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Barulho de escapamentos de motos pela madrugada em Piraju  causam desconforto a crianças e adultos especiais !

ILUMINA PIRAJU LEVA A MAGIA DO NATAL 
PARA AS RUAS DA ESTÂNCIA TURÍSTICA  PÁG.5A
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Barulho de escapamentos de motos pela madrugada em Piraju precisa acabar pelo bem das crianças, idosos e animais !

14 PROPOSTAS ESTÃO EM ANÁLISE
PARA OS 5 MIL PONTOS LED EM PIRAJU PÁG .5

Nossa Senhora da Doce Espera/2 

CENTRAL DE HEMODIÁLISE
 PRINCIPAL PEDIDO DO PREFEITO JOSÉ MARIA EM BRASÍLIA   PÁG.9



2Folha de Piraju •11 a 18 de dezembro de 2021 •  cultura 2Folha de Piraju • 11 de dezembro  de 2021•  notícias 2Folha de Piraju • 11 de dezembro  de 2021•  notícias

“Nossa Senhora da Doce Espera”
por Padre Luiz Antônio Pereira

“Depois de nos ter doado 
tudo aquilo que podia 
oferecer, Jesus Cristo ainda 
nos quer tornar herdeiros 
de quanto Ele possui de 
mais precioso, ou seja, a sua 
Santa Mãe” (S. João Maria 
Vianney, Cura d’Ars).

Maria como a Porta do 
Céu, Rainha da Paz, Esposa 
do Espírito, tem também 
como título “Nossa Senhora 
da Doce Espera”. Ela, de 
fato, soube esperar nas 
promessas de Deus, soube 
silenciar na missão de Jesus 
e hoje nos ensina e derrama 
toda a graça para vivermos 
uma vida abandonada na 
ação de Deus durante todos 
os dias da nossa vida.

As origens desta devoção 
mariana remontam ao 
princípio do cristianismo, 
e tem profundas raízes 
na bíblia mesma. Como 
explica o sacerdote Miguel 
Manzaneras, “Já no AT 
o profeta Isaías anuncia 
o grande sinal divino da 
donzela grávida que dará 
à luz a um filho que será 
chamado ‘Emmanuel’, que 
significa ‘Deus conosco’ 
(Is7, 14)”, uma profecia que 
“se cumpriu plenamente na 
Virgem Maria”.

Nas Sagradas Escrituras 
encontramos também a 
primeira grande devota à 
Nossa Senhora da Doce 
Espera. Trata-se de Santa 
Isabel, que proclamou a 
“Ave Maria”, declarando a 
Virgem Santíssima, como “a 
mulher bendita entre todas 
as mulheres pelo fruto de 
seu ventre”, como sublinha 
ainda o Padre Miguel 
Manzanares.

Foi no X Concílio de 
Toledo, do ano de 656, 
um concílio regional, 
convocado pelo rei 
Recesvinto, que se 
estabeleceu oficialmente 
o dia oitavo antes do 
Natal, como data para 
celebrar a Virgem 
Mãe, mantendo-se 
igualmente a cada 25 
de março, o dia da 

solenidade da encarnação 
do Verbo.

Com o tempo esta 
devoção recebeu outros 
nomes como o da “Virgem 
da Expectação do Parto”, 
ou “Virgem da Esperança”. 
Além da Bolívia, com sua 
celebração em La Paz, 
vários países também têm 
especial devoção a esta 
bela invocação, entre eles 
a Argentina, o Paraguai e o 
Peru.

Neste tempo do Advento 
que nos prepara para 
a chegada do Salvador, 
podemos nos colocar 

na escola de Maria, e 
aprender com Ela a viver 
na docilidade da espera de 
Jesus que vem.

Oração:
“Doce Virgem Maria, 

cujo coração foi por Deus 
preparado para morada 
do Verbo feito carne, 
pelas inefáveis alegrias 
da expectação de vosso 
santíssimo parto, ensinai-
nos as disposições perfeitas 
e de uma íntegra pureza 
no corpo e na alma, de 
uma humildade profunda 
no espírito e no coração, 
de um ardente e sincero 
desejo de união com 
Deus, para que o meigo 
Fruto de vossas benditas 
entranhas venha a nascer 
misericordiosamente em 
nossos corações, a eles 
trazendo a abundância dos 
dons divinos, para redenção 
dos nossos pecados, 
santificação de nossa vida 
e obtenção de nossa coroa 
no Paraíso, em vossa 
companhia. Assim seja”.

Nossa Senhora da Doce 
Espera!

Rogai por nós!

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS
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Na semana do Natal e Ano Novo 
na quinta dias 23 e 30/12 DAS 15 ÀS 22

FIM DE ANO NA QUINTA

A Feira da Lua do Nosso Teto será realizada na 
quinta feira dia 23 na quinta feira dia 30. A Feira 
Livre do domingo será realizada normalmente no 
domingo dia 26 e no domingo dia 2 de janeiro de 
2022. A Feira da Lua da quarta feira na Praça Ataliba 
Leonel será realizada normalmente.
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ILUMINA PIRAJU LEVA A MAGIA 
DO NATAL PARA AS RUAS DA CIDADE 
Confeccionados 
com material 
reciclado, cerca 
de 300 enfeites 
natalinos 
vão decorar 
a estância 
turística até o 
dia 1º de janeiro

Projeto da Prefeitura 
de Piraju conta 
com o patrocínio da 
Enel Green Power, 
empresa que opera 
a Usina Hidrelétrica 
Paranapanema desde 
2016.

A magia do Natal já está 
presente nas ruas de 
Piraju. Pelo quinto ano 
consecutivo, o projeto 
Ilumina Piraju, realiza-
do pelo Departamento 
municipal de Turismo, 
instalou iluminação 
cenográfica natalina nas 
principais ruas, praças 
e avenidas comerciais 
da cidade. Cerca de 300 
enfeites vão decorar a 
estância turística até o 
dia 1º de janeiro, sempre 
das 19h às 02h. Este é o 
terceiro ano que a Enel 
Green Power patrocina 
o projeto. Desde 2016, a 
companhia é responsável 
pela operação da Usina 
Hidrelétrica Paranapane-
ma, que está situada no 

coração de Piraju e é um 
dos principais cartões-
-postais da cidade.

Os enfeites natalinos es-
tão distribuídos em sete 
pontos de Piraju. A praça 
central Ataliba Leonel 
concentra as principais 
peças de decoração, 
incluindo o presépio 
gigante e o espaço Noel, 
uma atração para mora-
dores e visitantes. Por 
causa da pandemia de 
Covid-19, o Ilumina Pi-
raju não contará este ano 
com eventos e apresenta-
ções culturais de grande 
porte, para evitar aglo-
merações. 

Para garantir um Natal 

iluminado em Piraju, 
a confecção dos enfei-
tes é iniciada cerca de 
nove meses antes da 
instalação da decoração. 
Em março, a equipe do 
Ilumina Piraju já começa 
a projetar as novas peças, 
que são, em sua maioria, 
feitas com material re-
ciclável. Pouco a pouco, 
os cerca de 60 inte-
grantes do projeto vão 
transformando garrafas 
pet, ferragens e telas de 
galinheiro em enfeites 
natalinos. Além de fun-
cionários da Prefeitura 
de Piraju, também parti-
cipam da confecção dos 
enfeites menores infra-
tores e pessoas encami-
nhadas pela Justiça para 

prestar serviços comuni-
tários, como parte de um 
convênio com o Governo 
do Estado de São Paulo.

“Além de trabalhar com 
projetos de sustentabi-
lidade, inclusão e di-
versidade, a Enel Green 
Power busca apoiar 
projetos que represen-
tem a realidade de cada 
localidade onde a empre-
sa atua. Em breve entre-
garemos à população as 
obras de ampliação da 
capacidade do vertedou-
ro da Usina Hidrelétri-
ca Paranapanema e as 
melhorias na passarela 
e na ponte Engenheiro 
Nelson de Godoy Pe-
reira, além de um novo 

mirante com vista mais 
ampla para o rio e a 
barragem”, afirma Deise 
Damasceno, Especialista 
em Sustentabilidade da 
Enel.

Sobre a Enel Green Power
Dentro do Grupo Enel, a Enel 
Green Power é dedicada ao de-
senvolvimento e operação de 
energias renováveis em todo 
o mundo, com presença na 
Europa, Américas, Ásia, África 
e Oceania. A companhia é líder 
global no setor de energia lim-
pa, com capacidade gerenciada 
de cerca de 49 GW, distribuídas 
em um mix de geração que 
inclui eólica, solar, geotérmica 
e hidrelétrica, e está à frente na 
integração de tecnologias ino-
vadoras em usinas renováveis.  
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Cidade ganha cores e brilhos
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Desde 3 de dezembro, a Estância Turistica de PIRA-
JU, vários pontos da cidade como a praça Ataliba 
Leonel (fotos), praça da Brasilinha, 38 Arcos (rua 
Carlos de Campos, Av. Dr. Gallo, rua Major Maria-
no, praça Ataliba Leonel e Av . Dr. Simão), entrada 
Estação “Fepasa”, entrada Peixe Dourado, Espaço 
Noel no Parque da Fecapi e calçadão do comércio 
na rua Carlos de Campos receberam luzes coloridas 
e enfeites natalinos.  Equipe maravilhosa coorde-
nada por Julio de Oliveira, funcionário da Diretoria 
de Turismo de Piraju Importante lembrar que Julio 
há décadas cuida da decoração da cidade em tem-
poradas distintas.  Tudo com apoio total da  Oficina 
de Artes, Equipe Setor de Eletricistas e Obras da 
Prefeitura,  Enel Green Power - ACIP, Comissão 
Projeto Ilumina Piraju, prefeito José Maria Costa, 
Paulo Donizetti Sara, Departamento de Turismo 
Malu Freitas. Julio faz um agradecimento especial a 
Aclu Aclu Piraju, 
Planeta Vivo Sonia Maria Dos Santos, 
Patrícia Vieira Lima e Departamento Ação Social 

• Fotos de Zeca Garcia estão no Facebook 
Conheça Piraju. José Carlos Garcia é vereador do PV 
em Piraju e um dos maiores divulgadores das belezas 
e projetos da cidade.  Também é porta voz do prefeito 
José Maria na Câmara Municipal que apoia o projeto.
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Em Piraju

INFARTO DE OSSO: DESCUBRA O QUE É
Folha de Piraju • 11 a 18 de dezembro de 2021• Guia de Saúde

O cirurgião de quadril David 
Gusmão explica o que é um 
infarto ósseo e quais são os 
riscos

Você já ouviu falar em infarto 
de um osso? Embora possa 
parecer estranho, a condição 
clínica existe - e é grave! 

O cirurgião David Gusmão 
explica: “nem todo infarto 
tem a ver com nosso querido 
bombeador de sangue, o 
coração! Há também o 
infarto de osso, denominado 
clinicamente de osteonecrose 
da cabeça do quadril”, afirma 
o médico ortopedista. A 
osteonecrose é caracterizada 
por um quadro onde a cabeça 
do fêmur sofre uma falta de 
circulação sanguínea que 
continua de maneira progressiva 
na maior parte das vezes. 

Segundo o especialista em 
quadril David Gusmão, o 
processo dessa condição grave é 

semelhante ao do bombeamento 
do coração - o sangue não 
chega a essa parte da cabeça 
femoral e resulta em necrose. 
“Nesses pacientes, é possível 
notar facilmente deformidades 

no quadril e em ossos afetados 
pela osteonecrose, quando 
está muito avançado” elucida o 
médico.

A osteonecrose pode ser 

causada por uma lesão ou pode 
ocorrer espontaneamente. 
“Dentre os sintomas estão 
dores e/ou incômodos em 
momento de repouso, retenção 
de movimentos e também dores 
nas regiões afetadas, como a 
virilha e o entorno do quadril. 
Pacientes que sofrem de um 
quadro agravado podem até 
mancar” alerta David Gusmão, 
autor de diversos livros sobre 
prótese e saúde em geral dos 
ossos quadril. 

Existe tratamento para 
osteonecrose? Sim! Caso 
apresente qualquer dos 
sintomas, procure um 
especialista em ortopedia: 
“quanto antes detectado o 
problema, melhor! Assim, é 

possível realizar um tratamento 
não cirúrgico ou também a 
substituição da cabeça do 
quadril em casos de gravidade 
mais avançada”, avisa o 
cirurgião David Gusmão. 

Confira o conteúdo do 
Instagram onde o ortopedista 
David Gusmão explica com 
mais detalhes sobre o infarto no 
fêmur. 

Sobre David Gusmão
Dr. David Gusmão (CREMERS 24792) é 
Médico Ortopedista, especialista em Quadril 
e Cartilagem. Formado em Medicina pela 
PUC do Rio Grande do Sul e com diversas 
especializações nos Estados Unidos e 
Europa. A sua missão é preservar a função 
do quadril com as melhores e mais modernas 
técnicas da medicina.  
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As 14 empresas concorrentes apresentaram suas 
propostas com os documentos para a análise 

Folha de Piraju • 11a 18 de dezembro  de 2021•  notícias

ILUMINAÇÃO DE LED : PRIMEIRA FASE DA 
LICITAÇÃO COMEÇOU NESTA SEGUNDA

Começou nesta 
segunda-feira a 
primeira licitação 
para a instalação da 
iluminação de Led 
nas ruas da Estân-
cia Turística de 
Piraju. O projeto do 
Prefeito José Maria 
Costa contempla 
mais de 5.000 pon-
tos de Led nas ruas 
da cidade, o que 
trará mais seguran-
ça para a população 
e economia para 
os cofres públicos, 
pois a moderna  
tecnologia led é 
muito  mais eco-
nômica que a atual 
iluminação da ci-
dade que existe há 
muito tempo.

As 14 empresas 
concorrentes apre-
sentaram suas 
propostas com os 
documentos para a 
análise da comis-
são. A licitação co-
meçou às 10 horas  
da manhã e, por 
causa do grande 

número de partici-
pantes, sê estendeu 
durante todo o dia.

Após a aprovação 
dos documentos 
das empresas con-
correntes, as pro-
postas, se aprova-
das, passarão para 
a análise técnica. 
Somente após a rea-
lização dessa ava-
liação é que acon-
tecerá a abertura 
dos envelopes das 
empresas que esti-
verem habilitadas a 
concorrer.

A colocação da 
tecnologia de Led 
em praticamente 
todo município, é 
uma obra complexa 
e rica em detalhes 
técnicos, o que de-
manda tempo para 
a análise de toda a 
documentação, mas 
quando for execu-
tada, certamente 
será um marco his-
tórico para a cidade 
de Piraju.



Folha de Piraju  11 a 18 de dezembro de 2021 /notícias

IATE CONCLUI 2021 COM AVCB 
RENOVADO ATÉ DEZEMBRO DE 2023

5A

Essencial para o 
andamento do dia a 
dia de um clube social, 
o Iate Clube acaba de 
renovar  até 9/12 de 
2023 o Auto de Vistoria 
do Corpo de Bombeiros 
(AVCB).Além de 
garantir o álvara 
de funcionamento 
é um documento 
obrigatório. Não ter 
esse documento pode 
ser considerado uma 
irregularidade. 
O Iate apesar do 
momento delicado 
da pandemia com 
a inadimplência 
chegando a 90% e 
com o clube fechado 
por muitos meses, 
com uma reabertura 
gradativa conseguiu 
fazer a renovação que 
despende recursos 
porque a cada ano 
novas e constantes 
exigências se fazem 
necessárias.
Por isso o clube 
considera a renovação 
do AVCB uma 
conquista significativa 
especialmente nesse 
momento em que 
ainda há dificuldades. 
“Consideramos uma 
obrigação cumprida 
e fomos fiéis às 
exigências do Corpo 
de Bombeiros que se 
norteia por normas 
técnicas e agradecemos 
a todos os funcionários 
e profissionais 

envolvidos nos serviços 
que possibilitaram a 
renovação do AVCB”, 
diz José Elói Soares 
Caputo, diretor do Iate.
Documento 
fundamental para 
o funcionamento 
de clubes e 
estabelecimentos 
comerciais, 

condominiais e 
empresas de porte 
diferentes o AVCB 
pode garantir, ou 
na sua falta, pode 
até fechar um local 
já que sem AVCB o 
estabelecimento 
está fora das normas 
de funcionamento 
que pode colocar em 

risco a segurança dos 
usuários.
No caso de clube e 
casas noturnas onde 
acontecem eventos 
como shows, mesmo 
ao ar livre o AVCB se 
tornou uma obsessão 
depois de tragédias 
como da boate Kiss.
A conquista do AVCB, 

passa por etapas e 
orientações para 
emissão.
1ª ETAPA: PROJETO 
TÉCNICO DE COMBATE 
A INCÊNDIO. ...
2ª ETAPA: INSPEÇÃO 
PREDIAL. ...
3ª etapa: MEDIDAS DE 
SEGURANÇA CONTRA 
INCÊNDIO. ...

4ª ETAPA:
TREINAMENTO. ...
5ª ETAPA: ATESTADO 
/ LAUDOS TÉCNICOS 

ASSINADOS POR 
PROFISSIONAIS 
HABILITADOS 
ENGENHEIROS ETC
6ª ETAPA: VISTORIA 
OFICIAL DO CORPO 
DE BOMBEIROS QUE 
PRECISA APROVAR 
TODO ESSE PROCESSO 
ANTES DE EMITIR O 
AVCB

POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO

CORPO DE BOMBEIROS
AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS

AVCB Nº 551486
O CORPO DE BOMBEIROS EXPEDE O PRESENTE AUTO DE VISTORIA, POR MEIO DO SISTEMA ELETRÔNICO VIA FÁCIL BOMBEIROS,
PARA A EDIFICAÇÃO OU ÁREA DE RISCO ABAIXO, NOS TERMOS DO REGULAMENTO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.

Projeto Nº 120552/3538808/2014
Endereço: PRAÇA BENEDITO SILVEIRA CAMARGO Nº: 373
Complemento: Bairro:CENTRO
Município: PIRAJU
Ocupação: LOCAL DE REUNIÃO DE PÚBLICO - F - (F-6)
Proprietário: IATE CLUBE PIRAJU
Responsável pelo Uso: IATE CLUBE PIRAJU
Responsável Técnico: VINICIUS BONJORNO CHAGAS
CREA/CAU: 5069710804-SP ART/RRT: 28027230211701825
Área Total (m²): 2950,68 Área Aprovada (m²):2950,68
Validade: 09/12/2023
Vistoriador: 1. SGT PM EDISON NAVAL DOS SANTOS
Homologação: MAJ PM IVAM LUIZ GODINHO
OBSERVAÇÕES: **LOTAÇÃO MÁXIMA 2306 PESSOAS (SALÃO PRINCIPAL / SALÃO ANEXO E TERRAÇO 1933 PESSOAS ** MEZANINO
148 PESSOAS ** PAVIMENTO INFERIOR 99 PESSOAS ** ACADEMIA 126 PESSOAS)****NA REALIZAÇÃO DE EVENTOS TEMPORÁRIOS
COM MONTAGEM DE ESTRUTURAS ADICIONAIS (CAMAROTES, ARQUIBANCADAS E OUTRAS), DEVE-SE ELABORAR PROJETO
TÉCNICO ESPECÍFICO (PTOTEP OU PTIOT)**O PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL OU O RESPONSÁVEL PELO USO OBRIGAM-SE A MANTER
AS MEDIDAS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO EM CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO CONFORME ARTIGO 15 DO DECRETO ESTADUAL
Nº 63.911/18** PROIBIDO O USO DE ARTEFATOS PIROTÉCNICOS, UTILIZAÇÃO E/OU ARMAZENAMENTO DE LÍQUIDOS E GASES
INFLAMÁVEIS NO INTERIOR DA EDIFICAÇÃO**PARA MELHOR CONTROLE DA SAÚDE PÚBLICA, RECOMENDA-SE OBSERVAR O
CONTIDO NO DECRETO Nº 64.862, DE 13 DE MARÇO DE 2020

NOTAS: 1) O AVCB deve ser afixado na entrada principal da edificação, em local visível ao público. 2) Compete ao proprietário ou responsável pelo
uso da edificação a responsabilidade de renovar o AVCB e de manter as medidas de segurança contra incêndio em condições de utilização,
providenciando a sua adequada manutenção, sob pena de cassação do AVCB, independente das responsabilidades civis e criminais.

 Piraju, 15 de Dezembro de 2021

Documento emitido eletronicamente pelo Sistema Via Fácil Bombeiros. Para verificar sua
autenticidade acesse a página do Corpo de Bombeiros www.corpodebombeiros.sp.gov.br , ou

utilize o aplicativo para dispositivos móveis "Bombeiros SP".

Treinamento  
e reciclagem 
da equipe 
faz parte do 
processo do 
AVCB
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De 06 a 11/12, eventos 
certificaram mais de 260 
artistas ou participantes 
de cursos, workshops e 
apresentações

O Departamento de 
Cultura da Prefeitura 
de Piraju/SP encerrou 
o 8o MostrArte colhen-
do sucesso de público, 
qualidade nos conteúdos 
apresentados em cursos 
e worshops, além de de-
monstrar uma organiza-
ção que envolveu poucos 
funcionários e voluntá-
rios, mas desenvolveu 
todas as etapas e ações 
previstas.
A edição de verão de 
2021 foi apoiada pela 
Secretaria Estadual de 
Cultura e Economia 
Criativa, o que aumen-
tou a responsabilidade 
da Prefeitura e todos os 
envolvidos.
O prefeito José Maria 
Costa comentou que a 
Cultura “fez milagre com 
o pouco de recursos e de 
funcionários que estão 
no setor”. O prefeito 
ainda destacou que o es-
forço do Departamento 
para execução do pro-
grama da Lei Aldir Blanc 
já deixou programado 6 
grandes eventos cultu-
rais para 2022, já com os 
recursos garantidos.
O diretor da área, Ger-
vásio Pozza, lembrou 

que, além da qualidade e 
organização, mesmo com 
uma equipe muito redu-
zida, a própria cidade e 
comércio foram um dos 
setores beneficiados “Os 
restaurantes, bares e 
pizzarias estiveram lo-
tados durante a semana, 
parte dessa concentração 
certamente devido aos 
eventos culturais”.
O Assessor Leandro 
destacou o incentivo do 
evento às artes e aos 
artistas locais e regio-
nais, “especialmente à 
dança que foi destaque 
este ano com uma sé-
rie de Workshops com 
especialistas, além de 
estar presente em grande 
parte das apresentações 
na Noite dos Talentos”. 
Leandro, quando era 
diretora de Cultura a 
professora Sirlene Gar-
rote, foi o criador do 
MostrArte, sendo um 
dos principais objetivos 
a promoção, difusão e 
fomento das linguagens 
artísticas, mas que se 
revelou uma ação que 
impulsiona a economia 
do setor cultural, turísti-
co e comercial da cidade.

Noite das estrelas
No dia 11/12, o Mos-
trArte encerrou sua 
edição com mais de 300 
pessoas no Centro de 
Convenções.

MostrArte 2021 foi sucesso de público 
e consolida trabalho da Cultura 
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Um lugar para destacar a elegância, gentileza e
alegria de tantos momentos da vida em comunidade. Fina Stampa

Além das oficinas e cursos paralelos o Mostrarte se espalhou  pela praça
e conseguiu realizar um dos sonhos de seus idealizador Leandro, que é funcioná-
rio da Cultura em Piraju: interação entre cultura, lazer e turismo
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Eventos certificaram mais de 
260 artistas ou participantes 
de cursos, workshops e 
apresentações
O Departamento de Cultura da Prefeitura de Piraju/SP 
encerrou o 8o MostrArte colhendo sucesso de público, 
qualidade nos conteúdos apresentados em cursos 
e worshops, além de demonstrar uma organização 
que envolveu poucos funcionários e voluntários, 
mas desenvolveu todas as etapas e ações previstas. 
Acompanhe nesta edição, as fotos do evento que já é 
considerado uma das maiores mostras culturais do 
interior paulista. O reconhecimento da importância 
do MostrArte veio, inclusive, do governo paulista, 
que está apoiando o evento por meio da Secretaria de 
Cultura e Economia Criativa.

MostrArte: sucesso de público 
e organização impecável

Um lugar para destacar a elegância, gentileza e
alegria de tantos momentos da vida em comunidade. Fina Stampa
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E a Matriz se iluminou !
Muito do zelo do vereador José Carlos Garcia 
está nesse cenário da Igreja Iluminada. Autor 
dessas fotos ele faz um agradecimento 
especial ao Padre Celso, Prefeito Zé 
Maria,diretor Paulo Sara, Julio de Oliveira, 
Enel e ao empresário Alexandre Sanches 
e sua equipe, a  que não mediram esforços 
para terminar a iluminação em tempo. E deixa 
a novidade de que ainda que no próximo 
de semana que vem teremos a iluminação 
da antiga Estação Ferroviária. José Carlos 
mostra que somar forças gera resultados 
concretos.
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Um lugar para destacar a elegância, gentileza e
alegria de tantos momentos da vida em comunidade. Fina Stampa
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O Prefeito José Maria 
Costa, viajou a Brasília 
no início da semana. O 
setor da saúde lidera o 
número de pedidos e 
entre eles está a prio-
ridade: recursos para 
a construção do Cen-
tro de Hemodiálise de 
Piraju.. Além da saúde o 
prefeito solicitou verba 
para infraestrutura e 
equipamentos. Mesmo 
com a proximidade do 
fim de ano, o Prefeito 
da Estância Turística 
de Piraju não mediu 
esforços e partiu rumo 
a capital federal ainda 
no domingo, levando 
em suas mãos ofícios 
que representam mais 
de R$ 7 milhões em 
verbas para o Município 
e entregues aos parla-
mentares

Com o terreno e equi-
pamentos já comprados, 
o Prefeito Zé Maria 
busca agora a verba 
para construção do 
prédio que abrigará o 
Centro de Hemodiáli-
se. O desconforto dos 
pacientes que precisam 

do procedimento e têm 
que sair para as cidades 
vizinhas é uma cons-
tante preocupação na 
atual administração, e 
por isso a atual gestão 
tem sido incansável na 
busca de uma solução 
rápida e definitiva que 
seria a construção do 
Centro de Hemodiálise 
de Piraju.

José Maria declarou 
em suas redes sociais 
que a viagem foi muito 
bem aproveitada, pois 
teve conversas boas e 
satisfatórias com muitos 
parlamentares, e citou 
principalmente o depu-
tado Abou Ani que este-
ve em Piraju na semana 
passada, quando repas-
sou R$ 1 milhão para o 
Hospital.

Além da saúde, o Pre-
feito levou pedidos de 
compra de equipamen-
tos para outros setores 
do município.

De Brasília, o Prefeito 
José Maria Costa foi 
para São Paulo onde 

participou nesta quin-
ta-feira de um evento 
do setor do Turismo 
no Palácio dos Ban-
deirantes, junto com o 
Governador João Dória 
e o Secretário de Estado 
de Turismo e Viagens 
Vinicius Lummertz. 

A Diretora de Turismo 
de Piraju, Malu Freitas, 
também compareceu 
ao evento, que tratou 
da liberação dos Con-
vênios DADETUR, 
apresentação das “Ro-
tas Gastronômicas” do 
Estado e assinatura do 
termo de Parceria com 
o SEBRAE.

A verba do DADETUR 
destinada a  Estância 
Turística de Piraju para 
o ano de 2022  que será 
em torno  de R$ dois 
milhões e 633 mil,   será 
destinada à recuperação 
da pavimentação com 
lajotas das vias inter-
nas do Recinto Prefei-
to. Cláudio Dardes, a 
FECAPI, e a fase 2 das 
trilhas das Corredeiras. Em Brasilia já na segunda José Maria buscou recursos para construção do Centro de Hemodiálise

e em SP compareceu quinta- feira a evento do governo que tratou dos recursos para a segunda 
etapa da trilha das corredeiras acompanhado da diretora Malu Freitas. Na foto o prefeito e Malu com 
o secretário de Turismo estadual Vinicius Lummertz

Centro de Hemodiálise e Turismo foram 
pautas do governo de Piraju no DF e SP
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Muita alegria e emoção marcaram a inauguração das luzes de natal no prédio da 
igreja centenária, Santa Cruz do Timburi. Na noite da última quarta-feira (15) 
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Iluminação de natal na Igreja Matriz de 
Timburi encanta moradores e visitantes 

As luzes foram ace-
sas e a população 
se encantou com a 
decoração, que trou-
xe um brilho especial 
no cartão postal do 
município.  “Tive-
mos a iniciativa de 
decorar com enfeites 
de natal o entorno 
da Praça da Matriz, 
como já ocorria em 
todos os anos, mas 
fazer o contorno da 
fachada e lateral da 
igreja foi a primeira 
vez. Eu e a primeira 
dama Rosana tínha-
mos estes planos de 
iluminar com leds 
todo o prédio e con-
seguimos realizar, 
graças ao apoio da 
Câmara de Vereado-
res e dos servidores 
que executaram este 
lindo trabalho a equi-
pe do Gustavo Sara e 
do Nelson Curcino”, 
relatou o prefeito 
Silvinho Polo. 
As luzes foram acesas 
por volta das 20h30 
e os moradores elo-
giaram a Prefeitura 
de Timburi, por esta 
ação criativa e que 
trouxe mais embe-
lezamento na Praça. 
“No natal e final do 
ano muitas pessoas 
de outras localidades 
vem para cidade, vi-
sitar seus parentes e 
amigos. Com certeza 
os visitantes ficarão 
surpreendidos com 

a decoração de luzes 
na igreja. Parabeniza-
mos a administração 
por esta iniciativa, 
esta muito linda 
fiquei muito emocio-
nada, que belo traba-
lho”, comentou Dirce 
Rocha. Vale frisar 
que nas imediações 
da igreja foram co-
locadas árvores de 
natal iluminadas pro-
duzidas com garrafas 
pets e até um presé-
pio de ferragens da 
Sagrada Família de 
Nazaré. 
Foram colocadas ilu-
minação natalina nos 
coqueiros da Aveni-
da 15 de Novembro, 
principal acesso á ci-
dade e arcos com de-
coração e mensagem 
de boas festas na Rua 
central de Timburi. 
A Prefeitura também 
efetuou as melhorias 
na iluminação da 
Praça São Bento (Jar-
dim) e de acordo com 
o prefeito Silvinho 
Polo, no ano de 2022 
serão feitas algumas 
melhorias na ilumi-
nação, jardinagem, 
trocas de bancos e 
a perspectiva é que 
no mês de dezembro 
de 2022, a referida 
Praça também receba 
uma decoração espe-
cial de natal e final 
de ano. 
Fonte: COMUNIC 
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