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TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Juízo  de D i re i to  da  1ª .  Va ra  Jud ic ia l  – Fórum de  Pi ra ju
Ed i f í c io  do  Fórum “Dr .  S imão Eugên io  de  O l i ve i ra  L ima”

Pça Joaquim Antônio de Arruda, 126  – Centro 

E D I T A L

A Doutora LUCIANE DE CARVALHO SHIMIZU, MM(a). Juíza Substituta e Presidente do 
Egrégio Tribunal do Júri da Comarca de Piraju, Estado de São Paulo, 

FAZ SABER a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que, tendo 
sido designado o próximo dia 26/05/2021, às 10:00 horas para ser iniciada a 1ª (primeira) 
reunião do Tribunal do Júri desta Comarca, referente ao presente exercício, foram sorteados 
para a mesma os seguintes jurados: 1.SYLVIA HELENA COREY BELLEZA, 2.THAÍS 
BIANCA MADALENA PORTO, 3.ERIKA NUNES ENZ, 4.ELINITA DIAS DE 
OLIVEIRA, 5.ALFREDO ALEXANDRE DE OLIVEIRA, 6.REINALDO FRANCISCO 
DA SILVEIRA, 7.SONIA MARIA SOTO PIRES, 8.PAULO CÉSAR LEAL 
RODRIGUES, 9.JAIRO LUIZ DOS SANTOS,10. TÂNIA MARA GARCIA, 11.INEZITA 
LIMA NORONHA VIANA, 12.FABIANA CRISTINA ALVES RUBENS, 13.VANESSA 
SATIE HAMAMURA, 14.DANIELLE KALINE RICARDO, 15.CLAUDINEI DE PAIVA 
ROCHA, 16.NELSON COSTA, 17.ANDRÉIA CRISTINA TRAVASSO, 18.DIEGO 
AUGUSTO IZZO, 19.VITOR GATTI MAGALHÃES DE MACEDO, 20.ROSALVA 
PARAHYBA CEZÁRIO, 21.VERÔNICA DULCINÉIA BACHA MOTTA, 22.ELZA 
APARECIDA SILVA DE OLIVEIRA, 23.LAIS ALEXANDRE PALMA, 24.CAROLINA 
BERNARDINO CARDOSO e 25.LÉIA APARECIDA JACOB e tendo sido designado o 
próximo dia 22/09/2021, às 10:00 horas para ser iniciada a 2ª (segunda) reunião do Tribunal do 
Júri desta Comarca, referente ao presente exercício, foram sorteados para a mesma os seguintes 
jurados: 1.LUCÉLIA LEME DE FARIA SEGREDO, 2.NILZA DE CÁSSIA BÁRTOLE, 
3.JOSÉ ADILSON LIMA, 4.LUIZ ÂNGELO CARDINALLI PANSANATO, 5.SÍLVIA 
HELENA NOVAGA BAQUETA, 6.ARMANDO JOSÉ MARIN, 7.RENATA DA SILVA 
ÂNGELO,8.ELIEZER IZZO, 9.MARCO AURÉLIO MOREIRA, 10.BRUNO ALEXIS 
DE SOUZA, 11.LUCIANA MANOCHIO RIBEIRO, 12.GABRIELLI ESTEVAM 
BERTO, 13.NEUSA MARIA ANGELA, 14.ROSÂNGELA APARECIDA DA SILVA 
COIMBRA, 15.PATRÍCIA COLACIO ALONSO, 16.SILVIA PENTEADO FERRAZ 
ALVES, 17.ROBINSON BARREIROS DE SOUZA, 18.SÉRGIO APARECIDO 
DONIQUE, 19.JÚLIO SÉRGIO CAMPOS DE OLIVEIRA, 20.LENY GERTRUDES 
SANTOS FIORUCI, 21.DOUGLAS HENRIQUE DOS SANTOS, 22.AMAURY ROCHA 
MARQUES, 23.GUSTAVO MORALES ALHER, 24.HELOÍSA DE FÁTIMA DE 
OLIVEIRA SANCHES, 25.PEDRO MIGUEL BELUCI. Ficam, pois, intimados os senhores 
Jurados acima relacionados, a comparecerem no edifício do Fórum de Piraju e salão próprio no 
dia e hora supramencionados, até serem dispensados na forma da lei. E, para que a notícia 
chegue ao conhecimento de todos e ninguém alegue ignorância futura, mandou expedir o 
presente edital, que será afixado no local de costume deste fórum e publicado pela imprensa 
oficial e local. Nada mais. Piraju, 30 de abril de 2021. Eu, Marcos Roberto Dêgelo, Chefe de 
Seção Judiciário, mat. 810.151-0, digitei e providenciei a impressão. Eu, Luciano Engels 
Rodrigues, Escrivão Judicial II, mat. 807.774-9, conferi e subscrevi. LUCIANE DE 
CARVALHO SHIMIZU - Juíza Substituta e Presidente do Egrégio Tribunal do Júri.

Polícia apreende bolsa com drogas em Sarutaiá

Nesta sexta-feira, 30 de abril, a Polícia Militar de Sarutaiá 
através de uma denuncia anônima apreendeu uma bolsa com 
7 tijolos de maconha deixada na estrada vicinal conhecida 
como Água do Padre. A droga pesou 6.600kg e a ocorrência 
foi atendida pela equipe formada pelo Sargento Sabino, Cabo 
Garrote e Cabo Barra. Ninguém foi preso no momento e o 
caso segue em investigação. Fonte Marcos Fernandes

TODOS
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Educação de Sarutaiá se organiza para 
o retorno seguro das aulas presenciais 

Em meio a um momento de 
grandes incertezas e medos, a 
equipe educacional de Sarutaiá 
não tem medido esforço para 
garantir qualidade aos alunos 
da rede. Tendo iniciado o ano 
letivo no mês de fevereiro 
mesmo a oferta de atividades 
remotas aos alunos possibilitou 
que o vínculo com a escola 
fosse mantid e seguisse o 
contato com professores, gesto-
res e demais funcionários da 
Educação Todos dando suporte 
de acompanhamento necessá-
rio aos alunos com o objetivo 
de amenizar os impactos que a 
pandemia tem trazido.

As atividades são disponibi-
lizadas diariamente através dos 
grupos de whatsapp das tur-
mas, através do site da prefei-
tura municipal, bem como de 
maneira impressa aos alunos 
que ainda não possuem acesso 
aos meios tecnológicos. O 
plano de retorno das atividades 
presenciais está pronto desde 
o final do ano de 2020, porém 
o momento exigiu prevenção, 

cuidado e muita cautela e por 
isso os alunos ainda não pude-
ram retornar ao espaço físico 
escolar. 

Recentemente, o primeiro bi-
mestre letivo foi encerrado e os 
professores puderam fazer um 
balanço das devolutivas dessas 
atividades e constataram que 
85% dos alunos estiveram 
comprometidos com a propos-
ta pedagógica da rede munici-
pal, porém foi possível avaliar 
através de uma mensuração 
presencial o grau de aprendi-
zagem dos educandos. Embora 
o esforço venha sendo grande 
por parte dos educadores, foi 
visualizado em muitos alunos 
as lacunas de aprendizagens 
que o distanciamento social 
trouxe.

Diversas ações foram 
discutidas e pensadas para os 
próximos dias. As aulas têm 
sido planejadas de acordo com 
a necessidade de cada turma 
e passam por reformulações 
constantes a fim de atender 
as especificidades dos alunos. 

Estratégias de comunicação 
com as famílias estarão sendo 
melhoradas e a implementação 
de uma nova ferramenta digital 
vem sendo uma das apostas 
da Coordenadoria. Materiais 
didáticos foram entregues aos 
alunos com o propósito de au-
xiliar no processo de aquisição 
de conhecimentos.

“Não tem sido fácil acompa-
nhar o desempenho de nossas 
crianças de maneira distante. 
Sabemos que as famílias estão 
se esforçando muito para que 
seus filhos realizem as ativida-
des propostas, mas as interven-
ções pedagógicas ocorridas na 
casa jamais chegará próximo 
daquilo que o educador faz no 
ambiente escolar; afinal um 
professor estuda especifica-
mente para isso e sabe condu-
zir a cada um de seus alunos no 
caminho do conhecimento e 
do sucesso escolar. Muito nos 
entristece saber que as conse-
quências dessa pandemia serão 
sentidas pela Educação e por 
isso estamos nos preparando 

muito bem para esse retorno”, 
explicou a Diretora da Educa-
ção Elenilda Barrado.

Elenilda ainda pontuou que o 
trabalho de formação continu-
ada aos professores tem sido 
bastante intenso para que nos 
próximos dias seja oportuni-
zado aos alunos um ensino 
híbrido de qualidade. 

Lembrou ainda que em meio 
às dificuldades financeiras 
que o mundo vem vivendo, 
os investimentos financeiros 

da Educação Municipal estão 
voltados nesse momento para 
dar suporte ao retorno presen-
cial de qualidade aos alunos. 
Esse retorno está previsto para 
ocorrer no próximo dia 10 de 
maio com horário flexível aos 
alunos, professores e funcio-
nários.

“Embora esse retorno seja 
de caráter facultativo, estamos 
nos organizando para que ele 
seja conduzido com muita 
responsabilidade e prudência”. 

Elenilda prossegue dizendo 
que  “as equipes escolares vão 
trabalhar incansavelmente para 
que nossas crianças não sejam 
ainda mais prejudicadas. Agra-
decemos o apoio recebido da 
administração e em nome do 
prefeito municipal Isnar Fres-
chi Soares e à todos da equipe.
Aos poucos a vida vai tomando 
seu lugar”, conclui Elenilda. 

Fonte: COMUNIC 

Isnar conquista uma nova Creche Escola 
para o município de Sarutaiá 

O prefeito de Sarutaiá - Isnar Freschi partici-
pou na última quarta-feira (28) de uma reu-
nião na Secretaria Estadual da Educação em 
São Paulo. Na pauta alguns convênios com 
o estado, bem como a solicitação de mais 
veículos para o transporte de alunos e as 
tratativas para construção da Creche Escola. 
O assessor técnico Cristiano Paranhos rela-
tou que os convênios estão em andamento 
e logo o município contará com os investi-

mentos, para melhorar o sistema da educa-
ção, inclusive neste ano inicia a construção 
da creche escola. 
 “Quero agradecer toda a equipe técnica 
da educação, o secretário Rossieli Soares 
e ao governador João Doria por olhar com 
carinho para o nosso município e destinar 
recursos significativos para infraestrutura 
urbana, social, saúde e educação. Precisa-
mos do apoio do estado para avançar em 
diversas áreas no município e assim garantir 
um atendimento de qualidade aos morado-
res”, finaliza.
Após o anúncio da Secretária Estadual da 
Educação, o prefeito Isnar solicitou que 
os colaboradores da Prefeitura fizessem a 
preparação da área, onde será construída a 
futura Creche Escola. 
Fonte: COMUNIC

Torre de Pizza faz entrega 
em Sarutaiá, Manduri, Óleo 
e Bernardino de Campos
nas quintas-feiras
Os clientes de Sarutaiá, Manduri, Óleo e Ber-
nardino de Campos que quiserem saborear as 
promoções e delicioso cardápio da Torre de Pisa 
podem comparecer na Torre a partir de segun-
da e até dia 9 das 18 às 20 horas ou podem fazer 
seus pedidos  na quinta- feira via wahtsapp, 
facebook, Instagram e mesmo telefone até as 
18 horas ou em dias anteriores que nas quintas-
-feiras haverá entrega nessas cidades. Então 
fi quem ligados. TORRE DE PISA !

Para garantir um acesso 
mais seguro aos morado-
res do Conjunto Ha-
bitacional – Francisco 
Lozano Cortez Júnior, a 
Prefeitura foi contem-
plada com uma verba de 
R$ 300 mil do senador 
José Serra, para execu-
ções dos serviços de 
drenagem de águas plu-
viais e guias, para depois 
receber os pavimentos 
com lajotas sextavas na 
Rua Aarão Freitas de 
Andrade. No certame 
licitatório a empresa 
Roma foi à vencedora 
para executar os servi-
ços, que já foram autori-

zados no final do mês de 
março, pela administra-
ção municipal. 
A empresa já iniciou a 
preparação do solo, ago-
ra trabalha com cons-

truções de galerias e 
guias. A prefeitura ainda 
aguarda a autorização de 
outras verbas no setor 
de convênios da Caixa 
Econômica Federal, para 

executar outros serviços 
de pavimentações com 
lajotas no loteamento 
Antônio Aquaro e em 
algumas ruas da cidade.

Obras de drenagem na Rua Aarão de Freitas Andrade em Sarutaiá
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SAÚDE

Em Piraju

PIRAJU SEGUE PLANO SP DE HOJE A 9 DE MAIO
A Prefeitura de Piraju publi-
ca hoje novo DECRETO N. 
6.302/2021 que dispões sobre 
a ampliação do período emer-
gencial de 1 até 9 de maio, 
regulamentando algumas ati-
vidades com uma hora a mais 
de funcionamento noturno de 
pizzarias, bares, lanchonetes 
e restaurantes que poderão 
ficar abertos ao público até as 
20h00 já a partir deste sábado.
As medidas de caráter tempo-
rário e excepcional na Estân-
cia Turística de Piraju estão en 
consonância com o Plano SP 
de enfrentamento da pande-
mia de COVID-19.
Fica excepcionalmente auto-
rizada, em todo território da 
Estância Turística de Piraju, a 
retomada gradual do atendi-
mento presencial ao público, 
nos estabelecimentos comer-
ciais e prestadores de serviços 
e atividades não essenciais. 
A retomada observará algu-
mas ampliações de horários: 
ATIVIDADES COMERCIAIS
Atendimento presencial
Horário: Das 06h às 20h

ATIVIDADES RELIGIOSAS
Atividades presenciais 
individuais e coletivas com 
restrições

RESTAURANTES 
E SIMILARES
Consumo no local
Horário: Das 06h às 20h
SALÃO DE BELEZA E 
BARBEARIA
Atendimento presencial
Horário: Das 06h às 20h
ATIVIDADES CULTURAIS
Atendimento presencial
Horário: 06h às 20h
ACADEMIAS
Atendimento presencial
Horário: 06h às 20h
PROIBIÇÕES
O decreto prevê ainda a veda-
ção de aglomerações; a veda-
ção de realização de música 
“ao vivo” em casas de shows, 
bares, lanchonetes, restau-
rantes e similares . E também 
a recomendação de que as 
atividades administrativas 
internas em estabelecimentos 
comerciais e prestadores de 
serviços não essenciais sejam 
realizadas de modo remoto 
além do uso obrigatório de 
máscaras em vias públicas e 
nos locais estabelecidos no 
decreto.
Ficará ainda estabelecido e 
mantido o “TOQUE DE RECO-
LHER” 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;
II – a limitação de tráfego e 
proibição de estacionamento 
nas vias públicas utilizadas 
para aglomeração e concen-
tração de pessoas;
III – o fechamento do comér-
cio em geral, ficando autori-
zado o atendimento somente 
pelo sistema delivery de 
alimentos e medicamentos até 
às 24h.
Excetuam-se das interrupções 
e suspensões os postos de 
combustíveis, que deverão 
funcionar apenas e tão so-
mente para abastecimento em 
bomba e ainda as farmácias, 
hospitais, clínicas e laborató-
rios.
ESSENCIAIS
REGRAS BÁSICAS:
I – fornecimento de álcool gel 
para funcionários e clientes 
nas entradas e saídas dos esta-
belecimentos;
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 funcio-
namento de sistemas de ar 

condicionado nos recintos;
V – manter as dependências 
do estabelecimento de forma 
mais arejada possível;
VI – sempre que possível, de-
terminar um local distinto de 
entrada e saída para clientes;
VII – cumprir programa de 
limpeza implementado no 
interior do estabelecimento, 
de forma que todos os equipa-
mentos, utensílios, superfícies 
e instalações sejam higie-
nizados durante todo o seu 
horário de funcionamento;
VIII – fica autorizada a entrada 
de apenas 01 (uma) pessoa 
por família nos supermerca-
dos e nos estabelecimentos 
comerciais cujas atividades 
são consideradas essenciais, 
excetuando-se os estabeleci-
mentos de saúde;
IX – fica proibida a entrada de 
menores de 12 (doze) anos 
nos supermercados e nos esta-
belecimentos comercias cujas 
atividades são consideradas 
essenciais, excetuando-se os 
estabelecimentos de saúde;

FEIRAS LIVRES
Fica autorizada a realização 
de feiras livres somente para 
comercialização exclusiva de 

produtos hortifrutigranjeiros e 
a comercialização de alimen-
tos preparados no local, tais 
como: espetinhos, churros, 
pastéis, caldo de cana, pizzas, 
bolos, salgados e congêneres, 
os quais deverão ser forneci-
dos em embalagens próprias 
para serem consumidos fora 
do local da feira, respeitando-
-se o espaçamento obrigatório 
de 1,5 metros entre as barra-
cas a serem instaladas pelos 
feirantes.
FISCALIZAÇÃO
O cumprimento do disposto 
neste Decreto fica a cargo 
conjunto do Setor de Fiscaliza-
ção da Prefeitura, da Vigilância 
Sanitária e da Polícia Militar 
do Estado de São Paulo.Multas 
para infratores 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 
como ao fechamento imedia-
to do estabelecimento sem 
prejuízo das sanções adminis-
trativas e penais previstas na 
legislação em vigor.
Em caso de reincidência, as 
multas previstas no caput des-
te artigo serão aplicadas com 
acréscimo de 50% e assim 
sucessivamente.
 A descrição minuciosa das 

atividades, cujo funcionamen-
to está ou não permitido nesta 
fase de transição, encontram-
-se elencadas no Plano São 
Paulo, disponível para consul-
ta no 
site https://www.saopaulo.
sp.gov.br/planosp/

OBSERVAÇÃO 1: OS ESTABE-
LECIMENTOS MENCIONADOS 
ACIMA DEVERÃO FUNCIO-
NAR COM ATÉ 25% DE SUA 
CAPACIDADE DE OCUPAÇÃO 
OU ESPAÇO DE ACESSO AO 
PÚBLICO, COM RIGOROSA 
OBSERVÂNCIA DOS PRO-
TOCOLOS SANITÁRIOS DE 
BIOSSEGURANÇA;


