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Zé Maria destaca importância 
do novo acesso à ponte da cidade

Em live realizada na manhã 
de quarta-feira(20), o Prefeito 
José Maria Costa falou da 
importância da realização da 
obra de acesso à Ponte Nelson 
de Godoy, pela margem direita 
do Rio Paranapanema.
O prefeito explicou que a verba 
para a realização da obra já 
existe, e agora espera que o 
projeto de crédito adicional 
que tramita na Câmara seja 
aprovado pelos vereadores. 
A verba será utilizada no 
pagamento aos proprietários dos 
terrenos desapropriados onde 
será construída a alça de acesso 
á ponte, obra reivindicada pelos 
usuários da ponte e que trará 
mais segurança aos pedestres.  

Página  5A

Criação do Vale do Panema atrai 
atenção de lideranças regionais    pág.9

Na foto prefeito José Maria com a 

arquiteta Fernanda Dardes Barbério 

observando um croqui de como deverá 

fi car o acesso que poderá desobstruir 

o congestionamento antes da ponte
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Polícia Militar reanima 
bebê engasgado em Piraju 
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Na manhã ddo dia 16, os 
Militares CB Garrote e 
CB PM Henrique, reali-
zavam patrulhamento 
na Vila Tibiriçá, quando 
foram abordados por uma 
mulher de 32 anos que 
estava desesperada com 
uma criança nos braços, 
pedindo por socorro. 
A mulher entregou a 
criança para um dos 
policiais relatando bre-
vemente que sua bebê de 
42 dias havia engasgado 
e não estava respirando;  

rapidamente, o poli-
cial avaliou a situação e 
iniciou manobras para 
desobstrução das vias 
áreas, onde, felizmente, 
conseguiu reanimar a 
criança. 
Após o grandes susto, 
mãe e filha foram levadas 
ao pronto socorro local, 
para avaliação médica e 
a pequena Sofia Vitória 
voltou pra casa sã e salva.
Comunicação Social 
53º BPM/I

Ministério da Agricultura realiza 
operação na Fazenda Ceres em Piraju
Na tarde de segunda-
-feira (18), o Ministério 
da Agricultura está 
realizando na Fazenda 
Ceres (Banco da Terra) 
uma operação com 
apoio da Fundação Ins-
tituto de Terras do Esta-
do de São Paulo (Itesp), 
Polícia Federal, Polícia 
Rodoviária Federal, 

Polícia Militar e Polí-
cia Civil. A operação é 
por meio da solicitação 
do Ministério Publico 
Federal – Procuradoria 
Municipal de Ourinhos.
O Objetivo é visitar 
os lotes e identificar a 
regularidade da ocupa-
ção dos beneficiários e 
exploração efetiva para 

o que foi destinado. 
Os agentes inicial-
mente conversam 
com os moradores e 
posteriormente será 
emitido um relatório 
com o saldo final da 
operação. Os tra-
balhos dos agentes 
deve se estender pelo 
decorrer da semana.

Foto Marcos Fernandes
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Em Piraju

BOA ALIMENTAÇÃO TAMBÉM É OUTUBRO ROSA

Folha de Piraju • 16  de outubro de 2021• Guia de Saúde

Que manter hábitos saudáveis 
é excelente para a saúde em 
geral já é uma máxima para 
o senso comum, mas você 
sabia que uma alimentação 
balanceada e rica em 
alimentos orgânicos também 
ajuda na prevenção ao câncer 
de mama e colo de útero?
.

Cerca de 80% a 
90% dos casos de 
câncer de mama 
ocorrem por 
fatores externos: 
estilo de vida, 
alimentação, 
sedentarismo, 
etc, segundo 
o  Instituto 
Nacional do 
Câncer (INCA). 
E, também de 
acordo com o 
INCA, mulheres 
que apresentam 
agrotóxicos 
no organismo 

possuem o dobro de chances 
de desenvolver este tipo de 
câncer. Mas qual o solução?�
.
É claro que não existe uma 
resposta pronta, mas alguns 
hábitos podem ajudar a 
evitar a doença, como uma 
alimentação orgânica e rica 
em nutrientes, exercitar-

se, tomar muita água e 
estar sempre em dia com os 
exames preventivos..
O consumo de orgânicos é 
um cuidado especial com a 
sua própria saúde.  .
Para falar com a gente, entre 
em contato 
WhatsApp: 
(14) 99726-1150
Telefone: (14) 3373-2086. 
Rua Quintino Bocaiúva, 351, 
anexo ao Pronto Socorro da 
Santa Casa de Misericórdia De 
Santa Cruz do Rio Pardo 
HORÁRIO DE 
FUNCIONAMENTO S.D.I 
Segunda a Sexta - 7h às 19h 
Sábados - 7h às 12h (com 
agendamento prévio) 
Plantonista disponível 24 
horas por dia! 
 .
#Prevencao #ClinicadeRadiologia 
#DiagnosticoporImagem #Exame 
#Radiologia #Tomografia 
#Ultrassom #Mamografia 
#Densitometria #Saúde
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GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO 

SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO 
 
 

 

 
COMUNICADO 

 

O Diretor do Departamento de Sementes, Mudas e Matrizes (DSMM), da 

Coordenadoria de Desenvolvimento Rural Sustentável (CDRS), da Secretaria de 

Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo, considerando que 

a Comissão de Preços e Comercialização de Sementes e Grãos do DSMM, se 

reuniu em 11/08/2021 e determinou o preço mínimo da Soja em Grãos, através 

de Ata n.º 03/2021, da Reunião Extraordinária da Comissão acima referida, 

publicada no Diário Oficial do Estado de 31.08.2021, faz saber que se encontra 

disponível para alienação Núcleo de Produção de Sementes “Ataliba Leonel” 

(NPS/AL): 

 

PRODUTO UNIDADE QUANTIDADE VALOR (SC/60kg) 

Soja Convencional  

em Grão 

Tonelada 300 R$ 190,00 

 

Data: Dia 04/11/2021 (quinta-feira), das 10:00 às 15:00h. 
 
Modalidade: A ser realizado de forma virtual pelo site: 
http://leiloes.iz.sp.gov.br/ataliba/ 
 
Local: FAZENDA ATALIBA LEONEL - sito na Rodovia SP 287, Km 50, no 

Município de Manduri/SP. Tel.: (14) 3733-1952. Havendo mais de um 

interessado na quantidade total, o critério de desempate será o de melhor 

oferta. Processo SAA. 12.535/2021. 

 

Campinas, 13 de outubro de 2021 

 
 

Gerson Cazentini Filho 

Departamento de Sementes, Mudas e Matrizes (DSMM/CDRS) 

Diretor Técnico 

 

Insuficiente o toldo azul. 
Um furo sobre o arco de 
sustentação fazia de uma 
gota um chuveiro. Sem 
falar no vento que em 
rajadas projetava parte 
do dilúvio para dentro 
do abrigo.
Os quatro, solitários 
e silenciosos. Entre 
nós, a terça-feira e a 
monotonia da chuva 
repicando pela calçada. 
De quando em quando 
um carro, já em faróis 
acesos, iluminando 
o Atlântico em que a 
cidade se transforma 
quando chove.
Alguém lamenta por não 
carregar guarda-chuva. 
Coisa de velho, diz a 
senhora gorda que ocupa 
boa parte do espaço. E 
ri, contido.
Apresento-me à 
coletividade aquática:
- Zé, severino dessa vida 
quando chove.
A gorda é Lourdes. 
Maria De, diz. E tenta 
explicar os remédios na 
sacolinha transparente 
da farmácia:
- Nem parece que estou 
nos quarenta e oito... A 
vida tem me custado em 
remédios e rugas.
Aníbal, o do guarda-
chuva, é tocador de 
obras e está de passagem 
para visitar a família. No 
domingo pega a estrada 
para Diamantina que 
lá, de bom mesmo só a 
mulherada, com todo 
o respeito à dona De 
Lourdes.
A mulher contemporiza, 
diante do olhar humilde 
do nosso inquilino:
- Não se avexe... O 
finado foi mestre de 
obras da Camargo 

Correa. Uma vadia em 
cada porto; mas no 
instante final da vida 
tomou de minhas mãos 
o último caldo... Ficaram 
alguns retratos, filhos 
espalhados e a pensão 
do INSS... 
E completa, com voz 
sumida, olhando para 
as luzes dos postes já 
acesas tentando dissipar 
a neblina:
- Ainda hoje, a mesma 
medida de sal na 
comida. E xícaras para 
dois sobre a toalhinha 
com o corcovado, 
presente de casamento.
Talvez a tarde, a chuva, 
as luzes dos carros se 
desfazendo... Talvez 
tudo isso para nos fazer 
pianíssimos.
Falo de minhas 
meias molhadas, do 
desconforto... Diante do 
silêncio geral percebo 
o quanto ridículo, em 
relação ao homem que 
veio do longe para trazer 
o sustento à família; da 
solidão de dona Maria 

tomando café de dois... 
Mas então, quando 
pensava que melhor 
estaria a caminho de 
casa, mesmo debaixo 
de chuva, agora menos 
intensa, eis que a vejo 
inteiramente, ofuscada 
que estivera pela 
timidez e pelo corpanzil 
de Das Dores.
Cabelos molhados, 
blusinha vermelha, 
jeans arranhado nas 
pernas e um olhar em 
desalinho... Não diz 
nada, apenas ilumina a 
tarde ao sorrir os seus 
vinte e poucos anos, 
antes de estender a mão 
para testar a intensidade 
da chuva.
De repente já não 
havia mais o arco 
democratizando 
goteiras; nem o azul do 
toldo era tão sem azul...
E nem a chuva me fazia 
severino, quando ela 
me olhou sem jeito e 
sem história, antes de 
se perder na Esquina do 
Nunca Mais.

crônicas

NEM TÃO EDUCADOS ASSIM
por Maria Ângela (Laka)

Aprendi com meu pai 
a não desprezar nem 
sapos, nem rãs, nem ratos 
ou mosquitos, cupins, 
içás, pernilongos e nem 
mesmo baratas, cobras e 
outros seres. 
Com São Francisco 
aprendemos que os lobos 
podem ser irmãos e com 
os budistas que  devemos 
reverência a todos os 
seres sem exceção.
Confesso que não é fácil 
não comer carne, ovos 
etc mesmo sabendo todo 
o stress ao qual as gali-
nhas de granja são sub-
metidas para botarem 
seus ovos e a tudo que 
um animal passa num 
matadouro seja o boi, a 
galinha, o porco etc.
Estes dias num documen-
tário na Netflix vi como 
é a caça e comércio do 
salmão, peixe que alguns 
quando comem postam 
no instagram sem o 
menor receio de inteli-
gência, mostrando que 
estão no bom e no melhor 
dessa vida humana (???).
Fica dificil consumir 
algo que envolve tanto 
sofrimento desses seres 
e perceber tudo que está 
envolvido na forma  como 
é conduzida sua chegada 
até a fartas mesas.

Mas a falta de respeito 
com os animais está bem 
mais próxima de nós, e 
chega a entristecer. Dia 
desses, conversando com 
um policial ambiental 
pelo zap soube que entre 
os achados de caçado-
res havia carne de tatu 
congelada e dois cachor-
ros vivos, presos na pro-
priedade de caçadores. 
Os cachorros  com cer-
teza ajudavam na caça. O 
policial e eu ficamos tro-
cando palavras de indig-
nação no zap zap sobre 
como esses seres “huma-
nos”  usavam os inocen-
tes animais bondosos e 
irracionais para matar 
tatus e outros bichos 
indefesos diante de uma 
arma de fogo.
Diante de um cenário 
retratado por uma pessoa 
da cidade fiquei contem-
plando e me perguntando 
se também aquelas pes-
soas que passeiam com 
seus animais  pelas ruas 
sem portar uma pá e um 
saquinho sequer, que não 
colhem a sujeira deles da 
frente das casas de vizi-
nhos ou de desconheci-
dos, de áreas livres de 

lazer seriam muito dife-
rente desses caçadores e 
pescadores de salmões e 
outros peixes sofredores 
?

A resposta que me veio à 
cabeça é não.  No fundo 
são todos iguais. 
Me senti bem desconfor-
tável em julgar assim a 
pessoas. Mas a gente vê 
nas redes sociais tantos 
animais de estimação 
exibidos como troféus e 
depois fica sabendo que 
muitos deles fazem sis-
tematicamente cocôs na 
porta dos vizinhos e ai 
por cantos da cidade por 
conta  da falta de educa-
ção de seus donos que 
parecem mais preocupa-
dos com a ostentação.

Não estamos genera-
lizando, é claro. Mas 
trago o tema para aque-
les donos de animais 
que ainda não se cons-
cientizaram sobre como 
deveriam proceder ao 
passearem com seu cão. 
E pior dizem que gostam 
tanto do animalzinho, 
mas colaboram para que 
as pessoas criem antipa-
tia do bichinho.
Penso que é uma situação 
tão complicada essa que 
em alguns países e até no 
Brasil existem leis sobre 
o tema. Você ter que 
conviver com os dejetos 
de cães da vizinhança 
na porta da sua casa, às 
vezes de vizinhos próxi-
mos não é fácil para nin-
guém. Bem entendido, 
não é meu caso, meus 
vizinhos são super edu-
cados. 
Mas conheço pessoas que 
vivem assim submetidas 
ao ritual de ter que dia-
riamente catar o cocô do 
cachorro de vizinhos da 
mesma rua .
Isso é comum também 
em trajetos de locais 
onde as pessoas costu-
mam fazer caminhadas. 
Esses dias conversando 
sobre isso com o Diego 
dos Reis, que estava na 
feira  da Lua numa ação 
da Associação Protetora 
dos Animais de Piraju 
ele me disse que as pes-
soas não reclamam dos 
cavalos que defecam 
por ai, pela cidade e que 
uma campanha edu-
cativa seria indicado 
nesses casos. Com o que 
concordou a Carminha 
que é bastante atuante 
na APRAPI. Realmente, 

passando pela estrada do 
Funil , já na área urbana, 
presenciei em amplo tra-
jeto dejetos de cavalos. E 
penso que que as pessoas 
reclamam menos porque 
são poucos cavalos, e  são 
muitos cachorros com 
seus donos passeando 
pela cidade. 
O desconforto é bem 
grande a usuários de 
praças, local bem comum 
desse tipo de  conduta 
também, onde muitos 
levam seu cãozinho para 
passear e nem se incomo-
dam em deixá-los  fazer 
um estrago em cantos, 
recantos e gramados. 
Animalzinhos tão sim-
plórios e desprovidos de 
culpa quanto aqueles que 
caçavam tatus.

Uma pessoa brincalhona 
até me disse  rindo: “mato 
o cachorro ou o dono do 
cachorro ?” 
E riu da piada de mau 
gosto que lhe obriga  a ter 
a tolerância de um monge 
e a paciência de um yogue 
e seguir catando o lixo 
dos cachorros das redon-
dezas resignado.
Ironia é que 
normalmente há 
entre essas mesmas 
pessoas as que  vivem 
abraçados aos animais, 
choram quando eles 
adoecem e  se vão, mas 
primam por soltar o 
animal para dar uma 
defecadinha básica por 
ai em portas alheias.

Uma sugestão:  que tal 
cada um elegantemente 
cuidar do cocô e do xixi 
do seu animalzinho 
durante passeios pela 
cidade, pelo bairro, pela 
sua rua ou quarteirão ? 

Ninguém gosta de sair 
com papel higiênico do 
mercado assim fazendo 
alarde, mas adoram sair 
com o cão de estimação, 
como um certo status até.

Com certeza quem cuidar 
do cocô do seu cãozinho 
vai ter a admiração de 
todos e colaborar com 
duas causas coletivas:  a 
limpeza da cidade e o 
respeito à dignidade dos 
animais. 
E vai poder desfilar com 
seu troféu abafando de 
verdade. 
Exibindo ai sim além  do 
bichinho lindo ou forte,  
educação e elegância.

TARDEZINHA
por José Carlos Santos Peres



3

Contemplando:
Yolanda Assaf Guerra terá nome 
de rua em novo loteamento          fotos cedidas pela família

O Loteamento Silvia 
da Motta Porto 
vai receber o nome 
de Yolanda Assaf 
Guerra.

Yola’nda Assaf Guer-
ra nasceu em Piraju . 

Yoyo, como sempre 
foi chamada, se for-
mou em magistério e 
foi professora durante 
anos. 

Lecionou na Fazenda 
Ataliba Leonel para 
onde se locomovia por 
meio do saudoso trem. 

Dona dos olhos 
verdes mais lindos 
que já vimos, casou-se 
com Israel dos Santos 
Guerra. Nesta época 
começou a formar sua 
família. 

Teve 7 filhos  com 
idades bem aproxima-
das. Foi quando deixou 
de lecionar para cui-
dar das crianças. Anos 
depois se tornaria 
uma das comerciantes  
mais simpáticas de 
Piraju. Com uma loja 
de brinquedos e ele-
trodomésticos,  Yolan-
da recebia os clientes 
com muita alegria. 
Algumas pessoas 
frequentavam a loja só 
para tomar um cafezi-
nho. 

Só não contava que a 
vida tinha reservado a 
ela momentos de mui-
ta dor, quando perdeu 
dois filhos  e o marido 
em situações trágicas. 
Mesmo assim, não 
deixou de lutar pela 
vida e pelos filhos que 
ficaram. Tocou a vida. 

Cheia de criativida-
de, era um exemplo 
de contentamento e 
esperança. Dona Yoyo, 
chegou a criar o pri-
meiro e único círculo 
do livro em sua casa 
entre as amigas . Era 
um entra e sai de gen-
te levando e retirando 
livros dos mais varia-
dos títulos, e tomando 
o cafezinho. Amava 
romances épicos.

Os anos foram se 
passando, os filhos 
foram crescendo e ela 
foi ganhando netos...
todos apaixonados por 
ela. 

Yolanda faleceu no 
dia 18 de dezembro de 
2000 mas continua nos 
corações de todos os 

familiares e daqueles 
que tiveram a oportu-
nidade de conhece-la.

Também se faz pre-
sente através dos fi-
lhos Ana Marta, Neto, 
Tânia, Sérgio e Hélio, 
além dos netos. 

Todos personagens 
pirajuenses de muitos 
amigos  que quan-
do encontramos não 
conseguimos disso-
ciar de Yolanda, mãe 
sempre tão presente, 
cuidadosa e pessoa 
que espalhou o exem-
plo de tantas virtudes  
na comunidade local. 
Deixou muita saudade. 
Exemplo de pessoa  
que soube construir 
muitas amizades. E 
soube como ninguém 
ensinar –nos a  pacifi-
car emoções e praticar 
a paciência.
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Yolanda Assaf Guerra ganha nome 
de rua em novo loteamento
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Prefeito Zé Maria explica importância de
obra de acesso à ponte Nelson de Godoy

3A

Em live realizada 
na manhã de 
quarta-feira(20), o 
Prefeito José Maria 
Costa falou, entre 
outros assuntos, 
da importância 
da realização da 
obra de acesso à 
Ponte Nelson de 
Godoy, pela margem 
direita do Rio 
Paranapanema.

O prefeito explicou 
que a verba para 

a realização da 
obra já existe, e 
agora espera que o 
projeto de crédito 
adicional que 
tramita na Câmara 
seja aprovado pelos 
vereadores. A 
verba será utilizada 
no pagamento 
aos proprietários 
dos terrenos 
desapropriados 
onde será 
construída a alça de 
acesso.

A obra terá grande 
importância 
e impacto na 
mobilidade urbana, 
eliminando 
os semáforos 
existentes na Ponte 
Nelson de Godoy, 
que hoje são os 
causadores do 
congestionamento 
e demora para a 
população que 
precisa cruzar o Rio, 
principalmente nos 
horários de pico.

Paralelamente 
à construção da 
alça de acesso, a 
ENEL, empresa 
concessionária 
em geração de 
energia responsável 
pela barragem, 
construirá uma 
passarela para 
pedestres na ponte, 
trazendo mais 
segurança para 
as pessoas que 
precisam cruzar a 
ponte a pé.

A eliminação dos 
semáforos na Ponte 
Nelson de Godoy, 
trará também 
enorme segurança 
aos motoristas e 
motociclistas que, 
com a demora para 
abertura do sinal, 
avançam o sinal 
vermelho correndo 
o risco de encontrar 
outro veículo em 
sentido contrário 
sobre a ponte.

A construção da 
alça de acesso 
proposta pela 
Prefeitura de 
Piraju é uma obra 
que certamente 
reduzirá o tempo 
de acesso ao centro 
para os moradores 
da Vila Tibiriçá 
como também o 
tempo de acesso 
dos moradores do 
centro ao Distrito 
Industrial e bairros 
da região.  
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às 19:30 só nest
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AASP -RUA WASHINGTON OSÓRIO DE OLIVEIRA 816 
TELEFONE 3351.1186/ PIRAJU/SP /FIQUE SÓCIO !!!!

Um novo conceito em esfiha agora em Piraju 
  “Uma massa incomparável e um sabor irresistível” 
Estamos localizados na Rua Coronel Nhonho Braga - 605 CENTRO. 

14 996961616 
14 996569696
Contamos 
com mais de 40 sabores em nosso cardápio! 
Vem pro ALIBABA!
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Câmara de Sarutaiá quer força tarefa para 
atender  pessoas com sequelas de COVID 19
A Câmara de Sarutaiá 
se reuniu em sessão 
ordinária neste dia 
14 de outubro, últi-
ma quinta.O vereador 
Valmir apresentou 
indicação 47/2021, uma 
das solicitações mais 
importantes da sessão 
e aprovada por unani-
midade para a criação 
de um grupo de reabi-
litação para vítimas da 
COVID 19. Ele propõe 
uma força tarefa nesse 
sentido para diagnos-
ticar e atender pessoas 
com sequelas da doen-
ça com trabalho multi-
disciplinar: assistência 
social, fisioterapia, 
psicologia, enferma-
gem, educação física, 
nutrição e medicina.

Cardoso também 
apresentou indicação 
43/2021 para que o 
prefeito veja a possibili-
dade de revisão do pla-
no de cargos e salários 
do funcionalismo mu-
nicipal. E numa outra 
ele pede que seja feita 
a revisão do programa 
de limpeza urbana e 
rural no município, por 
entender que existe a 
necessidade de melho-
rias dos serviços de 
coleta de lixo, poda de 
árvores, varrição e re-
colhimento de resíduos 
em Sarutaiá.
Outro ponto destacado 
pelo vereador Valmir 
foi sobre a possibi-
lidade da prefeitura 
aproveitar o espaço 
destinado ao Centro de 
Convivência do Ido-
so que teve o prédio 
reformado, mas que 
teve suas atividades 
interrompidas com a 
pandemia. Ele pede que 
sejam estudadas a re-
tomada das atividades 
dentro de protocolos.

MOÇÕES
Valmir Aparecido 
Cardoso  apresentou 
moção 07/2021 de vo-
tos de congratulações 

à nova secretária de 
Educação Keli Fer-
nanda da Silva Miron 
Machado.  O mesmo 
vereador também 
apresentou a moção 
06/2021 congratulan-
do-se com a ex- secre-
tária Elenilda Barrado 
pelo trabalho e re-
sultados alcançados 
na pasta da Educação 
citando até o ilustre 
pedagogo Paulo Freire: 
“ se a Educação sozi-
nha não transforma 
a sociedade, sem ela 
tampouco a sociedade 
muda”.
Um projeto de lei de 
autoria e proposto  
também de Valmir 
foi apresentado com 
objetivo de atender 
agendamentos de 
consultas médicas 
para pacientes idosos, 
gestantes e portado-
res de deficiência.   Os 
pacientes segundo a 
proposta terão que ter 
cadastro junto ao SUS 
o que pode ser feito na 
sua própria unidade de 
saúde quando recebem 
um cartão necessário 
na ocasião da consulta.
Também foi aprova-
da por unanimidade 
a moção 08/2021 de 
autoria de Valmir de 
votos de aplausos aos 
professores municipais 
pela comemoração de 
seu dia.

PABLO GARROTE
O vereador Pablo 
Garrote apresentou 
a indicação 49/2021 pe-
dindo placa de sinaliza-
ção de “rua sem saída” 
na rua Nossa Senhora 
Aparecida. Pablo ainda 
solicitou na indicação 
48/2021 que a prefei-
tura coloque redutor 
de lombada na mesma 
rua próximo ao núme-
ro 328 onde veículos 
transitam em alta velo-
cidade.
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Nossa Senhora da Vandoma, 
Nossa Senhora do Porto ou Nos-
sa Senhora do Porto da Eterna 
Salvação, são invocações sinôni-
mas à Virgem Maria dentro da 
Igreja católica.
Esta devoção tem sua origem 
em um episódio conhecido como 
“Armada dos Gascões”, ocorri-
do em Portugal no período da 
reconquista cristã da Península 
Ibérica. Terá surgido por volta 
do ano 990, na altura em que 
o nobre português dom Munio 
Viegas liderou uma armada de 
cavaleiros originários da Gasco-
nha que, ao desembarcarem na 
foz do rio Douro, combateram 
os mouros que dominavam a 
região do Porto. Junto com os 
gascões, estava Dom Nónego, 
bispo da localidade francesa de 
Vendôme, sendo depois também 
bispo do Porto, que, segundo se 
crê, trouxera consigo uma cópia 
da imagem de Nossa Senhora 
que havia na Catedral de Van-
doma.
Segundo a tradição, dom Munio 
e os franceses, após a vitória 
sobre os mouros e a retomada a 
cidade, reergueram as muralhas 
da cidade. Estas tinham, como 
uma das saídas principais, a 
chamada “Porta de Vandoma”, 
onde teria sido colocada a refe-
rida imagem de Nossa Senhora 
de Vandoma, atualmente expos-
ta na Sé do Porto.
A cidade consagrou Nossa 

Senhora de Vandoma como a 
sua padroeira, devoção que, 
até hoje, ilustra o brasão de 
armas do Porto. A imagem foi 

venerada pelo povo, que a levou 
a percorrer as suas ruas em 
procissão, principalmente du-
rante os períodos de epidemias 
que assolaram o Porto e regiões 
vizinhas. A atual imagem é do 
século XIV. Desde agosto de 
1981 Nossa Senhora de Vando-
ma é a Padroeira principal da 
cidade do Porto, com solenidade 
litúrgica no dia 11 de outubro.
A devoção chegou ao Brasil 
pelos portugueses como Nossa 
Senhora do Porto, que se tor-
nou a Santa das invocações das 
cidades de Andrelândia e Senho-
ra do Porto, (MG), e Morretes 

(PR).
Diz Dom Manuel Clemente, 
bispo do Porto, na sua Nota Pas-
toral em ocasião da solenidade 

da Padroeira (11.10.2007): 
“Com a Senhora de Vandoma 
levaremos Cristo às famílias, 
com uma solicitude que não 
dispensará nenhum meio para 
lhes possibilitar condições 
de formação e sustento, bem 
como a educação dos filhos e 
o acompanhamento dos ido-
sos, sabendo que a comunhão 
familiar é a primeira e funda-
mental aprendizagem da vida 
eterna com Deus uno e trino. 
Com a Senhora de Vandoma 
havemos de levar Cristo à 
escola, ao hospital, à prisão, 
ao trabalho e à sociedade em 
geral, pelo testemunho sereno 
e solidário, que dissipará por 

si mesmo qualquer laivo secula-
rista que ainda alimente pre-
conceitos serôdios em relação à 
dimensão religiosa da existên-
cia. Com a Senhora de Vandoma 
conviveremos com todos, naque-
la disponibilidade de coração em 
que o Espírito recria as vidas em 
qualquer momento delas: cris-
tãos, em suma, porque à Páscoa 
referidos. Por isso a saudamos 
como “Estrela da nova evangeli-
zação”!
Nossa Senhora de Vandoma! 
Rogai por nós!

“Nossa Senhora de Vandoma”
POR PADRE LUIZ A. PEREIRA
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NOSSO TETO TERÁ ESPETÁCULO 
TEATRAL NO PRÓXIMO DOMINGO
A Prefeitura da Estância 
Turística de Piraju,atra-
vés do Departamento de 
Cultura,traz para a cidade 
a peça teatral “Maria Pere-
grina”.
Agende e participe! 
Mais informações 
pelo fone/whats 
(14) 3305-9048
A peça “Maria Peregri-
na” será realizada com 
apoio da Secretaria de 
Cultura e Economia 
Criativa de São Paulo
O espetáculo teatral 
“Maria Peregrina” tem 
o objetivo de levar 
ao público entrete-
nimento e reflexão, 
alternando momentos 
de drama e comédia. 
A classificação indi-
cativa do espetáculo 
é 14 anos e o acesso 
é gratuito, pois será 
realizado no próxi-
mo domingo, 24/10, 
às 16h, na Praça dos 
Expedicionários, onde 
é realizada a Feira da 
Lua do Teto.
A peça conta a história 
de um romeiro que 

a caminho de Aparecida 
encontra uma mulher 
desmemoriada na beira da 
estrada. A partir deste en-
contro, o romeiro ajuda a 
mulher a relembrar quem 
ela é. Três histórias distin-

tas que envolvem drama 
e comédia se entrelaçam, 
permitindo que a memória 
desta mulher misterio-
sa seja reconstruída. As 
histórias narradas pelo 
romeiro resgatam lem-

branças e acontecimentos 
que revelam a vida de 
Maria Peregrina, persona-
gem do folclore popular do 
interior do estado de São 
Paulo, considerada santa 
pela população de São José 

dos Campos, cidade onde 
viveu e faleceu.
Com texto de Luís Alberto 
de Abreu e montagem da 
Associação Cultural Soar-
te de Ourinhos, o evento 
conta com a parceria do 

Departamento de Cultu-
ra de Piraju e está sendo 
apresentado em diversas 
cidades da região, encan-
tando jovens e adultos e 
até mesmo crianças acom-
panhadas dos pais. 
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Ganhadores do sorteio realizado sábado (16/10), 
que estiveram na Drogacentro
 retirando seu prêmio:
Dircélia Brassero: Notebook Positivo
Rodrigo Aparecido: Bicicleta
João Pelegrini: Bicicleta
Mochila: Melissa Rocha
Nathalia Beluci: Urso pelúcia
Guilherme Morales: Dinossauro pelúcia

Sorteio de prêmios Drogacentro
do Dia das Crianças
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Isnar assina o convênio do programa ‘Melhor 
Caminho’ para recuperar estradas rurais

Prefeito Isnar acompanhado do vice-prefeito Sérgio 
e o agrônomo Sylvio Judica

Folha de Piraju •16 de outubro de 2021• notícias sarutaiá

POR COMUNIC

EDITORIA REGIONAL

Na manhã da quinta-
-feira (14), o prefeito 
Isnar Freschi, acompa-
nhado do vice-prefeito 
Sérgio Ferrazzi e do 
engenheiro agrônomo 
Sylvio Judica parti-
ciparam do evento 
promovido pelo Go-
verno do Estado para 
o lançamento do pro-
grama “Novo Melhor 
Caminho”, em São José 
do Rio Preto, desti-
nado à recuperação 
de estradas rurais. A 
cidade foi contemplada 
com o repasse de R$ 
899.923,50, para ser 
investido em 6 KM 230 
metros de melhorias 
na estrada velha que 
liga Sarutaiá a divisa 
de Tejupá.
O prefeito Isnar des-
tacou a importância 
deste recurso. “Há 
muito tempo os mora-
dores, agricultores e 
pecuaristas aguarda-
vam estas melhorias 
neste acesso. Tínha-
mos o conhecimento e 
por este motivo, nossa 

equipe liderada pelo 
engenheiro agrônomo 
Sylvio Judica elaborou 
o projeto para que pu-
déssemos apresentar 
ao vice-governador do 
estado de São Paulo, 
Rodrigo Garcia e soli-
citar sua intercessão. 
Hoje um dia de grande 
alegria, pois assinei o 
convênio e segundo 
a equipe técnica da 
Secretaria, neste mês 
inicia os trabalhos do 
Programa”, afirmou 
Isnar que agradeceu 
o governo do estado 
João Doria, o vice-
-governador Rodrigo 
Garcia e a Secretaria 
da Agricultura. 
A todo, são mais de 20 
propriedades contem-
pladas com o progra-
ma Melhor Caminho 
que busca o desenvol-
vimento da zona rural, 
simplificando a vida 
do agricultor ao favo-
recer o escoamento 
da produção agrope-
cuária, além de dimi-
nuir a erosão do solo 
e o assoreamento dos 
rios. Com o Programa, 
a trafegabilidade e a 

segurança nas estradas 
serão beneficiadas, in-
clusive o transporte de 
pacientes e dos alunos 
da rede municipal e 
estadual da educação.
O Secretário Itamar 
Borges ressaltou que o 
Melhor Caminho era 
uma reivindicação dos 
municípios. “O Melhor 
Caminho existe des-
de 1997. Em 21 anos 
atendeu 12 mil km de 
estradas rurais, apro-
ximadamente 500 km 
por ano. Agora, com 
o Novo Melhor Ca-
minho, atenderemos 
5.000 km de estradas 
rurais em apenas 1 
ano, o que é 10 ve-
zes mais, e tudo isso 
graças ao governador 
João Doria e ao vice-
-governador Rodrigo 
Garcia”, salienta Ita-
mar Borges. Por fim, o 
prefeito Isnar agrade-
ceu o apoio da Câmara 
de Vereadores e da sua 
equipe de servidores. 
“Estamos viajando 
constantemente para 
buscar verbas e convê-
nios para melhorar a 
vida dos moradores de 
Sarutaiá”, finaliza. 

Mais de 6 quilometros de estradas serão recuperadas
 - acesso Sarutaiá a Tejupá

Isnar, técnico da secretaria Antonio Soares, Sérgio e Sylvio

Prefeito Isnar assina o convênio com o programa Melhor Caminho para recuperar as estradas rurais de 

Sarutaiá  (ao lado). Acima Vice-prefeito Sérgio Ferrazzi, secretário da agricultura Itamar Borges e 
prefeito Isnar Freschi

Governador João Doria presente na cerimonia que ocorreu em São José do Rio Preto
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TIMBURI  ESTÁ ENTRE AS SEDES  DA COPA 
 REGIONAL DA UMMES CATEGORIA SUB 15

Folha de Piraju •16 de outubro de 2021 •  Notícias TIMBURI

Por Comunic
Editoria regional

A beleza e a estrutura 
do estádio Lúcio Mar-
tins Esteves em Tim-
buri é uma referência 
regional e tal atributo 
foi fundamental para 
que o município fosse 
escolhido pelo con-
sórcio da União dos 
Municípios da Média 
Sorocabana – UM-
MES, como uma das 
sedes da competição 
regional na categoria 

do sub-15. “Na manhã 
de quarta-feira (13) 
por volta das 9 horas, 
a bola voltou a rolar 
no tapete verde do 
estádio e depois de um 
ano e seis meses sem 
jogos devido a pande-
mia do novo coronaví-
rus. Quero agradecer 
a presença de todas as 
delegações e ao prefei-
to Silvinho Polo pelo 
apoio dado ao espor-
te”, disse o secretário 
Gustavo Rocha. 
O presidente do con-

sórcio UMMES, Mar-
co Pinheiro também 
esteve na abertura e 
fez questão de agrade-
cer a Prefeitura pela 
parceria e destacou a 
importância do espor-
te. “Estamos fazendo 
um retorno gradual de 
forma responsável das 
atividades esportivas 
e a UMMES depois 
de anos, organiza 
está competição para 
valorizar as categorias 
de base e incentivar o 
esporte, que é a maior 

ferramenta de inclu-
são social”, comentou.
O prefeito Silvio Polo 
ressaltou está rele-
vante iniciativa do 
consórcio UMMES, 
inclusive em escolher 
Timburi como uma 
das cidades sedes da 
competição. “Um dia 
de muita alegria para 
todos nós, pois sabe-
mos que as atividades 
esportivas de forma 
coletiva estava fazen-
do falta. Com o avan-
ço da vacinação e a 

diminuição dos casos 
de COVID-19, estamos 
conseguindo de for-
ma gradual e segura 
promover os even-
tos. Nosso município 
sempre foi referência 
nas competições de 
futebol de campo e 
pretendemos se Deus 
quiser no ano que vem 
organizar o campeo-
nato intermunicipal. 
Agradeço todos os 
dirigentes de equipes, 
jogadores e os nos-
sos colaboradores da 

Prefeitura”, afirmou o 
prefeito Silvinho. 
Na cerimônia de aber-
tura da copa, também 
estiveram presentes o 
vice-prefeito Ander-
son Solé, vereador Ru-
binho Lopes, assessor 
Marcos Ambiel, além 
dos técnicos dos times 
de São Pedro do Tur-
vo, Ribeirão do Sul, 
Timburi e Jacarezinho.
RESULTADOS

- São Pedro do Turvo 8 x 
0 Ribeirão do Sul
- Jacarezinho 2 x 0 SME 
Timburi

Times no momento da abertura ofi cial da competição em Timburi: qualidade do campo impressionou a todos

Secretário de esportes Gustavo Rocha, presidente da UMMES Marcos Pinheiro e prefeito Silvinho Polo. E ainda  Professores Nei Paiva, Gustavo Rocha, chefe de gabinete 

Marcos Ambiel e secretário de esportes de São Pedro do Turvo Giovanni.  Um dos momentos do evento  em que equipes da região se enfrentam

Prefeito Silvinho agradeceu a presença do presidente da UMMES e as delegações de esportes

SME de Timburi com o secretário Gustavo Rocha e o assessor Nei Paiva      Elenco de Ribeirão do Sul categoria sub 15

Time de São Pedro do Turvo  e Time de Jacarezinho
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Criação do Vale do Panema atrai 
atenção de lideranças regionais

Folha de Piraju • 16 de outubro de 2021• Vale do Panema

EDITORIA REGIONAL

A tarde da quinta-feira, 14 de 
outubro de 2021, certamen-
te entrará para a história do 
turismo em nossa região. O 
Centro de Convenções Ri-
chardson Louzada foi o palco 
do lançamento da Frente de 
Apoio a Criação da Área de 
Interesse Turístico Vale do 
Panema. 
O objetivo do encontro, foi  
apresentar aos representantes 
da população destas cidades , 
a importância e o significado 
da criação dessa área turística 
de relevância. A atual admi-
nistração de Piraju apoia, in-
centiva e acredita no turismo 
e na estruturação de uma re-
gião forte nessa área.

Já em  27 de agosto, dia do 
Rio Paranapanema, foi entre-
gue  em Piraju para o Deputa-
do Federal do Republicanos 
Marcos Pereira, um pedido de 
criação da Área Especial de 
Interesse Turístico “Vale do 
Panema”. No dia 14 de setem-
bro o Projeto foi protocolado 
na Câmara dos Deputados em 
Brasília onde está em tramita-
ção

A área denominada Vale do 

Panema,nome que homena-
geia o apelido adotado pelos 
moradores da região do rio 
Paranapanema, compreende 
10 cidades, sendo elas: Anga-
tuba,Arandu, Avaré,Cerquei-
ra César,Itaí,Itatinga,Para-
napanema,Piraju,Taquarituba 
e Tejupá. Os dados sobre essa 
região são impressionantes:

- Maior represa do estado de 
SP (Represas Jurumirim) co-
brindo uma área de 449 km2. 
Essa área sozinha é maior que 
452 dos 645 municípios do es-
tado de São Paulo
- O seu volume de água é 
quase 4 vezes maior que o da 
Baía de Guanabara no Rio de 
Janeiro
- A Jurumirim tem 1286 km 
de margem, o que corres-
ponde a mais que três vezes 
a extensão de praia do litoral 
paulista desde a divisa com 
o Rio de janeiro até a divisa 
com o Paraná. Está a 240 km 
do marco zero de São Paulo e 
banha 10 municípios paulis-
tas citados acima.

De acordo com a lei 6513/1977 
em seu Art.3°- Áreas de In-
teresse Turístico são trechos 
contínuos do território na-

cional, incluindo suas águas 
territoriais, a serem preserva-
dos e valorizados no sentido 
cultural e natural, e destina-
dos a realização de planos e 
projetos de desenvolvimento 
turístico.

Uma das vantagens de fazer 
parte de uma área de inte-
resse turístico é poder plei-
tear recursos federais com 
a finalidade de elaboração e 
execução de planos e progra-
mas para o desenvolvimento 
turístico desta área.

O evento foi conduzido pelo 
Diretor Administrativo Paulo 
Sara e contou também com 
as participações da Diretora 
de Turismo de Piraju Malu 
Freitas, da Diretora de Plane-
jamento de Paranapanema 
Aline Silva de Oliveira e da 
Assessora do Deputado Fe-
deral Marcos Pereira, Erica 
Alves que foram as idealiza-
doras do projeto. O prefeito 
José Maria Costa, esteve re-
presentado pelo vice Carlos 
Camargo Lima, que falou na 
abertura sobre a importância 
da criação da área de inte-
resse turístico para a nossa 
região.

fotos Comunicação PMP

14 de outubro marcou encontro para tratar do turismo regional

TODA SEXTA
DAS 15 ÀS 22


