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O presidente do PV de Piraju,  José Elói Caputo, o vereador do partido José Carlos 
Garcia com Edinho Madero assessor de Giriboni e o presidente da Câmara Lauro de Mello

  Piraju reabriu comércio e outros setores retomam dia 24

CPFL Santa Cruz alerta para os cuidados 
com a rede elétrica para evitar acidentes

VEJA O NOVO DECRETO NA PÁGINA  7

TSE CONFIRMA REGISTRO E LEGITIMIDADE 
DA ELEIÇÃO DE ZÉ MARIA E CARLINHOS 

Muito interessante, em 
bom momento e positi-
vo para Piraju a sessão 
de julgamento desta 
quinta-feira (15), no 
Plenário do Tribunal 
Superior Eleitoral (TSE) 
que analisou recursos 
referentes a políticos 
que participaram das 
Eleições Municipais de 
2020. A sessão, por vi-
deoconferência colocou 
um ponto final sobre o 
sútil impasse referente 
a um recurso espe-
cial interposto sobre a 
legitimidade da eleição 
de Piraju. Ou seja, a 
validade dos votos do 
prefeito José Maria e seu 
vice Carlinhos Pneus 
em função de questão 
referente ao julgamen-
to inicial e negativa do 
registro das suas candi-
daturas. 
O TSE confirmou pela 
segunda vez (e desta fei-
ta em votação plenária) 
o registro das candida-
turas dos dois políticos 
pirajuenses que estavam 
sujeitos ao julgamento 
de um recurso especial 
eleitoral.
Na primeira votação 
logo após as eleições se-
gundo a decisão do Tri-
bunal Superior Eleitoral 
proferida pelo ministro 
Alexandre Moraes, não 

houve desequilíbrio 
no caso que tratava de 
uma questão de gasto 
acima do declarado por 
ambos os candidatos na 
eleição de 2016. Dizia 
na ocasião a sentença 
confirmada agora pelo 
TSE : “deve haver um 
critério de razoabilidade 

e de proporcionalidade 
nas doações tidas como 
ilegais para comprovar 
se, de fato, afetaram a 
normalidade das elei-
ções. Depreende-se do 
acórdão regional que tal 
circunstância não restou 
comprovada. Pelo con-
trário, na linha do voto 

vencedor, reconhecida a 
inelegibilidade na ótica, 
apenas, do montante 
doado em excesso, de 
modo que a incidência 
da inelegibilidade do art. 

1º, I, “p”, da LC 64/1990 
não justificou em que 
medida a doação ilícita 
comprometeu a lisura e 
o equilíbrio do pleito de 
2016”.
Como na ocasião a 
decisão havia sido do 
ministro relator Alexan-
dre Moraes houve um 
recurso de cidadão local 
solicitando que fosse o 
julgamento levado ao 
plenário com votos dos 
demais ministros, o que 
poderia ocorrer legiti-
mamente. Isso arrastou-
-se até dia 15 de abril, 
devido à pauta cheia do 
TSE.
A decisão foi proferida 
então na quinta  no final 
da noite, segundo nos 
informou à Folha o pre-
feito José Maria Costa 
após a meia noite. Uma 
postagem anterior no 
grupo da imprensa foi 
feita pela assessoria do 
prefeito às 22h26.O pre-
feito José Maria obteve 4 
votos a favor da confir-
mação definitiva de seu 
registro e continuidade 
no cargo e 3 votos con-
tra. “Bateu na trave”, diz 
ainda a oposição.
Na decisão final acatan-

do o registro da candi-
datura do vice Carlinhos 
Pneus foram 5 votos a 
favor e um contrário. 
Lembrando que os dois 
haviam sido adversá-
rios na eleição de 2016 
e que os montantes de 
gastos a mais  dos dois 
eram diferenciados. Mas 
prevalece a decisão final 
que como adiantara o 
ministro Alexandre Mo-
raes teria que ser pela 
razoabilidade que o caso 
conferia.
Portanto até 2024 José 
Maria Costa e Carlinhos, 
salvo algum imprevisto 
são prefeito e vice-pre-
feito de Piraju, afastada 
agora qualquer possibili-
dade de nova eleição.
Que possam prosseguir 
fazendo um trabalho 
que a cidade necessi-
ta e merece e para o 
qual foram eleitos com 
grande vantagem sobre 
os demais. Que possam 
continuar correspon-
dendo à confiança dos 
cidadãos pirajuenses.
A FOLHA DE PIRAJU 
deu a noticia às 22h30 
em seu Instagram e de-
pois no Facebook.

EBA ! AS PROMOÇÕES TRADICIONAIS SEGUEM
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SAÚDE

Em Piraju

Do Portal 014/ Fartura e região: 

Prefeito de Taguai morre de Covid 19

O prefeito do município de 
Taguaí, Jair Carniato (PTB), 
perdeu a batalha para o co-
ronavírus e faleceu na noite 
desta quinta-feira (15) em 
Londrina. Ele é a 17ª víti-
ma fatal em decorrência do 
vírus no município. O gestor 

taguaiense estava interna-
do desde 1º de abril em um 
hospital particular na cidade 
paranaense.
Jair Carniato tinha 62 anos 
e descobriu em março que 
estava com covid-19. Sua 
esposa e seu filho também 

contraíram o novo coronaví-
rus, porém já se curaram sem 
precisar de internação.

O prefeito havia sido inter-
nado em Taguaí no final de 
março devido à baixa satu-
ração, o que exigiu a suple-

mentação de oxigênio no seu 
caso. Ele estava sendo acom-
panhado por uma equipe 
médica e seu quadro naquela 
época era estável, porém ins-
pirava cuidados.
Quando foi transferido para 
Londrina, Jair precisou ser intu-
bado por causa da piora do seu 

estado de saúde. Ex-presidente 
da Câmara Municipal e prefei-
to pelo quarto mandato em 
Taguaí, ele deixa esposa, dois 
� lhos e dois netos. O município 
está de luto e, provavelmente, 
não deve ter velório por causa 
dos protocolos nos casos de 
óbitos por covid.

Jair Carniato (PTB) estava internado desde o dia 1º em um 
hospital particular na cidade de Londrina.
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CPFL Santa Cruz alerta para os cuidados 
com a rede elétrica para evitar acidentes
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Conselhos da 
campanha 
“Guardião da Vida” 
vão desde  conferir 
fiação doméstica a 
tirar 
eletrodomésticos 
da tomada e evitar 
podas de árvores 
próximas a rede 
elétrica

ESPECIAL/ EDITORIA 
DE CONSUMO

Por conta do distancia-
mento social imposto pela 
pandemia do novo Corona-
vírus, muitas pessoas estão 
ficando mais tempo em 
casa. Para tornar esse tem-
po mais produtivo, alguns 
aproveitam para fazer pe-
quenas reformas, realizando 
atividades como pintura, 
colocação de calhas ou poda 
de árvores no jardim ou na 
frente de casa. No comer-
cio, outros aproveitam para 
mudar ou instalar painéis 
luminosos, entre outras 
atividades. Estes serviços, 
quer sejam executados pelo 
proprietário ou por profis-
sionais contratados, exigem 
atenção quanto às medi-
das de segurança a serem 
tomadas.

Levantamento do Grupo 
CPFL mostra a importância 
deste tema. Em todo ano 
de 2020 as concessionárias 
CPFL, entre elas a CPFL 
Santa Cruz, registraram 15 
acidentes, sendo quatro 
fatais, durante execução de 
podas de árvores, ou servi-
ços de construção e acaba-
mento, pintura de fachadas 
e colocação de calhas. Esse 
ano, de até março, já ocor-
reram seis acidentes, sendo 
dois fatais.
  
“É necessário de grande 
importância fazer todo o 
planejamento das atividades 
a serem realizadas e fazer 
o reconhecimento do local, 
determinando os tipos de 
máquinas e ferramentas que 
serão usadas. Mas o mais 
importante para a seguran-
ça é manter uma distância 
segura da rede elétrica, 
respeitando as normas 
técnicas de segurança”, 
explica o gerente de Saúde 
e Segurança do Trabalho 
da CPFL Energia, Marcos 
Victor Lopes.

Como forma de alertar seus 
clientes para o uso seguro 
da energia, a CPFL 
Santa Cruz mantém um 
trabalho permanente de 
orientação, com a campa-
nha de segurança “Guardião 
da Vida”. Além de dicas e 

conselhos para a população 
em geral e trabalhadores 
dos centros urbanos, a 
campanha traz informa-
ções sobre os cuidados 
que devem ser levados ao 
executar qualquer trabalho 
que exija proximidade com 
a rede elétrica, ou mesmo 
no dia-a-dia, no uso de 
aparelhos eletrodomésticos 
ou em uma simples troca de 
lâmpadas.

Confira dez dicas 
de segurança da 
CPFL Santa Cruz:

1.Ao manusear materiais 
metálicos, ao construir ou 
reformar lajes e telhados, ou 
trocar antenas, mantenha 
distância da rede elétrica 
e avise a distribuidora de 
energia sobre o trabalho em 
fachadas, antes de iniciar a 
atividade;

2.Ao fazer reformas, cons-
truções, pintar, ou insta-
lar painéis e luminosos, 
instale andaimes a uma 
distância segura da rede de 
eletricidade;

3.Nunca faça a ligação dire-
ta, ou clandestina, do painel 
luminoso ou de alguma 
ferramenta, com a rede 
elétrica. O risco de curto-
-circuito ou choque elétrico 
é altíssimo;

4.Instale antenas, ou faça 
seu manuseio sempre 
longe da rede elétrica e so-
mente o com tempo bom, 
sem temporal;

5.Jamais faça podas quando 
a árvore é muita próxima 
da rede elétrica ou quando 
os galhos estão tocando nos 
fios. Avise sempre a distri-
buidora de energia;

6.Em dias de chuva, tem-
porais e fortes ventanias, 
é comum que galhos de 
árvores interfiram na rede 
elétrica, provocando “fais-
camento”. Nestes casos, 
se houver interrupção no 
fornecimento de energia, 
ou curto-circuito na rede o 

cliente deve utilizar o ser-
viço Falta de Energia para 
comunicar a situação;

7. Nunca use aparelhos elé-
tricos em locais com água 
ou umidade, com as mãos 
ou os pés molhados e nunca 
deixe nenhum eletrodomés-
tico sobre a pia, especial-
mente quando estiverem 
ligados na tomada;

8.Ao trocar uma lâmpada 
ou precisar muda a chave 
(verão/inverno – fria/
morna/quente) do chu-
veiro, certifique-se que 
ambos estão desligados, e 
desligue sempre a chave 
geral quando precisar 
fazer qualquer reparo na 
instalação;

9.Não use benjamim para 
ligar mais aparelhos e colo-
que proteção nas tomadas 
para evitar o manuseio 
pelas crianças. Não rea-
lize ligações de tomadas, 
disjuntores ou faça qualquer 
adaptação na instalação, 
sem ajuda profissional; 

10. Se não estiver usando 
ou em dias de temporal, 
desligue os aparelhos 
eletrônicos das tomadas e 
contrate um profissional 
eletricista para revisar 
toda a fiação da sua casa 
a cada cinco anos como 
precaução.

Ressarcimento por 
danos elétricos

Em caso de queima de 
equipamentos, gerada por 
temporais, ou curtos-cir-
cuitos, oriundos da rede 
elétrica da concessionaria, 
existe a possibilidade de 
o cliente ser ressarcido. A 
CPFL Santa Cruz analisa 
os pedidos realizados pelos 
clientes, conforme determi-
na a Resolução Normativa n. 
414 da Agência Nacional de 
Energia Elétrica (Aneel), no 
Capítulo XVI. 

Para solicitar o ressarcimen-
to, o cliente deve entrar em 
contato com a CPFL através 
dos canais de relaciona-
mento até 90 dias depois 
da ocorrência que teria 
danificado o aparelho. O 
consumidor deve fornecer 
uma breve descrição do caso 
com provável data e horário 
do ocorrido, informações 
sobre sua unidade consumi-
dora, relato dos problemas 
apresentados e detalhes de 
marca e modelo do aparelho.
A empresa terá um pra-
zo de 15 dias, a partir do 
registro do caso nos canais 
de relacionamento, para 
analisar individualmente 
as solicitações e dar uma 

resposta aos clientes. Neste 
período, a empresa verifi-
cará, em seus registros, se 
houve instabilidade na rede 
de distribuição no período 
informado. Caso seja encon-

trada ocorrência na rede de 
distribuição, a CPFL pode 
requerer que o cliente envie 
dois orçamentos sobre do 
equipamento danificado ou 
ainda solicitar um orça-

mento para reparo do dano 
ocorrido a uma empresa 
especializada. 

A CPFL Santa Cruz anali-
sará os orçamentos e/ou 
laudos e, se o pedido for 
aceito, efetuará o ressarci-
mento (pagamento em mo-
eda corrente ou concerto do 
equipamento em assistência 
técnica), em até 20 dias 
após a resposta fornecida ao 
consumidor. O ressarcimen-
to ocorrerá somente quando 
a queima ou defeito em 
aparelhos elétricos estiver 
relacionado ao problema e/
ou falhas na rede elétrica da 
distribuidora

CÁMARAMUNICIPAL DE SARUTAIÁ
Praça Adolfo Ramos da Silva, 51 — Tel- Fax ( 014) 3387-1161-

CEP:18.840-OOO
CNPJ nº49.886.195/0001-08 Sarutaiá — Estado de São Paulo

QVISO DE LICITAÇÃO
PREGAO PRESENCIALNº 01/2021

Objeto: Pregão Presencial, tipo menor preço: contratação de empresa
especializada em programas de informática (software) abrangendo conversão
total de banco de dados e dos arquivos dos sistemas online (Portais), instalação,
manutenção e treinamento dos sistemas.
Data de abertura da sessão: dia 05 de maio de 2021, às 09:30 horas.
Local: Praça Adolfo Ramos da Silva nº 51, Centro Sarutaiá
Edital disponível no sítio eletrônico www.camarasarutaia-sp.com.br. ou email

camarasarutaia2©gmail.com

Em 13 de abril 2021
m

Jessé Ãparecido Lisboa
Presidente da Câmara Municipal

CÁMARAMUNICIPAL DE SARUTAIÁ
Praça Adolfo Ramos da Silva, 51 —Tel-Fax (014) 387-1161— CEP:18.840-000

CNPJ nº 49.886.195/0001-08 Sarutaiá — Estado de São Paulo

HOMOLOGAÇÃO E APJUDICAÇÃO DO PROCESSO Nº 13/2021 DE
DISPENSADE LICITAÇAO Nº 12/2021.

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 13/2021 de Dispensa de Licitação nº
12/2021.
Objeto: Publicações em geral.
Proposta Adjudicada: Jornal Folha de Piraju Ltda
Valor Global: R$ 6.180,00
Data da Homologação 15/04/2021.

ªlla LL

JESSÉ APARECIDO LISBOA.
Presidente.

Publicado na Secretaria da Câmara na data supra.

CÁMARA MUNICIPAL DE SARUTAIÁ
Praça Adolfo Ramos da Silva, 51 —TeI—Fax (014) 387-1161— CEP:18.840—000

CNPJ nº 49.886.195/0001-08 Sarutaiá — Estado de São Paulo

HOMOLOGAÇÃO E APJUDICAÇÃO DO PROCESSO Nº 14/2021 DE

DISPENSADE LICITAÇAO Nº 13/2021.

JESSÉ APARECIDO LISBOA, Presidente da Câmara Municipal da
cidade de Sarutaiá—SP, no uso das atribuições Iegais conferidas peio 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 14/2021 de Dispensa de Licitação nº
13/2021.
Objeto: Reparo e Manutenção de Impressora Brother.
Proposta Adjudicada: THIAGO MARTINS DOS SANTOS—ME
Valor Global: R$ 815,00.
Data da Homologação 15/04/2021.

“Wª
JESSÉ APARECIDO LISBOA.

Presidente.

Publicado na Secretaria da Câmara na data supra.



Folha de Piraju | notícias               SÁBADO 17 DE ABRIL DE 2021 3A

Retorno presencial das aulas nesta 
segunda(19)em Piraju
O Departamento Mu-
nicipal de Educação 
de Piraju retoma as 
aulas na rede a partir 
de  segunda-feira, dia 
19 de abril, de ma-

neira gradual e res-
peitando as normas 
previstas no Plano 
São Paulo. Durante a 
semana de 12 e 16 de 
abril as escolas muni-

cipais de Piraju esta-
rão se preparando e 
orientando os respon-
sáveis pelos alunos. 
Além disso, o ensino 
será em sistema híbri-

do e organizado para 
atender todos os alu-
nos da rede pública. 
A capacidade imposta 
aos alunos é de 35%, 
além de outras regras 

como distanciamento 
social, uso de álco-
ol em gel e máscara. 
Segundo o governo 
estadual, a presença 
dos alunos não é obri-

gatória, as famílias e 
os estudantes podem 
decidir se querem 
manter as atividades 
educacionais no ensi-
no remoto ou não.

Seletiva de Canoagem Velocidade:
Piraju faz dobradinha campeã na 
Seletiva no K1 1000mts e k1 200mts.
A Escola de Esportes 
Náuticos - Canoagem 
Velocidade de Piraju 
participou efetiva-
mente das Seletivas 
de Canoagem Caiaque 
Masculino realizadas 
neste fim de sema-
na – 16 a 18 de Abril 
, no Lago Municipal 
Paulo Gorski – Cas-
cavel/PR. A Equipe 
de treinamento de 
canoagem velocidade 
(Categoria Júnior), 
mesmo com as res-

trições da Pandemia 
do Covid 19; em 
número diminuto e 
com todos protoco-
los sanitários deram 
continuidade em 
seus treinamentos. 
Com auxílio do De-
partamento de Saú-
de, fizeram todos os 
protocolos e teste 
solicitados pela Con-
federação Brasileira 
de Canoagem e todos 
trâmites Administra-
tivos na participação 

segura desta Seletiva. 
Este Evento é Nacio-
nal e válido para que 
os tempos dos atletas 
sejam avaliados pelo 
Comitê de Canoagem 
Velocidade, e assim 
convocar os/as atle-
tas para as competi-
ções internacionais 

2021, Equipes Na-
cionais permanentes 
2021, e pagamento de 
bolsas auxílio du-
rante o ano de 2021, 
além da participação 
das Provas Interna-
cionais como Campe-
onato Pan America-
no. 

Alegria e orgulho 
pirajuense  por mé-
rito e esforço dos 
atletas, Dhonovan 
Gabriel Ribeiro Fran-
ça e Leonardo Ro-
cha Ferreira Mattos, 
ambos com 17 anos 
e comandados pelo 
Professor, Coorde-
nador da Escola de 
Esportes Náuticos, 
Romerson de Mattos 
que conquistaram as 
primeiras colocações 
em suas categorias 
Júnior: K1 1000 mts 
e K1 200 mts Com 
estes resultados 
K1 1000 mts -  Dho-
novan Gabriel Ribei-
ro França – 1º Lugar 
– Tempo: 3’59”56
K1 1000 mts -  Leo-
nardo Rocha Ferreira 
Mattos – 2º Lugar –
Tempo: 3’59”77
K1 200 mts – Leo-
nardo Rocha Ferreira 
Mattos 1º Lugar –
Tempo: 39”68
K1 200 mts -  Dhono-
van Gabriel Ribeiro 
França – 2º Lugar –
Tempo: 40”53
Fato este demonstra 
toda dedicação destes 
meninos, sua famí-
lia, seus apoiadores, 
a Escola de Esportes 

Náuticos que  apre-
senta competência e 
trabalho nas modali-
dades náuticas de-
senvolvidas em nosso 
município.  
O Departamento de 
Esportes e Lazer 
agradece imensamen-
te a todos envolvidos 
(do setor público e 
privado) para que 
hoje estes meninos 
pudessem conquistar 
lugares altos e muito 
importantes para ca-
noagem pirajuense e 
brasileira, o foco já é 
2024 - Paris e o tra-
balho só está come-
çando. Nosso muito 
obrigado a Admi-
nistração José Maria 
Costa, Paulo Sara, 
Depto.de Saúde, Dep-
to. de Educação, Dep-
to. De Orçamento e 
Finanças que não me-
diram esforços como 
equipe para que o 
desenvolvimento do 
trabalho com o es-
porte seja contínuo e 
forte como sempre, 
exaltando assim, nos-
so rio Paranapanema 
como cartão de visi-
tas e celeiro de gran-
des atletas.
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Vereadores também fazem moção de agradecimento para funcionários da Saúde  
e iniciam sessão com um minuto de silêncio pelas vítimas do Covid 19
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“Nossa Senhora das 7 Alegrias”
padre Luiz Antônio Pereira
Nossa Senhora das Alegrias 
é conhecida também como 
“Nossa Senhora das Sete 
Alegrias”. Os franciscanos 
foram os responsáveis 
por espalhar esta devoção 
mariana. Isto se deve ao 
fato de que as sete alegrias 
de Nossa Senhora foram 
descritas por um franciscano. 
São elas: 1. A Anunciação; 
2. A saudação de Isabel; 3. 
O Nascimento de Jesus; 4. 
A visitação dos Reis Magos; 
5. O encontro de Jesus no 
Templo; 6. A aparição de Jesus 
Ressuscitado; 7. A coroação de 
Maria no céu.
No início do século XV 
na Itália, na época de São 
Bernardino de Sena (1380-
1444), surge entre os 
franciscanos esta devoção, 
que recorda esses episódios 
felizes. É a chamada “Coroa 
Franciscana” ou as “Sete 
Alegrias da Santíssima Virgem 
Maria”.
Nossa Senhora ensinou um 
jovem noviço, devotíssimo 
da Santíssima Virgem, que, 
antes de entrar para a ordem, 
na casa paterna, conservava 
a bela e piedosa devoção 
de oferecer, a cada manhã, 
uma coroa de rosas frescas e 
colocá-las aos pés de Nossa 
Senhora. Quando ingressou 
na ordem, não obteve 
autorização para cumprir com 
a sua devoção cotidiana, pois 
eram muitas às ocupações e 

os momentos de oração em 
comum. Decidido de deixar 
a ordem, Maria lhe faz a 
seguinte revelação: “Não te 
entristeças, vou ensinar-te 
a confeccionar um coroa de 
flores que não murcham e 
que podes oferecer-me em 
qualquer época do ano, e, 
assim não terás a necessidade 
de deixar a ordem franciscana 
e nela te tornares sacerdote! 
Assim o farás: no princípio 
professarás o credo de tua 
fé; em seguida rezarás um 
Pai-Nosso e três Ave-Marias, 
e meditarás em seguida as 
Sete maiores alegrias que tive 
enquanto estive na terra, e 
quando fui elevada ao Céu. 
Sendo um Pai-Nosso e dez 
Ave-Marias, vezes sete e, em 
cada intervalo, reza-se, além 
do Pai-Nosso, o Glória ao 
Pai e a meditação da referida 
Alegria”.
Existe um colar de contas 
apropriado para esta devoção. 
Ele é composto de 76 contas 
fixadas em um círculo, que 
está ligado a uma medalha, 
e mais um prolongamento 
com cinco contas que termina 
com um crucifixo e uma 
medalha de São Francisco 
de Assis. O círculo contém 
sete dezenas de contas que 
representam as “Ave Marias” 
Uma conta do “Pai Nosso” 
separa cada dezena com uma 
única exceção: a conta do 
“Pai Nosso” para a “Primeira 

Alegria”, que se encontra 
no prolongamento junto à 
medalha.
Como rezar as orações: Reza-
se um “Pai Nosso” e dez “Ave 
Marias” para cada uma das 
Sete Alegrias, acrescentando 
mais duas “Ave Marias” para 
totalizar 72, que, segundo 
a tradição, seriam os anos 
de vida de Nossa Senhora, 
terminando com um “Pai 
Nosso” e uma “Ave Maria” 
pelas intenções do Papa.
A devoção à “Nossa Senhora 
das Alegrias” e da “Coroa 
Franciscana” chegou ao Brasil 
com Frei Pedro Palácios, um 
espanhol de Medina do Rio 
Seco. Ele veio para o Espírito 
Santo, em outubro de 1558 
e trouxe consigo o painel de 
Nossa Senhora das Alegrias.
Nossa Senhora das Alegrias! 
Rogai por nós!
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Câmara de Sarutaiá quer vacinação de profi ssionais 
de Limpeza Pública e motoristas da Educação

A Câmara de Sarutaiá se 
reuniu na quinta-feira, dia 
15 de abril em sessão ordi-
nária e uma INDICAÇÃO Nº 
21/2021 do vereador Bruno 
Pablo Garrote pedindo ao 
prefeito Isnar que estude 
a possibilidade de inclusão 
dos profissionais da coleta 
do lixo, serviço essencial, 
assistente social e motoris-
ta da educação na lista de 
vacinação (COVID-19) do 
grupo de prioritários foi um 
dos temas que mais chamou 
a atenção e que seria uma 
idéia a ser levada a outras 
prefeituras e até ao governo 
estadual. Para Pablo essa 
seria uma área que deveria 
ser priorizada por segurança 
dos profissionais e da popu-
lação.
O mesmo vereador apre-
sentou a INDICAÇÃO Nº 
22/2021 sobre a  necessida-
de de um redutor de veloci-
dade na Rua 7 de setembro, 
nas proximidades do núme-
ro 521 para maior segurança 
dos pedestres na área. Outra  
INDICAÇÃO Nº 23/2021 do 
mesmo vereador 
trata da necessidade de repa-
ros na camada asfáltica em 
frente ao grupo do câncer 
que em dias chuvosos os 
carros passam no local e 
acabam jogando água para 
dentro da área citada, devido 
às poças de água. 

Na INDICAÇÃO Nº 
24/2021 ainda o veredor 
pede a  a possibilidade de 
trocar as lâmpadas quei-
madas do trevo de acesso à 
cidade para que os veículos 
transitem com maior segu-
rança. 

Na INDICAÇÃO Nº 
25/2021 o vereador Valmir 
Aparecido Cardoso pede ao 
prefeito Isnar que veja uma 
forma de  colocar alambrado 
no campo do antigo mata-
douro (Campinho do Véio). 
Como o Estádio Municipal 
está passando por reforma 
e seu alambrado será todo 

refeito, ele pede que seja 
destinado o antigo alambra-
do para o campinho citado 
porque a iniciativa vai bene-
ficiar os jovens e adultos que 
utilizam esse espaço como 
prática de atividade espor-
tiva.
Na INDICAÇÃO Nº 26/2021
o vereador Valmir também 
pede que seja estudada 
a colocação do nome do 
Antônio Dearo Cortez, mais 
conhecido como Castilho, 
em alguma rua ou prédio 
público por ser uma pessoa 
querida na comunidade local 
e “de  família tradicional de 
nosso município, contribuiu 

muito com o município ele e 
seus filhos e netos que ainda 
estão entre nós, então muito 
justa esta homenagem”.

Moção de Agradecimento
A Câmara de Sarutaiá atra-
vés do vereador Pablo Bruno 
Garrote Vieira aprovou  
MOÇAO DE AGRADECI-
MENTO Nº 04/2021 a todos 
os profissionais da saúde de 

nosso municipio, que estão 
envolvidos no enfrenta-
mento do COVID-19. Diz 
o documento: “A presente 
Moção de Agradecimento se 
justifica em face da neces-
sidade do reconhecimen-
to da importancia destes 
profissionias, que com 
esforço e união de todos, 
tem atendido com precisão 
as demandas que necessitam 

da saúde pública e dignifi-
cado nossa sociedade, neste 
momento tão dificil que 
estamos enfrentando. Entre 
esses profissionais da saúde 
estão os médicos, dentistas, 
enfermeiros, fisioterapeutas, 
psicólogos, farmacéuticos, 
nutricionistas, auxiliares e 
técnicos de enfermagem, 
agentes comunitários de 
saúde, agentes de endemias,-
vigilância sanitária, auxilia-
res de limpeza, motoristas 
que fazem o transposte de 
pacientes para tratamento 
em cidades vizinhas, assi-
tentes sociais, atendentes 
e demais funcionários dos 
postos de saúde. Todos os 
profissionais de saúde que 
tem enfrentado uma rotina 
exaustiva no combate ao CO-
VID-19, vale mencionar que 
o trabalho exercido por toda 
equipe tem sido prestado 
com dedicação, amor, prazer 
em servir aquele que busca 
as unidades de saúde. Soli-
cito que seja dado conheci-
mento ao Prefeito Municipal 
da presente MOÇÃO, para 
que o mesmo encaminhe 
cópias aos profissionais”.
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Piraju recebe kits com produtos verdes 
de projeto estadual até o mês de outubro
Famílias em vulnerabili-
dade social recebem kits 
com 10 quilos de frutas, 
verduras e legumes; no 
total, 420 mil “Cestas 
Verdes” serão entregues 
no Estado de São Paulo 

O PROJETO

A Secretaria de Agricul-
tura e Abastecimento do 
Estado de São Paulo está 
realizando a entrega dos 

kits do “Projeto Cesta 
Verde- PAA”. Esta fase 
do Projeto Cesta Verde 
é resultado de um termo 
de adesão assinado pelo 
Governo do Estado de 
São Paulo, com o Mi-
nistério da Cidadania e 
prevê o repasse, direta-
mente aos produtores 
cadastrados, de uma 
verba total de R$ 10,5 
milhões. 
O projeto garante ga-

nhos nas duas pontas: 
os agricultores familia-
res podem escoar a sua 
produção e ter retorno 
financeiro garantido, e 
as famílias que mais pre-
cisam, recebem os ali-
mentos. Em cada Cesta 
Verde vão aproximada-
mente 10kg de alimen-
tos (frutas, verduras, 
legumes e tubérculos). 
No total, 420 mil Cestas 
Verdes serão entregues 

no Estado de São Paulo.

No total, 151 municípios 
paulistas, com popula-
ção de até 80 mil habi-
tantes e com muito alto, 
alto e médio índices de 
Insegurança Alimentar 
estão participando dessa 
ação. Nesta modalidade 
de ação, os produtores 
recebem um cartão e o 
dinheiro vai direto do 
Ministério da Cidadania 

para a conta corrente do 
produtor no Banco do 
Brasil.

Em nossa regional, 
tivemos 5 municípios 
selecionados (Canitar, 
Fartura, Piraju, São 
Pedro do Turvo e Saru-
tiaiá). O programa será 
executado até o mês de 
outubro/2021.

O agrônomo Paulo Mat-

tosinho, chefe da Casa 
da Agricultura de Piraju, 
acompanhou a chegada 
do primeiro carrega-
mento dos produtos, 
juntamente com Karina 
Pansanatto, diretora da 
Ação Social, e Michele 
Valadão, nutricionista da 
Prefeitura de Piraju.
O projeto garante ga-
nhos nas duas pontas: 
os agricultores familia-
res podem escoar a sua 
produção e ter retorno 
financeiro garantido, 
e as famílias que mais 
precisam, recebem os 
alimentos. 
O Sindicato Rural de 
Piraju auxiliou na logísti-
ca de distribuição,  Luiz 
Otávio Motta, presidente 
diz que “a Federação de 
Agricultura e Pecuária 
do Estado de São Paulo 
(FAESP) apoiou a inicia-
tiva garantindo o com-
bustível para o trans-
porte dos produtos que 
será feito por caminhão 
cedido pela Prefeitura 
de Guapiara”. O trans-
porte dos produtos será 
realizado em viagens 
quinzenais no período 
de abril a outubro de 
2021.
Com intuito de viabilizar 
o Projeto nos municí-
pios da região, houve a 
adesão de produtores do 
município de Guapiara, 
que tem grande repre-
sentação no volume 
total de produtos que se-
rão entregues em Piraju 
(28,8 toneladas), Fartu-
ra (17,7), Itaí (52,1) e 
Sarutaiá (67,4).
A quantidade local de 
cestas varia conforme 
o índice de insegurança 
Alimentar de cada mu-
nicípio, por isso Piraju e 
Fartura receberão pro-
porcionalmente menos 
que Itaí e Sarutaiá.
Do total dos produtos 
para estes municípios, 
que totalizarão mais de 
15 mil cestas, aproxima-
damente 40% do volu-
me total tem origem em 
Guapiara.

Reportagem local
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Diretoria do Corinthians destina 
recursos para o Asilo de Timburi
Neste período de 
pandemia algumas 
entidades vêm en-
frentado muitas difi-
culdades para man-
ter o atendimento, 
devido o aumento 
de gastos e a falta 
de arrecadação. Em 
outras épocas, ocor-
riam os eventos para 
levantar recursos e 
assim auxiliar finan-
ceiramente nas des-
pesas e encargos. A 
mais de um ano de 
pandemia a situação 
ficou crítica. O asilo 
São Vicente de Pau-
lo de Timburi nesta 
semana contou com 
uma ajuda impor-
tantíssima do Sport 
Clube Corinthians 

Paulista, a diretoria 
do Corinthians fez a 
doação de R$ 10 mil 
reais para a entidade, 
através do presidente 
do clube Duílio Mon-
teiro Alves. 
A assistente social 
Jaqueline Barbosa 
ressaltou que a ação 

vai auxiliar em muito 
a mansão dos idosos. 
“Toda ajuda é bem 
vinda, o Asilo sobre-
vive graças às doa-
ções dos moradores 
de Timburi e da re-
gião que sempre nos 
ajuda com alimentos, 
produtos de limpe-
za, leites e outros 
materiais. Ficamos 

felizes com esta ação 
da diretoria do Co-
rinthians em destinar 
este valor, pois boa 
parte será utilizada 
para o pagamento de 
fornecedores. Atual-
mente cuidados de 16 
asilados, pessoas que 
necessitam do nosso 
apoio, carinho e au-

xílio, principalmente 
neste período de pan-
demia. A Prefeitura 
Municipal tem cola-
borado muito com a 
Entidade, sejam com 
doações, projetos 
sociais com os idosos 
e outros serviços de 

atendimento na área 
da saúde”, ressaltou a 
assistente social.

O chefe de gabinete 
da Prefeitura Marcos 
Ambiel foi uma das 
pessoas responsáveis 
por auxiliar o Asilo, 

ele é muito amigo 
de João Zanforlim 
e mencionou a difi-
culdade para manter 
os serviços no local. 
“Gostaria de agra-
decer o timburiense 
João Zanforlim uma 
pessoa que sempre 
teve um apreço enor-
me pelo município. 
Graças a sua interces-
são com a diretoria 
do clube, o presiden-
te do Corinthians 
Duílio encaminhou o 
dinheiro na conta do 
Asilo. Nós sabemos 
a importância desta 
iniciativa e aproveita-
mos o momento para 
agradecê-lo”, afirma 
Ambiel. 

Vale mencionar que 
a estrutura do prédio 
também necessita de 
algumas melhorias, 
inclusive de pintura, 
porém a demanda 
agora segunda a dire-
toria do Asilo é man-
ter ativo o atendi-
mento aos idosos que 
vivem no local. “Gra-
ças a pessoas que se 
solidarizam com as 
causas dos mais ne-
cessitados, entidades 
a exemplo do asilo 
conseguem atender 
com primazia e dig-
nidade os idosos, e 
num momento como 
este, oferecem supor-
te, carinho e amor, 
aqueles que mais 
precisam do nosso 
olhar. Aproveitamos 
a oportunidade para 
agradecer também o 
timburiense, jorna-
lista e advogado João 
Zanforlin, uma pes-
soa que tem estreita 
ligação com o mu-
nicípio e intercedeu 
junto à diretoria do 
clube por estes bene-
fícios. São de pessoas 
comprometidas com 
o bem é que as en-
tidades conseguem 
superar os desafios e 
atender aqueles que 
não podem ser es-
quecidos”, comentou 
o diretor financeiro 
Anderson Solé.

Fonte: COMUNIC 

WHATSAPP  55-14-997906561

Natural de Timburi, João Zanforlim é um dos mais respeitados 
advogados do meio esportivo no país

Jornalista Cristiano Amorim entrevistou a assistente social Jaqueline Barbosa

Asilo São Vicente de Paulo atende 16 idosos dos municípios de Timburi, Sarutaiá e Ipaussu e o diretor da Prefeitura Marcos Ambiel 
amigo do jornalista e advogado João Zanforlim
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APAE RECEBE DOAÇÃO DA CAIXA FEDERAL

APAE foi contemplados com doações de mobiliários da Caixa Econômi-
ca Federal. Queremos agradecer a Trans. Bernardes Cargas Encomen-
das Ltda pelo transporte de móveis até a sede da Entidade.

Município da Estância Turística de Piraju

Praça Ataliba Leonel n. 173, Centro, Piraju/SP – CEP 18800-020 – Fone: (14) 3305-9000
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DECRETO N. 6.296/2021

Dispõe sobre a adoção de medidas 
emergenciais, de caráter temporário e 
excepcional na Estância Turística de 
Piraju, destinadas ao enfrentamento 
da emergência em saúde pública 
decorrente da pandemia e contágio 
pelo COVID-19, em consonância ao 
quanto disposto no Decreto Estadual 
nº 65.635, de 16 de Abril de 2021, e 
dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PIRAJU,
Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais,

Considerando o quanto disposto no Decreto Estadual nº 65.635, de 16
de Abril de 2021, que estende a medida de quarentena de que trata o Decreto Estadual nº 
64.881, de 22 de Março de 2020, institui medidas transitórias, de caráter excepcional, 
destinadas ao enfrentamento da pandemia de COVID-19, e dá providências correlatas;

D E C R E T A:

Art. 1º – Ficam instituídas medidas transitórias, de caráter excepcional, 
em todo o território da Estância Turística de Piraju, previstas no Decreto Estadual nº 65.635, 
de 16 de Abril de 2021, com o objetivo imediato de conter a transmissão e disseminação da 
COVID-19, no período de 18 a 23 de Abril de 2021 e de 24 a 30 de Abril.

Art. 2º - Fica excepcionalmente autorizada, em todo território da 
Estância Turística de Piraju, a retomada gradual do atendimento presencial ao público, nos 
estabelecimentos comerciais e prestadores de serviços e atividades não essenciais.

Parágrafo único - A retomada de que trata o "caput" deste artigo 
observará:

1. O disposto no Anexo I deste decreto;
2. A vedação de aglomerações;
3. A recomendação de que as atividades administrativas internas em 
estabelecimentos comerciais e prestadores de serviços não essenciais 
sejam realizadas de modo remoto;
4. O uso obrigatório de máscaras em vias públicas e nos locais 
estabelecidos nesse Decreto;”

Art. 3º - Fica estabelecido e mantido o "TOQUE DE RECOLHER" diário 
no Município da Estância Turística de Piraju - SP, das 20h às 6h, devendo ser obedecidas as 
seguintes determinações: 

I – o fechamento das praças e locais públicos; 
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II – a limitação de tráfego e proibição de estacionamento nas vias 
públicas utilizadas para aglomeração e concentração de pessoas; 

III – o fechamento do comércio em geral, ficando autorizado o 
atendimento somente pelo sistema delivery de alimentos e medicamentos até às 24h;

Parágrafo único – Excetuam-se das interrupções e suspensões 
dispostas no caput deste artigo os postos de combustíveis, apenas e tão somente para 
abastecimento em bomba, farmácias, hospitais, clínicas e laboratórios. 

Art. 4º - As atividades essenciais deverão obedecer as seguintes 
regras básicas: 

I – fornecimento de álcool gel para funcionários e clientes nas entradas 
e saídas dos estabelecimentos; 

II – manter distanciamento mínimo de 2 metros entre as pessoas, se 
possível com demarcação de espaço;

III – obrigar o uso de máscaras tanto por funcionários como clientes; 
IV – fica proibido o funcionamento de sistemas de ar condicionado nos 

recintos; 
V – manter as dependências do estabelecimento de forma mais arejada 

possível; 
VI – sempre que possível, determinar um local distinto de entrada e 

saída para clientes; 
VII – cumprir programa de limpeza implementado no interior do 

estabelecimento, de forma que todos os equipamentos, utensílios, superfícies e instalações 
sejam higienizados durante todo o seu horário de funcionamento; 

VIII – fica autorizada a entrada de apenas 01 (uma) pessoa por família 
nos supermercados e nos estabelecimentos comerciais cujas atividades são consideradas 
essenciais, excetuando-se os estabelecimentos de saúde; 

IX – fica proibida a entrada de menores de 12 (doze) anos nos 
supermercados e nos estabelecimentos comercias cujas atividades são consideradas 
essenciais, excetuando-se os estabelecimentos de saúde; 

Art. 5º - Fica autorizada a realização de feiras livres somente para
comercialização exclusiva de produtos hortifrutigranjeiros e a comercialização de alimentos 
preparados no local, tais como: espetinhos, churros, pastéis, caldo de cana, pizzas, bolos, 
salgados e congêneres, os quais deverão ser fornecidos em embalagens próprias para serem 
consumidos fora do local da feira, respeitando-se o espaçamento obrigatório de 1,5 metros 
entre as barracas a serem instaladas pelos feirantes.

Art. 6º - O cumprimento do disposto neste Decreto ficará a cargo da 
fiscalização conjunta do Setor de Fiscalização da Prefeitura, da Vigilância Sanitária e da 
Polícia Militar do Estado de São Paulo. 

Art. 7º - A inobservância das medidas previstas neste Decreto sujeitará 
o infrator ao pagamento de multa, no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), no caso de 
pessoa física, e de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), no caso de pessoa jurídica, bem 
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como ao fechamento imediato do estabelecimento, conforme disposto no artigo nº 483, 
inciso II, da Lei Municipal nº 722, de 31/12/1970, sem prejuízo das sanções administrativas e 
penais previstas na legislação em vigor. 

§ 1º - Em caso de reincidência, as multas previstas no caput deste artigo 
serão aplicadas com acréscimo de 50% e assim sucessivamente. 

§ 2º - Caberá a interposição de recurso às penalidades aplicadas, no 
prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, contados a partir do recebimento do auto de infração. 

Art. 8º – A descrição minuciosa das atividades, cujo funcionamento está 
ou não permitido nesta fase de transição, encontram-se elencadas no Plano São Paulo, 
disponível para consulta no site https://www.saopaulo.sp.gov.br/planosp/, nos termos do 
que preconiza o Decreto Estadual nº 64.881, de 22 de março de 2020, que decreta 
quarentena no Estado de São Paulo, no contexto da pandemia da COVID-19 (NOVO 
CORONAVÍRUS), Decreto Estadual nº 64.994, de 28 de maio de 2020 e Decreto Estadual nº 
65.635, de 16 de Abril de 2021.

Art. 9º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário, expressamente as constantes do Decreto n. 6.278,
de 17 de Março de 2021 e do Decreto n. 6.291, de 12 de Abril de 2021.

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA 
DE PIRAJU, EM 19 DE ABRIL DE 2021.

JOSÉ MARIA COSTA 
PREFEITO MUNICIPAL 

Publicado no Departamento de Administração, na data supra. 

PAULO DONIZETTI SARA
DIRETOR ADMINISTRATIVO
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ANEXO I A QUE SE REFERE O ARTIGO 2º 
DO DECRETO 6.296/2021
MEDIDAS TRANSITÓRIAS

18 DE ABRIL A 23 DE ABRIL 24 DE ABRIL A 30 DE ABRIL
ATIVIDADES COMERCIAIS

Atendimento presencial 
Horário: Das 09h às 17h

ATIVIDADES COMERCIAIS
Atendimento presencial 
Horário: Das 09h às 17h

ATIVIDADES RELIGIOSAS
Atividades presenciais individuais e 

coletivas com restrições

ATIVIDADES RELIGIOSAS
Atividades presenciais individuais e 

coletivas com restrições 

SERVIÇOS 

RESTAURANTES E SIMILARES
Consumo no local

Horário: Das 11h às 19h

SALÃO DE BELEZA E 
BARBEARIA

Atendimento presencial
Horário: Das 09h às 17h

ATIVIDADES CULTURAIS
Atendimento presencial

Horário: 09h às 17h

ACADEMIAS
Atendimento presencial

Horário: 07h às 11h e 15h às 19h

OBSERVAÇÃO 1: OS ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS MENCIONADOS ACIMA DEVERÃO 
FUNCIONAR COM ATÉ 25% DE SUA CAPACIDADE DE OCUPAÇÃO OU ESPAÇO DE ACESSO AO 
PÚBLICO, COM RIGOROSA OBSERVÂNCIA DOS PROTOCOLOS SANITÁRIOS DE 
BIOSSEGURANÇA;

OBSERVAÇÃO 2: DAS 17HS ÀS 20HS,  OS ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS MENCIONADOS 
ACIMA SOMENTE PODERÃO ATENDER PELO SISTEMA DELIVERY E DRIVE THRU;

OBSERVAÇÃO 3: DAS 19HS ÀS 20HS,  OS RESTAURANTES E SIMILARES SOMENTE PODERÃO 
ATENDER PELO SISTEMA DELIVERY E DRIVE THRU;

Na sexta (16 de abril), a Enel, através de seu pro-
grama de voluntariado corporativo, realizou, em 
conjunto com as contratadas da obra de adequação 
do novo vertedouro da UHE Paranapanema, a en-
trega de mais de 300kg de alimentos e mantimen-
tos para as famílias da associação de reciclagem 
Planeta Vivo, que no mês passado sofreu com um 
terrível incêndio em seu galpão e que os fizeram 
perder tudo.
Além da ação voluntária de hoje, que ajudará as 
mais de 15 famílias que trabalham na associação, 
continuamos a divulgar internamente a Vakinha 
online para arrecadação de dinheiro em nossa Rede 
do Bem (https://rededobem.v2v.net/pt-BR/aggre-
gators/c9e3dbf2-603d-41ce-9188-7217aa4d978e).

REDE DO BEM
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