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Feira da Lua será das 14 às 21 horas
nesta quarta-feira dia 7 de julho

Veja Regras do novo Decreto /pag.2
Piraju teve
a primeira
homenagem aos
mais de 70 mortos
por COVID e pelos
mais de 500 mil
brasileiros i
PÁGINA 5

Fotos Luiza Leão

Refis já está em vigor
Veja como será feito o Refis aprovado pela Câmara Municipal de Piraju para impostos e taxas PÁG 3

N. Sra. da Fonte Santa

Rodizio todo domingo
das 18 às 20h30

PÁGINA 4

Memória das festas Juninas de
1954 no clube 9 de julho PÁGINA 4

Todo dia
salão
aberto das
18 às
20h30

Quinta : nas pizzas fora
da promoção você paga
8 e leva 10 pedaços
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Em Piraju

TODOS
RT- PCR E RÁPIDOS SOROLÓGICO E AG-ANTÍGENO
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REFIS Piraju já
está em vigor
Já está a disposição dos contribuintes em atraso o plano de Recuperação Fiscal (REFIS)
Já está disponível o
plano de Recuperação Fiscal (REFIS)
aprovado pela Câmara de Piraju. A
medida vale para
regularização dos
créditos com o município, decorrentes de
dívidas tributárias e
não tributárias, com

vencimentos até o
dia 31/12/2020,
inscritos ou não em
dívida ativa, ajuizados ou a ajuizar, com
exigibilidade suspensa ou não.
Para ter acesso o
contribuinte terá que
assinar um termo de
confissão de dívida

em caráter irrevogável e irretratável.
No pagamento total
ou parcial do débito
até o dia 20/12, serão
excluídos 100% dos
juros e multa, incidentes até aquela
data.
TAXAS e ISS
O Refis também

poderão ser feitos
em cinco parcelas
com vencimentos a
patir de 20 de agosto de 2021 e assim
seguem em 20/09,
20/10, 20/11 e
20/12. Com 10% de
desconto o contribuinte pode pagar
em parcela única
dia 20 de agosto.Os
pagamentos parcela-

prevê adiamento e
descontos nas Taxa
de Licença para
Funcionamento,
Taxa de Estacionamento de Veículos,
ISSQN com Alíquota
Fixa e Taxa de Serviços de Bombeiros,
todos referentes ao
período de 2021.
Pela lei aprovada
esses pagamentos

dos se forem nessa
ordem aprovada de
agosto a dezembro
terão 5% de desconto a cada vencimento. Mesmo que atrase o contribuinte
ainda terá opção de
pagar até 20/12 sem
multas e juros, mas
não usufruindo dos
descontos previstos
na lei.

Câmara de Sarutaiá aprova novos
recursos para o Hospital de Piraju
A Câmara de Sarutaiá aprovou em
sessão extraordinária Projeto de
lei 19/2021 de um
repasse com vistas
ao atendimento
dos municípes de
Sarutaiá em necessidades médicas de urgência,

emergência e retaguarda acometidos
de COVID 19. O
repasse aprovado
por unanimidade
será com recursos
provenientes do
tesouro municipal
e no valor de R$
50 mil dividido
em duas parcelas,

ficando condicionado a prestação
de contas pela
entidade referente
ao mês anterior a
liberação do valor acordado para
controle junto ao
Tribunal de Contas.
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Tomou posse oficial como Pároco de Piraju no dia 3
de julho de 2021, sábado o padre Celso Alexandre,
51 anos e 22 de ministério sacerdotal. Ele é natural
de Chavantes e antes de Piraju era pároco na Catedral de Ourinhos. A missa em que ele foi oficialmente empossado pelo então bispo Dom Salvador contou
com a presença do Coral Santa Cecília e com representantes das Pastorais e movimentos da Paróquia ,
Capela Sagrado Coração de Jesus e comunidade São
José.
• Agradecimento pelas fotos à Conectaai TV
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Memória

Arquivo pessoal da família de
Maria Lúcia CamargoLopes

Festa Junina no Clube Nove de Julho em 1954. Em pé da esquerda para direita Miltes Tossi, Selma Martini, Edith
Alves, Sonia Duron, Rosa Zanforlin, Ana Lucia Xavier, Renee Ribeiro e sentadas Tutila Costa, Marialba Garcia,
Maria Lucia Camargo Lopes (Louzada), Zuleide Netto, Nibalmar Garcia

“Nossa Senhora da Fonte Santa”
por Padre Luiz Antônio Pereira

www.coquetel.com.br
Iguaria Dupla de
feita com uma turnê
os miúdos de sucesso
do porco em 2019
(?)
comum,
sepultura
coletiva

© Revistas COQUETEL

A gestão com
Sacerdotisa de ter- Lamber
reiros de Candomblé as (?), estrutura hierárquica
Festa duradoura com hábito
Unidade do arquipélago de Tuvalu
de cães
música eletrônica

Obra do
poeta
Manoel de
Barros

Videogame popular nos
anos 1980
Calouro
em uma
universidade

Aquela
que pratica
atos libidinosos
(?) Blanc,
parceiro
de Guinga
(MPB)

"Cantil"
rústico
feito de
pele

Repetição
de sons
Poesia
lírica

Divisão
de uma
prática
esportiva
Compõem
o caviar
Pronome
feminino

Interpretação de (?),
exercício
escolar
Agora
País
africano
da Opep

Arquiteto
do
Labirinto
(Mit.)
Doenças
Iguaria
com ovos
e canela

Responsável pela
publicação
do jornal
Conceito
ontológico
Jarro, em
inglês

Gênero
de filmes
de Eddie
Murphy

(?) Meneghine,
decorador
carioca

(?)
Barbosa,
ginasta
brasileira
(?)
Peixoto,
repórter
da Globo
Roedora
cuja gestação dura
21 dias

"O Diabo Veste (?)",
filme de 2006
"(?) Duro", sucesso
de Bezerra da Silva
Mosca que
pode ser
fatal para
o gado
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Odair José,
cantor
Rodovia
(abrev.)
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Oração:
“Virgem Santa, fizestes
brotar água em um terreno
seco, no alto daquela
montanha francesa. Fazei
com que sempre busquemos
a Fonte Santa que é Nosso
Senhor, de onde emana todo
o amor que deve transbordar
em nossa vida. Fazei com
que compreendamos que
para termos nosso encontro
com Cristo, precisamos
sair do vale tenebroso de
nosso egoísmo, de nossa
ganância e subir a montanha
do sacrifício, da penitência,
purificando nosso coração
para estarmos em contato
com Deus”.
Nossa Senhora da Fonte
Santa!
Velai por nós!
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1.230m de altitude, a 2km
da vila, sendo portanto, de
difícil acesso.
Os devotos de Nossa
Senhora da Fonte Santa,
sabem que é preciso subir
a montanha para se ter o
encontro com Deus. E ali,
naquela fonte, Maria, quer
convidar todos os peregrinos
a beberem da água viva, que
é o seu próprio Filho, Jesus
Cristo, que oferece.
No alto do altar, com seu
vestido de brocado, está a
pequenina imagem de Nossa
Senhora da Fonte Santa,
que tem apenas 30cm de
altura. Nos longos meses
de inverno a imagem é
retirada e abrigada na igreja
paroquial.
A festa a Nossa Senhora da
Fonte Santa acontece em 02
de julho.

3/jar. 4/rata — rave. 8/ialorixá — vertical. 14/livro sobre nada.

No alto da montanha de
Périgueux, na França, num
local de difícil acesso, as
pessoas piedosas subiam
e faziam ali suas orações,
pagando também neste lugar
as suas penitências. Uma
dessas pessoas era a jovem
Maria Galvani, que subia a
montanha juntamente com
as demais pessoas, levando
dentro do coração o mesmo
objetivo. Num determinado
dia, durante as suas orações,
Nossa Senhora apareceulhe e pediu que ali fosse
edificada uma capela em sua
honra.
Pelo fato da jovem vidente
não ter acreditado na
aparição de Nossa Senhora,
a Virgem fez, então, brotar
no alto daquela árida
montanha uma fonte de
água. Reza a lenda que esta
fonte abundante e fresca,
só começou a correr após
Nossa Senhora ter batido por
três vezes no rochedo.
A notícia do milagre logo
se espalhou e o povo se
pôs a caminho, subindo a
montanha para ver a fonte
milagrosa. Comprovando o
milagre, chamaram a fonte
de “Fonte Santa”. E com isso,
surgiu o título de “Nossa
Senhora da Fonte Santa”.
O vigário de então
acolheu paternalmente
a vidente, concedendolhe-lhe a autorização para
erigir no local da aparição
um oratório, dando-lhe de
presente uma imagenzinha
de Nossa Senhora, que é
a que se venera ainda em
nossos dias, a qual fora dado
o título de “Nossa Senhora
da Fonte Santa”, por causa da
fonte milagrosa que Nossa
Senhora fizera brotar do
rochedo.
Hoje, a água corre no
interior do oratório da
igreja que foi construída,
denominada Igreja de Nossa
Senhora da Fonte Santa,
situada em um planalto a

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS
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Ato por vítimas da COVID 19 reúniu
mais de 150 pessoas em Piraju
POR LUIZA LEÃO
Mais de 500.000 mortes!
Em nossa cidade, 76. Os
números, por si só, são alarmantes. Mas infelizmente,
há muito mais por trás dessas cifras em crescimento
no nosso país. Histórias de
filhos órfãos, de pais com
um buraco no coração.
Histórias de companheiros,
maridos, esposas, irmãos,
irmãs e milhares de amigos. Histórias de solidão,
de desamparo, de descaso e
devastação. O luto é coletivo, não é só o sentimento
dos familiares. Por isso, nos

solidarizamos, em memória
das vidas que foram perdidas.
Muitas dessas mortes poderiam ter sido evitadas!
O grande responsável
foi o NEGACIONISMO, a
IRRESPONSABILIDADE,
o falso TRATAMENTO
PRECOCE e o DEBOCHE
por parte do governo. Há,
pelo menos, 11 recusas
conhecidas de imunizantes
desde julho do ano passado. Muitas das ofertas não
foram sequer respondidas.
Não houve um plano do
governo para atacar o nosso

inimigo. Na verdade, com
os discursos irresponsáveis
do presidente, que estimula
aglomerações e que prega
o não uso de máscaras, negligenciando as orientações
dos profissionais da saúde e
de cientistas, tivemos dois
grandes inimigos.
Diferentemente da frieza
do governo, estamos sensibilizados e não podemos
nos calar. Não, não podemos aceitar, não podemos
nos conformar.
DA REDAÇÃO DA FOLHA

No último sábado, 3 de

julho, às 16:50, no Coreto
da Praça Ataliba Leonel,
um grupo de mais de 150
pessoas se reuniu para
uma homenagem simbólica aos cidadãos de Piraju
que, lamentavelmente,
perderam suas vidas para o
COVID-19.
Foi uma ato para reverenciar vidas perdidas e uma
forma de protesto silencioso pelos negacionismo e
insensibilidade de muitas
autoridades do país em
desrespeito a importância
das vidas humana e à dor
das famílias.

Poema de Augusto Neto, médico, político e escritor
revolucionário, herói nacional
e ex presidente de Angola que teve um trecho lido
pela professora Andréa Leão.

Poemas de Angola
Não basta que seja pura e
justa
a nossa causa
É necessário que a pureza
e a justiça
existam dentro de nós.
Dos que vieram
e conosco
se aliaram
muitos traziam
sobras no olhar
intenções
estranhas.
Para alguns deles a razão
da luta
era só ódio: um ódio
antigo

centrado e surdo
como uma lança.
Lutar pra nós é ver aquilo
que o Povo quer realizado.
É ter a terra onde
nascemos.
É sermos livres pra
trabalhar.
É ter pra nós o que
criamos
Lutar pra nós é um
destino é uma ponte entre a
descrença
e a certeza
do mundo novo.
Na mesma barca nos
encontramos.

Folha de Piraju | covid 19
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Algumas “boas” notícias em tempos de pandemia: Desau
publicou comunicado oficial de que Piraju não distribuiu
vacinas vencidas. Prefeitura faz o piso do cemitério padre
Roberto Beduschi que tem sido usado com muita frequência
de março para cá quando faleceram 54 pessoas. Hospital inicia
semana com 80% de leitos Covid 19 ocupados e o estado de
SP tem a taxa de ocupação dos leitos de UTI no estado é de
72,9% e na Grande São Paulo é de 66,9%. No momento em
Piraju vimos com alegria alguns comemorarem alta hospitalar,
mas situação, entendam ainda é dramática, e qualquer vacilo
das pessoas e autoridades pode significar novos casos e mais
mortes.

SÁBADO 10 A 13 DE JULHO DE 2021
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TIMBURI

Prefeitura de Timburi distribui Kits
aos alunos da rede municipal de ensino
Além de oferecer um
atendimento de qualidade e investimentos para
proporcionar um ensino
com excelência no município, a Prefeitura de
Timburi no início desta
semana fez as entregas
de Kits aos menores
que estudam na rede de
ensino. Foram feitas as
distribuições dos Kits
Juninos, como doces
e outras guloseimas
às crianças do Ensino
Infantil e Fundamental.
Eles ainda receberam
os Kits de Frutas e Kits
Dental, com escovas e
cremes dentais, contemplado os períodos da
manhã e tarde.
No Kit Junino foram entregues doces de abóbora, batata doce, gibi, paçoca e pipoca doce e no
Kit Frutas com banana,
abacate, maçã, mexerica e laranja. É oportuno
frisar que os kits são
confeccionados pela
equipe de funcionárias
da Cozinha Piloto. O
prefeito Silvinho Polo
esteve nas Unidades
Escolares fazendo as
entregas e agradeceu as
equipes da educação e
Cozinha Piloto. “Chegamos ao final do primeiro semestre e aproveito
o momento para agra-

decer nossa equipe da
educação pelo empenho
neste período de pandemia, bem como as colaboradoras da Cozinha
Piloto que prepararam
tão bem as alimentações seja no período das
aulas presenciais, como
no ensino hibrido, pois
entregamos os kits com
apoio delas”, disse.
O prefeito ainda ressaltou que espera que no
segundo semestre já
esteja bem adiantada às
imunizações dos moradores, para que retornem as aulas presenciais de forma segura.
Vale enfatizar que os
pais e mães tem aprovado a iniciativa da gestão,
pois além das entregas
dos kits no decorrer do
semestre, a administração possibilitou a entrega de materiais, kit
covid-19 aos menores
e todos os equipamentos de segurança aos
professores. Os funcionários da educação
também passaram por
testagem de covid-19
e os professores foram
imunizados, amparados
no Plano Nacional de
Imunização.
Fonte: COMUNIC

Obras de revitalização na Praça São Bento
é retomada em Timburi
O prefeito Silvio Polo
solicitou que a empresa
responsável pelos serviços de assentamentos de
lajotas na Praça São Bento (Jardim próximo da
Igreja Matriz) e na Avenida 15 de Novembro (Entrada principal da cidade)
fossem retomadas. Devido à falta de materiais
por parte da empresa que
ganhou o certame licitatório, as obras estavam
paralisadas. Silvinho se
reuniu recentemente com
o proprietário e oficiou
para que prosseguisse
com as execuções das
obras.
“Estive com o representante da empresa e
pontuei a necessidade de
concluir os calçamentos
na Avenida e no Jardim.

O proprietário nos informou que uma quantidade
de materiais seria entregue e assim daria continuidade ao projeto, para
concluir o mais breve
possível. Tenho poucos
meses frente à administração, já fizemos reformas de vários prédios
públicos, pavimentações
de vias públicas, recapes
e estamos a todo vapor
trabalhando para garantir
uma cidade organizada e
melhor aos timburienses
e visitantes”, menciona.
Durante o decorrer da
semana foram verificados mais funcionários
na Praça São Bento e a
chegada de materiais. Os
servidores preparam o
solo para colocação de
guias e lajotas. O pre-

feito Silvinho esteve
verificando os trabalhos
nesta semana, conferiu as
medições para conclusão.
“Estas obras trarão mais
segurança aos pedestres e
irá embelezar ainda mais
nossa cidade. Vale enfatizar que os investimentos
para estas benfeitorias,
são oriundos da certificação de Município de
Interesse Turístico - MIT,
o que possibilitou que as
verbas fossem utilizadas
na revitalização da Praça
São Bento, na Avenida 15
de Novembro e no Complexo Esportivo, onde
se situava o campo de
futebol Francisco Vianna”, salienta o prefeito de
Timburi.
Fonte: COMUNIC
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Um lugar para destacar a elegância, gentileza e
alegria de tantos momentos da vida em comunidade.

sociedade

Vino Santana

Vino Santana, canta
louvores no Spotify e
You Tube
Quem conhece o Vino
em Piraju sabe que ele
é uma grande figura.
Sempre educado, gentil,
atencioso, com palavras
de alegria e gratidão.
Pode-se dizer que essas
virtudes são admiráveis
e que além da fé que
professa como cristão
ele nos demonstra
uma consciência de
humanidade “de não
separar as pessoas
entre as que simpatizo
e antipatizo, ou as que
gosto e as que desgosto,
descartando a fé infantil
que separa as pessoas”.
Assim com um sorriso
aberto e humilde ele
vem realizando um
dos seus sonhos que
é cantar e compor
músicas voltadas
para a vida espiritual
dentro da tradição que
escolheu há alguns
anos e onde tomou seu
refúgio, como servo, na
2ª Igreja do Evangelho
Quadrangular que
fica na avenida São
Sebastião.
Vino reside em Piraju
há cerca de 24 anos
e por muito tempo
foi músico em outras
paisagens chegando
a gravar dois CDs de
sambas enredo, já
que naquele tempo
foi puxador oficial da
Escola de Samba Rosas
de Ouro em SP.
Desse passado onde
teve parcerias com dona
Yvone Lara, Clementina
de Jesus, Leci Brandão,
Royce do Cavaco, Zeca
Pagodinho, Eliana de
Lima, Almir Guineto,
Arlindo Cruz, Grupo

Mel na Boca, rupo Casa
Nossa, Exalta Samba,
Fundo de Quintal,
Só Pra Contrariar,
Sampagode ele guarda
com orgulho e carinho
a gravação de “Ensaio
de Escola de Samba”
com os compositores
Pedrinho da Flor e
Fernando Baster e e
“Perfil de Samambaia”
com o compositor Jorge
Aragão.
Na Rosas de Ouro ele
brilhou em 1984 como
um dos puxadores do
samba “Faculdade de
Direito do Largo São
Francisco” em São
Paulo.
Mas, tantas histórias
assim ficaram no
passado. A meta de
Vino ao conhecer Piraju
e casar-se com uma
pirajuense é servir
a Deus. Trocou as
casas de espetáculos
em SP e as ilusões de
apresentações em rádio
e TV e até algumas
excursões no exterior
como no Japão e Costa
Rica “por uma vida
modesta de trabalhador
e de servidor de Cristo”.
Ele afirma que “nasceu
de novo”. E segue:
“conheci um Deus
verdadeiro e a mudança
na minha vida levou-me
ao Grupo de Louvor do
Ministério da Rocha,
da Cia de Adoração da
2ª IEQ”. Ele diz: “Aqui
aprendi o sentido de ser
cristão”.
Vino ressalta que o
sucesso de sua carreira
“é que possa colher os
frutos de levar alento
àqueles que procuram

apoio numa vida
espiritual, e que possa
ajudar as pessoas sem
distinção a encontrar
na sua forma de
expressar a fé com suas
composições, alegria e
conforto nos momentos
de dificuldade”.
Segundo Vino “hoje
Deus a cada dia vem
me ensinando o
verdadeiro motivo
de estarmos aqui e
pregar as boas novas
àqueles que um dia não
tiveram a oportunidade
que eu tive de me
converter” . E assim
segue na sua carreira
solo interpretando
composições de
louvores. Tem marcas
significativas no
Spotify e no You Tube
(onde tem centenas de
inscritos) e de acordo
com ele “algumas
músicas chegando a 500
mil visualizações”.

Seu novo clipe
https://youtu.be/
g6gqEPaZmRs

Aposentadoria

Denise Garrote Quintilhiano se aposentou da Polícia Civil há uma semana e isso pode ser comemorado com grande alegria pelos seus familiares
e amigos. Uma servidora da Secretaria de Segurança exemplar e um ser humano extraordinário. Para quem dedicou décadas de muito trabalho e foco
à Policia Civil como carcereira (embora atuasse muito como escrivã) a aposentadoria é como um bilhete premiado. Os policiais civis e militares são
uma categoria que deveria ser mais valorizada e amparada pelos gestores do Estado (assim como a Educação e a Saúde). A foto não é atual, tem oito
aposentados ai, mas é significativa porque reúne uma parcela de colegas e amigos policiais que servem e serviram em vários setores de Piraju e região e
em especial Dr. Antônio Carlos Corrêa que fez parte dessa família. Foto que retrata uma das Correições Ordinárias nas Delegacias de Piraju 2019.

Sarutaiá
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O secretário Amary este em Sarutaiá no final de 2019 e manteve promessa de mais 50 casas

Câmara de Sarutaiá concede Título de Cidadão
ao Secretário da Habitação Flávio Amary
Por iniciativa da Mesa
Diretora do Legislativo de Sarutaiá representada por Jessé
Lisboa (presidente)
e vereadores Pablo
Bruno Garrote, Paulo
Henrique da Silva e
Diego Afonso Nunes
foi apresentado e aprovado por unanimidade
em sessão extraordinária dia 30 de junho
última quarta) Projeto
de Decreto que concedeu a título de Cidadão
Sarutaiense ao Secretário Estadual da Habitação – Flávio Augusto palavra e foi aprovado
o projeto para mais
Ayres Amary.
50 moradias, explicaA homenagem é pelos ram na justificativa os
autores do projeto.
pelos relevantes trabalhos prestados pelo
O prefeito Isnar agrasecretario Amary ao
deceu a Câmara pela
município de Saruhomenagem ao secretaiá. Na gestão dele o
tário. “ Uma justa inigoverno de São Pauciativa de homenagem
lo contemplou nossa
ao secretário Flávio
cidade com 91 casas
populares no Conjunto Amary a quem agradecemos pela consideraHabitacional – Franção com Sarutaiá”.
cisco Lozano Cortez
Júnior (Sarutaiá C).
Amary foi elogiado
Na inauguração, ele
pelos vereadores por
esteve no município
“seu dinamismo e
e a pedido do prefeito
capacidade, um seIsnar, mencionou que
cretário ativo e muito
se a Prefeitura tivesse
presente”. Outro ponuma área, a sua seto enfatizado foi “a
cretaria destinaria
forma humana como o
mais casas populares
secretário se relaciona
ao município. A adcom os municípios. Inministração adquiriu
um terreno da família dependente do tamanho da localidade, que
Marchesin, e o secreé o caso, Flávio Amary
tário cumpriu com a

contribuindo com o trabalho do
Sindicato em Defesa da Moradia e do Mercado Imobiliário.
Em 2002, tornou-se Diretor
Regional do SECOVI-SP em
Sorocaba e, em 2011 assumiu a
Vice-Presidência do Interior do
SECOVI-SP, tornando-se seu
presidente por dois mandatos
consecutivos até 31/01/2020.

atende á todos com
atenção e se coloca a
disposição dos prefeitos e vereadores, para
atender as demandas
visando o bem estar
da coletividade”, disseram.

popular no Brasil, por
executar programas
habitacionais em todo
o território do Estado,
voltados para o atendimento exclusivo da
população de baixa
renda”. Ele prossegue
lembrando que “emboNa opinião do prefeito ra a moradia seja um
“é um líder que tem
direito da população,
desenvolvido um exce- consagrado inclusilente trabalho frente à ve na Constituição
Secretaria da HabitaFederal, com o secreção”, parabenizando o tário Flávio Amary
governador Doria pela na secretaria, muitas
nomeação de Amary
construções foram aucomo secretário.
torizadas nestes anos
em todo o estado. Um
O prefeito e vereadomérito da sua postura
res lembraram que “a
correta, de confiabiCompanhia de Desen- lidade e eficácia nos
volvimento Habitacio- trabalhos executados”.
nal e Urbano – CDHU,
empresa do Governo
Com a aprovação do
Estadual, vinculada à
Projeto de Decreto
Secretaria da HabitaLegislativo do Título
ção, é o maior agente
de Cidadão a Flávio
promotor de moradia
Augusto Ayres Amary,

a Câmara de Sarutaiá
que já fez a publicação
da lei aguarda a manifestação do secretário
para agendar a Sessão
Solene em que o título
será entregue.
HISTÓRICO
Flávio Augusto Ayres Amary
(50 anos) é Secretário de
Estado Habitação de São Paulo
e preside o Fórum Nacional
de Secretários de Estado da
Habitação e Desenvolvimento
Urbano. É o atual presidente do
Instituto Teotônio Vilela de São
Paulo (ITV-SP), também preside o Conselho Estadual de Habitação e o Fundo Paulista de
Habitação de Interesse Social.
É graduado em Administração
de Empresas e pós-graduado
em Economia pela Fundação
Getúlio Vargas. Foi professor
no MBA de Negócios Imobiliários da Universidade SECOVI/
ESPM e da UNISO (Universidade de Sorocaba).
Iniciou sua vida profissional
aos 22 anos, no mercado imobiliário, dando ênfase ao setor de
desenvolvimento urbano. Com
essa mesma idade, começou
a frequentar o SECOVI-SP,

Também presidiu a AELO –
Associação da Empresa de
Loteamento e Desenvolvimento
Urbano, além de ter atuado
como vice-presidente da Comissão da Indústria Imobiliária da
Câmara Brasileira da Indústria
da Construção. Foi Diretor-Adjunto do CECOMERCIO –
Centro do Comercio do Estado
de São Paulo e Ex-Diretor
Titular Adjunto do DECONCIC
– Departamento da Indústria
da Construção da FIESP.
No âmbito das relações internacionais, foi Vice-Presidente
da CIMLOP – Confederação do
Imobiliário de Língua Oficial
Portuguesa, com a missão de
intensificar o intercâmbio de
informações e negócios em
vários países onde o português
é o idioma oficial.
Pai de três filhos, Amary nasceu em 31 de agosto de 1970,
na cidade de Sorocaba. É filho
de Regina Maria Ayres Amary
e do ex-deputado Estadual e
Federal e ex-prefeito reeleito
de Sorocaba, Renato Fauvel
Amary. E, em breve será o filho
mais ilustre de Sarutaiá, pelos
bons préstimos desenvolvidos no município, frente à

Secretaria Estadual da
Habitação.
FONTE: COMUNIC E
REDAÇÃO DA FOLHA
DE PIRAJU
FOTOS ARQUIVO
FOLHA DE PIRAJU
FOTO VEREADORES
NA SESSÃO
DE LEANDRO MAPA
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Dias perfeitos de Jadyra

Um dia perfeito.
A cor do melhor do
nosso dia é quando
nos sentimos úteis ou
queridos. Essas flores
me lembram a infância
e adolescência em
SP e Tatui entre
livros peras e gomos
de limas da pérsia,
água gaseificada,
azeitonas verdes,
suéteres de caxemira
cor de salmão (eu
naquela época nem
sabia que era a cor de
um peixe), sapatos
e bolsas de couro
feitos a mão, arroz
soltinho com gosto e
amarelinho de pasta
de pequi. Colheradas
de xarope de agrião
adocicado, cocadas
bem morenas e
sorvetes, xales liláses,
pingentes de pérolas,
luvas de pelica, óculos
de sol, recortes de
revistas e jornais,
chás de frutas, pratos
de restaurantes que
eu nem imaginava
existir preparados sob
encomenda, livros
de Jane Austen, DH
Lawrence(olhem
só) e muito, muito
Machado de Assis
que eu precisava
ler e reler. Também
poemas de Emily
Dickson e o cheiro
bom e o barulho
incrível de uma panela
de pressão em que se
fazia lentilhas cozidas
que até hoje ainda não
saboreei igual.
Muitas viagens curtas
de taxi, amigos de
infância de familias
quatrocentonas,
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por

Maria Ângela (Laka)

Jandyra, Adelaide, eu, meu irmão Francisco e tio
Bibocompanheiro da Janda no zoológico em SP

missas e cemitérios
históricos.
Discos da Jovem
Guarda, especialmente
The Golden Boys
com aquela letra que
falava “tarde fria
chuva fina condução
para ir embora, mas
sem encontrar. Um
problema de aparente
e fácil solução eu lhe
ofereci ajuda e dei
meu coração”.
Muita pipoca salgada

e doce para vermos
juntas na TV de tubo
um filme do agente da
Uncle. Foi assim.
A figura que me
mostrou esse
mundo que até
parece imaginário
além dos livros de
larvas e borboletas
camaleônicas
foi minha tia, a
professorinha Jandyra
Gomes, a mulher com
nome que significa

abelha de mel, que
possuia a letra perfeita
de professora primária
das melhores.
Sempre mais que um
celular com internet
e um google na
minha vida. Ah como
me sentia moderna
quando estava com
ela. Muitas vezes me
carregou no colo no
meio das birras pelas
alamedas próximas ao
Teatro Municipal e ao
Mappin, quando eu
reclamava de dor na
perna. E ai comíamos
bombas de chocolate e
coxinhas num doceira
famosa.
Hoje se fala na moda
de tons nude, marsala,
laranjas, marinhos
e liláses. Ela já os
usava em uma moda
que inventava com
vestidos cheios de
detalhes e pequenos
recortes.
Conheci toda sua

distinta e tradicional
família que era de São
Manoel onde visitei
com sua cunhada
Cinira pela primeira
vez o Santuário de
Santa Therezinha.
Foi com Jandyra que
aprendi equilibrar
livros na cabeça. Dela
ouvi a primeira vez
a palavra devoção e a
palavra refúgio e foi
também com quem
aprendi a jamais
deixar de lado a
generosidade.
Claro que nem sempre
segui seus conselhos e
confesso, deveria ter
seguido. Essa mulher
que não teve filhos
não matava formigas,
aranhas, pernilongos,
largatixas baratas,
nem inseto algum.
Dizia que eram parte
de um mundo em
equilíbrio.
Amava a todos os
animais e me levava
quase toda semana
ao zoológico de SP.
Colocava decalques de
cenouras, beterrabas,
rabanetes e tomates
com chapéus de
cozinheiros nos
azulejos da cozinha.
Dava aulas sobre não
aceitar autoritarismo
em nenhuma
circunstância e mudou
a vida de todos na
familia.
Começou com minha
avó Thereza de quem
foi amiga a vida toda,
depois com meu
pai que mimava e
chamava de filhinho,
ai veio minha mãe que
a chamava de Janda e
por fim eu meu irmão
Francisco que ela
também amavamuito.
Foram tantos dias
perfeitos ao seu lado
que hoje parecem um
sonho bom. Por uma
coincidência meu
pai faleceu no dia do
seu aniversário, 14
de setembro, poucos
meses depois da sua
partida. Naquele dia
eu e ele conversamos
na sala, sem acender a

luz e lembramos dela
com olhos em pranto
e muita saudade.
Assim, além de todos
os legados culturais
que nos deixou em
virtudes e exemplos,
ainda ficou essa marca
de quem mesmo
depois da partida está
e faz questão de estar
presente.
Minha gratidão com
ela está muito além
do incomensurável.
Sou incapaz de não
lembrar
das pequenas
delicadesas como
sempre ter balas
de cereja da
Kopenhaghen
e peixinhos de
chocolate nos potes da
estante da sala para o
caso de chegarmos lá
de surpresa.
Os licores de pinga
caipira deliciosos, os
copinhos em que os
servia.
O amor que sentia
por nós se estendia à
toda familia Dattoli,
Ramos, Carvalho
Vitor e a quem fosse
chegando.
Ah ! e fazia pão
na frigideira como
ninguém.
Sinto sua presença
em mim quando estou
alegre, quando sofro
e especialmente nos
momentos de prece.
Ainda vivem o reflexo
e os prints mentais do
que partilhamos como
se o rio da nossa vida
se encontrasse com
o mar indelével da
impermanência.
Que sejamos capazes
de perceber como é
curto o tempo que
passamos juntos e
possamos desfrutar do
que nos une e nutre
nossa convivência,
pacificando todos
os nossos afetos ou
desafetos.
Obrigado Jandyra, por
ainda estar aqui tão
próxima.
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