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PÁG 4AMemória de Elza Camargo Lopes 

Todo dia
salão 
aberto das
18 às 
21h30

Piraju já vacinou  75% dos adultos
em primeira dose e 27% em segunda

Vereadores de Sarutaiá entregam 
pedidos ao vice governador

PÁGINA 7B

Rodizio todo domingo 
das 19 às 21 h 30

 Inscrições para curso

Quinta : nas pizzas fora 
da promoção você paga 

8 e leva 10 pedaços

Capa Especial

Prefeito José 
Maria deixa 
mensagem 
nas redes 
sociais sobre 
a mudança 
no cenário de 
internação e de 
casos na cidade 
resultado dos 
cuidados da 
população 
que vem 
colaborando 
e respeitando 
os protocolos 
: “ Graças a 
Deus estamos 
diminuindo 
drasticamente o 
número de novos 
casos de covid em 
Piraju, graças a 
todos pirajuenses 
conscientes, ao 
nosso trabalho de 
conscientização 
principalmente 
por estarmos a 
cada dia deixando 

mais pessoas 
vacinadas, 
além é claro da 
capacidade e força 
de vontade de toda 
equipe da saúde de 
Piraju, que sempre 
chamamos de 
equipe nota 1.000. 
Vamos continuar 
batalhando até 
vacinarmos o 
último pirajuense 
com as duas doses 
e aí sim poderemos 
dormir mais 
tranquilos, depois 
de praticamente 
2 anos de stress e 
uma luta diária de 
todos pirajuenses 
e nossos irmãos 
de Sarutaia 
através de seu 
prefeito Isnar 
Freschi Soares e 
Tejupa pelo seu 
prefeito lutador e 
arrojado Waltinho 
Boranelli!!”-  

Internações no Hospital baixam para 19% nesta terça

Com inscrições até dia 30/07 no PAT 
Piraju está sendo promovido um cur-
so gratuito de Pequenos Reparos em 
Edificações- Revestimentos e Car-
pintaria de Formas.
Para se inscrever, os interessados(as)  
devem possuir idade mínima de 
18 anos, ter concluído a 6ª série do 
ensino fundamental e apresentarem 

cópia de RG e CPF, comprovante de 
residência para efetivar sua inscri-
ção.
Visando o plano de recuperação eco-
nômica de Piraju, a Administração 
firma mais essa parceria com o SE-
NAI e SEBRAE, tendo como objetivo 
a qualificação de mão de obra local, 
gerando assim emprego e renda para 

nossa Estância.O PAT de Piraju fica 
localizado na rua Esteves Kristen-
sen, 175- Jardim Jurumirim e atende 
as 08:00 ás 16:00 sem fechar para 
almoç. OBS: As aulas se iniciam no 
início de agosto de 2018 e terá uma 
carga horária de 80 horas e atende-
rá 16 alunos, sendo este no período 
noturno.
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PÁG 8Bradesco já cumpre lei municipal  

Todo dia
salão 
aberto das
18 às 
21h30

Vereador José Carlos Garcia do PV 

mostra em 3D como vai fi car 

obra do vertedouro da Enel

Piraju tem maior área de
mata atlântica na região 

PÁGINA 3D

Rodizio todo domingo 
das 19 às 21 h 30

Quinta : nas pizzas fora 
da promoção você paga 

8 e leva 10 pedaços

Especial 2 Capas

Usando uma foto feita com drone e aplicando um desenho em 3 D ele mostra a paisagem final -  PÁGS 3A,3B,3C
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PÁGINA 4N. Sra. da Guarda 

Todo dia
salão 
aberto das
18 às 
21h30

Vice governador Rodrigo Garcia 
inaugura creche escola em Timburi
O Vice-Governador e Secretário de Governo Rodrigo Garcia cumpriu agenda nesta sexta-feira (16) em 

Ourinhos, Ipaussu e Timburi, onde fez a entrega de uma creche  escola e garantiu R$ 300 mil para reforma 

do Centro de Saúde . Garcia também entregou vouchers dos programas Alimento Solidário e Vale Gás e 

participou da audiência pública sobre a criação da microrregião de Ourinhos. -  PÁG 6,6A E 7

Homenagem a Gabriel
Cassanho PÁGINA 3

Rodizio todo domingo 
das 19 às 21 h 30

Quinta : nas pizzas fora 
da promoção você paga 

8 e leva 10 pedaços

Especial
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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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A elaboração de um 
Plano de Ação Re-
gional para auxiliar 
no desenvolvimento 
econômico pós pan-

demia foi o tema de 
um encontro  em 
Botucatu do qual 
participaram o dire-
tor  administrativo da 

prefeitura Paulo Sara 
e o assessor do PAT 
Antonio José Sanches 
(Tonico).
O evento que aconte-
ceu na última sexta 
no Parque Tecnológi-
co de Botucatu para 
validação do Plano de 
Ação da Região den-
tro do
do Programa de Ar-
ticulação Regional de 
Políticas Públicas do 
SEBRAE-SP E FGV.
No momento a Prefei-
tura de Piraju prepara 
um Plano de Ações 
de Incentivo ao De-
senvolvimento Eco-
nômico que contará 
com várias frentes de 
trabalho e parcerias 
do setor público/pri-
vado.

Diretores de Piraju se qualifi cam 
para Plano de Desenvolvimento

Prefeitura Municipal de Piraju
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Não vão existir palavras 
ou abraços que curem 
essa dor, somente o tem-
po e Deus.
Podemos dizer com to-
das as letras que Gabriel 
Cassanho nos ensinou 
muito nesses 22 anos, 
dono de um coração lin-
do e um sorriso tímido 
(rs, rs)
Já era um homem, mas 
o víamos como nosso 
menino, porque ele era 
muito amável na ma-
neira de falar. Apenas 
quando seu Corinthians 
jogava escutávamos ele 
soltar um palavrão..
Veio a esse mundo já 
com dificuldade, nasceu 
de 8 meses, prematuro 
e com a nossa mãe com 
eclâmpsia, uniu a todos 
amigos e família em ora-
ção e assim ele fez mais 
uma vez quando partiu …
As orações foram imen-
sas, sentimos o amor e 
carinho de cada oração 
e pedidos pelo nosso Ga-
briel, temos muita grati-
dão por todas elas 
Nesse 1 ano e 4 meses de 
pandemia o seu lega-
do era a “proteção dos 
coroas”, como ele dizia. 
Trabalhando home offi-
ce, se formaria mês que 
vem em Administração, 
concluiu on-line, mesmo 
assim o vírus chegou até 
todos da nossa família. 
Gabriel era único, era 
aquele filho de fazer 
noite do pijama com 
os coroas, era o filho 
de tomar o leite quente 
com os coroas, era o que 
tirava sarro, era o nosso 
caçula. 
Nunca imaginávamos 
essa despedida, essa dor 
não dá para descrever.
Vc pode se perguntar por 
que essas palavras?
Não vai adiantar eu co-
locar aqui os 23 dias de 
boletim, os 23 dias que 
ele lutou e ficou conhe-
cido como guerreiro 
Gabriel, na Unimed de 
Ourinhos,  ou cada vez 

que ouvíamos palavras 
de esperança, do médico, 
e, no outro dia, informa-
ções que nos davam uma 
sensação de impotência .
Gabriel não tinha ne-
nhuma comorbidade, 
jovem de 22 anos e sau-
dável, contudo esse vírus 
não escolhe idade!! 
Essas palavras aqui são 
para você que infeliz-
mente não conheceu 
nosso Gabriel, para que 
consiga ver o qto ele é 
especial.
Nesse tempo de pande-
mia, ele esqueceu o seu 
lado jovem para prote-
ger e cuidar de quem 
lhe deu a vida, por isso, 
te agradecemos, Biel, o 
nosso muito obrigado 
por esses 22 anos de 
seus exemplos, humil-
dade, coração, sorriso, 
doçura e respeito por 
cada um de nós 
A saudade ainda é muito 

grande, dói não ter mais 
você aqui, mesmo assim 
continuaremos em nossa 
fé, assim como nossos 
pais, que mesmo diante 
de tudo, seguiram con-
fiando em Deus, forta-
lecendo sua fé e temor, 
confiando sempre em 
seus planos Divino.
Nós te amamos e sem-
pre vamos te amar mais 
que as estrelas do céu. 
Vamos seguir um dia de 
cada vez, vivendo por 
você e tentando ser me-
lhores, seguindo o exem-
plo que nos deixou.
Saiba, que por onde 
formos, você estará 
conosco, em nossos 
corações, amenizan-
do, com o tempo, essa 
dor que chamamos de 
saudade ...
Sua família que te ama 
demais.

Saudades eternas 
de Gabriel Cassanho.



3A3AFolha de Piraju |  cultura  17 A 20 DE JULHO DE 2021

Vereador José Carlos faz em 3D 
simulação de como fica obra da Enel

Da Redação

Na foto ao lado um 
detalhamento da 
finalização da obra da 
ENEL feito por José 
Carlos Garcia

No momento em que 
a Enel Green Power 
segue com as obras 
de ampliação da 
capacidade de vazão na 
ponte construindo um 
vertedouro na barragem 
da Usina Hidrelétrica 
de Paranapanema, por 
exigência da legislação 
federal de concessões, 
a população tenta 
entender como ficará o 
aspecto paisagístico, ou 
seja, o cenário final da 
barragem/ponte após a 
conclusão da obra. 
As tentativas de 
explicação da empresa 
esbarraram numa 
comunicação moderna, 
porém deficiente e de 
pouca repercussão e 
esclarecimento para 
uma comunidade como 
Piraju que sempre teve 
uma tradição e cultura 
forte de imprensa via 
jornais (hoje impressos 
e ou online). Assim, a 
utilização de folders 
não foi tão eficaz numa 
época de mídias sociais, 
portais e lives. Além 
disso, os informativos 
radiofônicos não tiveram 
uma abrangência de todas 
as emissoras e ninguém 
da empresa até hoje 
compareceu a entrevistas 
para responder ao vivo 
perguntas pertinentes à 
obra civil que resultará 
na paisagem final. As 
informações chegam 
em raros comunicados 
oficiais  pouco 
esclarecedores.
Assim, vendo 
a repercussão 
de informações 
desencontradas (que 
beiram fake news) a 
Folha de Piraju foi atrás 

de quem entende e não 
tem qualquer interesse 
pessoal em defender 
a empresa, e que pode 
explicar com isenção e 
sem temor, como ficará o 
cenário pós obra.

Questionamentos

Vocês leitores poderão 
achar que os engenheiros 
seriam as pessoas 
diretamente responsáveis 
para responder no caso, 
mas há uma dificuldade 
em entender a linguagem 
desses senhores da Enel 
mesmo nas Webnars 
promovidas pela 
empresa. 
O material dos encontros 
não fica disponibilizado 
para os participantes 
após as reuniões, e um 
desses engenheiros já 
no primeiro encontro 
respondeu com 
pouca paciência aos 
questionamentos de 
alguns dos participantes. 
Além disso, o sistema 
digital usado pela 

empresa foi um desastre, 
uma plataforma muito 
complicada  para  “os 
leigos daqui”, mais 
acostumados com 
reuniões no zoom. 
Esse fato, colaborou 
ainda mais para 
um distanciamento 
entre a empresa e os 
representantes da 
comunidade presentes.

Assim a Folha de Piraju 
reuniu  informações 
de um dos mais 
importantes ativistas e 
representantes do meio 
ambiente local, com um 
currículo de vida inteira 
voltada para aspectos 
relevantes de defesa do 
rio Paranapanema e do 
meio ambiente, com 
vasto conhecimento das 
causas  e condições de 
apoio a todas as iniciativa 
preservacionistas. 
Ninguém melhor que 
José Carlos Garcia um 
discreto, humilde e 
persistente servo da 
natureza motivado 
apenas pelo amor, 

generosidade, a 
conservação da água, da 
fauna, da flora e de tudo 
que esteja relacionado 
com o ecossistema  no 
município de Piraju e 
região.
A partir dai ele nos 
apresentou um desenho 
de como ficará a obra no 
projeto que está sendo 
executado e nos enviou 
sua otimista opinião 
sobre o tema, o que muito 
conforta a sociedade 
local. José Carlos, 
inclusive deu sugestões 
que levaram a Enel a 
modificar o projeto inicial 
para que não houvesse 
prejuízo na finalização 
do projeto e prejuízo do 
cenário da cascata e da 
visão do rio.
Ele nos disse que acredita 
que o projeto final vai 
acrescentar em termos 
de beleza, porque o novo 
mirante (foi essa sua 
contribuição) coloca o 
visitante bem próximo da 
queda d’água. 
Na opinião de José Carlos 

“A obra do vertedouro 

na ponte Engenheiro 
Nelson de Godoy terá 
um mirante para 
os visitantes onde 
poderão visualizar 
um lago formado 
pelas comportas onde 
os visitantes irão 
apreciar os peixes 
como piracanjuba, 
mandis e outros que 
certamente usarão 
esse local para o 
descanso depois de 
subir as escadas 
de peixe, isso pode 
tornar um grande 
atrativo turístico 
para Piraju.

Sua meta agora é 
conseguir o apoio da 
população para que a 
Enel inclua no projeto 
a iluminação de toda 
a ponte e da represa, 
além de peixamentos 
periódicos, questões 
para as quais ele espera 

apoio da comunidade 
e de seus colegas da 
Câmara. Importante 
ressaltar que um dos 
projetos sustentáveis 
que a empresa vem 
financiado, na beira 
do rio tem algumas 
de suas idéias, mas 
ele não recebeu nada 
por sua contribuição, 
ao contrário dos 
responsáveis pelo 
projeto. Além disso 
importante dizer que 
a maior demonstração 
da dificuldade de 
comunicação da 
empresa com a 
comunidade apesar do 
esforço nesse sentido 
é que um esboço em 
3D já deveria estar 
amplamente divulgado 
pela própria empresa.

 Siga nas próximas 
páginas outras 
questões relacionadas 
à obra da Enel.

José Carlos Garcia, vereador do PV de Piraju e um ativista ecológico de peso e 
história na nossa comunidade nos tranquiliza sobre o resultado final da obra da 
Enel, em relação so cenário da cascata e do rio após o término da obra na nossa 
ponte/barragem . Esta  reportagem segue nas próximas páginas. Confira.
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Todos hoje sabemos  que 
obra da Enel (a empresa 
negava em 2019 essa 
informação), se faz neces-
sária para segurança da 
ponte, da barragem e da 
cidade. Agora a empresa 
está adequando-se às 
normas e exigências do 
sistema nacional. Assim 
a ampliação do verte-
douro da UHE Parapa-
nanema (chamada pela 
antiga concessionária 
do grupo Votorantim de 
PCH/ nome também que 
foi corrigido pela Enel, 
mas isso é material para 
outras reportagens) tem 
como foco principal que 
histórias como as en-
chentes que houveram 
passado não se repitam. 
E com o rompimento de 
barragens de outros tipos 
no país o sistema focou 
também as barragens 
como a nossa, antiga e sa-
bemos antes dessa obra, 
sem qualquer conserva-
ção.

1983 
Na ocasião, 1983, a en-
chente que ocorreu cau-
sou prejuízos não apenas 
para a usina e barragem, 
mas houve casos como 
do Iate Clube Piraju que 
teve grande parte de sua 
área esportiva submersa 
e outros locais, que ti-
veram equipamentos des-
truídos ou danificados, 
além das ruas e casas nos 
arredores que sofreram 
danos e até houve casos 
de pessoas que ficaram 
desabrigadas ao longo do 
curso do rio.

ÍCONE
No folder distribuído 
pela ouvidoria da empre-
sa Enel há informações 
sobre “a previsão de 
reparação do pavimento 
da ponte atual, juntas, ilu-
minação e gradil da ponte 
e a construção de uma 
passarela de pedestres”,  
e foi  anunciado recen-
temente pela empresa, o 
novo mirante, sugerido 

por José Carlos Garcia 
inserido no projeto.
A questão da vizuali-
zação da paisagem de 
vários cantos da cidade 
é bastante sensível na 
comunidade local pre-
ocupada com qualquer 
mudança nesse cenário, 
porque toda a história 
de Piraju e nossa cultura 
preservacionista, que 
encontra respaldo num 
tímido, mas glorioso 
progresso do passado, se 
mistura a conceitos do 
ícone  ponte/barragem 
que tornou-se cartão pos-
tal da cidade para o povo 
de Piraju e região.

Charles Sanders Peirce  
filósofo, matemático e 
um tipo de pai da semi-
ótica, define ícone : “Um 
ícone é um signo que se 
refere ao objeto que ele 
denota apenas em virtu-
de de seus caracteres, os 
quais ele mesmo possui, 
independente da existên-
cia do objeto. É certo que, 
a menos que tal objeto 
realmente exista, o ícone 
não atua como signo”. 

No caso de Piraju o ícone 
da ponte atua como 
símbolo local há mais de 
100 anos da construção 
da primeira ponte sobre 
o rio Paranapanema na 
década de 10  do século 
passado e depois com 
a construção daa nova 
ponte  com a barragem (a 
de hoje)  a partir de 1925 
e inaugurada em 1937. 
Nessas décadas todas a 
cresceu foi interiorizado 
no sentimento de cada 
pirajuense o significado 
tem torno  dessa obra de 
engenharia.

ÁGUA CAINDO 

Falamos em ponte/ 
barragem porque a água 
caindo é a imagem que 
todos os pirajuenses e 
aqueles que conhecem a 
cidade carregam em suas 
mentes quando se refe-

rem a Piraju.  
Um signo visual que 
representa a própria 
cidade de Piraju para seus 
moradores, assim como 
também é um ícone para 
a população daqui, o rio 
Paranapanema com o 
slogan que muito nos 
orgulha “único rio não 
poluído do estado de SP”.

A Folha de Piraju postou 
há alguns meses um ví-
deo no Facebook feito da 
Fall’s retratando a queda 
d’água e tivemos mais de 
50 mil vizualizações na 
ocasião, pouco antes do 
início das obras da Enel.

CONSTANTINO
LEMAN
Fazendo uma pesquisa 
num dos livros do senhor 
Constantino Leman, um 
dos fundadores deste jor-
nal, bem antigo, em que 
o jornalista deixou uma 
dedicatória de próprio 
punho com data de 1966, 
embora escrito anterior-
mente, há dois relatos 
sobre a ponte de dois 
momentos diferenciados 
e que estão reproduzidos 
aqui nesta página. 

História de um ícone que remonta 
primeira década do século 20

Baseado numa foto da visita do ex 
presidente dos EUA � eodore Roosevelt 
a Piraju em outubro de 1913, pai do 
engenheiro Kermit Roosevelt incumbido 
da construção da primeira ponte sobre o 
rio Paranapanema como parte da linha do 
Tramway elétrico (bondinho/ à esquerda 
numa foto sem data). e abaixo a história 
da ponte atual num registro da Cia Santa 
Cruz  bem detalhado extraído do livro 
escrito por seu Constantino Leman 
entre 56 e 1960, Piraju seu Passado, seu 
Presente. Ao lado oura foto do livro.
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Ponte: “principal 
modo de cruzar o Pa-
ranapanema”, a frase 
é da própria Enel em 
um de seus folders e 
por ai já percebemos 
o quanto é impor-
tante não apenas 
como patrimônio 
cultural, mas como 
base econômica de 
transporte viário não 
apenas para o acesso 
de mercadorias, mas 
de trabalhadores que 
se utilizam da ponte 
todos os dias. Assim 
mesmo sabendo pela 
empresa que o novo 
mirante permitirá 
visualização mais 

completa e aproxi-
mada da cascata, 
conforme a própria 
empresa confirmou 
em material entre-
gue à imprensa local 
por sua assessoria 
de imprensa e que 
replicamos na edição 
da Folha de Piraju 
edição online (de 
10 a 13 de julho)  e 
também no Portal 
ddo jornal folhadepi-
raju.com  também 
queremos saber dos 
aspectos pontuais da 
reforma e conserva-
ção da ponte.
Importante dizer que 
Piraju está agradeci-

do à Enel pela serie-
dade com que tem 
tratado nossa comu-
nidade se dispondo 
a atender exigências 
da Legislação no caso 
do vertedouro e a 
investir com pres-
treza em programas 
ambientais previstos 
e exigências para im-
plantação do projeto, 
e também disponibi-
lizando recursos de 
R$ 700 mil para os 
programas de susten-
tabilidade elaborados 
em sua maioria por 
pirajuenses e entida-
des em conjunto.
Mas a transparência 

sobre o que será feito 
na parte estrutural 
da ponte é necessá-
ria nesse momento, 
serviços de conser-
vação, recuperação 
e reforma dos des-
gastes naturais que 
houveram em  84 
anos da inauguração 
da obra. Sobre esses 
desgastes fizemos 
relatos detalhados 
numa série de repor-
tagens em 2019. Im-
portante dizer aqui: a 
ponte não tem riscos, 
mas precisava de re-
paros e conservação. 
Antes da Enel quem 
tinha a concessão o 

Grupo Votorantim 
deveria ter provi-
denciado isso, mas 
foi desleixado nisso 
e agora a responsa-
bilidade cabe à nova 
concessionária.
Sabemos que a Enel 
deve ficar aqui no 
mínimo por 30 anos 
e tem atuado com 
eficiência e respeito 
às comunidades onde 
atua no mundo todo. 
Piraju precisa saber 
tudo que será feito e 
o que deverá ter con-
tinuidade após o tér-
mino das obras em 
termos de projetos 
de sustentabilidade.
Pairam assim al-
gumas perguntas e 
dúvidas sobre essas 
questões.

Longe de nós “cri-
ticar por criticar” o 
que a Enel vem reali-
zando com todo res-
peito à comunidade e 
que se fazia necessá-
rio,  queremos ape-
nas  entender cada 
passo, cada mudança, 
cada impacto no ce-
nário da nossa paisa-
gem e das reformas 
que serão implemen-
tadas na ponte.
A comunidade local 
precisa ser informa-
da sobre que reforma 
será feita na estrutu-
ra do “nosso princi-
pal modo de cruzar 
o Parapanapanema”, 
palavras da própria 
empresa que se en-
caixam ao momento.

ponte

“principal modo de cruzar
 o Paranapanema” afi rma Enel 
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Embaixo da Ponte Engenheiro Nelson de Godoy habitam por décadas 
uma andorinha muito interessante, o nome popular dela é Taperuçu-de-
coleira-branca. Contradizendo o ditado que as andorinhas fazem verão, 
ela permanece nesse local também no inverno. Esse será mais um atrativo 
do mirante que será construído em cima do vertedouro, que poderá atrair 
muitos turistas amantes da Observação de Aves. 
O taperuçu-de-coleira-branca (Streptoprocne zonaris) é uma ave 
apodiforme da família Apodidae.
Também conhecido como andorinhão e andorinhão-de-coleira.  Mede 
cerca de 20-22 centímetros, pesando em torno de 90-125g. Os taperuçus 
têm pés muito reduzidos que os impedem de pousar em fios de eletrificação 
ou galhos, como fazem as andorinhas. Esta é a maior espécie da família e 
sua velocidade de voo pode alcançar 100 quilômetros por hora. Possui uma 
envergadura de 45-55 cm.  O ninho, de fibras vegetais, musgos e pedrinhas 
aglutinadas com barro e saliva, é fixado em paredões e escarpas de pedras 
ao redor de cascatas, grutas úmidas e escuras e até mesmo pontes e 
represas. 

Piraju tem recorde 
de mata atlântica
preservada na região

José Carlos Garcia , 

para a Folha de Piraju

Piraju é a primeira 
cidade da região a 
preservar a Mata 
Atlântica.
Com 48 milhões de 
metros quadrados 
de Mata Atlântica, 
Piraju se destaca 
entre as 20 principais 
cidades da região 
como a cidade que 
mais preservou essa 
importante floresta 
que retém as águas 
fluviais. A falta de 

água na bacia do alto e 
médio Paranapanema 
é devido a falta 
dessa mata nas 
cidades do médio 
Paranapanema, abaixo 
estão classificadas as 
cidades com o maior 
número de Mata 
Atlântica preservada. 
As áreas plantadas 
de Eucalipto e Pinos 
não entram nessa 
estatística por serem 
espécies trazidas de 
outros países e que 
não contribuem para a 
retenção de água.
A obra do vertedouro 

na ponte Engenheiro 
Nelson de Godoy 
terá um mirante para 
os visitantes onde 
poderão visualizar um 
lago formado pelas 
comportas onde os 
visitantes irão apreciar 
os peixes como 
piracanjuba, mandis e 
outros que certamente 
usarão esse local para 
o descanso depois 
de subir as escadas 
de peixe, isso pode 
tornar um grande 
atrativo turístico para 
Piraju.
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““Nossa Senhora da Guarda””
  por Padre Luiz Antônio Pereira

Benedetto Pareto, pastor de 
ovelhas, no dia 29 de agosto 
de 1487, trabalhava no 
monte Figogna, nos arredores 
de Gênova, Itália. Este era 
um dos montes chamados 
“de guarda”, porque, lá de 
cima, sentinelas vigiavam 
contra piratas muçulmanos 
que tentavam invadir o local. 
Enquanto pastoreava, ele 
vê uma bela senhora que 
se aproxima e se apresenta 
como Maria, a Mãe de Jesus. 
Ela o tranquiliza e pede que 
ele construa naquele local 
uma capela. Ele diz: “Mas, 
eu sou muito pobre e para 
construir neste monte alto 
e deserto, será preciso tanto 
dinheiro que duvido que o 
consiga”. Nossa Senhora, 
porém, responde: “Não 
tenhas medo; serás muito 
ajudado”.

De volta para casa contou o 
acontecido, porém, ninguém 
acreditou nele. Sua esposa 
desanimou-o dizendo que 
todos o chamariam de louco. 
Ela insistiu tanto que ele 
desistiu. No dia seguinte, de 
volta ao trabalho, Benedetto 
subiu numa figueira de onde 
caiu ferindo-se gravemente. 
Foi levado para casa e teve 
que ficar dias de cama. 
Nossa Senhora apareceu-lhe 
novamente, repreendeu-o 
com carinho, curou suas 
feridas e de novo pede que 
ele construa a capela.

Sem mais dúvidas no 
coração, passou, então, a 
percorrer as vilas e cidades 
vizinhas, pedindo ajuda 
para a construção da capela. 
Como Nossa Senhora tinha 
dito aconteceu, pois ele 
recebeu tanta ajuda do 
povo, que em pouco tempo 
pode construir a capela no 
local onde fora pedido pela 
Mãe do céu. A capela era 
pequena, retangular e seu 
teto era de madeira.

Devido ao número sempre 
maior de peregrinos, em 
1530, decidiu-se pela 

construção de um grande 
santuário para acolher todos, 
A construção atual data do 
fim do século XIX. O Papa 
Bento XV, de Gênova, em 
1915, deu à igreja o título 
de basílica. Ele também 
construiu uma capelinha de 
Nossa Senhora da Guarda 
nos jardins do Vaticano.

São Luís Orione, 
devotíssimo de Nossa 
Senhora da Guarda, dizia: 
“Nossa Senhora é vinculo 
de paz; o seu amor cura as 
feridas da alma, ajuda os seus 
filhos, inspira sentimentos 
de perdão, aproxima as almas 
de Deus e as salva...” Como 
devoto, dedicou um bom 
tempo recolhendo panelas de 
bronze furadas, e construiu 
uma estátua de Nossa 
Senhora da Guarda, que foi 
colocada no alto da torre do 
Santuário. Trata-se da maior 
estátua de bronze que está 

mais alta em relação ao chão 
em toda a terra.

É festejada no dia 22 de 
julho.

Oração: “Ó, Nossa Senhora 
da Guarda, vínculo de paz! 
O vosso amor cura as feridas 
da alma! Ajudai vossos 
filhos, inspirai sentimentos 
de perdão, aproximai as 
almas de Deus e, pela vossa 
intercessão, levai-os até 
vosso Filho Jesus para que 
sejam salvos! Aquilo que 
disseste ao pastor Benedetto, 
dizei-o também a nós, pobres 
pecadores que recorremos 
a vós em nossa necessidade 
tão urgente: ‘Não tenhas 
medo; serás muito ajudado’. 
Ajudai-nos com vosso amor 
materno! Guardai-nos e 
protegei-nos de tudo aquilo 
que nos afasta de Deus e da 
salvação eterna. Amém”!

Nossa Senhora da Guarda! 
Rogai por nós!

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS
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CONSTRUÇÃO DA PONTE DE PIRAJU EM 1934
O QUE MAIS IMPRESSIONA É QUE AS ESTRUTURAS SÃO REALMENTE AS MESMAS DE HOJE QUE SERÃO RECUPERADAS 
NO  COMPROMISSO QUE A Enel Green Power assumiu com a cidade de Piraju.

Memória
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Professora Elza Camargo Lopes o registro 
de uma história inesquecível
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Elza Camargo Lopes nasceu 
em Porto Feliz, Estado de São 
Paulo, no dia 1º de janeiro 
de 1.913, apesar de sempre 
morar em Itapetininga, onde 
estudou e formou-se pro-
fessora pela Escola Peixoto 
Gomide.
Logo que se formou, em fins 
de 1.931, o Estado de São 
Paulo estava em pé de guerra 
devido às revoltas entre a 
burguesia e fazendeiros, o 
que impossibilitou Elza de 
conseguir começar a lecionar 
e logo em seguida em 1.932 
Elza se engajou no movi-
mento constitucionalista que 
ousou sonhar separar SP do 
restante do Brasil e assim 
trabalhou arduamente como 
auxiliar de enfermagem a 
favor da Revolução Constitu-
cionalista. 
Nessa época conheceu vários 
rapazes pirajuenses que 
também lutavam pelo ideal 
revolucionário, entre eles, 
seu futuro esposo, Gilberto 
Moraes Lopes.
Em 1.933 foi convidada 
pelo General Ataliba Leonel 
(primo de sua mãe, Maria 
José Rolim Messias) para dar 
aulas em sua Fazenda Santa 
Maria, no município de Pira-
ju. Elza lecionou um ano na 
Fazenda de Ataliba Leonel, 
onde ficava hospedada na 
casa do fiscal da fazenda, 
Senhor Virgílio Vecchia.
Num jogo de futebol entre 
a Fazenda Santa Maria e a 
Fazenda Santa Cruz (de pro-
priedade de Ângela Moraes 
Lopes) foi pedida em casa-
mento e em 24 de junho de 
1.934 (dia de São João), ela e 
Gilberto se casaram e foram 
morar no bairro do Cágado, 
onde Elza montou uma escola 
municipal e Gilberto, um 
armazém. 
Lecionou no Cágado até o 
ano de 1.941, onde nasceram 
seus filhos, Antônio Gilberto, 
Paulo Sergio, Maria Lucia e 
Maria Helena. Nesse mesmo 
ano foi transferida para a 
cidade a fim de lecionar na 
escola municipal no bairro da 
Várzea.
Em 1.944 foi transferida para 
a Escola Ataliba Leonel, onde 
lecionou durante 16 anos.  
Naquela época, o professor, 
dependendo do índice de 
aprovação, podia escolher sua 
classe, e sua preferência era 
para quarto ano feminino, 
onde além dos ensinamen-

tos básicos, Elza ensinava às 
suas alunas, bordado, tricô, 
crochê, modelagem (com 
barro e massa de janela). 
Organizava as formaturas de 
fim de ano com discursos, 
canto, bailados, apresentação 
ao piano etc. Ao término das 
aulas sempre vinha para casa 
acompanhada por grupos de 
suas aluninhas.

Em 1.951 Gilberto Moraes Lo-
pes, seu esposo, foi eleito pre-
feito de Piraju e Elza Camar-
go Lopes assumindo a função 
de primeira dama  muito 
trabalhou em prol da popu-
lação pirajuense. Trabalhava 
no Fundo Social juntamente 
com as freiras do Asilo São 
Vicente de Paula e com auxi-
liares, esposas dos vereadores 
e voluntárias. Organizava o 
¨ Natal das crianças pobres 
.̈ Nesse período também foi 

festeira das festas do Divino e 
de São Sebastião. 
Na foto, um momento festivo, 
quando Dona Margarida Galo 
Ferreira de Oliveira esposa 
do doutor Luiz Ferreira de 
Oliveira (prefeito) passava 
a função de primeira dama, 
para Dona Elza, rodeadas 
pelas esposas do vereadores 
eleitos.
 Em 1.960 aposentou-se com 
aperto no coração por deixar 
suas alunas e sua escola 
querida.
 Mesmo aposentada Elza con-
tinuou sua vida labutando em 
sua fazenda, dando assistên-
cia aos colonos, organizando 
reza no
 ¨ domingo de mês ¨ (dia de 
pagamento dos colonos) e fes-
ta de Santo Antônio. Era uma 
pessoa que não sabia ficar 
quieta, pois costurava, fazia 
goiabada, linguiça, chouriço 
curau, pamonha.    Gostava 
muito de pescar em seu sítio 
à beira do Paranapanema 
(hoje, Hotel Beira Rio), de ir 
ao cinema, de ler romances, 
fazer palavras cruzadas e 
jogos de carta. Atendia os 
netos e os primos dos netos 
levando toda a criançada de 
jipe à chácara onde preparava 
lanches deliciosos e lambaris 
fritos, que ela mesma pesca-
va.
Faleceu em Piraju aos 95 
anos. Sua velhice foi calma, 
rodeada pelos netos e bisne-
tos para os quais só tinha pa-
lavras de conforto, carinho, 
sorrisos e conselhos sábios.

Em 27/11/2012 na ges-
tão do prefeito Francisco 
Rodrigues, Elza recebeu 
uma homenagem especial 
quando foi denominado 
uma Escola Municipal de 
Educação Infantil – “EMEI 
ELZA CAMARGO LOPES” 
localizada nessa cidade na 
Rua Waldemar Enz, 140 
Jardim São Roque.  Vale 
lembrar que seu esposo e ex- 
prefeito de Piraju dá o nome 
ao estádio que construiu 
Gilberto Moraes Lopes.

Em comemoração de festas cívicas, preparava suas alunas com discursos históricos, 
poesias e montava quadros nacionais para o desfi le de sete de setembro.

Com as fi lhas Maria Lúcia e Maria Helena
Camargo Lopes
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RT- PCR  E RÁPIDOS SOROLÓGICO E AG-ANTÍGENO

SP mantém ritmo de vacinação 
contra COVID-19 superior a 500 
mil doses por dia
Marca de meio milhão foi ultrapassada no sábado (17) e 

segunda-feira (19); campanha prevê  imunização de todos 

os adultos até 20 de agosto

O Estado de São Paulo supe-
rou novamente a marca de 
mais de 500 mil registros de 
vacinas contra COVID-19 
aplicadas nesta segunda-fei-
ra (19). O patamar de meio 
milhão de doses tinha sido 
ultrapassado pela primeira 
vez no último sábado (17).
Dados  da plataforma da ma-
nhã desta terça (20) indicam 
que 521,6 mil doses foram 
cadastradas ontem na plata-
forma VaciVida.
A campanha de vacinação 
prossegue em ritmo intenso, 
com balanços diários que 
chegam ao dobro de registros 
diários verificados entre o fi-
nal de maio e início de junho.
A campanha do Governo de 
São Paulo quer imunizar  toda 
a população adulta com pelo 
menos uma dose até o dia 20 

de agosto.
Até as 10h34 desta terça o 
Vacinômetro registrava um 
total de 32.016.226 doses apli-
cadas desde o início da cam-
panha, somando 23.585.911 
de primeira dose, 7.409.496 
de segunda e 1.020. 819 de 
dose única. Mais de 18% da 
população geral de SP já com-
pletou seu esquema vacinal, 
garantindo proteção completa 
contra a COVID-19.
A evolução diária da vaci-
nação em São Paulo pode 
ser acompanhada no painel 
completo do Vacinômetro, no 
site https://vacinaja.sp.gov.br/
vacinometro/. Nele, qualquer 
pessoa tem acesso a dados de-
talhados sobre doses aplicadas 
por município, distribuição 
de doses, ranking de vacina-

ção, ranking de aplicação das 
doses distribuídas, evolução 
da aplicação de doses e esta-
tísticas gerais do PEI.

Pré-cadastro virtual

Dia 19, teve início a vacinação 
de adultos na faixa etária de 
30 a 34 anos. Estas pessoas 
e as demais que integram os 
públicos-alvo da campanha 
podem realizar um pré-ca-
dastro no site Vacina Já, que 
facilita o andamento da imu-
nização tanto para o usuário 
quanto para os profissionais 
de saúde. O preenchimento do 
formulário não é obrigatório, 
mas leva de um a três minutos 
e economiza até 90% do tem-
po de atendimento nos postos 
de vacinação.
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Vice governador Rodrigo Garcia inaugura 
creche escola em Timburi
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de implantação da Rede Coletora de Esgostos RCE 150 mm Piraju, parte integrante 
do SÉS Sistema de Esgostos Sanitários da Comarca de Piraju SP, tendo por objeto a 
área de 20,70m², localizada na Rua 2 (dois), sem número, Lote 07, da Quadra B, do 
Loteamento Recanto Pesqueiro Casa de Pedra, Zona Urbana da Cidade de Piraju-SP, 
declarada de utilidade pública pelo Decreto Municipal nº 5370/2014. Encontrando-se 
os requeridos em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por 
EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, 
que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo 
contestada a ação, serão presumidos como verdadeiros os fatos articulados na inicial 
(artigo 344, do Código de Processo Civil). Será o presente edital, por extrato, afixado 
e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Piraju, aos 
15 de dezembro de 2020. 

Governo de SP inaugura 
creche em Timburi e 
entrega casas na região 
de Ourinhos

Ocorreu ainda audiência 
pública sobre criação 
da microrregião de 
Ourinhos e entrega 
de vouchers dos 
programas Alimento 
Solidário e Vale Gás

O Vice-Governador 
e Secretário de Go-
verno Rodrigo Garcia 
cumpriu agenda nesta 
sexta-feira (16) em Ou-
rinhos, Ipaussu e Tim-
buri, onde fez a entrega 
de uma creche e de 200 
casas. Garcia também 
entregou vouchers dos 
programas Alimento 
Solidário e Vale Gás e 
participou da audiência 
pública sobre a criação 
da microrregião de 
Ourinhos.

Inauguração de 
creche em Timburi

Em Timburi, Garcia 
inaugurou a EMEI Pro-
fessora Silvana Naldi 
Cunha de Lima, com 
capacidade para 130 
alunos. O investimento 
do Estado foi de R$ 1,6 
milhão. Somente nesta 
gestão, foram inau-
guradas 147 unidades 
do Programa Creche 

Escola, gerando 19,6 mil 
novas vagas, em um in-
vestimento de R$ 238,9 
milhões.
Importante que em 
Timburi ele garantiu R$ 
300 mil para reforma 
e ampliação de Centro 
de Saúde municipal e 
também recursos para 
implantação de LED em 
toda a cidade.
Atoridades de toda 
região estavam presen-
tes, entre vereadores, 
prefeitos e deputados da 
região.

Regionalização
“Depois de 40 anos 
estamos propondo uma 
nova regionalização 
que vale para Ourinhos 
e para todo o estado de 

São Paulo, que começa 
com a organização das 
regiões administrativas, 
e a partir disso vamos 
trazer o que é funda-
mental para a sociedade 
civil: planejamento para 
melhorar ainda mais a 
qualidade de vida dos 
cidadãos que vivem em 
São Paulo”, disse Gar-
cia.

O Vice-Governador 
participou da audiência 
pública sobre a regio-
nalização, proposta da 
Secretaria de Desenvol-
vimento Regional em 
parceria com a Fun-
dação Seade (Sistema 
Estadual de Análise de 
Dados), que tem por ob-
jetivo facilitar o desen-
volvimento de projetos 

regionais em benefício 
dos municípios locais.

Integram a microrre-
gião de Ourinhos os 
municípios de Bernar-
dino de Campos, Cani-
tar, Chavantes, Espírito 
Santo do Turvo, Ipaus-
su, Óleo, Ourinhos, 
Ribeirão do Sul, Salto 
Grande, Santa Cruz do 
Rio Pardo, São Pedro do 
Turvo e Timburi.

Vale Gás
Garcia fez a entrega 
simbólica do voucher 
do programa Vale Gás, 
iniciativa de transfe-
rência de renda que vai 
pagar R$ 300 em três 
parcelas de R$ 100 para 
a compra de botijões 
de gás de cozinha. Na 
região, serão beneficia-
das 31 famílias de Santa 
Cruz do Rio Pardo, em 
um investimento de 
R$ 9,3 mil. Na ocasião, 
o Vice-Governador 
também entregou 7.425 
vouchers do programa 
Alimento Solidário a 
famílias carentes da 
região.

Entrega de casas

Em Ipaussu, Rodrigo 
Garcia participou da 
entrega de 200 casas 
do Conjunto Residen-
cial José Ramos Fi-
lho, viabilizadas pela 
CDHU (Companhia 
de Desenvolvimento 
Habitacional e Urba-
no) em parceria com a 
prefeitura, que doou o 
terreno. A CDHU fez a 
contratação da constru-
tora e investiu R$ 18,6 
milhões na obra.
O empreendimento é 
composto por casas de 
dois dormitórios, sala, 
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Na tarde desta sexta-feira (16) 
por volta das 14 horas, a comitiva 
do vice-governador do Estado de 
São Paulo - Rodrigo Garcia, acom-
panhado do secretário estadual de 
desenvolvimento regional - Mar-
co Vinholi, dos deputados Mauro 
Bragato, Vinicius Camarinha e Ed-
son Giriboni, além dos prefeitos e 
vereadores de Timburi e da região 
estiveram na solenidade de inau-
guração da Creche Escola - Profª. 
Silvana Naldi Cunha de Lima. 

Os familiares da homenageada 
(Pai: Naur Cunha, irmã Suzi, espo-
so Arnaldo de Lima, filhos Juninho 
e Matheus), a equipe da educação, 
o vice-prefeito Anderson Solé, 
primeira dama Rosana Polo, secre-
tários municipais, além da impren-
sa regional estiveram no local. O 
vice-governador Rodrigo Garcia 
parabenizou o prefeito pelo prédio. 

Na palavra livre, os deputados do 
estado agradeceram as autorida-
des do município e da região pela 
recepção, o prefeito Silvinho Polo 
pela organização da solenidade e 
ressaltaram que estarão à disposi-
ção do município em São Paulo. Já 
o secretário estadual de desenvol-
vimento regional - Marco Vinholi 
afirmou o compromisso do gover-
no do estado em auxiliar a gestão 
de Silvio Polo. 

O prefeito Silvinho no uso da 
palavra livre, agradeceu as lide-
ranças do estado e a presença do 
vice-governador Rodrigo Garcia, 
dos prefeitos, vereadores e os 
familiares da Professora Silvana e 
aproveitou a ocasião, para solicitar 
alguns recursos para Garcia, como 
a reforma do Centro de Saúde de 
Timburi. 

O vice-governador Rodrigo Gar-
cia também agradeceu a acolhida 
das autoridades local e regional e 
salientou o compromisso do go-
verno do estado de São Paulo em 
auxiliar os municípios paulista. 
Destacou o trabalho no combate 
à covid-19, com o foco na imuni-
zação da população e enfatizou a 
importância das obras públicas, 
principalmente da Creche Escola, 
para o desenvolvimento educacio-
nal das crianças. 

Quanto as solicitações do pre-
feito Silvinho Polo, ele de pronto 
já atendeu um pedido, autorizou 
a Secretaria de Desenvolvimento 
Regional a destinar o valor de R$ 
300 mil, para reforma e amplia-
ção do Centro de Saúde. “Prefeito 
Silvio tem realizado uma excelen-
te administração em Timburi, a 
cidade está bonita, bem cuidada e 
tem recorrido ao estado em busca 
do melhor para o seu povo. Vamos 
atender a sua solicitação e autori-
zar a verba para o setor da saúde”, 
disse Garcia. 
Após as falas das autoridades, os 
familiares da Professora Silvana, 
com o prefeito Silvinho e o vice-
-governador Rodrigo Garcia fi-
zeram o descerramento da placa 
inaugural da Creche Escola. De-
pois Rodrigo Garcia, o secretário 
Vinholi e os deputados Bragato, 
Camarinha e Giriboni tiraram 
fotos com os prefeitos, vereadores 
e populares.
#TimburiNãoPara

Timburi não para
Vice governador Rodrigo Garcia e autoridades estaduais e da região par-

tiocipam de inauguração de creche escola e vice governador garante 

recursos de R$ 300 mil para reforma e ampliação do Posto de Saúde.

O vice-governador Rodrigo Garcia parabenizou o prefeito Silvinho pelo prédio. 

Vice governador  fez questão de tirar fotos com autoridades municipais e estaduais presentes no evento.

Sem acanhamento Silvinho pediu e foi atendido nos R$ 300 mil par o Posto de Saúde autorizado por Garcia

POR CRISTIANO AMORIM
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Fina Stampa Um lugar para destacar a elegância, gentileza e
alegria de tantos momentos da vida em comunidade. 

sociedade

Vice governador  Rodrigo Garcia 
inaugura creche escola EMEI 
Prof. Silvana Naldi Cunha de Lima
   na cidade de Timburi

um dia de comemoração regional
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Deputado Giriboni
sempre atuante
na região marca 
presença em Timburi
Deputado  do PV, Edson Giriboni marcou presença na inauguração da 
creche/ escola de Timburi onde encontrou-se com o vice governador 
Rodrigo Garcia e conversou, ouviu e levou pleitos e reivindicações do 
prefeito Silvinho, de vereadores de Timburi e região, de companheiros do 
PV e de muitos dos presentes com os quais fez questão de ser fotografado 
pela amizade que construiu há muitas décadas. Giriboni é muito querido 
nessa região.
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O vice prefeito 
de Piraju, Carlos 
Alberto Camargo 
Lima, esteve na 
inauguração da 
creche escola em 
Timburi quando 
entregou ao vice 

governador Rodri-
go Garcia  várias 
solicitações de re-
cursos para o mu-
nicípio de Piraju, 
assinadas por ele e 
pelo prefeito Jo śé 
maria. 

Entre os pedidos o
Recape do Distri-

to Industrial e so-
licitação de  novas 
máquinas e cami-
nhão para conser-
vação das nossas 
estradas rurais. 

Vereadores de Sarutaiá entregam
reivindicações ao vice governador
Vereadores de Sarutaiá levaram pedidos ao vice governador Rodrigo Garcia e ao  

secretário Vinholi, assinados  por todos os integrantes da Câmara eles pediram 
recursos de 500 mil para implantação de led no município (ao vice governador) e e 600 
mil pra Vinholi pra cobertura da quadra da escola municipal.

Vice prefeito de Piraju também
entregou pedidos ao vice governador
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O Bradesco de Pira-
ju já está cumprindo 
a  lei municipal que 
obriga bancos na 
cidade a fornecerem 
pelo menos uma ca-
deira de rodas a defi-
cientes e idosos que 
precisem do recurso 
ao irem ao banco.
A iniciativa do pro-

jeto de lei já votado 
em dois turnos e pu-
blicado é do vereador 
Juninho Braz. Assim 
as agências bancá-
rias localizadas no 
Município de Piraju 
deverão se adequar 
a fornecer ao menos 
1 (uma) cadeira de 
rodas para o atendi-
mento de seus clien-
tes e usuários, que 
sejam portadores de 

deficiência física e 
idosos ou com mo-
bilidade reduzida de 
caráter permanente 
ou transitório. No 
conteúdo do projeto 
cada agência ban-
cária deverá afixar 
placas ou cartazes 
nas suas dependên-
cias internas indi-
cando o local em 
que as cadeiras serão 
retiradas e devolvi-
das, pois a utilização 
das cadeiras de rodas 
fica restrita a área da 
agência bancária.
O não cumprimento 

ao disposto nesta Lei 
acarretará ao infrator 
multa diária de 50 
(cinquenta) UFESP, 
sem prejuízo de ou-
tras sanções legais.
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Bradesco já 
cumpre Lei 
municipal que 
obriga bancos 
a fornecer pelo 
menos uma cadeira 
de rodas para
idosos e deficientes


