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

O PROJETO

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

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

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

no Estado de São Paulo.

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

para a conta corrente do 
produtor no Banco do 
Brasil.

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

O agrônomo Paulo Mat-

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

Reportagem localO deputado do PV Edson Giriboni comemora o 
atendimento a sua indicação feita em janeiro ao 
governo de SP,  para que priorizasse a vacina da 
COVID 19 para pessoas com Sindrome de Down. 
O deputado fez a indicação ao governador Dória 
em janeiro e nesta terça- feira recebeu a notícia de 
que já em 10 de maio foi autorizada a prioridade 
para a vacinação dessa faixa da população entre 18 
e 59 anos.
Para Giriboni atuar pontualmente em causas como 
essa o levam a se sentir gratificado por fazer seu 
trabalho de deputado estadual.

Zé Maria e Paulo Sara levaram reivindicações  ao vice governador
de recapes  e especialmente da Central de Hemodiálise para Piraju

Deputado estadual Giriboni 
comemora atendimento 
à sua indicação de vacina 
da Covid 19 para quem 
tem Síndrome de Down
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Somos conveniados com o Detran
Fazemos exames de COVID 19
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“Nossa Senhora da Castanheira”
Padre Luiz Antônio Pereira
A poucas centenas da 
cidade de Marta se 
encontra a igrejinha 
rural de “Nossa Senhora 
da Castanheira”, que no 
idioma italiano se diz 
“Madonna del Castagno”.
A sua construção remonta 
a metade do século XVII, 
mas os documentos dizem 
que no local já existia 
una pequena capela. De 
forma simples, tem uma 
fachada de pedras, com 
duas janelas com grades 
que se abrem aos lados da 
porta e uma abertura oval 
no centro, fechado com 
uma vitral que representa 
a Imaculada.
No seu interno existem 
três altares barrocos. 
Aquele central, com a 
imagem de Nossa Senhora 
da Castanheira, trás aos 
lados duas colunas em 
pedra com ramos floridos 
em espiral. Os altares 
laterais, são feitos em 
gesso e stucco. O altar da 
esquerda é dedicado a São 
Caetano de Thiene; aquele 
da direita é dedicado à 
Virgem da Sete Dores. 
Em todos os tres altares 
algumas figuras de 
anjos em atitudes várias 
completam a arquitetura 
cenográfica. Ao lado do 
altar maior duas portas 
introduzem à sacristia.
“La Madonna del 
Castagno” é muito sentida 
pelos martenses e se 
festeja no último domingo 
de abril, juntamente com 
a Primeira Comunhão. As 
crianças de dez anos, um 
vez recebida a Primeira 
Comunhão na igreja 
paroquial de Santa Marta 

e São Brás, acompanhados 
pela banda e pelo povo, 
partem da praça principal 
da cidade, Umberto I, por 
um percurso de 01 Km, 
levando num andor a 
imagem de Nossa Senhora, 
que é colocada sobre o 
altar maior dentro de um 
nicho, para ser em seguida 
venerada pelos fiéis.
Nossa Senhora da 
Castanheira de Marta foi 
sempre invocada como a 
protetora dos carroceiros, 
talvez pela particular 
posição favorável da igreja 
a ela dedicada. Nesta igreja 
os carroceiros celebravam 
a festa deles, enquanto 
as crianças aí chegavam, 
desde os tempos mais 
remotos, no dia da 
Primeira Comunhão, 
para colocar-se debaixo 
da proteção de Nossa 
Senhora.
Quando os carroceiros 
desapareceram, sendo 
substituídos pelos 
caminhões e carros, a 
festa não perdeu a sua 
característica e Nossa 
Senhora da Castanheira 
se tornou a protetora 

dos automobilistas, 
além das crianças da 
Primeira Comunhão, que 
dão solenidade à festa 
que acontece no último 
domingo de abril.
Oração do motorista: 
“Oh doce Mãe de Jesus, 
Virgem Maria, invoco 
a tua materna proteção 
contra os tantos perigos da 
estrada. Mantém sempre 
serena a minha mente 
e segura a minha mão 
no volante. Que eu seja 
prudente e cortez com 
todos e nunca esqueça que 
a minha vida é um dom de 
Deus que devo respeitar. 
Dá-me a graça de voltar 
sempre para casa são e 
salvo, com a consciência 
de ter feito o meu dever 
de motorista prudente. E, 
depois de tantas viagens 
sobre as estradas da terra, 
concede-me a última 
graça: de não perder a 
via que leva a Deus e à 
verdadeira felicidade 
no paraíso”. (Papa João 
XXIII).
Madonna del Castagno! 
Prega per noi!
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CÁMARA MUNICIPAL DE SARUTAIÁ
Praça Adolfo Ramos da Silva, 51 - Tel-Fax (014) 387—1161- CEP:18.840-000

CNPJnº 49.886.195/0001-08 Sarutaiá— Estado de São Paulo

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATANTE - CAMARAMUNICIPAL DE SARUTAIÁ

CONTRATADA — JORNAL FOLHA DE PIRAJU LTDA—ME

OBJETO. -— Publicação de Atos Oficias (aqueles que tem exigência
para que tenham efeitos jurídicos legais), Matérias do interesse da
Câmara Municipal, Atos Institucionais, Eventos, Acompanhamentos
e divulgação de todas as sessões legislativas da Câmara em Jornal
de circulação Semanal e distribuição de 50(Cinquenta) exemplares
semanais.
VIGÉNCIA — 27/04/2021 à 27/04/2022.
VALOR MENSAL: R$ 515,00 (Quinhentos e Quinze Reais).
VALOR GLOBAL: R$ 6.180,00
Fundamento legal — Art.-24, II, da Lei nº 8666/93

Câmara Municipal de Sarutaiá.

Em 15 de abril de 2021

IM
Jessé Aparecido Lisboa.

Presidente da Câmara Municipal

CÁMARA MUNICIPAL DE SARUTAIÁ
Praça Adolfo Ramosda Silva, 51 — Tei—Fax (014) 387—1161- CEP:18.840-000

CNPJ nº 49.886.195/0001—08 Sarutaiá— Estado de São Paulo

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATANTE - CÁMARAMUNICIPALDE SARUTAIA
CONTRATADA— Empresa Thiago Martins dos Santos-Me
OBJETO — Serviços com Reparo e Manutenção da Brother 8085.
VIGÉNCIA—15/04/2021 a 05/05/2021
VALOR GLOBAL— R$ 815,00.

Fundamento legal — Art.-24, II, da Lei nº 8666/93

Câmara Municipal de Sarutaiá
Em 19 de abril de 2021.

M &,
Jessé Aparecido Lisboa

Presidente
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Em Piraju

Zé Maria e Paulo Sara se reuniram com vice governador
para tratar também de Central de Hemodiálise
O prefeito José Maria Costa 
esteve no  Palacio do Gover-
no do Estado de São Paulo, 
onde foi recebido  em audi-
ência pelo vice governador 
Rodrigo Garcia para tratar 
de assuntos diversos. Entre 
os tópicos principais recape 
da estrada velha de Piraju, o 
recape da estrada do Cágado,  
e também de diversas ruas 
de nossa cidade. O prefeito 
foi acompanhado do diretor 
administrativo Paulo Doni-
zete Sara e entregou ao vice 
governador a reivindicação da 
Central de Hemodiálise, uma 
reivindicação de vários seto-
res da cidade e região.
No momento toda a comu-
nidade  e classe política de 
Piraju se mobiliza para que o 
município possa implantar a 
central de hemodiálise e a tão 
sonhada UTI.


