O seu jornal também no Portal :

folhadepiraju.com

UM JORNAL A SERVIÇO DA REGIÃO
ESTÂNCIA TURISTÍCA DE PIRAJU - 6 A 12 DE NOVEMBRO DE 2021- Nº 2893

@folhadepiraju

WHATSAPP

(14) 99862-8766
(14) 99666-1014

ANO 56
EMAIL

contato@folhadepiraju.com

EDIÇÃO ON LINE
(14) 99862-8766
(14) 99666-1014

FACEBOOK

fb.com/jornalfolhadepiraju

CURSO GRATUÍTO QUALIFICA ARTESÃOS EM PIRAJU.CONFIRA !

PÁG. 2

Associações têm novo horário
de coleta seletiva a partir de terça, 16
pág.5A

Edição especial. Siga em frente.
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Curso de Artesanato gratuíto
qualifica artesãos em Piraju
Com inscrição aberta e gratuita, curso de artesanato
é o mais completo já realizado na região
Oportunidade única para artesãos e
interessados em empreender no artesanato e
gerar renda própria
A produção artesanal está presente em todo o
território nacional e é reconhecida como uma
expressão importante da identidade local e da
diversidade cultural brasileira. Muitas pessoas,
com habilidades simples ou mais complexas,
investem na divulgação e venda de produtos
artesanais até que o empreendimento torna-se
a principal fonte de renda.
O SEBRAE, em parceria com a FIA – Fundação
Instituto de Administração da USP – vai
desenvolver durante cinco dias, de 22 a 26 de
novembro, das 19h às 23h, um supercurso de
artesanato no Centro de Convenções de Piraju.
A inscrição é gratuita mas há limite de vagas
para interessados de toda a região. Importante,
pois, não perder essa oportunidade e se
inscrever. Veja anúncio nesta edição para
inscrição pelo link: https://cutt.ly/SWvYQST

ASSOCIAÇÃO PIRAJUENSE DOS ESTUDANTES INTERMUNICIPAIS – APEI
RUA: CORONEL JOAQUIM TEOTÔNIO DE ARAÚJO, 174 – SALA 10 – 3351-6151
CENTRO – PIRAJU/SP
CNPJ: 08.607.383/0001-72

EDITAL

DE

CONVOCAÇÃO

ou 14- 99862-8766

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

Associação Pirajuense dos Estudantes Intermunicipais – APEI, com
sede à Rua Joaquim Teotônio de Araújo, nº 174, sala 10, município de
Piraju/SP, por seu Presidente, convoca seus 48 (quarenta e oito) os
associados, em pleno gozo de seus direitos, para Assembleia Geral
Ordinária, que realizar-se-á nas dependências do “Centrinho Cultural”,
localizado na Praça Joaquim Antônio de Arruda, s/n, Centro – Piraju/SP
(CEP: 18800-049), no dia 28 de novembro de 2021 às 10 (dez) horas, em
primeira chamada, e, às 10 (dez) horas e 15 (quinze) minutos, em segunda
chamada, nos termos dos artigos 17, caput; 20, inciso VI e § 1º; e 21 do
Estatuto Social, e demais disposições estatutárias aplicáveis, para a seguinte
ordem do dia:

1 - Eleição para diretoria e conselho fiscal, conforme artigo 17 do
Estatuto Social.
2 – Se prejudicada a eleição por falta de candidatos, deliberação
sobre a dissolução da Associação, nos termos do artigo 20, inciso
VI e § 1º combinado com o artigo 50, inciso II, ambos do
Estatuto Social.

Piraju/SP, 11 de novembro de 2021.

Arthur Felipe Rubin Tonon
Presidente

fls. 419

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE PIRAJU FORO DE PIRAJU 2ª VARA
Praça Joaquim Antonio de Arruda, 126, ., Centro - CEP 18800-000, Fone:
(14)3351-2896, Piraju-SP - E-mail: piraju2@tjsp.jus.br
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

1001943-47.2017.8.26.0452
Usucapião - Usucapião Extraordinária
Edenir Frazon Terra e outros
Maria Madalena Pereira Damiati e outros

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS.
PROCESSO Nº 1001943-47.2017.8.26.0452
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara, do Foro de Piraju, Estado de São Paulo, Dr(a). ACAUA
MULLER FERREIRA TIRAPANI, na forma da Lei, etc.
FAZ SABER a(o) Valdeci Barbosa da Costa, herdeiros e/ou sucessores, aos eventuais herdeiros
e/ou sucessores dos demais condôminos falecidos Adauto Damiati, Helio Braite, Aparecida Del
Barrio Braite, José Braite e Thereza de Jesus Soares Braite, bem como aos réus ausentes, incertos,
desconhecidos e eventuais interessados que José Eugênio Terra e s/m Edenir Frazon Terra e João
Batista Frazon e s/m Marlene Alves Frazon ajuizaram Ação de Usucapião objetivando uma área
de terras medindo 28,1028ha e perímetro de 3.325,16m, compreendendo frações das Matrículas nº
613 (R. 7, 12, 19 e 28) e nº 3.750 (R. 02 e 03) do CRI/Piraju e área de posse contígua; cuja
referida área de terras era denominada como “Sítio Frazon”, ora denominada Sítio “Estância Dois
Irmãos”, no Município de Óleo, confrontando com quem de direito, tendo em vista a posse mansa
e pacífica no prazo legal. Estando em termos, expede-se o edital para citação dos
supramencionados para que no prazo de 15 dias, a fluir após os 30 supra, contestem o feito, sob
pena de confissão e revelia, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital,
por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de
Piraju, aos 27 de agosto de 2021.
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ACAUA MULLER FERREIRA TIRAPANI, liberado nos autos em 15/10/2021 às 19:35 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001943-47.2017.8.26.0452 e código 975E162.

EDITAL DE CITAÇÃO
Processo Digital nº:
Classe: Assunto:
Requerente:
Requerido:

Atas, editais, avisos,
e outras publicações
legais contato 14-99666-1014
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A quilométrica ﬁla de espera
dos benefícios
previdenciários e assistenciais
POR WAGNER BALERA / PROFESSOR DA PUC/SP

FICAR DE OLHO NA BOIADA
POR JOSÉ CARLOS SANTOS PERES// ESCRITOR
Fiquemos de olho,
porém, cidadãos
que somos, nos do
Johnnie Walker, que
essa turma gosta de
fazer passar a boiada
sob a égide do “eu
não sabia, eu não
tive a intenção”.
A Lei de Improbidade Administrativa
é draconiana porque
despeja num mesmo
balaio o descuido de
um ordenador que
não dimensiona uma
bagatela escapando da
compra de uma caixa
de pregos e a falta
de todos os pregos
naquele carregamento
acertado pelo gestor à
beira de uma piscina
distraindo-se com o
seu Johnnie Walker.
Ora, coloque-se para
correr o Drácon em
casos assim, separando à luz jurídica
as bagatelas dos atos
mais agressivos, aqueles que caracterizam ataque ao erário
(negligência)
ou
engordam contas de
operadores inescrupulosos (corrupção).
Mas não se desidrate a
lei no que ela tem de
melhor: a capacidade
de fazer o agente vislumbrar uma possível
ficha suja no futuro;
não sem antes, claro,
fazê-lo devolver a
sacola do arrecadado
com juros, correção
monetária e uma nota
de rodapé em seu currículo de administrador.
Azeitar o mecanismo
dando as bagatelas

o tratamento devido
faz-se
necessário;
agora, permitir aos
gestores
maiores,
aqueles que dão corda
aos ordenadores de
despesas a soltarem
a boiada ao capim da
indecência é o desafio
a ser enfrentado pelos
senhores escalados à
tarefa de julgar.
No contexto a proposta de mudanças
carrega um sentido
aceitável: o de tratar
diferente
situações
diferentes. Não é justo
jogar num mesmo
quadrante um equívoco administrativo
insignificante e uma
ação deletéria de alta
voltagem.
A questão da insignificância deve ser
tratada como tal,
principalmente
se
não recorrente pelo
mesmo autor; faz todo
sentido auferir se
houve dolo ou culpa...
Como no futebol, nem
todo lance fora da normalidade é passível de
cartão vermelho.
Agilizar o processo ou
definir que o tempo
passe a contar assim
que a peça se instale
nos parece lógico,
também. Se a Justiça
é lerda os autores não
podem sofrer com
as
consequências.
Sabemos de agentes
públicos,
inocentados ao final do prazo,
que ficaram à espera,
numa quarentena de
anos, para poderem
voltar à vida pública.
No escopo, as sugestões de mudanças na

Lei de Improbidade
nos parecem coerentes. É cediço que há
diferença na prática
de atos administrativos de peso, circunstância, dimensão
etc. Jogar tudo num
mesmo balaio não faz
justiça.
Fiquemos de olho,
porém, cidadãos que
somos, nos do Johnnie Walker, que essa
turma gosta de fazer
passar a boiada sob
a égide do “eu não
sabia, eu não tive a
intenção”.
Sabemos também que
no frigir dos ovos essa
proposta de mudanças
se dá num momento
oportuno à classe
política haja vista que
muitos estão com a
Lava-Jato em curso,
e estamos saindo de
uma pandemia que
“permitiu” a compra
de muitos respiradores, cloroquinas e
tantas despesas que
precisam ser esclarecidas.
De qualquer maneira
vale
recorrer
ao
ditado, considerando
o ato de mudanças e
o seu entorno: peixe
é peixe, boi é boi; peixe-boi é outra coisa.
Que as mudanças
permitam o aperfeiçoamento dos mecanismos de controle
dos atos administrativos e que a Justiça seja
ágil e competente na
hora de agir.
José Carlos Peres
escritor e mora em
Avaré

é

Com o pomposo nome
de Programa de Gestão
do Atendimento
Presencial (PGAP),
o INSS intenta, sem
sucesso, pôr fim às
filas de espera dos
benefícios.
Tudo pode não passar
de outra manobra
diversionista.
Consoante os dados
oficiais, há algo
como 1,8 milhões de
segurados que esperam
o deferimento dos
benefícios básicos aposentadoria, pensão
por morte e auxílio por
incapacidade (o antigo
auxílio-doença). E o
que se assinala como
mais grave, por atingir
diretamente os mais
pobres, são mais de
600.000 pessoas idosas
ou com deficiência
que aguardam o
resultado do pedido de
Benefício de Prestação
Continuada (BPC).
Notem bem! Não foi
erro de digitação. Quase
dois milhões e meio
de pessoas estão sem
resposta ao pleito de
prestações de natureza
alimentar!
Talvez por ser
desconfiado, sempre
pensei que isso é algo
propositado. Cada
benefício que deixa
de ser pago é parte
integrante de certo
jogo protelatório que
faz sobrar mais e mais
dinheiro em caixa. E
como sempre brandem
o surrado tema do
déficit da previdência
social, os gestores se
sentem tranquilos.
Parecem acreditar
que denegando, pela
omissão, direitos
subjetivos, deixam de
agravar a dramática
situação financeira do
sistema.
É extremamente
estranho que nunca
ninguém tenha
pensado em chamar
à responsabilidade
aqueles que dirigem

a instituição.
Haverá, decerto,
desculpas
despidas de
nenhum valor,
mas ninguém
terá como
contornar
o princípio
constitucional
da eficiência
dos serviços
públicos.
Intentemos alguma
explicação.
O tema não é novo.
Certa feita, há quase
vinte anos, uma
emissora de televisão
me convocou para,
um pouco antes das
seis da manhã de
um dia de semana
qualquer, comparecer
às portas da agência
da previdência social
num bairro da zona
oeste de São Paulo.
É que lá, como em
quase todas as partes, a
distribuição de senhas
se tornara um rentável
serviço. Alguém que
foi entrevistado nos
contou que chegava
às oito da noite do dia
anterior, dormia no
local, ao relento, e de
manhã obtinha a senha
que repassava a alguém
por certa quantia.
A primeira explicação,
que vem desde então, é
o notório sucateamento
da máquina
administrativa,
agravada com o
desligamento por
aposentadoria ou
morte dos servidores.
Ademais, a estrutura
física, e mesmo os
equipamentos, sempre
e sempre se mostram
aquém dos avanços
tecnológicos que bem
poderiam resolver
esse problema de
pessoal mediante
procedimentos
automatizados
de concessão das
prestações.
Convém lembrar
que quem respondia
pelas despesas

administrativas e da
máquina estrutural era
a União. O dinheiro
da previdência social
não deveria pagar essa
conta. Mas, hoje em
dia, até esse custeio é
rateado entre todos os
contribuintes.
Imagine, por instantes,
a dimensão espacial
dessa monumental fila,
considerada a distância
regulamentar de um
metro entre uma pessoa
e outra! Será que, se
enfileirados em dado
momento e, como na
caminhada do povo
hebreu rumo à terra
prometida, fossem
recebidos pelo Todo
Poderoso, o que este
diria ao Moisés de
plantão? “Eu ouvi os
clamores do meu povo
e desci para libertá-lo.”
(Ex. III, 7).
Seja o porta-voz desses
que não têm voz. E
reclame por eles ao
Moisés de plantão.
• Wagner Balera é
professor titular de
Direito Previdenciário
e de Direitos Humanos
na Faculdade de
Direito da Pontifícia
Universidade Católica
de São Paulo (PUCSP), livre-docente em
Direitos Humanos,
doutor em Direito
das Relações Sociais,
autor de mais de
30 livros na área de
Direito Previdenciário
e de mais de 20 livros
da área de Direitos
Humanos e sócio
fundador e titular
do escritório Balera,
Berbel & Mitne
Advogados.
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Cãmara de Sarutaiá aprova projetos
relacionados a crianças e adolescentes
EXTRAORDINÁRIA
A Câmara de Sarutaiá
iniciou o mês de
novembro com duas
significativas sessões.
Na extraordinária do
dia 6 de novembro (uma
sexta-feira) os vereadores
aprovaram por unanimidade o projeto enviado
pelo Executivo denominado Férias Ativas, onde
o estado entra com cerca
de R$ 100 mil e o município com cerca de R$
1.700 de contrapartida
e no período de recesso
escolar várias atividades
serão realizadas nos espaços de lazer e esportes.
O projeto desta vez vai
abranger cerca de 80
vagas . As modalidades
serão tênis de mesa, futebol society, peteca, xadrez, vôlei , futsal, malha
e bocha, campeonato de
pipas, canoagem, atividades recreativas, palestras
entre outras atividades.
Em janeiro de 2020 antes
da pandemia o projeto foi
realizado atendendo na
época 130 crianças, mas

esse número foi reduzido
pois houve uma retração
na demanda que observa
vários fatores. O projeto
é desenvolvido com apoio
inter setorial contando
com acompanhamento de
assistente social, psicóloga e equipe de saúde e
educação, além de profissionais qualificados da
área esportiva, inclusive
com contratação de
alguns para atuar nesse
período como professores de Educação Física e
agentes esportivos (todos
cursando nível superior).
O período previsto será
de 03/01 a 28/01 de 2022.
A quantidade direta é
de 80 vagas mas a participação indireta chega a
mais 200, num total de
280 pessoas envolvidas
no desenvolvimento dos
trabalhos.
Entre os objetivos específicos está proporcionar
convívio social integrando crianças e adolescentes participantes, incentivar práticas esportivas
e outras atividades culturais ocupando o tempo

aprovado projeto de lei do
vereador Bruno Garrote
que proíbe a utilização de
recursos e verbas públicas
em eventos e serviços que

dos participantes com
lazer saudável. E também
ajudar a construir vínculos afetivos entre os participantes e a comunidade.

ORDINÁRIA
Na primeira sessão
ordinária deste mês de
novembro realizada
dia 11 (quinta-feira) foi

promovam a sexualização
de crianças e adolescentes.
O projeto elogiado pelos
colegas de Bruno Garrote diz em seu artigo
segundo que fica proibido
o patrocínio pelo poder
público seja para pessoas
jurídicas ou privadas que

ª

[

desrespeitem normas legais ou possa dar acesso à
crianças e adolescentes a
apresentações presenciais
ou remotas de imagens,
músicas ou textos pornográficos ou obscenos ou
conteúdos impróprios ao
desenvolvimento psicológico dessa faixa etária.
O projeto foi aprovado por unanimidade e
“abrange material impresso, sonoro, digital,
audiovisual ou imagem
ainda que didática, paradodático ou cartilha,
ministrado entregue ou
que dê alguma forma de
acesso a crianças e adolescentes, bem como folders,
outdoors, peças teatrais,
cinema, redes sociais”.
O projeto é bem abrangente no tocante à proibição e às restrições e diz
que “os serviços públicos

CÁMARA MUNICIPAL DE SARUTAIÁ

Praça Adolfo Ramos da Silva, 51 — Tel—Fax ( 014) 3387-1161- CEP:18.840-000
CNPJ nº 49.886.195/0001-08 Sarutaiá — Estado de São Paulo

CONVITE

A Câmara Municipal de Sarutaiá, por seu
Presidente, vereador Jesse Aparecido Lisboa, convida a população sarutaiense
para a AUDIÉNCIA PÚBLICA a ser realizada no próximo dia 16 de novembro,
às 19h00min, na sede do Poder Legislativo, para discussão sobre a aprovação da
LOA—Lei que “Orça a Receita e Fixa a Despesa do Orçamento do município de
Sarutaiá para 0 Exercício Financeiro de 2022”.

Sua presença será muito importante.

Câmara Municipal de Sarutaiá
Em, 11 de novembro de 2021.

z é &
Jessé Aparecido Lisboa
Presidente da Câmara

CÁMARA MUNICIPAL DE SAR
Praça Adolfo Ramnsda
CNPI

HOMOLOGAÇÃO

E

sm, 5145» Fax

(014)

357415149

ADJUDICAÇÃO

DO

PROCESSO

Nº21/2021 DE

JESSÉ APARECIDO LISBOA premente da C'amma Municipal da
cidade de Sarutawá-SP, no uso das alribuições Iegais conrendas ps.-Io an 24
de 18 de
masa || da Le» FederaI nº & sse/93. rex/«sado pelo decrelo nº s
Junho de 2015
HDMOLOGA E ADJUDICA o Processo nªm/2021 de Dwspensa de mutação
nªm/2021
Objeto Serwços de 10de u e inslquçãu e ..smêncm de eqmpamemo
multifuncional monocron co
,

m

Proposta Adjudicada COPYSTAR INFORMATICA LTDA

Valor Global: R$ 990,00

da Homologação

(mmº 49

nºne sas 195/0001-08 Samtalár Estado de São Deum

DISPENSA DE LICITAÇAO Nª19 12021.

Dama

CÁMARA MUNICIPAL DE SARUTAIÁ
Praca mmm; Rammda smmx , TELFax (um) asma CEP 12 mumu

A A

111840000

1211

1/2021

CONTRATANTE - CÁMARA MUNICIPAL DE SARUTAIA

CONTRATADA? EMPRESA COPYSTAR INFORMÁTICA LTDA

-

OBJETO Prestação de semços de Locação. Instalação e Assistênma Técnica
em Equamento Mulmuncmnal Monacváuco

VIGÉNCíAr16/11/2021a16/11I2022
VALOR GLOBAL? R$ 990.00 (Novecentos

Fundamenlo

Wega!

*Anv 757, Incisos

II

e

TV

e Noventa Reais)

da Lei nº 8666/93

Cámara Mummpal de Sarutaiá.

[Ja
JESSE APARECIDO LISBOA
Presidente

Em 12 de nºvembro de 2021

Na sessão ordinária
também foram aprovados
vários pedidos do vereador Pelé (Paulo Henrique
da Silva). Ele pede recapeamento com massa
asfáltica na rua Maximino
Pereira Sobrinho que
tem seu piso em situação
precária.
Também pede melhorias
na praça Fabiana Avanço
Silva incluindo limpeza, iluminação, pintura
etc. Pelé também pediu
redutor de velocidade
(lombada) na rua Carlos
Rosa Ladeira e melhorias
no lajotamento da rua
ecológica do Conjunto
Mansueto Freschi, paralela à secretária municipal de Educação.

OUTRA INDICAÇÃO
O vereador Benedito Raimundo de Paula (bodinho) solicitou à prefeitura
apossibilidade de troca
do piso e forro da EMEI
Margarida Alher de Goes.
Segundo ele o piso está
soltando e o forro caindo.

Praça Adolfo Ramos da Silva, 51
CNPJ

— Tel-Fax
(014) 387-1161- CEP:18.840-OOO
nº 49.886.195/0001-08 Sarutaiá — Estado de São Paulo

HOMOLOGAÇÃO E ADJ_UDICAÇÃO DO PROCESSO Nº
22/2021 DE
DISPENSA DE LICITAÇAO Nº 20/2021.

JESSÉ APARECIDO LISBOA, Presidente da Câmara
Municipal
da cidade de Sarutaiá-SP, no uso das
atribuições legais conferidas pelo art. 24
Inciso II da Lei Federal nº 8.666/93, revisado
pelo decreto nº 9.412 de 18 de
junho de 2018.
HOMOLOGA E ADJUDICA: o Processo nº 22/2021
de Dispensa de Licitação
nº 20/2021.
Objeto: Aquisição de Pias, Gabinetes e Acessórios,
para o Prédio do Poder
Legislativo.

Proposta Adjudicada: Empresa Mabraco Materiais de Construção Ltda
Valor Global: R$ 2.041,94
Data da Homologação: 12/11/2021
Sarutaiá, 12 de novembro de 2021.

nª”

JESSÉ APARECIDO

W&

Presidente da Câmara Municipal

LISBOA.

Presidente da Câmara.

JESSÉ APARECTDO LISBOA
Publicadº na Secretana da Câmara na data supra

INDICAÇÕES

CÁMARA MUNICIPAL DE SARUTAIÁ

sse rãs/courºs Sarulawr Esladoóe san Paula

EXTRATO DE CONTRATO

no município obedecerão
às normas estabelecidas
nas constituições federais
e estaduais e na legislação
vigente, especialmente os
sistemas de saúde, direitos humanos, assistência
social, cultura, educação
infantil e fundamental”.

Publicado na Secretaria da Câmara na data
supra.
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TSE conseguirá
combater disparos em
massa e fake news nas
eleições de 2022?
Dr. Marcelo Aith
Dois julgamentos realizados no Tribunal Superior Eleitoral que deixaram uma mensagem
clara para as Eleições
2022: serão punidos candidatos que dispararem
mensagens em massa
por meios eletrônicos e
que atacarem o sistema
eleitoral brasileiro com
as chamadas fake news.
Apesar de não cassarem
a chapa da candidatura de Jair Bolsonaro
e Hamilton Mourão à
Presidência da República
em 2018, os ministros do
TSE escancararam em
suas motivações que os
disparos por robôs via
WhatsApp, com escopo
de atacar adversários,
não serão tolerados. Por
outro lado, no segundo
julgamento do tema, os
ministros decidiram
cassar o mandato e decretar a inelegibilidade
do deputado estadual
Fernando Francischini
(PSL-PR) por divulgar
notícias falsas sobre
supostas fraudes no uso
da urna eletrônica de votação também em 2018.
Importante frisar que
o TSE fixou tese no
sentido de que o uso do
disparo em massa via
WhatsApp contendo
desinformação poderá
configurar abuso de
poder econômico e uso
indevido dos meios de
comunicação social,
fato que pode ensejar a
cassação do registro do
candidato infrator. Apesar do entendimento,
o colegiado julgou improcedentes duas ações
de investigação judicial
eleitoral ajuizadas pela
coligação Brasil Feliz de
Novo, do PT, contra a
chapa Bolsonaro-Mourão por ilícitos eleitorais
que poderiam, em tese,
levar à cassação e decretação da inelegibilidade
de ambos. Entenderam
que faltaram elementos
que permitissem afirmar, com segurança,

a gravidade dos fatos,
requisito imprescindível
para a caracterização dos
fatos dolosos.
Em seu voto, o ministro Alexandre de Moraes que irá ocupar a
presidência do TSE no
próximo pleito, frisou:
“Se houver repetição do
que foi feito em 2018, o
registro será cassado e as
pessoas que assim fizerem irão para cadeia, por
atentar contra as eleições
e contra a democracia no
Brasil”.
Somadas a essas duas
decisões, há o inquérito
administrativo aberto
no TSE em agosto para
investigar ataques do
presidente Jair Bolsonaro à urna eletrônica e à
honra de ministros do
judiciário. O futuro do
presidente está nas mãos
do novo relator, ministro
Mauro Campbell, que
pode transformar o caso
em inquérito judicial, no
qual Bolsonaro pode ser
declarado inelegível.
Agora, vamos aguardar
como serão as arenas de
batalhas das campanhas
de 2022. O peso das
mensagens virtuais será
fundamental na balança
das urnas. E quem não
se adequar ao jogo limpo
pode pagar um preço
muito caro. Espera-se
que o TSE consiga ter
fôlego e ferramentas
adequadas para fiscalizar as notícias falsas e
os disparos por robôs,
evitando, assim, vitórias
manchadas por crimes
e ações dolosas no pleito
eleitoral.
*Marcelo Aith é advogado, Latin Legum Magister
(LL.M) em Direito Penal
Econômico pelo Instituto
Brasileiro de Ensino e Pesquisa – IDP, especialista em
Blanqueo de Capitales pela
Universidade de Salamanca
e professor convidado da
Escola Paulista de Direito
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Todo homem com 50 anos ou
mais deve fazer os exames
preventivos do câncer de
próstata. Quando descoberta
precocemente, a doença tem mais
de 90% de chance de cura.
Assim um urologista é o médico
indicado para prevenir. Se
houver histórico familiar, o
monitoramento deve começar
mais cedo, aos 45 anos.
O problema é que muitos homens
não têm o hábito de ir ao médico
nem mesmo uma vez por ano.
Só tomam a iniciativa quando se
sentem mal. Um levantamento do
Centro de Referência em Saúde
do Homem, de São Paulo, mostra
que 70% dos pacientes do sexo
masculino procuram o médico
quando influenciados pela mulher
ou filhos. E mais da metade chega
ao consultório com doenças em
estágio avançado.
Isso ajuda a explicar por que a
expectativa de vida do homem
é sete anos menor do que a das
mulheres no país.
A partir dos 50 anos, são
comuns os casos de homens

com a próstata aumentada. Os
sintomas são dificuldade para
urinar, vontade frequente de ir ao
banheiro e sensação constante de
bexiga cheia. Na maior parte dos
casos, esse aumento de tamanho
é provocado pela hiperplasia
benigna da próstata. Se uma
próstata normalmente tem o
tamanho de uma noz, nos casos
de hiperplasia ela pode ficar tão
grande quanto uma bola de tênis.
Mas, como o nome já diz, é uma
condição benigna e o tratamento
pode ser com medicamento ou
cirurgia, dependendo da avaliação
do especialista.
Porém, é preciso ficar atento,
pois o aumento de tamanho da
próstata também pode estar
associado a problemas mais sérios,
como o câncer. Daí a importância
de consultar o urologista e fazer
o acompanhamento anual, pois a
única forma de garantir a cura é o
diagnóstico precoce.
Os exames PSA e toque retal
se complementam: nada de
fazer um e pular o outro
Por tudo o que você leu acima, é

muito

importante fazer os exames
preventivos de rotina: toque retal
e PSA.
Para você entender, PSA é
uma proteína produzida pela
próstata e detectada no exame
de sangue. Como a próstata
cresce naturalmente ao longo da
vida, o PSA costuma aumentar
junto com ela. É preciso ficar
atento, porém, porque o câncer
de próstata também provoca
o aumento desse marcador.
Quando o PSA está aumentado, o
urologista vai investigar se é por
uma causa benigna ou maligna,
daí a necessidade de fazer o
acompanhamento preventivo do
PSA uma vez por ano.
Já o exame de toque retal é rápido,
indolor e complementa o PSA,
ajudando o médico a identificar
anomalias na próstata. E aqui é
importante destacar: o PSA e o
toque retal se complementam,
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nada de fazer só um e
deixar o outro para lá.
A técnica cirúrgica
para tratar o câncer de
próstata evoluiu nas
últimas décadas
Nas últimas décadas,
a cirurgia para
tratar o câncer de
próstata passou a ser menos
invasiva e radical. Hoje,
com o avanço das técnicas
cirúrgicas e conhecimento mais
pormenorizado de todas as
estruturas locais, a cirurgia se
tornou mais precisa. Nos casos
iniciais do tumor, remove-se
a próstata com as vesículas
seminais, preservando os tecidos
que envolvem a glândula.
A cirurgia robótica, que é a

técnica mais avançada utilizada
hoje em dia, permite a remoção
da glândula com imagens de
melhor qualidade e maior
precisão de movimentos,
tornando o procedimento mais
rápido e seguro. Estudos também
mostram sangramento e taxa de
transfusão menores nos pacientes
submetidos ao procedimento com
robô. Outra vantagem é o tempo
de internação. A recuperação
do paciente é mais rápida, com
alta precoce e com melhores
resultados funcionais. Muitos
pacientes saem do hospital no
primeiro ou segundo dia após a
cirurgia.
( fonte Dr. SÉRGIO AUGUSTO
SKROBOT/Urologista)

SDI
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 SCRP.
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

Em Piraju
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@vernazzashoes

A história da Vernazza
Shoes começ a inspirada na
Itá lia, suas belezas, cultura
e claro uma bela massa!
A Itá lia está no sangue,
nas lembranç as, nas
histórias de famí lia e
com isso a origem do
nome Vernazza. Situada
no noroeste da Itá lia,
Vernazza é uma das mais
amadas e fotografadas
aldeias do trecho de costa
rochosa conhecido como
Cinque Terre, na Ligú ria.
Nascida em uma famí lia
predominantemente
feminina, os assuntos
sobre moda e
principalmente sapatos

foram uma constante.
Até consigo me lembrar
do meu primeiro salto,
tentando me equilibrar !
Com o passar dos anos
a paixão pelos sapatos
só foi aumentando, e
consequentemente muitas
compras também! Afinal
sempre precisamos de
um novo par de sapatos,
seja para uma festa,
para combinar com
aquela roupa nova, o dia
a dia, aquela momento
que queremos tornar
inesquecível enfim.
Assim dia 25/11 faremos 1
ano de loja em Piraju !!!!!

rRua Oscar Petersen 9
Piraju

Folha de Piraju • 6 a 12 de novembro de 2021 / imaculada/o
imaculada/outros
da/o
a/outro
utros temas

4

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS
www.coquetel.com.br
Volta Internacional da (?),
corrida
anual
(MG)
Insultante;
afrontador

© Revistas COQUETEL

Cansar
Em grande
quantidade
(pop.)

Proposta
de candidatos ao
Executivo

País de
origem do
futebol

Movimento do
cavalo no
xadrez

Material
das armas préhistóricas

(?)-laranjeira, ave
símbolo
do Brasil

Entre sem
(?), cartaz
de consultórios

Substância usada
em estudos sobre
eficácia de
medicamentos

Salada de
trigo da
culinária
árabe

É, em
francês
Zombe

Radar de
controle
de velocidade
Órgão
da ONU
para alimentação

Aglomerações
ruidosas
(pop.)
Popular
"motor" de
busca na
internet
Pertence
ao Estado,
no governo
comunista

Injusto;
ingrato
Causar
tormento a

Diretor de
universidade

Local subterrâneo
aproveitado para
apresentações
artísticas

"Du, Dudu
e (?)",
série de
desenhos
Enfeite do
dedo do
Fantasma
(HQ)

Liguem;
juntem
Moeda
brasileira

Cidade em
que teria
morrido
São Pedro

Aquele
homem
Satélite
da Terra
Nove, em
inglês
(?)
contínuo:
é usado
na impressora
matricial

Stock-(?),
categoria de
corridas

Vender,
em
inglês

3/car — est. 4/nine — sell. 6/google. 8/pampulha.

BANCO

Rio que
corta
Porto
Alegre

Que (?):
do mesmo
modo que

70

Solução

S

T

E
- EDITORA
• Maria Ângela D. Ramos (Laka) (jornalista responsável /MTB 19.848)
• Col aboradores: Cristiano Amorim, Dr. João A . Pereira Nantes, Jarbas
Favoretto, Padre Luiz Antonio Pereira, Marcos Fernandes, Felipe Ramos do
Val, Miguel Mário Napolitano, Anderson Moreira entre outros.

F
A
T
I
G
A
R

A
Ç
Ã
O
D
E
M
E
T
R
O
- Diretores Proprietários: José Elói Soares Caputo e José Carlos Carrara

P
B
L H A
A N T
C
E
E R R
B IA
O
P
F A
E
R
D A D
U N A
E L
L L
C
U
A
A R I

editais@folhadepiraju.com

M P U
R A J
C
L A T
S A
A
B
M A U
O G L
R I E
T
T O R
S E
A
M U L

publicidade@folhadepiraju.com

NE

contato@folhadepiraju.com

O
P
R
I
M
I
R

E-mails novos

P
U L
A
I N
O
PE D
E
G
PR O
V
R E
R
N
F O

Fundada há 56 anos por um grupo de cafeicultores e comerciantes
entre eles Ary Gurjão Silveira e Constantino Leman
Redação: Rua Carlos de Campos 177
salas 1 e 2 em Piraju/SP - Cep: 18800.011
Telefone e Whatsapp: (14) 3351-8146
ou (14) 99666-1014 ou 99862-8766

**Publicamos com autorização materiais e artigos de: www.brickmann.com.br, Agência Brasil e Portal
Unicamp, USP e UNESP entre outros.

Circulação :Piraju, Timburi, Santa Cruz do Rio Pardo, Tejupá,
Sarutaiá, Óleo, Ipaussu, Manduri, Cerqueira César, Bernardino de
Campos, , Fartura, Taguaí, Taquarituba, Itai, São Pedro do Turvo,
Espírito Santo do Turvo, Chavantes, Avaré, Itapetininga e região
Edições Impressas no Jornal da Cidade /Bauru
EDIÇÃO ON LINE E PORTAL folhadepiraju.com

- Sugestões, cartas, reclamações, assinaturas, classiﬁcados, publicidade,
pedidos de orçamento e publicações legais em geral
Contatos no celular e whatsapp

1 4 - 9 9 6 6 61 01 4 o u
1 4 - 9 9 8 62 876 6

*Aviso: Os artigos assinados são de total responsabilidade de seus autores,não
expressando necessariamente a opinião da Folha de Piraju.

edição impressa

“Nossa Senhora das escolas”
por Pe Luiz A. Pereira
Em 1894, em pleno regime anticatólico, que ameaçava a educação cristã,
surgiu em La Roche,
França, a obra de “Nossa
Senhora das Escolas”. A
perseguição deu cabo da
obra e de seu fundador;
mas alguém a levou para
além dos mares, e depois,
em 1899, em Ville-Marie,
Montreal, Canadá, a Superiora da Escola Normal
proclamava Nossa Senhora padroeira das Escolas.
E hoje Maria Santíssima é
invocada como a Rainha
de todas as escolas, bem
como dos corpos docente
e discente do Canadá.
Atendendo ao pedido do
episcopado canadense, o
Santo Padre proclamou a
“Madonna delle Scuole”,
padroeira de todas as
escolas e dos estudantes
do Canadá.
Na Itália, ao invés, ao
meio dia do dia 08 de
setembro de 1943, o bombardeamento dos Aliados
destruiu o templo tão desejado por São Giuseppe
de Calasanzio, por ele
mesmo desenhado e seguido na construção, para
honrar o pequeno quadro
de “Nossa Senhora das
Escolas Pias”, “Madonna
delle Scuole Pie” pessoalmente levada por ele a
Frascati, no dia 17 de setembro de 1617. Depois de
ter escolhido o lugar para
construir o edifício escolástico, no dia 09 de maio
de 1632, São Giuseppe de
Calasanzio deu início ao
lado deste a construção
da igreja. Mesmo inaca-

bada, ela foi consagrada
no dia 15 de outubro de
1634 e concluída em 1664.
Depois de um primeiro
projeto, não somente a
igreja, mas também todo
o complexo escolástico,
foi escolhido o atual, mais
sóbrio e financeiramente
mais realizável com os
fundos da reconstrução
bélica, bem como das
ofertas dos fiéis devotos.
No dia 23 de janeiro de
1956, teve início os trabalhos de reconstrução e,
no dia 8 de setembro, com
um bloco de mármore da
velha igreja, foi colocada a
primeira pedra das novas
Escolas Pias, cujo edifício da igreja constituí o
núcleo central.

EDITAIS Foro do Interior Cível e Comercial PIRAJU 2ª Vara Cível - JUÍZO DE
DIREITO DA 2ª VARA JUIZ(A) DE DIREITO ACAUA MULLER FERREIRA TIRAPANI
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL MARCOS ANTÔNIO DA SILVA EDITAL DE INTIMAÇÃO
DE ADVOGADOS Processo 45.22.0130.004248) - Procedimento Comum Cível Servidão - Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo Sabesp Eunice Jacinta de Oliveira e outros - Edital - Conhecimento - Terceiros Interessados
- Desapropriação - Levantamento dos Depósitos Efetuados - Fazenda Pública
- EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS, COM PRAZO DE 10 (DEZ)
DIAS. O MM. Juiz de Direito da 2ª Vara, do Foro de Piraju, Estado de São Paulo,
Dr. ACAUA MULLER FERREIRA TIRAPANI, na forma da Lei, etc. EDITAL PARA
CONHECIMENTO DE TERCEIROS COM PRAZO DE DEZ (10) DIAS. Processo nº
0004248-60.2013.8.26.0452 FAZ SABER que por este Juízo e respectiva secretaria
tramitam os autos da AÇÃO DE INSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA
nº0004248-60.2013.8.26.0452, movida pela COMPANHIA DE SANEMANTO BÁSICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO SABESP em face de ESPÓLIO VALDEMIR ROSSI E
OUTRA, tendo por objeto uma área de 24,95 m2 (vinte e quatro metros e noventa
e cinco centímetros quadrados), parte do imóvel de matrícula nº 11.164 do CRI de
Piraju, declarada de utilidade pública pelo Decreto Municipal nº 1.853/2013, por
ser necessária à realização de obra de saneamento básico. Foi fixada indenização
no valor de R$898,20 (oitocentos e noventa e oito reais e vinte centavos). Em
cumprimento ao disposto no art. 34 do Decreto-lei nº 3.365/41, foi determinada a
expedição deste edital, com prazo de 10 (dez) dias a contar da publicação no órgão
oficial, para conhecimento e eventual impugnação de terceiros interessados, que será
publicado e afixado na forma da Lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de
Piraju, aos 21 de julho de 2021. - ADV: FABIO ANTONIO MARTIGNONI (OAB 149571/
SP), ANALUCIA KELER (OAB 149615/SP), JOAO CARLOS VITAL (OAB 216798/
SP), PEDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA FRANCO (OAB 388208/SP).

Devido à frequência dos
alunos das Escolas Pias,
a igreja se tornou, por
antonomásia, a igreja dos
meninos. Os sinais milagrosos atribuídos à intercessão de Nossa Senhora,
sobretudo em ocasião dos
terremotos, incrementaram ainda mais a devoção
dos fiéis, o culto e a popularidade da igreja, tanto
que é indicada até nossos
dias, como o “Santuário
de Nossa Senhora das
Escolas Pias”.
Oração: “Virgem Santíssima, Vós que sois a Sede
da Sabedoria, ajudai-me
nos meus estudos. Abre
a minha inteligência para
que eu possa compreender
e guardar na memória os
ensinamentos dos professores. Conservai a minha
calma na hora do exame;
fazei-me recordar a resposta certa e guie minhas
mãos para que eu escreva
o que devo escrever. Fazei
que eu seja aprovado,
no fim do ano, para que
eu possa dar alegria aos
meus pais e a todos os
que me ajudam nos estudos. Nossa Senhora, não
permitais que eu aprenda
ou pratique coisas erradas
ou repreensíveis, seja em
aula ou fora dela, com
maus companheiros, maus
livros ou más revistas.
Virgem Santíssima, Sede
da Sabedoria! Rogai por
nós! Amém”.
Nossa Senhora do Terço!
Rogai por nós!
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NOVO TREVO DA PONTE PREVÊ
RETIRADA DOS SEMÁFOROS
Prefeito mostra projeto da alça de acesso que será construída para melhoria do
tráfego de veículos na saída da ponte de Piraju e que prevê fim dos semáforos
O prefeito José Maria
Costa, recebeu na tarde
da terça-feira (9 de
novembro) em seu gabinete,
representantes e diretores
da Enel Green Power,
empresa concessionária da
UHE Paranapanema, para
mostrar o projeto da alça de
acesso que será construída
para melhoria do tráfego de
veículos na saída da ponte
de Piraju e que prevê e
contribuirá para a retirada
dos semáforos nos dois
lados.
A obra permitirá que o
trânsito possa fluir nos dois
sentidos da ponte, como era
no passado. Porém, para
evitar que veículos pesados
como ônibus e caminhões,

se cruzem em cima da
ponte, existe a necessidade
de construir uma alça na
margem direita do rio,
descendo da Vila Tibiriçá,
para que esses veículos
tenham visibilidade e
evitem o risco do encontro.
Na reunião o Departamento
de Engenharia da Prefeitura
entregou à ENEL o projeto
de construção da obra
da alça de acesso a Ponte
Engenheiro Nelson de
Godoy Pereira, no sentido
do bairro Vila Tibiriçá
para o centro da cidade.
O projeto pensado pelo
prefeito José Maria Costa
tem como meta principal
resolver o problema do
intenso tráfego de veículos

naquele setor. Com os
semáforos nos dois sentidos
da ponte a morosidade no
trânsito de veículos dificulta
a vida de quem atravessa
a ponte/barragem, única
ligação da cidade com o
bairro onde estão saídas
para estradas importantes
e para o Distrito Industrial
e que tem causado
desconfortos em horários
de pico.
A Prefeitura enviou à
Câmara Municipal o
projeto, que foi aprovado
e prevê a desapropriação
de um terreno ao lado do
atual semáforo para quem
desce da Vila Tibiriçá, onde
será construída a alça. Na
reunião na tarde desta terça-

feira, os engenheiros da
Enel puderam conhecer
mais a fundo o projeto,
e logo depois da reunião
no gabinete, fizeram uma
visita ao local onde será
construída a obra.
Participaram da reunião
no gabinete com os
representantes da Enel,
além do Prefeito José
Maria Costa, o viceprefeito Carlos Alberto
Camargo Lima, o diretor
de Administração
Paulo Sara, o diretor de
Engenharia Adriano Frigo
Junior, e a arquiteta da
prefeitura, Maria Fernanda
Barbério.
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Planeta Vivo e ACLU divulgam novo
horário de coleta a partir do dia 16
Problema com atravessadores levou associações
a mudar horário da coleta de lixo reciclado

Nesta terça, dia 16 de
novembro a Planeta Vivo e
ACLU estarão recolhendo
os lixos reciclados em novo
horário nas manhãs de cada
dia, de segunda a sexta.
Ou seja, os lixos reciclados
que eram coletados no finam
da tarde serão recolhidos
pela manhã do mesmo
dia em todos os bairros da
cidade.
Se o seu lixo reciclado era
recolhido na segunda a tarde,
ele passará a ser recolhido na
mesma segunda-feira pela
manhã e assim por diante
durante a semana até sexta.
Atravessadores atrapalham
e confundem a logistíca da
coleta seletiva oficial que é
coordenada pelas associações
em parceria e convênio
formal com a prefeitura
Luiz Fernando Correia e
Sônia Maria dos Santos da
Associação Planeta Vivo de
Reciclagem fazem um alerta
à população em geral sobre
os atravessadores que estão
causando problemas relacionados à coleta seletiva. Eles
perceberam o problema
porque em alguns pontos da
cidade pessoas passaram a
reclamar de que não recebiam o saco vermelho.
Segundo Luiz Fernando a
embalagem vermelha é deixada nas residências em que
o reciclado é recolhido. “Há
um entendimento de que
onde há saco de reciclados a
pessoa precisa de nova embalagem, onde não há ainda
não encheu o saco anterior
e assim a equipe de coleta
não deixa outro saco”.
Se a pessoa deixar um saco
de reciclado recebe um,
se deixar dois recebe dois
e assim por diante. Uma
combinação informal, mas
que funciona porque são
anos de conscientização da
população.
“Os catadores informais que
não fazem parte do traba-

prometer o trabalho das
associações que estão ativas
e colaboram de maneira
organizada com o meio ambiente na estância de Piraju.
Outra questão que está
acontecendo que os atravessadores esvaziam os sacos
vermelhos e jogam os sacos
sujos nas casas de onde
pegaram os reciclados. Isso
aconteceu com um leitor da
Folha que nos relatou o fato,
confirmando o que dizem as
associações.

História
Para Sônia que foi a
fundadora da primeira
associação de reciclagem

lho de benefício coletivo
das associações (que têm
contrato com a prefeitura) usam um sistema que
compromete o andamento
da coleta das entidades,
porque passam pouco antes
do caminhão oficial, e vão
pegando as embalagens
vermelhas, confundindo e
atrapalhando as equipes dos
caminhões que acabam não
deixando uma embalagem
nova nas residências onde
o lixo já foi recolhido pelos
atravessadores”.
Isso está causando confusão
e atrapalhando a reciclagem
exemplar e de tantos anos
que é realizada no município de Piraju de forma
organizada.
Como não há uma lei que
proiba os atravessadores de
lixo reciclado de atuarem
dessa forma, muitos moradores acabam ficando sem
os sacos de lixo vermelho e
até desistem de separar reci-

clados e começam a colocar
esse tipo de material no lixo
orgânico, o que é nocivo
para toda a comunidade e
afeta diretamente o meio
ambiente.
Há informações de que nos
bairros da Codespaulo, Jd.
Cristal, Nova América e
NossoTeto existem atravessadores que estão fazendo a
coleta e a triagem em suas
residências, o que é um
problema para a vigilância
sanitária.
“Fica um alerta para a
prefeitura, vereadores e
outros setores que controlam essas atividades, como
a Vigilância e a Fiscalização
que tomem providências
para que não se criem locais
clandestinos de reciclagem”
diz Luiz Fernando.
Sônia faz um apelo aos
moradores que também
ajudem a evitar esse tipo
de situação para não com-

de Piraju, e pioneira na
cidade e região nessa
área, essa situação precisa ser revista com urgência pelas autoridades,
porque vai minando um
trabalho de décadas das
nossas associações”.
Ela relata que começou
seu trabalho no final da
década de 70 no aterro
de Piraju. Posteriormente conheceu Matilde do
aterro de Ourinhos e
juntas elas se apoiaram
e nasceu em a ACLU
em 2001 e em Ourinhos
anos depois a Recicla
Ourinhos
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LICITAÇÃO DA PEDRINHA
PROPOSTAS FORAM ABERTAS TERÇA (9/11)
O Conselho Municipal de Entorpecentes (COMEN) elegeu
na tarde de sexta feira (29) a diretoria e novos membros
Na última terça-feira, 9
de novembro de 2021,
o setor de Licitações da
Prefeitura da Estância
Turística de Piraju abriu
os envelopes com as propostas da licitação do
Camping Pedrinha, na
Represa de Jurumirim.
Um concorrente apresentou a proposta, no dia
25 de outubro, que era o
prazo final para a entrega
de documentos. Na tarde
desta terça, foi dada continuidade ao processo e
o concorrente entregou
toda a documentação.

ações em algumas áreas
estratégicas, como agricultura, esporte e lazer,
cultura, indústria e comércio.

A licitação do Camping
Pedrinha foi uma das
ações do Plano de Desenvolvimento Econômico
Pirajuense
idealizado
pelo Prefeito José Maria
Costa e lançado no segundo semestre de 2021,
que tem como objetivo
alavancar a economia no
município, no período
pós-pandemia. Além do
turismo, o plano prevê

Os trabalhos seguem
agora para a Comissão
Especial de julgamento,
composta pelo Diretor
de Engenharia, Adriano
Frigo Jr e pela Diretora
de Turismo, Malu Freitas,
assessores, e um membro do COMTUR. Eles
devem analisar e avaliar
o projeto apresentado,
segundo os critérios do
edital. (ROBERTO BERSI)

A licitação da Pedrinha
foi lançada oficialmente
pela Prefeitura no mês
de agosto. Mesmo com as
dificuldades do momento econômico, foi apresentada uma proposta
que certamente depois
de aprovada, trará grandes benefícios para turistas e para a população de
Piraju.

TODA SEXTA
DAS 15 ÀS 22
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Centro Esportivo Francisco Viana
é inaugurado em Timburi
A Prefeitura de
Timburi autorizou
uma força tarefa,
para realizar os
serviços de conservação e manutenção
de vias públicas
de alguns bairros,
com os trabalhos
de tapa-buracos. A
operação contou
com uma empresa
especializada, com
equipamentos adequados para oferecer qualidade nos

remendos asfáltico.
A operação foi direcionada nos pontos
mais críticos principalmente naquelas
ruas que não foram
contempladas com
os recapes.
O prefeito Silvio
Polo esteve acompanhando os trabalhos
e ressaltou que há
projetos para recapear algumas vias,
porém a Prefeitura
aguarda as libera-

ções de recursos via
estado e federação,
para executar os
serviços. “No início
do ano apresentei
alguns pedidos de
verbas para infraestrutura urbana
aos deputados e ao
governo do estado.
Estamos esperando as autorizações,
para que possamos
fazer a licitação e
solicitar o início dos
recapes. É oportuno

mencionar que no
começo da gestão, já
pavimentamos e recapeamos diversas
ruas, principalmente no Jardim Amorim. Nossa meta na
gestão é deixar a
cidade bonita e segura, tanto para os
pedestres como os
motoristas”, relatou.
Nesta operação de
tapa buracos que
foi executada em
Timburi, o traba-

lho envolveu ainda
o reperfilamento
para corrigir ondulações e buracos
menores seja nos
pavimentos, como
lajotamentos. Os
moradores elogiaram a iniciativa da
administração, porque de acordo com
os comentários nas
páginas das redes
sociais, é importante a manutenção das
vias públicas, pois

evita que os locais
com pequenos buracos aumentem e
prejudique ainda
mais o pavimento. Nesta semana a
prefeitura também
esteve corrigindo
alguns trechos de
ruas, em que foram
preparadas a terraplenagem, para receber o calçamento.
Fonte: COMUNIC

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!

Folha de Piraju 6 A 12 de novembro

de 2021• vários

7A
REPASSE PÚBLICO MENSAL
PARA O ASILO DE PIRAJU
-Governo Federal: R$ 595,00
-Governo Estadual: R$ 2.986,66
-Prefeitura de Tejupá: R$ 2.000,00
-Prefeitura de Piraju: R$ 15.000,00
Total : 20.851,66 por mês.
Despesa mensal em torno de R$
80,000,00
Valores insuficientes para manter
a entidade, por isso que temos que
pedir ajuda para a comunidade por
meio de festas, contribuições e doações.

Não conseguimos identificar o autor da foto, mas é uma das mais recentes da obra do vertedouro
que foi feito pela Enel e postada num storie de Ana Paula Cury Francisco, farmacêutica na cidade
e proprietária da Drogacentro. Não poderíamos deixar de destacar pelo ângulo incrível que nos da
uma dimensão da nova paisagem no local
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Prefeitura de Piraju recebe
retroescavadeira da Sabesp
A Prefeitura da Estância
Turística de Piraju recebeu nesta sexta (12 de
novembro) da Sabesp,
uma retroescavadeira
totalmente revisada e reformada, como parte de
um acordo firmado entre
o prefeito José Maria
Costa e a Sabesp, no ato

da renovação do contrato
com a empresa.
A máquina foi cedida por
tempo indeterminado,
segundo esclareceu o
diretor administrativo
Paulo Sara. A máquina
passou por uma revisão
geral e agora ficará a dis-

posição dos departamentos de Serviços, Obras
e também do setor de
Agricultura e Meio Ambiente. O prefeito José
Maria Costa explicou
que apesar de não haver
um contrato formal, o
acordo foi cumprido e
quem ganha com isso é o

município.

velha de Sarutaiá.

O prefeito lembrou também que nesta semana o
município foi contemplado com o Projeto Melhor
Caminho, quando serão
recuperados 6 quilômetros de estrada no bairro
Barreirinho na estrada

O vice-prefeito Carlinhos Pneus presente
no evento declarou que
agora com a chegada
dessa nova máquina,
a atual administração
poderá dar uma atenção
ainda maior às estradas

da zona rural, facilitando assim o escoamento
da produção em várias
áreas.
Estiveram presentes
também na cerimônia,
diretores de diversos departamentos, assessores,
vereadores e funcionários da prefeitura.
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