sobrevivência.”

Ailton Krenak   (ESSA POSTAGEM FOI REPRODUZIDA DO FACEBOOK DE MARGÔ MOURÃO)

Um líder indígena, 
ambientalista, fi lósofo, poeta 
e escritor brasileiro da etnia 
indígena crenaque. Ailton é 
também professor Honoris 
Causa pela Universidade Federal 
de Juiz de Fora (UFJF). Ailton 
Krenak é  um pensador, e uma 
das principais vozes do saber 
indí gena.
Criou, juntamente com a Dantes 
Editora, o Selvagem – ciclo de 
estudos sobre a vida, que orienta 
e cujos encontros presenciais 
media. 
Vive na aldeia Krenak, nas 
margens do rio Doce, em Minas 
Gerais. É  autor dos livros “Ideias 
para Adiar o Fim do Mundo” e “A 
Vida Nã o é  Ú til” ( Cia das Letras 

2019 e 2020)*

Assista vídeos
com falas de Krenak  
no You Tube
duas delas no Portal

folhadepiraju.com
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Esta foto seria da década de 40, e embora haja cópia no Acervo Municipal foi enviada ao arquivo da Folha há alguns anos 
por um senhor que morava em Fortaleza e na época nos contatou para encontrar um amigo. Teria sido feita por um avião do 
Exército brasileiro que sobrevoou a região. Estes dias foi publicada em 
um facebook e ai estamos replicando para deleite de nossos leitores.

Piraju chega a 53 óbitos por COVID 19 e UMMES faz alerta sobre 
nova variante e uma terceira onda

SEGUNDA 24 DE MAIO DE 2021

De domingo  dia 16 quando completamos 50 
óbitos por COVID em Piraju passamos uma 
semana de altos e baixos. Apesar da alegria 
de podermos vacinar pessoas que necessitam 
realmente da vacina com prioridade a morte de 
mais 3 pacientes traz uma triteza e apreensão à 
nossa comunidade.
Já na semana passada (reproduzimos a carta 
novamente) a  União dos
Município do Médio Paranapanema (UMMES)
alertava para uma iminente terceira onda
da doença. E se não cuidarmos isso poderá 
acontecer. Muitos tomam a primeira dose e se 
acham imunes e podem até estar transmitindo a 
doença, o que pode explicar o aumento de casos 
de testagens positivas tanto na rede pública como 
privada conforme o Polo Covid 19.
Hora como sempre disse o prefeito de Piraju de 
nos cuidarmos e cuidando de nós cuidamos dos 
mais próximos e de todos.
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OFERTAS ATÉ ESTA
TERÇA 25 DE MAIO
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