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Prefeitura já começou a punir
quem descumprir novo decreto

Apesar de setores abrirem até 23 horas desde sexta dia 9, já houve multa para aglomeração - PÁG 10

ENEL começa esclarecer
população sobre obras
do vertedouro e da ponte
Em Timburi troque
5 litros de óleo usado
por 1 litro de óleo novo

PÁGINA 3

PÁG 9
Ponte Barragem de Piraju faz parte da vida, turismo e história dos moradores da cidade e da região

Quinta (15)tem vacina 1ª dose de 35 e 36
e 2ª dose Astrazenica para 63 a 67 págA2•
•Segurança busca convênio para suprir falta de funcionários no setor PÁG 2

N. Sra. de Garabandal

Rodizio todo domingo
das 19 às 21 h 30

PÁGINA 10

Memória traz foto de turminha que
hoje está na faixa dos 60 PÁGINA 10

Todo dia
salão
aberto das
18 às
21h30

Quinta : nas pizzas fora
da promoção você paga
8 e leva 10 pedaços
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Seccional visita prefeito e falam de
convênio e futuro delegado titular
O prefeito da estância Zé
Maria recebeu em seu
gabinete, na tarde da

quarta feira, 7, o delegado titular da Delegacia
Seccional de Avaré Dr.

Rubens César Garcia
Jorge. Participaram do
encontro o vereador

Policial Paulinho e o
Diretor Administrativo
Paulo Sara.
A visita do delegado
seccional ao prefeito foi
de cortesia, quando além
de se apresentar e trocar
idéias sobre assuntos
gerais, foi tratado da
segurança pública em
Piraju, com a análise das
estatísticas da criminalidade na cidade.
Dr. Rubens assim como
a atual gestão municipal
demonstram preocupação especialmente com
a redução do quadro de
funcionários das delegacias locais, por motivo
de aposentadoria de
vários servidores que
devem deixar o trabalho
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nos próximos meses e
assim Dr. Rubens solicitou ao prefeito a celebração de convênio para a
cessão de funcionários
municipais para a Polícia
Civil.
Outro assunto tratado
foi a nomeação de um
delegado titular para
atuar em Piraju, que está
sendo atendido por delegados substitutos desde
o falecimento dos delegados Dr. Antonio Carlos
e Dr. Alberto.
Ao final da reunião a
parceria entre prefeitura
e polícia civil ao que parece saiu fortalecida, e o
convênio deverá ser feito
com objetivo de atender
a demanda da comuni-

dade.
Outro tema foi a questão
de que se espera para
breve um delegado titular paras as Delelgacias
do município, que deverá ser em agosto.
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CÁMARA MUNICIPAL DE SARUTAIÁ

Praça Adolfo Ramos da Silva, 51 — Tel- Fax ( 014) 387-1161- CEP:18.840-000
CNPJ nº49.886.195/0001-08 Sarutaiá — Estado de São Paulo

Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Piraju

DECRETO LEGISLATIVO Nº 02/2021.

Dispõe sobre a concessão de Título de Cidadão.

JESSÉ APARECIDO LISBOA, Presidente da Câmara
Municipal de Sarutaiá, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais,
faz saber que foi aprovado e ele promulga o seguinte DECRETOLEGISLATIVO:

PIRAJU - S.P.

(SÉDE PRÓPRIA) Reconhecido pelo M.T.P.S. em 17/07/1965
CNPJ 54.699.269/0001-37 – I.E. Isento
Base Territorial: Municípios PIRAJU - SARUTAIÁ - TIMBURI - TEJUPÁ e ÓLEO
Av. Francisco Alves de Almeida, 216 - Fone (014) 3351-1456 - CEP 18800-000 - PIRAJU – SP
e-mail: strpiraju@hotmail.com

Artigo lº: Fica Concedido o Título de Cidadão Sarutaiense ao
Senhor Flávio Augusto Ayres Amary, Secretário de Estado de Habitação do
Estado de São Paulo, pelos relevantes serviços prestados ao nosso município.
Artigo 2º: Este decreto legislativo entrará em vigor na data de

sua publicação.

Câmara Municipal de Sarutaia
Em 01 de julho de 2021.

M, 4—
JESSÉ APARECIDO LISBOA
Presidente
Publicado e

gistrado na Secretaria da Câmara Municipal na data supra.

Oficial L'eg slativo

Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Piraju – Eleições Sindicais – Aviso Resumido – Será
realizada eleição sindical no dia 22 de setembro de 2021, no período das 09h00min (nove) às
16h00min (dezesseis), na sede desta entidade, sito à Avenida Francisco Alves de Almeida, nº
216, Centro, cidade de Piraju/SP e se necessário Urnas itinerantes que percorrerão a base
territorial da entidade, para renovação da Diretoria, Conselho Fiscal e Delegados
Representantes Federativos, com seus respectivos suplentes, devendo o Registro de Chapas
ser apresentado à Secretaria, no horário das 08h00min (oito) às 11h00min (onze) e das
13h00min (treze) às 17h00min (dezessete), no período de 15 (quinze) dias a contar da
publicação deste Aviso. O edital de convocação das eleições se encontra afixado na sede do
Sindicato. Piraju, 10 de julho - Aparecida Marthos Favaro Pozza – Presidente.
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ENEL começa a explicar à população sobre
vertedouro e obras na ponte/barragem
Melhorias na infraestrutura da Ponte Engenheiro
Nelson Godoy Pereira começam no último trimestre deste ano
Novo mirante permitirá visualização mais completa e aproximada da cascata
Intervenções
na usina já
atingiram
30% do seu
cronograma
total, entre
ações de
planejamento
e execução
No dia do aniversário da Estância
Turística de Piraju a Enel Green
Power anuncia
que as obras de
ampliação da capacidade de vazão
do vertedouro da
Usina Hidrelétrica
de Paranapanema,
iniciadas em dezembro de 2020
em Piraju, seguem o
calendário previsto
e já atingiram 30%
do seu cronograma
total. entre ações
de planejamento e
execução.
Até o momento,

as intervenções se
concentraram principalmente no vertedouro controlado,
que é a estrutura
principal do projeto, e a previsão
é de que todas as
atividades estejam
concluídas até o
primeiro trimestre de 2022. Com a
construção de um
vertedouro auxiliar, será ampliada a
capacidade de escoamento da água que
chega à usina.
Patrimônio da Enel
Green Power desde 2016, a Usina
Hidrelétrica de
Paranapanema está
recebendo intervenções que têm
como objetivo ampliar ainda mais a
segurança da barragem.
Importante ressaltar que realizada
para atender a normas regulatórias,
a intervenção não
prevê a instalação

de novas turbinas
para aumento da
capacidade de geração de energia elétrica. A Enel Green
Power fará também
intervenções na
ponte Engenheiro Nelson Godoy
Pereira, conforme
Termo de Cooperação Técnica firmado com a Prefeitura
de Piraju.

de 2020 balizam o
trabalho que está
sendo executado
atualmente.
“É importante que
os moradores de
Piraju saibam que a
barragem da usina
e a ponte estão em
excelentes condições estruturais e
não oferecem riscos
de segurança à população”, ressalta
Fábio Destefani,
“Desde o início da
diretor de Operação
concessão da usina & Manutenção das
de Paranapanema
usinas hidrelétripela EGP, a empresa cas da Enel Green
vem desenvolvendo Power no Brasil.
um trabalho técModernização
nico minucioso de
engenharia reversa da ponte
para a avaliação de
e construção
segurança das esde novo
truturas da usina,
mirante
que foi construída
na década de 20,
Como parte das inbem como da ponte
tervenções realizasobre a barragem,
das pela Enel Green
tendo como base os
Power, a ponte Engecritérios atuais de
nheiro Nelson Godoy
engenharia”.
Pereira vai passar
Os estudos técnipor melhorias de
cos realizados pela
infraestrutura, como a
Enel até janeiro

recuperação do pavimento e das juntas de
dilatação, reforço da
iluminação e do gradil, além da instalação
de uma passarela para
ampliar a acessibilidade de pedestres.
A empresa também
vai instalar um novo
mirante na região,
que substituirá o atual
mirante para permitir
aos visitantes do ponto de observação uma
vista cênica completa
e mais aproximada da
cascata. O novo mirante terá mais áreas
de transparência,
facilitando a visibilidade de cadeirantes, e
ganhará uma passarela
de acesso.
As intervenções na
ponte e a transfe-

rência do mirante
acontecerão no último trimestre deste
ano, paralelamente às
obras do vertedouro.
A Enel Green Power
está trabalhando em
um calendário de intervenções que causem o mínimo impacto possível no fluxo de
pedestres e automóveis enquanto as obras
na ponte estiverem
em curso. Mantendo
seu compromisso
com a transparência, a
empresa vai comunicar os detalhes sobre
os trabalhos a serem
executados na ponte
antes do início das
obras, mantendo as
autoridades e toda a
população informadas.

Folha de Piraju | NOTÍCIAS

10 A 13 DE DE JULHO DE 2021

EDITAL
O Oficial do Registro de Imóveis e Anexos de Ipaussu-SP faz saber que, na
forma do previsto no artigo 23, II e § 2º, da Lei 6.766/79, a Loteadora Jardim Alto da Boa
Vista Bernardino de Campos SPE LTDA, pessoa jurídica de direito privado, com sede e
domicílio fiscal na Av. Major Novaes, nº 309, sala 4, Centro, Jaboticabal (SP, inscrita no
CNPJ/MF sob nº 30.914.001/0001-02, depositou nesta Unidade de Serviço requerimento
e documentação solicitando o CANCELAMENTO do registro do loteamento urbano
residencial/comercial denominado “PROFESSORA MARIA CECÍLIA CESAR PAPIN”,
registrado sob nº 6, na matrícula nº 6.935, desta Serventia.
Desta forma, com fulcro no dispositivo de lei acima mencionado, fica com
esta publicação iniciado o prazo legal para oferecimento de impugnações ao pedido
de CANCELAMENTO.
Decorridos trinta (30) dias da última publicação deste edital, sem a
apresentação de impugnação, será procedido o cancelamento solicitado, desde que
cumpridas as demais exigências legais.
Ipaussu-SP, 13 de julho de 2021

Márcio Gandini Caldeira
Oficial
Desenho a que se refere o artigo 19 da Lei 6.766/79
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Quem recolhe nosso lixo ?
À noitinha recebemos
aqui na Folha
uma foto e uma
reclamação. Aí
contemplando a cena
pensamos: vamos
valorizar o trabalho
dos
funcionários da
limpeza pública em
vez de só criticar.
Reclamação de que
os garis colocam (o
termo foi amontoam)
lixo no meio da rua
para pegar depois. A
reclamação foi de um
motorista que reside
em outro bairro, mas
precisou trafegar por
aquele local.
Vemos isso acontecer
em alguns pontos da
cidade, porém há que
se ter compreensão
de que o trabalho
dos funcionários da
limpeza pública é
bastante insalubre
e que essa talvez
seja a forma que
encontraram de
agilizar o serviço.
Talvez deixar numa
esquina seria mais
adequado, como
fazem em outras
áreas da cidade. Mas
não vamos criticar
o trabalho, de quem
em tempos de
pandemia tem atuado
nos bastidores sem
trégua, e com muita
organização e boa
vontade.
Nós, muitas vezes,
mal separamos
o nosso lixo, só
colocamos os sacos
no portão, na lixeira

ou na rua e não
pensamos mais no
assunto. Enquanto
eles trabalham para
nós nesses dias frios
estamos sossegados
e confortáveis dentro
de nossas residências.
Vamos fazer um
exercício e imaginar
quem são essas
pessoas anônimas que
chegam e levam nosso
lixo ? Incansáveis,
trabalhando em
horários adversos,
que tal lembrar que
eles têm família
como todos nós,
ganham menos do
que merecem porque
é inegável vivemos
numa sociedade
desigual, e então
seguir dando um
desconto nas críticas
sem querer tudo
perfeito ?
Com certeza
esses valorosos
profissionais acharão
um local fora do meio
da rua para colocar
os pacotes do “nosso
lixo” das outras vezes
e vai ficar tudo bem.
Vamos ser mais
tolerantes com quem
nos serve dignamente
diariamente mesmo
na pandemia.
Queremos ser felizes,
nos livrar do lixo e
eles, fazendo esse
serviço que muitos
enxergam com
descaso e indiferença,
exatamente como
todos, também
querem ser felizes.
O dualismo de eles

5

10 a 13 de julho de 2021

e nós só existe na
humanidade que
prega a divisão.
Vamos aspirar que
esses trabalhadores
possam prestar
seu serviço com
tranquilidade, não
vamos exigir deles
o que quase nunca
exigimos de nós e
dos mais próximos, e
valorizar esse pessoal
que batalha tanto
para ganhar seu pão.
Ouvi esta semana

por

uma prece que
terminava dizendo
assim: “que eu possa
ser um navio para
aqueles que têm
oceanos a cruzar, uma
ponte para os que têm
rios para atravessar, e
um servo para todos
que precisam”.
Vou transcrevêla aqui para vocês
no trecho que me
enviaram e foi
composta no século

Maria Ângela (Laka)

VIII por Shantideva:
“que eu me torne em
todos os momentos,
agora e para sempre
um protetor para os
sem proteção. Um
guia para aqueles
que perderam o seu
caminho, um navio
para os que têm
oceanos a cruzar, uma
ponte para os que
têm rios a atravessar,
um santuário para
aqueles em perigo,
uma lâmpada para
aqueles sem luz,
um lugar de refúgio
para aqueles que
não têm abrigo e um
servo para todos que
precisam.”

menos reativos.
Todos nós
individualmente e
coletivamente. Já
não bastam as tantas
mortes e situações
de intolerância que
temos testemunhado
por parte de quem
deveria ser exemplo.
O caso dos servidores
da limpeza pública
nos ajuda a refletir
sobre como
podemos começar
uma mudança
revolucionária
na nossa cidade a
partir de pequenas
reações, liberando
nossa mente e
evitando picuinhas
desnecessárias por
E nos parece que oito tão pouco.
séculos antes, Jesus
Essa lição de casa
de Nazaré, pregava a
fica aqui para todos,
tolerância e tratava a
incluindo a mim,
todos com bondade e principalmente.
compaixão.
Não será fácil, mas
Tudo isso para dizer
é possível começar
que estamos hoje
imediatamente,
sendo chamados a
com boa vontade e
uma comunicação não motivação correta.
violenta e a sermos
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Um lugar para destacar a elegância, gentileza e
alegria de tantos momentos da vida em comunidade.
Este material tem o Apoio Cultural da Folha de Piraju

sociedade

Seja bem vindo ao Iate Clube !
IATE CLUBE PIRAJU COMEÇA RETOMADA DE ATIVIDADES
PRESENCIAIS DE ACORDO COM PLANO SP
Iate Clube comemora
retomada de
algumas atividades
presenciais
dentro dos
protocolos do Plano
SP e do decreto
municipal.
Desde o início
da pandemia os
associados dos clubes
em geral sentiram de
perto a paralização
das práticas de lazer.
O Iate Clube é um
lugar amplo e ao ar
livre na maioria de
seus espaços e apesar
de reiniciar algumas
atividades como as
aulas do Baiano e
da professora Faby
e a academia (hoje
terceirizada) já estar
em funcionamento
ainda é preciso estar
atento ao bom senso
de não se expor a
aglomerações.
Mantendo aferição
de temperatura,
exigência de
máscara, álcool em
gel e monitoramento
o Iate Clube tem
atividades que
podem ser praticadas
ao ar livre e que
promovem saúde
física e mental.
“Há uma coerência
e um equilíbrio
nessa retomada para
o próprio bem da
comunidade”.
Assim, após tantos
momentos o clube
retoma práticas de

lazer com algumas
cautelas e público
controlado (sem
aglomerações)
em áreas como o
parque infantil,
quadras esportivas,
tênis, campo de
futebol, áreas das
churrasqueiras,
trampolim, rampa,
locais ao ar livre em
que o associado pode
chegar e apreciar
uma das mais belas
paisagens naturais: o
rio Paranapanema.
Nesse período de
inverno em Piraju
começou o que se
chama de baixa
temporada, em que
o frio já se iniciou,
e que significaria
uma frequência
mais reduzida do
clube, porém com a
reabertura proposta
no Plano SP as
pessoas procuram
por ambientes
abertos, e o Iate é
um clube de campo
ideal para esse lazer
saudável, mesmo
nessa fase.
Piscinas continuam
sem funcionar por
determinação dos
protocolos desde
março de 2020
esperando-se que
estejam abertas
num momento mais
oportuno em que
possamos estar todos
vacinados e sem
riscos. Mesmo assim
neste momento o

Iate Clube oferece
o melhor lazer
natural da cidade
com toda segurança.
Um ambiente de
amizade, auspicioso,
acolhedor em
que famílias e a
comunidade local
e regional podem
desfrutar de um
clima de liberdade,
tranquilidade e
conforto ao ar livre.
A Secretaria do
clube está aberta nos
horários das 9 às 18 e
os associados, mesmo
com manutenções
atrasadas podem
procurar o setor para
colocar em dia com
parcelamentos.
Estamos todos
unidos nessa hora,
torcendo para que
possamos superar
tudo isso e juntos
vamos enfrentar
esses momentos.
Confiantes de que
tudo vai passar, mas
que ainda é preciso
cautela porque todos
perdemos pessoas
queridas.
Assim com muito
carinho, otimismo
e segurança o Iate
espera por vocês.
Os eventos sociais
ainda prosseguem
suspensos. A
diretoria agradece
o quadro de
funcionários que
vem realizando com
grande empenho a
manutenção de toda
a área.

Com menos de 3 reais por dia uma família
de até 4 pessoas tem acesso ao Iate
Clube Piraju que oferece lazer natural na
beira do rio Paranapanema. Uma familia
com quatro pessoas paga menos de R$
1,00 por pessoa por dia para utilizar
as dependências do Iate Clube Piraju. No
momento atividades presenciais
começam ser retomadas com cautela.
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Livro obrigatório sobre o maior
território escravista
do hemisfério ocidental
Super indicado para nossos leitores
e biografias
sobre o tema são
raras. Passado
escravocrata
manteve os negros
na pobreza no Brasil,
e requer
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Irmãos se despedem de
Luiz Carlos Sanches
Meu irmão, meu amor! O que dizer? Sinceramente não
sei...que tristeza você ir embora assim, que falta você já
está fazendo ...que saudades já estamos sentindo de você,
me lembro da sua calma, do seu carinho, do seu amor!!!
Vc ir embora assim e nos deixar esse vazio dentro do
peito não estava combinado....Mas tenho certeza que o
nosso Deus está muito feliz com sua alegria aí no Céu..
sorrindo com os Anjos...Te amaremos para sempre meu
anjo! Até breve meu amor...
Seus irmãos, Suely, Noeli, Alzira, Márcia, Luciane, Eder,
Kleber Evandro e sua esposa Kelly!
•Luiz Carlos Sanches era Pastor evangélico, diretor
da Casa Kairós em Ipaussu onde entre os internos
também pessoas de Piraju

Do
autor dos best-sellers
1808, 1822 e 1889
As raízes do Brasil
com o corpo na
América e a alma na
África

assunto
é tão importante
e tão definidor da
nossa identidade
Maior território
nacional quanto
escravista do
a escravidão.
hemisfério
Conhecê-lo ajuda
ocidental, o Brasil
a explicar o que
recebeu cerca de 5
fomos no passado,
milhões de cativos
o que somos hoje
africanos, 40%
e também o que
do total de 12,5
seremos daqui para
milhões embarcados a frente. Em um
para a América ao
texto impactante
longo de três séculos e rigorosamente
e meio. Como
documentado,
resultado, o país
Laurentino Gomes
tem hoje a maior
lança o primeiro
população negra
volume de sua
do planeta, com
nova trilogia,
exceção apenas da
resultado de 6 anos
Nigéria. Foi também, de pesquisas, que
entre os países do
incluíram viagens
Novo Mundo, o que por 12 países e 3
mais tempo resistiu continentes.
a acabar com o
tráfico de pessoas e
Ao Jornal El País em
o último a abolir o
2019 Laurentino
cativeiro, por meio
Gomes disse que
da Lei Áurea de
“Infelizmente,
1888 e quatro anos
a história da
depois de Porto Rico escravidão é contada
e dois depois de
por pessoas brancas”
Cuba.
E o jornalista diz
Nenhum outro
que “depoimentos

segunda
abolição”, defendeu.
Para o autor que
está no segundo
volume da trilogia:
“Os países que
utilizaram mão de
obra escrava deviam
pedir perdão.É
uma questão de
honestidade, algo
simbólico, porque foi
um massacre, uma
tragédia humanitária
de grandes
proporções. Agora,
tenho dúvida se
seria possível pagar
essa dívida. Hoje,
na África, há uma
elite que é herdeira
militar beneficiada
pelo tráfico de
escravos, aliado
aos europeus. O rei
Ashanti, em Gana,
era fornecedor de
cativos para ingleses
e holandeses.
Quem vai indenizar
quem?”, questionou
ele ao El País.
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Em Piraju
Efetividade da Coronavac comprovada
no New England Journal of Medicine
Entrevista do Prof. Dr. Alexandre Naime Barbosa, Chefe
da Infectologia da UNESP ao
Estadão e ao Portal UOL em
07/Jul/2021
“É um artigo robusto, publicado na revista mais conceituada
do mundo. Os resultados falam
por si. A Coronavac tem um
excelente desempenho naquilo
que mais importa que é salvar
vidas”, diz o médico infectologista e Professor da Unesp
Alexandre Naime Barbosa .
“É um resultado sólido que
contraria as fakenews dos
‘antivaciners’ mostrando que
toda vacina conta e impulsiona a necessidade de reforçar a
vacinação.”
“É provavelmente a vacina que
mais salvou vidas no Brasil. Ela
vai ficar para sempre na história como a vacina que salvou
milhares, se não milhões de
vidas no Brasil”

POSTAGEM DA UOL E ESTADÃO
REPLICADA PELO
DEPARTAMENTO DE
SAÚDE DE PIRAJU

TODOS
RT- PCR E RÁPIDOS SOROLÓGICO E AG-ANTÍGENO
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TIMBURI

Conjunto Habitacional Maria Ferreira

Representantes do setor de obras da
CDHU se reúnem com mutuários
Dando sequência no
trabalho técnico social
de pós-ocupação que
vem sendo realizado
em parceria com a
CDHU e Prefeitura
de Timburi, foi realizada na última quarta-feira (7) no Centro
de Convenções, uma
reunião com os mutuários. O prefeito Silvio
Polo acompanhou a
explanação do técnico
Silvio Luiz Barbieri
da CDHU que conversou com os mutuários
sobre os procedimentos que devem ser
adotados, quando é
constatado algum pro-

blema na estrutura do
imóvel, no Conjunto
Habitacional Timburi
F - Maria Prudêncio
D´Oliveira (Maria
Ferreira). “A oficina
Conhecendo a Moradia
tem a função de esclarecer e orientar os moradores do novo Conjunto Habitacional,
no tocante as dúvidas
quanto à estrutura das
casas e as respectivas
garantias”, salientou
Barbieri.
O prefeito Silvio Polo
agradeceu a equipe técnica do setor
de obras e social da

CDHU, pelos esclarecimentos passados aos
moradores, bem como
as garantias das 84
casas populares, entregues neste primeiro semestre de 2021,
pelo atual prefeito. “O
Conjunto ficou muito
bonito e bem localizado, a prefeitura providenciou a ligação do
sistema de iluminação
pública no local, ainda
fizemos recentemente
o pavimento asfáltico
ligando os Conjuntos
Habitacionais e pretendemos ainda executar outras benfeitorias,
para proporcionar

mais segurança e acessibilidade urbana aos
moradores”, afirmou.
Em Timburi a assistente social – Angela
da Silva desenvol-

ve um trabalho de
acompanhamento e
orientação de pós-ocupação com as famílias
contempladas com as
moradias. A próxima
reunião esta prevista

para o mês de agosto
com representantes da
Secretaria Municipal
do Meio Ambiente do
município.
Fonte: COMUNIC

Silvinho acompanha obras de acessibilidade na
Creche Escola que será entregue este mês
Nesta semana o prefeito
de Timburi, Silvio Polo
esteve acompanhando os
trabalhos dos servidores da
Prefeitura na área externa
da Creche Escola. De acordo com a administração
está previsto para este mês
de julho a inauguração do
prédio.
Porém a municipalidade aguarda a agenda do
vice-governador Rodrigo
Garcia que já sinalizou
através de sua assessoria
ao prefeito que virá para
cidade. “Recebemos a
informação que há uma
previsão para inauguração
no dia 16 de julho, foi o
que o cerimonial do governador nos passou. Estamos
aproveitando este período

para executar algumas benfeitorias
na área externa do
prédio. Fizemos o
calçamento, muros
e fazemos fazer jardinagem ao lado da
entrada da escola,
para deixar o local
mais bonito”, disse
o prefeito.
É oportuno salientar que o prefeito
Silvinho desde o
início do mandato
oficiou a empresa
responsável pelas
obras, para fazer
algumas adequações e melhorias no
prédio. Foi constatado problemas
no piso e depois do

Prefeito Silvinho na área interna da nova Creche Escola

apontamento do Executivo, foram feitas as devidas melhorias. Neste ano
também foram montados
os mobiliários das salas
de aulas e toda parte de
recreação, para acolher
os menores na Unidade
Escolar. “Esperamos que
no segundo semestre
com o controle da pandemia da covid-19, possamos retomar as aulas presenciais e acolher nossas
crianças neste espaço,
que possibilitará mais
acessibilidade, comodidade e segurança aos
menores e servidores”,
conclui Silvinho Polo que
fez questão de agradecer
o apoio dos vereadores
de Timburi.
Fonte: COMUNIC

Folha de Piraju | guia
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Prefeitura multou em R$ 4 mil estabelecimento
que promovia aglomeração e fiscalização será intensificada
Veja o edital publicado na semana
passada (abaixo) que fala em multas
para quem não respeitar o distanciamento e promover aglomeração.
Quanto às casas noturnas, as baladas
estão suspensas, e embora a música
ao vivo seja permitida os estabelecimentos devem se precaver caso os
seus clientes estejam sem máscara e
não mantenham distanciamento. O
ideal é colocar o público em mesas
com um espaço umas das outras.
Neste fim de semana um estabelecimento foi multado em R$ 4 mil. Esse
valor de multa já havia sido aplicado
numa outra casa em Piraju. Segundo
a fiscalização antes da reabertura

estendida até as 23 horas pelo último
decreto que segue o Plano SP, uma
casa foi multada por estar funcionando alguns minutos após as 21 horas,
que era o horário limite para fechar.
Desta vez a multa ocorreu por conta
de falta de máscaras e de distanciamento.
Na verdade apesar da reabertura
gradual as casas devem primar por
seguir os protocolos que estão estabelecidos porque a COVID 19 ainda
vem matando muita gente. Como
disse o jornalista Cristiano Amorim,
o momento requer atitudes responsáveis.

Município da Estância Turística de Piraju

Município da Estância Turística de Piraju
DECRETO N. 6.339/2021

Art. 9º - Fica determinado o fechamento do Centro de Fomentos
Turístico, Agropecuário e Industrial “Prefeito Cláudio Dardes” (RECINTO DA FECAPI), sendo
expressamente proibido o acesso e permanência de veículos no interior do recinto às
sextas-feiras, a partir das 18h, e aos sábados e domingos, a partir das 10h.
Art. 10 - O cumprimento do disposto neste Decreto ficará a cargo da
fiscalização conjunta do Setor de Fiscalização da Prefeitura, da Vigilância Sanitária e da Polícia
Militar do Estado de São Paulo.

Dispõe sobre a adoção de medidas
emergenciais, de caráter temporário e
excepcional na Estância Turística de Piraju,
que estende a medida de quarentena de que
trata o Decreto Estadual nº 64.881, de 22 de
Março de 2020, destinadas ao enfrentamento
da pandemia de COVID-19, e dá providências
correlatas.
O PREFEITO MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PIRAJU,
Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais,
Considerando a necessidade da adoção de medidas emergenciais, de
caráter temporário e excepcional na Estância Turística de Piraju, que estende a medida de
quarentena de que trata o Decreto Estadual nº 64.881, de 22 de Março de 2020, destinadas ao
enfrentamento da pandemia de COVID-19;
D E C R E T A:
Art. 1º – Ficam estendidas as medidas transitórias, de caráter
excepcional, em todo o território da Estância Turística de Piraju, com o objetivo imediato de
conter a transmissão e disseminação da COVID-19, até 31 de Julho de 2021.
Art. 2º - Fica excepcionalmente autorizada, em todo território da Estância
Turística de Piraju, a retomada gradual do atendimento presencial ao público, nos
estabelecimentos comerciais e prestadores de serviços e atividades essenciais e não
essenciais.

Art. 11 - A inobservância das medidas previstas neste Decreto sujeitará
o infrator ao pagamento de multa, no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), no caso de
pessoa física, e de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), no caso de pessoa jurídica, bem como
o fechamento imediato e embargo do estabelecimento por 03 (três) dias, conforme disposto
no artigo nº 483, inciso II, da Lei Municipal nº 722, de 31/12/1970, sem prejuízo das sanções
administrativas e penais previstas na legislação em vigor, atendo-se que todos os relatórios de
fiscalização deverão continuar sendo encaminhados para conhecimento do Ministério Público,
para providências que entender necessárias.
§ 1º - Em caso de reincidência, as multas previstas no caput deste artigo
serão aplicadas com acréscimo de 50% e assim sucessivamente.
§ 2º - Caberá a interposição de recurso às penalidades aplicadas, no
prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, contados a partir do recebimento do auto de infração.
Art. 12 – A descrição minuciosa das atividades, cujo funcionamento está
ou não permitido nesta fase de transição, encontram-se elencadas no Plano São Paulo,
disponível para consulta no site https://www.saopaulo.sp.gov.br/planosp/, nos termos do que
preconiza o Decreto Estadual nº 64.881, de 22 de março de 2020, que decreta quarentena no
Estado de São Paulo, no contexto da pandemia da COVID-19 (NOVO CORONAVÍRUS).
Art. 13 - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições constantes do Decreto n. 6.332, de 30 de Junho de 2021.
PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA
DE PIRAJU, EM 08 DE JULHO DE 2021.

Parágrafo único - A retomada de que trata o "caput" deste artigo
observará:
1. O disposto no Anexo I deste Decreto;
2. A vedação de aglomerações;
3. A recomendação de que as atividades administrativas internas em
estabelecimentos comerciais e prestadores de serviços não essenciais sejam realizadas de
modo remoto;
4. O uso obrigatório de máscaras em vias públicas e nos locais
estabelecidos neste Decreto;
Art. 3º - Fica estabelecido e mantido o "TOQUE DE RECOLHER" diário
no Município da Estância Turística de Piraju - SP, das 23h às 6h, devendo ser obedecidas as
seguintes determinações:
I – o fechamento das praças e locais públicos;
II – a limitação de tráfego e proibição de estacionamento nas vias
públicas utilizadas para aglomeração e concentração de pessoas;
III – o fechamento do comércio em geral, ficando autorizado o
atendimento somente pelo sistema Pegue e Leve, até às 23h, e Delivery de alimentos e
medicamentos, até às 24h;

JOSÉ MARIA COSTA
PREFEITO MUNICIPAL
Publicado no Departamento de Administração, na data supra.

PAULO DONIZETTI SARA
DIRETOR ADMINISTRATIVO

Município da Estância Turística de Piraju
ANEXO I A QUE SE REFERE O ARTIGO 2º
DO DECRETO N° 6.339/2021
MEDIDAS TRANSITÓRIAS

Município da Estância Turística de Piraju
Parágrafo único – Excetuam-se das interrupções e suspensões
dispostas no caput deste artigo os postos de combustíveis, apenas e tão somente para
abastecimento em bomba, farmácias, hospitais, clínicas e laboratórios.
Art. 4º - As atividades essenciais e não essenciais deverão obedecer
as seguintes regras básicas:
I – fornecimento de álcool gel para funcionários e clientes nas entradas
e saídas dos estabelecimentos;
II – manter distanciamento mínimo de 2 metros entre as pessoas, se
possível com demarcação de espaço;
III – obrigar o uso de máscaras tanto por funcionários como clientes;
IV – fica proibido o funcionamento de sistemas de ar condicionado nos
recintos;
V – manter as dependências do estabelecimento de forma mais arejada
possível;
VI – sempre que possível, determinar um local distinto de entrada e saída
para clientes;
VII – cumprir programa de limpeza implementado no interior do
estabelecimento, de forma que todos os equipamentos, utensílios, superfícies e instalações
sejam higienizados durante todo o seu horário de funcionamento;
VIII – fica autorizada a entrada de apenas 01 (uma) pessoa por família
nos supermercados e nos estabelecimentos comerciais cujas atividades são consideradas
essenciais, excetuando-se os estabelecimentos de saúde;
IX – fica proibida a entrada de menores de 12 (doze) anos nos
supermercados e nos estabelecimentos comercias cujas atividades são consideradas
essenciais, excetuando-se os estabelecimentos de saúde;
X – aferir, obrigatoriamente, a temperatura dos clientes nos
supermercados;
Art. 5º - Fica autorizada a realização de feiras livres para
comercialização de produtos hortifrutigranjeiros e a comercialização de alimentos preparados
no local, tais como: espetinhos, churros, pastéis, caldo de cana, pizzas, bolos, salgados e
congêneres, respeitando-se o espaçamento obrigatório de 1,5 metros entre as barracas a serem
instaladas pelos feirantes, cujas atividades se encerrarão às 22hs , em atendimento ao Toque
de Recolher, disposto no artigo 3º.
Art. 6º - Ficam suspensas as atividades dos serviços de convivência e
fortalecimento de vínculos da rede pública e privada no município da Estância Turística de
Piraju - SP, até o dia 16 de Julho de 2021.
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ATÉ 31 DE JULHO

ATÉ 31 DE JULHO

ATIVIDADES COMERCIAIS
Atendimento presencial
Horário: Das 06h às 23h

RESTAURANTES E SIMILARES
Consumo no local
Horário: Das 06h às 23h

ATIVIDADES RELIGIOSAS
Atividades presenciais individuais e
coletivas com restrições até às 23h

BARES
Consumo no local
Horário: Das 06h às 23h

SUPERMERCADOS
Atendimento presencial
Horário: Das 06h às 23h

MERCEARIAS/MINIMERCADOS E
SIMILARES
Atendimento presencial
Horário: Das 06h às 23h

LOJAS DE CONVENIÊNCIA
LOCALIZADAS EM POSTOS DE
COMBUSTÍVEIS
Consumo no local
Horário: Das 06h às 23h

OBSERVAÇÃO:
OS
ESTABELECIMENTOS
MENCIONADOS
ACIMA
DEVERÃO FUNCIONAR COM
ATÉ
60%
DE
SUA
CAPACIDADE
DE
OCUPAÇÃO OU ESPAÇO DE
ACESSO AO PÚBLICO, COM
RIGOROSA OBSERVÂNCIA
DOS
PROTOCOLOS
SANITÁRIOS
DE
BIOSSEGURANÇA.
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SALÃO DE BELEZA E BARBEARIA
Atendimento presencial
Horário: Das 06h às 23h
ATIVIDADES CULTURAIS
Atendimento presencial
Horário: Das 06h às 23h
ACADEMIAS
Atendimento presencial
Horário: Das 06h às 23h

Art. 7º – Ficam suspensas, de forma provisória, as aulas presenciais na
rede pública municipal, até 19 de Julho de 2021, obedecidas as seguintes regras:
I - fica estabelecido o sistema remoto de aulas e atividades escolares na
rede pública da municipalidade;
II - para o ensino remoto deverão ser utilizados todos os recursos
disponíveis desde materiais impressos, livros didáticos que serão entregues as famílias
respeitando os protocolos sanitários, e/ou suportes com tecnologias de informação e
comunicação remota;
III – fica autorizado o sistema home office de trabalho para os
professores;
Art. 8º – Ficam suspensas, de forma provisória, as aulas presenciais
na rede pública estadual e rede particular, até 16 de Julho de 2021.

Praça Ataliba Leonel n. 173, Centro, Piraju/SP – CEP 18800-020 – Fone: (14) 3305-9000
www.estanciadepiraju.sp.gov.br

Praça Ataliba Leonel n. 173, Centro, Piraju/SP – CEP 18800-020 – Fone: (14) 3305-9000
2
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Memória

Arquivo pessoal de
Yara Alampe/ Facebook

Essa turminha hoje está na faixa dos 59 aos 62 mais ou menos. Conseguimos identificar aqui Flávia Martini Assaf, Marisinha
Garcia Cury, Luciano Zanforlin, Cesar Francisco, Jacqueline Domingues, Tony ou Nelsinho Meira? Quem puder nos ajudar
pode enviar um zap para 14- 996661014; De qualquer forma uma boa lembrança. Seu Antônio Francisco é o senhor à esquerda.

“Nossa Senhora de Garabandal”
por Padre Luiz Antônio Pereira

www.coquetel.com.br
(?) do Tombo,
monumento luso
Compositores de
"Feitiço da Vila"

© Revistas COQUETEL
Escritora teosofista
britânica e ativista
dos direitos da mulher
Vento forte (poét.)

Tronco da
videira
Mancada
(gíria)

Organiza"O Mito de
Peça de
(?)",
ção da
Nelson ensaio de
escala
Rodrigues
musical
Camus

O século
XX
Hortaliça
usada
como
cerca viva
Poli metal
Comandante da
Apollo XI
Prejuízo
(pop.)
Regra do
Direito
Um dos
efeitos do
narcótico

Período
iogue
Ouro, em
espanhol

Elemento
de número
atômico 68
(Quím.)
General sulista (EUA)
(?) Dirac,
físico

Acolchoado
de sutiãs
Ente
fantástico
Música
negra dos
guetos
americanos
Ostentar;
alardear
Estado do
Oiapoque

Elimina
toxinas
através
dos poros

"Metal
(?)",
game de
stealth

Término
da
Muralha
da China

Entidade
como a
Pensando
Junto

Molho para saladas
O buquê
do vinho
18

Solução
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BANCO

(?)-digital: perto
dos dedos
(Zool.)

Tormentoso;
revolto
(fig.)
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Medida
preventiva contra
a falência
(?) Costello, ator
dos EUA

Meio de o
Inmetro
avaliar um
produto
Forma oficiais da
Aeronáutica (sigla)
Regulador da função
da tireoide

N

É festejada no dia 02 de
julho.
Nossa Senhora de
Garabandal! Rogai por nós!

A tração
da maioria dos
carros
nacionais

Condição
do Deus,
no monoteísmo

C
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I
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A
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I
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posição original de joelhos
ou de pé. Ao caírem juntas,
seus movimentos eram
perfeitamente sincronizados.
Mais um fenômeno: a
“Marcha Extática”. Com
a cabeça caída para trás e
sem verem por onde iam, as
meninas marchavam de braços
dados para diante e para trás,
sem alguma dificuldade, por
sobre terreno acidentado e
perigoso, e muitas vezes com
passos tão rápidos que não
conseguiam acompanhá-las.
As videntes apresentavam
à Virgem Maria, objetos
religiosos para que Ela os
beijasse. Em êxtase e guiadas
por Nossa Senhora, as
meninas devolviam sem errar,
todos os objetos às pessoas
certas.

O monte
das Termópilas
(Grécia)

I
M
I
T
O
U

e as suas faces mantinham
uma expressão angélica.
Permaneciam nesta posição
por horas, sem demonstrarem
sinais de esforço muscular e
fadiga. Ficavam insensíveis
às queimaduras, às picadas
de alfinetes e aos contatos
físicos. Durante tais transes o
peso das meninas ficava tão
excessivo que dois adultos
tinham dificuldade em
levantá-las. No entanto elas se
levantavam, umas às outras,
com a maior facilidade, para
oferecerem um beijo a S.sma
Virgem.
Outro fenômeno era
aquele da “Queda Estática”.
Elas caíam para trás ficando
esticadas no chão, no entanto,
nunca se machucaram,
nem as suas vestes ficavam
imodestas, emaranhadas ou
inconvenientes. Mantinhamse na posição horizontal e
não usavam das mãos para
se recomporem, voltando à

Variedade
de abóbora
Plagiou
(artista)

N
O
P E
L
R
S O
S
B A
E
V
C A
D
I
C
L O

Opôs bemte-vis a
cabanos
(BR)
Caminho
Espaço
universitário

3/oro. 4/cepa — gear — odor — rosé. 8/balaiada. 11/annie besant.

São Sebastião de
GarabandaL é uma pequena
aldeia que fica no nordeste
da Espan ha. No final do dia
18 de junho de 1961, quatro
meninas, de onze e doze anos
de idade, brincavam juntas
quando ouviram um barulho
parecido como o de uma
trovoada, e logo apareceulhes um anjo, S. Miguel.
Aterrorizadas e em pânico
elas correram na direção da
igreja da aldeia. Logo o caso da
aparição propagou-se por toda
parte.
Por 12 dias o anjo apareceu
mais 8 vezes, mas só no dia
1° de julho ele falou: “Sabem
vocês para que vim? Vim para
lhes anunciar que amanhã,
domingo, a Virgem Maria
lhes aparecerá como Nossa
Senhora do Monte Carmelo”.
A notícia se difundiu e no dia
2 de julho, muitos padres e
inúmeras pessoas das cidades
vizinhas, se uniram ao povo
local para este evento.
Por volta das 18:00 horas
as meninas se dirigiram
para o local, onde tinham
visto o anjo. Pouco antes de
chegarem, a Ssma Virgem
apareceu, com dois anjos um
de cada lado. Pairava por sobre
a Virgem Maria um gigantesco
olho, que, segundo as videntes,
era o olho de Deus. Elas
falaram com Nossa Senhora
e rezaram o terço na sua
presença. Durante os quatro
anos seguintes Nossa Senhora
apareceu cerca de 2.000 vezes,
até mesmo mais de uma vez
num só dia.
As videntes sabiam quando
as visões iriam acontecer, por
uma série de 3 chamadas,
iluminações, cada uma mais
forte do que a outra. Após a
terceira chamada, elas corriam
para o lugar, onde se deram as
primeiras visões; prostrandose de joelhos nas rochas
ásperas pontiagudas, entravam
em “Transe Extático”. Suas
cabeças se inclinavam para
trás, as pupilas se dilatavam

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS
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Em Timburi
troque
5 litros de óleo
usado por 1 litro
de óleo novo
Por iniciativa da Prefeitura Municipal, através
das Secretarias de Meio Ambiente e
Agricultura
teve início o Projeto de Coleta de Óleo de
Cozinha.
Troque 5 litros de óleo usado, por 1 litro de
óleo novo.
É FÁCIL: Para participar é só levar o ÓLEO
USADO em um recipiente até a CASA DA
AGRICULTURA e efetuar a troca.
Uma ação que visa evitar problemas ao Meio
Ambiente, como a contaminação de rios e
maus cheiros na rede de esgoto de Timburi.
Faça sua parte. O Meio Ambiente agradece!!!

