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Governador de SP inicia campanha
e incentiva pessoalmente vacinação
TARCÍSIO DE FREITAS LANÇOU AÇÃO “VACINA 100 DÚVIDAS” 
E INAUGUROU O MUSEU DA VACINA NO INSTITUTO BUTANTAN
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Renato Dardes é reeleito para 
o Conselho Municipal de Turismo

  Comtur ganha com união dos empresários  da área. Conrado do Val Abdala ficou como secretário Executivo 

  e Felipe Bertem Chagas  ficou como secretário adjunto. Decreto saiu no Diário Oficial de Piraju e nesta edição na pág 9
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PARCELA ÚNICA VENCE DIA  15 MARÇO
E TEM DESCONTO DE 10%

Informações sobre os carnês de IPTU 2023

DISTRIBUIÇÃO

Serão enviados em breve pelos Correios os carnês dos imóveis residenciais e comer-

ciais e imóveis sem construção (terrenos) com endereço de correspondência cadas-

trado na Prefeitura  de Piraju. 

Os carnês dos imóveis sem construção (terrenos), sem endereço de correspondência, 
podem ser retirados no setor de Lançadoria da Prefeitura de Piraju, das 8h às 17h.

E através da internet, TODOS OS CONTRIBUINTES têm a opção de fazer o downlond 

e imprimir o carnê. É só acessar o site:                                              .
www.estanciadeoiraju.sp.gov.br/Portal do Contribuinte  

PAGAMENTO

Parcela única com desconto de 10%: vencimento no dia 15 de março de 2023.

Pagamento parcelado em 10 vezes: vencimento da 1ª parcela no dia 15 de março de 
2023.

Aos contribuintes que optarem pelo pagamento parcelado e quitarem as parcelas até 
a data do vencimento, o desconto oferecido é de 5%.

O não-pagamento até a data do vencimento acarretará multas e juros.

LOCAIS PARA PAGAMENTO

Caixa Econômica Federal e seus correspondentes; Banco do Brasil e seus correspon-

dentes; Itaú Unibanco e seus correspondente; Bradesco e seus correspondentes e 

Banco Sicred.

Telefone: 14 3305-9027  ou  através do E-mail: lancadoria@estanciadeíraju.sp.gov.br 

MAIS INFORMAÇÕES: 

Os recursos do IPTU são utiizados no custeio de obras de saúde, educação, 
infra-estrutura, saneamento básico, lazer e etc. para garantir a qualidade de vida da

nossa comunidade.
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COMUNICADO DE EXTRAVIO -EXTRAVIO DE FOLHAS DE CHEQUE 
EM NOME DE RODRIGO VIEIRA DE GOES
Comunico que foram extraviadas duas (2) folhas de Cheques Conta 
Corrente do Banco do Brasil em nome de Rodrigo Vieira de Goes. Folha 
Nº 852872 no valor de 31.800,00 e uma segunda folha Nº 852873 no 
valor de 30.000,00.

EDITAIS - Foro do Interior - Cível e Comercial - PIRAJU - 1ª Vara Cível. EDITAL DE 
CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº 0003156-81.2012.8.26.0452 - O(A) MM. 
Juiz(a) de Direito da 1ª Vara, do Foro de Piraju, Estado de São Paulo, Dr(a). LUCIANE 
DE CARVALHO SHIMIZU, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) a todos quantos o edital 
virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa que, pelo presente CITEM-SE: 
CLÁUDIO DA SILVA LUZIA AMORIM DA SILVA; ANTÔNIO MINORU HOSHINA e VILMA 
MARIA DA SILVA HOSHINA; SILVIO VIRGÍLIO DA SILVA; e HELOISA CRISTINA DE 
FREITAS DA SILVA, cujas qualificações estão nos autos do presente processo, pelo prazo 
de 20 (vinte) dias para responder os termos da AÇÃO DE INSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO 
ADMINISTRATIVA COM PEDIDO LIMINAR DE IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE, 
PROCESSO Nº 0003156-81.2012.8.26.0452, para instituir servidão administrativa sob 
uma área de 531,16 m², em imóvel denominado “Chácara Retiro”, localizado na Estrada 
Vicinal TBR-60P-G6, s/ nº, Chácara Retiro - Timburi/SP, CEP nº 18860-000, por ser 
necessária a obra de saneamento básico, que se processa perante este Juízo e Cartório 
respectivo, requerida pela COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE 
SÃO PAULO - SABESP, em face de NADIR FIGUEIREDO DA SILVA e OUTROS, devendo 
contestá-la no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia; nos termos do disposto 
no art. 344 do Código de Processo Civil, não sendo contestada a ação, se presumirão 
aceitos pelo réu, como verdadeiros os fatos articulados na exordial e para que chegue 
ao conhecimento dos interessados e não possam de futuro alegar ignorância, expede-se 
o presente que será afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado 
nesta cidade de Piraju, aos 10 de fevereiro de 2023.
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COMUNIC
A Prefeitura de 
Timburi decidiu adotar 
uma nova iniciativa 
para comemorar os 
aniversários
dos alunos e alunas 
matriculados na EMEI 
- Professora Silvana 
Naldi Cunha de Lima. O 
prefeito
Silvinho Polo esteve 
presente na creche 
escola na última 
terça-feira (28) para 
parabenizar as
crianças que 
completaram mais um 
ano de vida nos meses 
de janeiro e fevereiro. 
Durante a
visita, o prefeito 
ressaltou a importância 
de celebrar os 
aniversários dos alunos 
e alunas,
afirmando que 
&quot;é uma forma de 
demonstrarmos o nosso 
carinho e cuidado com 
as crianças,
além de reforçar 
a importância da 
educação e do 
desenvolvimento 
infantil&quot;, disse.
O compromisso 
da prefeitura de 
Timburi em realizar a 
confraternização todo 
final de mês foi
destacado pelo prefeito, 
que afirmou que a 
iniciativa tem como 
objetivo promover a
integração entre as 
crianças, além de criar 
um ambiente acolhedor 
e de aprendizado. “A
iniciativa que 
fortalece os laços 
entre a comunidade 
escolar e evidencia o 
comprometimento
da prefeitura com a 
educação e o bem-
estar das crianças. 
Enaltecemos a ação 
da administração pelo 
respeito e carinho com 
as crianças”, enfatizou a 
diretora da EMEI, Silvia 
Nóbrega.

     4

Timburi celebra mensalmente 
aniversários de alunos na EMEI

Fevereiro: Davi Lucca Pe-
droso / Ana Laura Leite / 
Vinícius Lima Barbosa / � eo 
Ferreira Wolf /
Sophya Victória de Almei-
da / Fabiana Silva Santos / 
Manuela Giamarco Oliveira / 
Davi
Henrique Mimi / Pietro Luiz 
Fonseca.

Janeiro: Davi Luiz Gomes / 
Lorenzo Angelin de Souza / 
Felipe da Silva Barros / Ana 
Lúcia Elias /
José Estevan Nascimento / 
Enzo Gabriel Martins.
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Governador de SP Tarcísio lança  
campanha  “Vacina 100 Dúvidas’’
“A cobertura vacinal 
já foi superior a 90% e 
caiu nos últimos anos. 
Vamos usar todos 
os canais, a logística, 
o esforço e o apoio 
financeiro para fazer 
com que essa cobertura 
vacinal aumente, que a 
campanha de vacinação 
seja um grande sucesso 
e para que alcancemos 
os efeitos desejados 
da vacinação”, foi com 
essa declaração que 
o governador de SP 
Tarcísio de Freitas. 
lançou esta semana a 
campanha
 “Vacina 100 Dúvidas” 
em São Paulo. 

Durante o ato, no 
Instituto Butantan, no 
dia 7 de março (terça) 
ele anunciou o repasse 
de R$ 46,6 milhões 
para os 645 municípios 
paulistas para auxiliar no 

esforço de imunização 
da população. Isso 
representa R$ 1 por 
cada habitante do 
Estado.

A prioridade é alcançar 
altos níveis de cobertura 

vacinal, sobretudo das 
doses que compõem 
o calendário básico. 
Entre elas estão os 
imunizantes contra 
poliomielite, meningite 
meningocócica 
conjugada, tríplice viral 

(sarampo, caxumba 
e rubéola), febre 
amarela, pentavalente 
(difteria, tétano, 
coqueluche, hepatite 
B e contra a bactéria 
haemophilus influenza 
tipo b), hepatite b 
e doenças invasivas 
causadas pelo hemófilo 
b, varicela, HPV, 
BCG (tuberculose) e 
Covid-19.

O Governo de SP tem 
como foco a vacinação 
de todas as crianças no 
Estado, principalmente 
aquelas de até 1 ano de 
idade. Também haverá 
medidas de incentivo 
e esclarecimento da 
população sobre a 
eficácia e segurança 
das vacinas, além dos 
riscos de adoecimento e 
morte das pessoas não 
vacinadas.

“O importante é 
atuarmos na prevenção, 
chegarmos antes 
da doença. Quando 
falamos disso, falamos 
de imunização. Vacina 
ainda é o maior 
instrumento em saúde 
pública para salvar 
vidas. Queremos voltar 
a ter o Estado de São 
Paulo liderando o 
ranking de cobertura 
vacinal e sendo orgulho 
para todos nós”, disse 
o secretário da Saúde, 
Eleuses Paiva.

Status da cobertura 
vacinal no Estado 
de SP
• BCG: 79,3%;
• Meningo C: 75,5%;
• Pentavalente: 74%;
• Poliomielite: 74,4%;
• HPV: Para meninas, 
78,1% para primeira 
dose e 59,6% para 
segunda dose; em 
meninos 58,4% para 
primeira dose e 39,2% 
para segunda dose;
• Febre Amarela: 64%;
• Varicela: 76,1%;
• Tríplice Viral: 76,1% 
para primeira dose e 
62,6% para segunda 
dose.

Conscientização
Como forma de 
reforçar a importância 
da vacinação infantil 
aos pais, o Governo 
de São Paulo lançou 
uma campanha 
multiplataformas 
chamada “Vacina 100 
Dúvidas”. São anúncios 
em portais noticiosos, 
mídia exterior, redes 
sociais e em emissoras 
de rádio durante todo o 
mês de março.

O Governo de SP 
também lançou o 
site: https://www.
vacina100duvidas.
sp.gov.br/, que reúne 
as 100 dúvidas mais 
frequentes sobre as 
vacinas nos buscadores 
da internet. Um espaço 
com informações claras 
para desmistificar fake 
news com relação a 
imunização, garantindo 
assim a proteção de toda 
a população.

“É uma campanha de 
erradicação de fake 
news, para que todos 
tenham confiança na 
vacina e saibam que 
é um instrumento 
poderoso para 
mitigação de riscos e 
para a promoção da 
saúde. Convido todos a 
conhecer o nosso site”, 
reforçou o governador 
Tarcísio de Freitas.



   11 DE MARÇO 2023 | PIRAJU
    ASFALTO DA AV. EDUARDO CASSANHO Folha de Piraju                folhadepiraju.com

      @folhadepiraju       
6

Prefeitura iniciou recapeamentoPrefeitura iniciou recapeamento
da avenida Eduardo Cassanhoda avenida Eduardo Cassanho

    O recapeamento da avenida Vereador Eduardo Cassanho, será feito até a esquina com a rua Roque Vetrone, que dá acesso ao bairro São Francisco.

A Avenida Vereador Edu-
ardo Cassanho, principal 
via de acesso ao Parque 
Fecapi em Piraju, está 
recebendo recapeamen-
to asfáltico. A empresa 
encarregada de realizar o 
serviço chegou logo pela 
manhã na quinta-feira 
e começou os trabalhos 
próximo a esquina com a 
rua 13 de maio, seguindo 
primeiro pela pista senti-
do Eldorado. O trabalho 
foi rápido e por volta das 
três horas da tarde já tinha 
usado toda a massa asfálti-

ca trazida para o primeiro 
dia.
O recapeamento da ave-
nida Vereador Eduardo 
Cassanho, será feito até a 
esquina com a rua Roque 
Vetrone, que dá acesso ao 
bairro São Francisco.

O custo total da obra, 
segundo o Engenheiro 
Adriano Frigo Junior, 
diretor de Engenharia e 
Urbanismo, será de R$ 
750 mil, através de verba 
da Secretaria  Estadual de 
Desenvolvimento Regio-

nal e também do depu-
tado federal Luiz Carlos 
Motta, que recentemente 
visitou Piraju. O recapea-
mento também se esten-
derá à entrada do Parque 
Fecapi e ao estacionamen-
to às margens da aveni-
da, melhorando muito a 
vida de quem for visitar o 
parque. Desde o início de 
seu primeiro mandato em 
2017, a administração José 
Maria Costa tem se mos-
trado uma campeã em 
recapeamento asfáltico.
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Mês da Mulher: vamos 
falar sobre menopausa?
Especialista explica 
como manter a 
qualidade de vida nesta 
fase de mudanças para 
as mulheres

Luciana de Oliveira
Souza

A menopausa é uma fase 
da vida da mulher em 
que ocorre a interrupção 
natural e definitiva do 
ciclo menstrual. Em geral, 
ela começa entre os 45 
e 55 anos. Entretanto, 
por diversos fatores, 
a menopausa pode 
acontecer precocemente, 
antes dos 40 anos.
“Traumas no hipófise, 
mulheres que tiveram 
puberdade precoce, ou 
seja iniciaram o ciclo 
menstrual antes dos 
oito anos, desordem 
hormonal após a 
gestação, tabagismo, 
doenças autoimunes 
também podem 
adiantar a menopausa”, 
ressalta a farmacêutica 
e especialista em 
fitoterapia Suzan Nunes. 
Ela conta que um estudo 
da Universidade de 
Leeds, realizado no Reino 
Unido com 914 mulheres 
britânicas, sugere que 
uma alimentação rica 
em carboidratos pode 
adiantar em um ano 
e meio a chegada da 
menopausa. 
Os principais sintomas 

Os sintomas da 
menopausa são 
fogachos (ondas de 
calor) noturno e/ou 
diurno, oscilações de 
humor, irregularidade 
do ciclo menstrual, 
falta de lubrificação 
vaginal e oscilações 
de libido. “Tudo isso 
acontece pelos baixos 
níveis de estrogênios e 
progesterona, que são 
consequências de um 
ovário que entrou em 

falência pela perda dos 
folículos, que são as 
células germinativas das 
mulheres”, explica.
De acordo com a 
especialista, devido à 
falta de lubrificação 
vaginal, também podem 
ocorrer manifestações 
urogenitais, como as 
infecções urinárias de 
repetição, dificuldade 
de esvaziar a bexiga e 
incontinência urinária. 
“Outras consequências 
são os sintomas psíquicos, 
decorrentes da supressão 
da monoamina oxidase, 
a MAO, uma enzima 
produzida pelo intestino 
que degrada algumas 
aminas, como serotonina, 
dopamina, epinefrina e 
norepinefrina, que são 
responsáveis por fome, 
saciedade e humor”, 
afirma a especialista.
“O desequilíbrio do 
bioma intestinal 
também acarreta 
diminuição de absorção 
de aminoácidos, 
vitaminas e minerais, 
o que prejudica o 
viço do cabelo e pele, 
altera a massa magra e 
depósitos de gordura 
corporal e também 
o funcionamento do 
intestino em geral”, 
acrescenta. Na fase da 
menopausa, a absorção 
e remodelação óssea 
também é reduzida. 
Isso ocorre, segundo 
a especialista, porque 
a queda nos níveis de 
estrógenos prejudica 
a transformação da 
vitamina D inativa em 
vitamina D de forma 
ativa, podendo acarretar 
osteopenia e osteoporose.
Boas notícias
Apesar de tudo isso, 
temos uma boa notícia 
para as mulheres que 
se cuidam: os sintomas 
podem ser adiados ou 
nem se manifestarem.  
“Suplementos 

fitoterápicos como 
Amora, Dong quai, Red 
clover, Isoflavona de soja, 
Feno Greco (testofen), 
Mucuna, Bacopa 
Monnieri são exemplos 
de “fito-hormônios”, 
substancias extraidas das 
plantas que minimizam 
o efeitos dos hormônios 
naturais. Com uma 
dieta equilibrada, sem 
excesso de açúcares, 

atividade física regular e 
acompanhamento do seu 
ginecologista, para checar 
se é necessário fazer a 
reposição hormonal, você 
pode ter a diminuição dos 
sintomas e até mesmo 
ausência deles”, destaca.
 Segundo a farmacêutica, 
nos quatro primeiros 
anos da menopausa, 
a mulher perde de 
25% a 30% da matriz 

de colágeno. “Por 
isso, é necessária a 
suplementação do 
colágeno hidroxilado 
associado ao silicio 
orgânico e vitamina C. 
Sem esses elementos 
não conseguimos o 
aproveitamento total 
da suplementação 
de colágeno. Para a 
manutenção da qualidade 
de vida na menopausa, 
também é indicado um 
reforço da suplementação 
de vitamina D, magnésio, 
cálcio, vitamina E, 
óleos ricos em HDL, 
que é o bom colesterol, 
pois mesmo que 
consumidos na dieta 
não são suficientemente 
absorbidos pelo 
intestino.  “Porém, antes 
de qualquer coisa, é 
necessário elencar junto 
ao seu profissional da 
saúde, os fitoquimicos 
mais necessários no seu 
caso para estabelecer a 
dosagem ideal para a sua 
saúde, de acordo com os 
sintomas apresentados”, 
recomenda.

11 DE MARÇO  DE 2023 |SÁUDE
O TEMA É MENOPAUSA !
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SAIBA TUDO SOBRE CIURGIA BARIÁTRICASAIBA TUDO SOBRE CIURGIA BARIÁTRICA
TIPOS E QUANDO É INDICADA OU NÃOTIPOS E QUANDO É INDICADA OU NÃO

Porque a bariátrica não 
é recomendada para 
todos os casos severos?
De acordo com o médi-
co, nem todo portador 
de obesidade pode ope-
rar. É importante que 
os obesos entendam 
que somente a presen-
ça de outros problemas 
não é indicação abso-
luta para a cirurgia, 
devendo cada caso ser 
analisado, levando-se 
em conta o tempo que 
está com a doença, a 
gravidade, a resposta ao 
tratamento e o IMC do 
paciente. “A cirurgia é 
complexa, porém muito 
segura e rápida, levan-
do em torno de 40 mi-
nutos. É uma cirurgia, 
não se pode banalizar”, 
esclarece o médico Cid 
Pitombo.
 Cada paciente é estu-
dado a fundo para ter a 
certeza de que a bari-
átrica é a melhor solu-
ção. Temos que avaliar 
a capacidade cardio-

pulmonar, verificar se 
não há doença vas-
cular sobretudo dos 
membros inferiores, 
tem que haver contro-
le máximo da glicemia 
e o psicológico tem 
que estar bem contro-
lado. O paciente pre-
cisa estar preparado 
para as restrições da 
dieta pós-operatória, 
por exemplo. Ele tem 
que estar disposto a 
mudar bastante seus 
hábitos alimentares, 
principalmente no 
início. Até mesmo a 
mobilidade influencia. 
Temos que avaliar em 
que estado o paciente 
se encontra. Muitos 
precisam emagrecer 
para operar”, ressalta 
Pitombo.
Diabetes - Vale lembrar 
que a cirurgia bariátrica 
também já tem sua efi-
cácia reconhecida para 
o controle do diabetes 
tipo 2. Isso porque, 
após o procedimento, o 

alimento passa a chegar 
mais rapidamente ao 
intestino, promovendo 
a liberação de diversos 
hormônios, entre eles 
o GLP1. Esse hormônio 
age sobre o pâncreas, 
que, por sua vez, passa 
a produzir mais insuli-
na, fazendo com que o 
açúcar no sangue dimi-
nua.

Principais tipos 
de cirurgia 
bariátrica: 
- Bypass: um dos pro-
cedimentos mais re-
alizados no país para 
tratamento da obesida-
de mórbida, costuma 
ser feito por video-
laparoscopia, técnica 
minimamente invasiva. 
Uma grande parte do 
estômago é desconec-
tada e, em seguida, a 
porção restante é ligada 
ao início do intestino. 
Nenhuma parte dos 

órgãos é retirada nessa 
cirurgia, sendo possível 
a reversão. Essas alte-
rações levam o pacien-
te a ter menos fome, 
sentindo-se saciado 
com pouca ingestão de 
alimentos. Também di-
minui a quantidade de 
calorias absorvidas pelo 
intestino, levando ao 
emagrecimento rápido.

- Banda Gástrica Ajus-
tável: procedimento 
muito pouco realizado 
no Brasil, consiste na 
colocação de um anel 
que possui um balão, 
no alto do estômago. 
Tem por objetivo dimi-
nuir a ingestão de ali-
mentos, mas tem pior 
resultado em perda de 
peso quando compara-
da a outros métodos.
- Sleeve: cirurgia au-
torizada no país há 
pouco mais de 10 anos 
somente, consiste em 
retirar grande parte do 

estômago deixando em 
formato de um tubo. 
Possui perda de peso e 
resultado no controle 
da doença metabólica 
menores que o Bypass.

Perfi l do especialista - O 
médico Cid Pitombo é espe-
cialista em tratamentos de 
obesidade e cirurgia bariá-
trica por videolaparoscopia, 
tendo se tornado referência 
nacional em seu segmento 
de atuação, com 30 anos de 
experiência, sendo 22 com 
bariátricas. Ao longo de sua 
carreira, realizou cerca de 5,5 
mil cirurgias. Entre elas, 3,5 
mil foram pelo Programa Es-
tadual de Cirurgia Bariátrica 
do Estado do Rio de Janeiro 
entre 2010 e 2020, coorde-
nado pelo médico. É proprie-
tário da Clínica Cid Pitombo, 
onde realiza atendimento 
multidisciplinar para trata-
mento de obesidade, com 
acompanhamento psicoló-
gico e nutricional para cerca 
de 100 pacientes por mês, de 
todo o Brasil. Tem mestrado e 
doutorado em temas ligados 
à obesidade e é editor do 
livro Obesity Surgery: Princi-
ples and Practice.  

folhadepiraju.com
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KISS OF DEATH EM S. MARIA
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COMTUR ELEIÇÃO

COMTUR ELEGE DIRETORIA
PARA O PRÓXIMO BIÊNIO

Renato Barbério  na ponta esquerda foi reeleito para o Conselho Municipal de Turismo , 
foto de 2022,  arquivo  Folha de Piraju  de uma reunião de dezembro de 2022

Renato Barbério como 
representante de ativida-
de autônoma de Turismo 
foi reeleito por mais um 
biênio para a presidência 
do Conselho Municipal de 
Turismo de Piraju, o Com-
tur que segundo ele “ganha 
mais corpo nessa eleição”  
porque houve uma união 
dos segmentos envolvidos 
em apoio a um trabalho que 

vem sendo realizado em 
conjunto e atendendo várias 
frentes na área. Conrado 
do Val Abdalla  da Pousada 
Manacá será  secretário 
executivo  e Felipe Bertem 
Chagas (ong Têy-Que-Pê) 
secretário adjunto na direto-
ria escolhida por Renato.
A eleição aconteceu com 
chapa única.  
Houve uma tentativa de de-

sarticular o nome de Renato 
até alguns dias antes, mas 
ele recebeu apoio da grande 
maioria do Comtur  que se 
uniu em torno do seu nome.
A diretora de Turismo  Malu 
Freitas, que a principio não 
apoiaria Renato mandou 
um recado de paz e deverão 
trabalhar unidos pelo setor 
que tem muitas demandas e 
projetos.



Zé Maria destacou a 
renovação da frota e o LED
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São Paulo possui o maior número de autorizações para 
importações de medicamentos à base de cannabis
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A familia Louzada se reuniu para comemorar os 85 anos da matriarca Maria Lucia Lopes Louzada, numa 
deliciosa festa.  Cláudia , uma das filhas deixou essa emocionante mensagem. Mas as fotos falam mais 
que palavras : “Mãe a sua história é rica em sucessos e todos eles são fruto de muito amor , trabalho e 
dedicação.  Se todos tivessem a sua garra, haveria mais gente se sentindo realizada e feliz. Você é um 
exemplo de vida para todos nós te admiramos e te amamos muito”. 

Prof. Maria Lucia Lopes 
Louzada faz 85 anos

11 DE MARÇO  DE 2023 |   PIRAJU
85 ANOS DE MARIA LÚCIA
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Com filhos e netos
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Uma das obras em finalização da Prefeitura de Piraju é o GALPÃO CT DA CANOAGEM ( com verba impositiva da vereadora Fernanda 
Carrara). É uma reforma geral do Galpão que inclui  pintura, instalação elétrica, nova copa e novos suportes para os caiaques.
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MOB DAY

Até dia 13 de março ou até quando durarem os estoques nas duas lojas Mob Day
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Piraju terá pier náutico na estradaPiraju terá pier náutico na estrada
do Funil ainda neste mês de marçodo Funil ainda neste mês de março

    O recapeamento da avenida Vereador Eduardo Cassanho, será feito até a esquina com a rua Roque Vetrone, que dá acesso ao bairro São Francisco.

Começou nesta semana, 
os trabalhos de base 
para a construção de um 
píer na represa de Piraju 
por, formado pelo lago 
da UHE Paranapanema. 
O acesso ao píer será 
pela conhecida estrada 
do Funil, e certamente 
será uma excelente 
atração de lazer para os 
praticantes de esportes 
náuticos.
Na área do píer existirá 
também uma área de 
lazer e estacionamento 
para veículos. A 
estrutura toda contará 

com cerca de 50 
metros em linha reta 
avançando pela represa, 
sendo que 18 metros 
serão de passarela, 
protegida com guarda 
corpo e o restante ,a 
plataforma do píer 
propriamente dito, 
com a devida estrutura 
para o atracamento de 
embarcações. A obra 
está sendo realizada 
a custo zero para o 
município de Piraju, que 
foi contemplado junto 
ao Governo do estado 
com a construção do 

local. Somente 12 
municípios do estado 
entre os 645, receberam 
estrutura náutica.
Em breve também 
deverá ser construído 
no local uma rampa 
de acesso para as 
embarcações. O Diretor 
Administrativo, Paulo 
Sara, esteve no local 
na última quarta-
feira acompanhado 
do responsável da 
empresa que executa 
a obra e do Diretor 
do Departamento de 
Serviços Trânsito e 
Fiscalização, Paulo 
Sergio da Silva. Na 
manhã da sexta-
feira, os trabalhos 
foram atrapalhados 
pela chuva que caiu 
durante toda a manhã 
em Piraju, mas mesmo 
assim, os funcionários 
encarregados de fazer 
a base para a passarela, 
realizaram seu serviço 
e depois cobriram os 
blocos de concreto que 
servirão para evitar que 
a plataforma toda se 
mova no rio. Segundo 
Tiago, representante da 
empresa, as estruturas 
deverão chegar a 
Piraju e começar a ser 
montada, na semana do 
dia 20 de março, e até 
o início de abril a obra 
deverá estar concluída.
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Dona Therezinha  Faria 
Fávaro (88 anos) por décadas 
foi do grupo de leitores da 
Pastoral da Liturgia da Igreja 
Matriz de São Sebastião 
em Piraju. Até a pandemia, 
quando as missas passaram a 
ser on line e depois o “fique 
em casa” foi uma regra geral, 
especialmente para os mais 
longevos.  E assim foi, dia 
5 de março ela nos deixou. 
Morreu dormindo surpre-
endendo a família porque 
estava com alguns proble-

minhas mas sempre rindo, 
espirituosa e bem disposta, 
um exemplo para todos que 
a conheceram e conviveram 
com ela.
Na foto está com sua bisneta 
Helena Cordeiro Dias numa 
das ocasiões  de alegria em 
família.
Ela era esposa do saudoso Sr.  
Matheus Fávaro e deixou as 
filhas Regina Fávaro Dias  e 
Isabel (já falecida).
Dona Therezinha nos dei-
xou como lembrança sua 

voz firme e forte ao fazer 
a leitura, era sorridente e 
sempre acompanhada da 
sobrinha Rosa  sentava-se 
bem na frente,  do lado 
direito da Igreja, por vezes 
no primeiro banco. Era uma 
pessoa sempre ativa, amorosa 
e  com grande devoção por 
Nossa Senhora. Ficava muito 
elegante e feliz com a roupa 
de leitora, de poder servir na 
missa que tanto amava.
Sempre com os cabelos e 
unhas impecáveis.

Por décadas ela foi do grupo de leitores até a pandemia

SÁBADO 11 DE MARÇO 2023 | 
NOTÍCIAS FALECIMENTO/ EDITAL

Dia 5 faleceu dona TherezinhaDia 5 faleceu dona Therezinha
do grupo de leitores da Matrizdo grupo de leitores da Matriz
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POR CARLINHOS  BARREIROS, ESPECIAL  MEMÓRIA
KISS OF DEATH EM S. MARIA

11 DE MARÇO  DE 2023 | 
MEMÓRIA/CARLINHOS BARREIROS

Todas as cenas 
chocantes que 
faltaram na
série da NETFLIX 
“Todo Dia a Mesma 
Noite”, sobre a 
tragédia da boate, 
estão presentes em
profusão na série da 
GloboPlay “Boate 
Kiss: A Tragédia de 
Santa Maria”, em 5 
capítulos de
50 minutos cada. 
Dirigida pelo 
jornalista Marcelo 
Canelas, que nasceu 
na cidade
gaúcha e estudou 
no mesmo campus 
onde a maioria dos 
estudantes mortos 
na tragédia
cursou, a série, 
extremamente 
bem feita chega 
a comover (e a 
chocar) em certos 
momentos, com 
cenas internas do 
começo do
incêndio, muita 
escuridão, gritaria e 
corpos se chocando, 
sem contar as 

dezenas de
cadáveres estirados 
lá fora, na rua. Com
personagens reais 
dando os seus 
depoimentos
(os sobreviventes) 
e os familiares 
em carne e osso 
rememorando a 
tragédia, a série
prossegue até o 
julgamento dos 
culpados
(quatro, no entender 
do Ministério 
Público gaúcho – os 
2 proprietários do 

imóvel e os 2
integrantes da banda 
que tacou fogo no
recinto – isentando 
de culpa a prefeitura 
e bombeiros de 
Santa Maria, omissos 
em
relação à fiscalização 
da boate e sua 
papelada). Os réus 
foram condenados a 
20
anos de prisão, para 
alívio dos pais. Mas
soltos alguns 
meses depois: 
a defesa alegou 

irregularidades no 
primeiro julgamento. 
Uma concorrência 
pública da prefeitura 
da cidade -
que pretende 
desapropriar e 
derrubar o local
do sinistro – deverá 
erguer no lugar um 
lindo memorial, 
com um belo jardim 
interno e 242
colunatas em círculo, 
cada uma delas com 
um nome de cada 
vítima tombada. 
Aconselho aos

interessados o 
seguinte: ler o livro 
da jornalista Daniela 
Arbex (“Todo Dia 
a Mesma Noite”), 
assistir a série 
homônima da Netflix 
e depois a minissérie 
da GloboPlay, 
com certeza a 
mais completa e 
informativa. 23 de 
janeiro de 2013: que 
não se repita nunca 
mais!

O autor é escritor e jornalista 
colaborador de várias plataformas 
digitais.  Escreveu o livro “Insânia, o 
lado escuro da Lua”  e prepara uma 
nova obra para breve.  Já venceu 
concurso de contos e foi colaborador 
dos jornais Folha de Piraju, 
Observador e Jornal da Cidade. 
Continua colaborando de forma 

especial com a Folha de Piraju. É 

colaborador regular do blog  Farol 

Notícias de Itaí.
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    PADRE LUIZ ANTÔNIO PEREIRA
“Nossa Senhora do Descanso”

No universo Mariano, 
“Nossa Senhora do 
Descanso” é mais um 
dos títulos, que vai 
ganhando importância 
no coração dos devo-
tos da Virgem Maria. 
Essa importância 
começou depois que o 
Papa Francisco foi pre-
senteado, em ocasião 
de seu aniversário, 
com uma imagem da 
“Virgem Dormindo”, 
em 2019. Ela causou 
tal comoção que o 
Papa recomendou que 
todos os fiéis tenham 
uma em sua casa, e, na 
audiência do dia 18 de 
dezembro de 2019, na 
praça São Pedro, ele 
comentou sobre o pre-
sente recebido quando 
completara 83 anos.
A imagem “Maria Des-
cansando” levantou 
questões familiares, 
como a importância da 
presença de um pai e 
uma mãe na criação de 
um filho. Mas revela 
um significado que vai 
além do significado da imagem de Maria que 

descansa. Acrescen-
ta o Papa: “Quantos 
de vocês têm que 
dividir a noite, entre 
marido e mulher 
pelo menino ou me-
nina que chora? Que 
mamãe descanse é 
a ternura de uma 
família, de um casa-
mento”.
O direito ao descan-
so é uma instituição 
que vem de Deus: 
precisa tirar um dia 
por semana para 
descansar. Esse dia 
serve para estar com 

Deus e poder fazer 
as coisas que alimen-
tam a alma. Esse dia é 
necessário na vida de 
cada ser humano. Já na 
saída do povo de Israel 
da escravidão no Egito, 
onde certamente não 
havia dia de descanso, 
Deus orientou Moisés 
a estabelecer um dia 
de descanso semanal, 
tornando essa exigên-
cia um Mandamen-
to. Assim, o dia do 
descanso tornou-se 
um dos Dez Manda-
mentos. Israel adotou, 
então, o costume de 

tirar um dia por se-
mana para descansar, 
repousar.
Descansar em Deus é 
antes de tudo confiar 
em Deus e ter paz; é 
uma bênção de Deus. 
Descansar é estar 
seguro em Deus, livres 
da ansiedade. Todos 
precisamos descansar. 
Descansar em Deus 
nos revigora e nos dá 
forças. Diz o Senhor, 
o Santo de Israel: “No 
arrependimento e no 
descanso está a salva-
ção de vocês, na quie-
tude e na confiança 
está o seu vigor....” (Is 
30,15). Apenas em 
Deus encontramos o 
verdadeiro descanso. 
Quem não conhece 
Deus não tem verda-
deiro descanso porque 
nunca estará seguro. 
Mesmo que todas as 
coisas neste mundo 
falhem, podemos estar 
completamente se-
guros em Deus. Deus 
está sempre no contro-
le, por isso podemos 
descansar n’Ele. Des-
cansar é deixar as coi-
sas que não podemos 
controlar nas mãos de 
Deus. Descansar é ter 
fé que Deus vai nos 
ajudar em nossos pro-
blemas. Descansar em 
Deus é rejeitar todas as 
preocupações que não 
são necessárias.
O nosso corpo des-

cansa quando dor-
mimos, mas a nossa 
alma repousa quando 
confiamos em Deus. 
A Virgem Maria é o 
exemplo por excelên-
cia de como podemos 
descansar e repousar 
em Deus.

Oração para rezar 
antes de dormir: 
“Ó Virgem, se faz 
tarde e todos dormem 
sobre a terra. É hora 
de repousar: não me 
abandones! Coloca tua 
mão sobre meus olhos 
como uma boa mãe. 
Fecha-os suavemente 
às coisas aqui debaixo. 
Minha alma está can-
sada de preocupações 
e tristezas, a fadiga que 
me espera está perto 
de mim. Coloca a tua 
mão na minha cabeça, 
detém meus pensa-
mentos. Meu descan-
so só será doce se 
for abençoado por ti. 
Assim, teu pobre filho 
despertará amanhã 
mais forte, e retomará 
feliz o peso do novo 
dia. Coloca a tua mão 
sobre o meu coração. 
Somente ele me vigia 
e recorre a Deus com 
amor eterno. Amém”. 
(Fonte: Radio Maria).

Nossa Senhora da Des-
canso! Rogai por nós!

O significado da imagem “Deixa a Mãe Des-
cansar”, representa a perfeita escolha de 
Deus em chamar José para ser o pai adotivo 
de Jesus.
José cumpriu perfeitamente a sua missão de 
amparar Maria, o Menino Jesus; cumpriu as 
promessas das Sagradas Escrituras.
Por isso, ter em casa a imagem de “Nossa 
Senhora Descansando” é poder contar com 
as bênçãos da Sagrada Família.
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FORMATURA EM ODONTOLOGIA

Parabéns Dr Luan Lopes Louzada 
pela conquista do seu diploma de Cirurgião-Dentista
Seus pais e familiares deixam a seguinte 
mensagem com muito carinho. Cada conquista em sua vida 
é uma conquista em nossa vida também. E que esse mo-
mento se repita inúmeras vezes e que nós estejamos sem-
pre por perto para poder comemorar junto a você.
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OS CURSOS QUE VOCÊ SONHOU !OS CURSOS QUE VOCÊ SONHOU !OS CURSOS QUE VOCÊ SONHOU !

novos cursos

novos cursos
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Mutirão segue pela cidade: Limpeza de praças e acessos a outros bairros 
na área do Nosso Teto I  continuou esta semana pela equipe da Prefeitura
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A linha completa de todos os produtos paulacury estão na  
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@drogacentropirajuoficial

Conheça a história da
linha Paula Cury

farmaciadrogacentopiraju
drogacentropirajuoficial

Rua Major Mariano, 818 - Piraju/SP
Segunda à Sexta 7h30 às 20h00

Sábado das 7h30 às 18h00
Domingos e feriados das 8h às 12h

Nossos canais de Atendimento
(14) 3352-6300
(14) 99783-2068 (Drogaria)
(14) 99887-1766 (Manipulação)

Manipulação e CosméticaMaMaM nana inin pipi upup lulu alal çaça ãçãç oãoã e CoCoC soso msms émém tété itit cici acacMM

La Belle Anti Âge
Creme Rejuvenescedor
com propriedades de
clareamento e anti rugas

La Belle Brillant à lèvres
Gloss Hidratante Labial com
Ácido Hialurônico,
Hidratação e Sensação de
Aumento Labial

La Belle Vitamine C
Sérum com Vitamina C 15%
Pele mais uniforme e
iluminada

La Belle Hydratant
Creme com Hidratação

Profunda e
rejuvenescimento

La Belle Le Botox Comme
Botox Like

Previne e diminui rugas e
linhas de expressão.

Toda a linha de produtos paulacury você encontra na


