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CAMPING  PEDRINHA:  LICITAÇÃO  PARA 
EXPLORAÇÃO VAI  ATÉ  25  DE  OUTUBRO
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O Camping Pedrinha, 
ou simplesmente Pedri-
nha, como é conhecida 
uma das mais belas áreas 
de turismo da Estância 
Turística de Piraju, está 
em processo de licitação. 
A Prefeitura de Piraju 
decidiu ceder o local para 
investimentos da iniciati-
va privada, por entender 
que essa parceria seria a 
melhor alternativa  para 
todos, usuários, investi-
dores e o próprio poder 
público.
A ideia faz parte das 
ações do Plano de Desen-
volvimento Econômico 
Pirajuense, lançado no 
segundo semestre pelo 
Prefeito José Maria Costa, 
e deve movimentar o se-
tor econômico na área do 
turismo, gerando empre-
go e renda.

O Camping Pedrinha fica 
a 17 km de Piraju, na Ro-
dovia Osni Matheus, que 
liga Piraju a Cerqueira 
César no km 09. O local 
já é utilizado há anos por 
turistas e moradores das 
cidades vizinhas e de ou-
tras regiões A área total 
é de aproximadamente 5 
mil m2, de mata e belas 
pedras às margens da 
represa, proporcionando 
uma beleza exuberante. 
Essas pedras acabaram 
dando o nome carinho-
so ao local de Pedrinha. 
O processo de licitação 
foi lançado no dia 20 de 
agosto de 2021, e se en-
cerra no próximo dia 25 
de outubro  às 10 horas. A 
concessão será pelo prazo 
de 10 anos para explora-
ção turística de serviços 
de atividade do ecoturis-

mo. 
O vencedor será conhe-
cido após a análise pela 
comissão julgadora que 
levará em conta o melhor 
projeto apresentado que 
deverá conter entre ou-
tros investimentos, con-
templando as diretrizes 
do Edital, e infraestrutura 
básica necessária para o 
funcionamento de acordo 
com as normas da VISA e 
ABNT.
Os interessados em par-
ticipar da Concorrência 
Pública devem acessar o 
site www.estanciadepira-
ju.sp.gov.br onde consta o 
edital completo da lici-
tação.Mais informações 
através do telefone 14 
3351 4551.

Email: detur@estancia-
depiraju.sp.gov.br

TODA SEXTA
DAS 15 ÀS 22
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Em Piraju

BOA ALIMENTAÇÃO TAMBÉM É OUTUBRO ROSA
Folha de Piraju • 16  de outubro de 2021• Guia de Saúde

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

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

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

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

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

Yola’nda Assaf Guer-
ra nasceu em Piraju . 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Todos personagens 
pirajuenses de muitos 
amigos  que quan-
do encontramos não 
conseguimos disso-
ciar de Yolanda, mãe 
sempre tão presente, 
cuidadosa e pessoa 
que espalhou o exem-
plo de tantas virtudes  
na comunidade local. 
Deixou muita saudade. 
Exemplo de pessoa  
que soube construir 
muitas amizades. E 
soube como ninguém 
ensinar –nos a  pacifi-
car emoções e praticar 
a paciência.
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Yolanda Assaf Guerra ganha nome 
de rua em novo loteamento
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Câmara de Sarutaiá quer força tarefa para 
atender  pessoas com sequelas de COVID 19
A Câmara de Sarutaiá 
se reuniu em sessão 
ordinária neste dia 
14 de outubro, últi-
ma quinta.O vereador 
Valmir apresentou 
indicação 47/2021, uma 
das solicitações mais 
importantes da sessão 
e aprovada por unani-
midade para a criação 
de um grupo de reabi-
litação para vítimas da 
COVID 19. Ele propõe 
uma força tarefa nesse 
sentido para diagnos-
ticar e atender pessoas 
com sequelas da doen-
ça com trabalho multi-
disciplinar: assistência 
social, fisioterapia, 
psicologia, enferma-
gem, educação física, 
nutrição e medicina.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

“Nossa Senhora de Vandoma”
POR PADRE LUIZ A. PEREIRA


