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Zé Maria dará inicio 
a governo de transição

página 3

Silvinho viaja à São Paulo 
em busca de verbas para Timburi

José Maria foi reeleito em Piraju, e ainda está recorrendo ao TSE sobre a impugnação do registro de sua candidatura a prefeito. Enquanto não tem uma decisão 
se seus votos serão validados e continuará na prefeitura, o que se percebe é que ele está fazendo o que seria normal nesta altura, sem receio do veredito favorável ou 
não do TSE, que pode demorar. Editou um decreto e nomeou uma equipe de transição que fará um levantamento dos pontos  principais a serem passados ao próximo 
prefeito. “Que poderá ser ele mesmo”, nos disse o coordenador da equipe nomeada para a transição, Paulo Sara.  O objetivo do prefeito José Maria é fazer um plano 
do trabalho, projetos, licitações a serem realizadas etc, e  que deverão ter continuidade a partir de 2021. Isso signifi ca que a transição será feita enumerando pontos 
signifi cativos dessa e da próxima gestão,  seja ele mesmo José Maria o prefeito em 2021, ou o presidente da Câmara que irá assumir até novas eleições se for o caso.

ANO 55

Boa notícia: Piraju 
terá  Poupatempo
UMA CONQUISTA QUE IRÁ BENEFICIAR PIRAJU E REGIÃO

Prefeito José Maria: edita decreto com equipe de 
transição coordenada por Paulo Sara. Idéia é deixar 
listados os pontos que precisam ter continuida-
de. Seja ele o próximo prefeito ou outro, o próximo 
prefeito terá um organograma dos trabalhos feitos e 
dos que estão planejados e daqueles que estão em 
andamento.

     página 3A
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O Supremo Tribunal 
Federal (STF) iniciou 
julgamento que 
irá decidir sobre 
a possibilidade de 
reeleição para a 
presidência da Câmara 
dos Deputados e para 
o Senado Federal. Na 
ação proposta pelo 
PTB, presidido pelo 
camaleão Roberto 
Jefferson, questiona-se 
a constitucionalidade 
de dispositivo do 
regimento interno das 
duas casas legislativas 
que autorizam a 
reeleição. O PTB 
frisa a proibição 
vale tanto para a 
mesma legislatura ou 
legislaturas diferentes.

Instado a se manifestar 
o Procurador-geral da 
República, Augusto 
Aras, posicionou-se 
no sentido de que o 
Poder Legislativo deve 
resolver internamente 
a discussão sobre 
a possibilidade de 
reeleição para a 
presidência da Câmara 
e do Senado. Augusto 
Aras acentua que 
as regras internas 
não se submetem 
ao controle judicial 
diante do princípio da 
separação de Poderes 
e ressaltou também 
que é inviável ao Poder 
Judiciário definir qual 
a melhor maneira que 
os dispositivos dos 
regimentos da Câmara 
e do sendo serão 
interpretados.

Iniciado o julgamento 
no plenário virtual, 
o Ministro Relator 
Gilmar Mendes 
entendeu que a 
Constituição Federal 
autoriza a reeleição 
da mesa diretiva, 
o que viabilizará a 
recondução de Rodrigo 
Maia (DEM-RJ) e Davi 
Alcolumbre (DEM-
AM). No mesmo 
sentido votaram os 
Ministros Dias Tofolli e 
Alexandre de Moraes.

Divergindo em 
parte do relator, 
o Ministro Nunes 
Marques destacou 
que a Constituição 
Federal autoriza a 
recondução do Chefe 
do Poder Executivo por 
uma única vez, o que 
por simetria deveria 
ser aplicado para os 
Presidentes da Câmara 
e do Senado.

Em que pese a erudição 
dos votos dos Ministros 
e os esforço dialético 
de dar interpretação 
estendida ao texto 
constitucional, o artigo 
57, parágrafo 4º, é 
preciso e autoaplicável 

no sentido de vedar 
a recondução para 
o mesmo cargo nas 
eleições subsequentes, 
o que inviabiliza a 
reeleição dos atuais 
presidentes, senão 
vejamos:

§ 4º Cada uma das 
Casas reunir-se-á em 
sessões preparatórias, 
a partir de 1º de 
fevereiro, no primeiro 
ano da legislatura, 
para a posse de seus 
membros e eleição das 
respectivas Mesas, 
para mandato de 2 
(dois) anos, vedada 
a recondução para 
o mesmo cargo na 
eleição imediatamente 
subsequente.

Para que seja possível a 
reeleição há que alterar 
o texto constitucional. 
No Senado tramita 
uma proposta de 
emenda à Constituição 
(PEC) que altera as 
regras para a eleição 
das mesas diretoras 
do Poder Legislativo, 
permitindo a reeleição 
dentro da mesma 
legislatura. O texto 
(PEC 33/2020) foi 
apresentado pela 
senadora Rose de 
Freitas (Podemos-ES).

Decidir pela 
possibilidade de 
reeleição de Maia e 
Alcolumbre é uma 
afronta direta ao texto 
constitucional e um 
ativismo judicial da 
Corte Suprema. Mas 
tudo é possível na 
atual composição do 
STF, haja vista que já 
admitiu as reeleições 
para as Mesas 
quando ocorrerem em 
legislaturas (períodos 
de quatro anos 
entre duas eleições 
nacionais) diferentes.

Graças a essa 
interpretação, o 
Senado já teve quatro 
presidentes reeleitos 

desde a promulgação 
da Constituição: 
Renan Calheiros, por 
duas vezes (em 2007 e 
2015); Antônio Carlos 
Magalhães, em 1999, 
e José Sarney, em 
2011. Na Câmara isso 
aconteceu duas vezes: 
com Michel Temer, em 
1999, e com o atual 
presidente, Rodrigo 
Maia, em 2019.

Maia é também o 
único dos presidentes 
do Legislativo que 
se manteve no cargo 
por dois mandatos 
dentro da mesma 
legislatura, numa 
situação excepcional: 
em 2016 ele foi eleito 
em substituição a 
Eduardo Cunha (RJ), 
que havia sido afastado 
pela Justiça. O STF 
permitiu que Maia 
buscasse a reeleição 
em 2017, aceitando o 
argumento de que o seu 
período na presidência 
não havia constituído 
um mandato próprio, 
mas apenas um 
“tampão”. Maia, então 
somaria mais um 
mandato.

Agora, com a palavra 
os Senhores Ministros 
do Supremo Tribunal 
Federal, que terão a 
missão de preservar a 
Constituição e deferir 
o pedido do PTB ou, 
novamente, inovar 
interpretando um 
texto absolutamente 
claro e preciso 
para possibilitar 
a recondução de 
Rodrigo Maia e Davi 
Alcolumbre. Eu torço 
pela Constituição da 
República e você?

•Marcelo Aith – 
Advogado especialista 
em Direito Público e 
professor convidado 
da Escola Paulista de 
Direito

REELEIÇÃO NA CÂMARA E 
NO SENADO: EU TORÇO PELA 
CONSTITUIÇÃO E VOCÊ?

POR MARCELO AITH

A PRIMEIRA VEZ A GENTE 
NUNCA ESQUECE 

por RODOLFO ORTRIWANO

1966.... Inesquecível 
mesmo... A primeira vez 
que a família Ortriwano 
foi para a praia...Pai, mãe, 
irmã, irmão e eu... Meu 
pai já estava na oficina 
dele, ali na avenida São 
Miguel... Após dois anos 
de trabalho muito duro  
teve sua recompensa... 
Ele comprou um Ford 
Coupê 1949, quatro 
portas, preto. Tinha que 
ser preto. Como dizia 
Henry Ford, o carro 
pode ser de qualquer cor, 
desde que seja preto... O 
carro já tinha 17 anos, 
mas estava ótimo, bem 
conservado, bonito... Ele 
licenciou o veículo com 
placas vermelhas, virou 
táxi... Queria ganhar 
algum dinheiro com ele. 
E ganhou alguma coisa. 
Começou fazer lotação 
para levar o pessoal ao 
centro da cidade... Fazia 
duas a três corridas pela 
manhã, saindo ali da 
Ponte Rasa com destino 
ao Brás ou Parque Dom 
Pedro II, e mais  duas à 
tarde/noite, no sentido 
inverso... Os ônibus 
eram muito lotados 
e as lotações opções 
relativamente baratas.. 
O resto do dia ele 
trabalhava na oficina e o 
carro rodava como táxi 
com um motorista amigo 
que ganhava comissão... 
Um dia ele surpreendeu 
a todos nós e anunciou : 
domingo vamos passar 
o dia na Praia Grande... 
Foi uma notícia que 
colocou nossas mentes 
em polvorosa... 
A gente nem sabia 
o que era praia...
não sabia o que era o 
mar... Nunca tínhamos 
ido... Era um bate e 
volta... Sair de manhã 
bem cedo e voltar à 
tarde.... A ansiedade 
era incontrolável... No 
sábado, a expectativa 
extrapolava todos os 
limites ... Minha mãe 
matou uma galinha, 
temperou, colocou no 
forno e deixou pronta 
pra viagem... Junto iam 

mais algumas coisas 
como pães, doces, 
suco...  Tudo preparado 
pra nossa farofada, na 
época chamada pic-nic... 
Meu pai disse que ia 
colocar o despertador 
para as seis da manhã 
pra gente aproveitar 
mais o dia... Chegou a 
noite do sábado, mas eu 
não conseguia dormir... 
Meu coração não batia, 
tremulava... Agora vou 
confessar uma coisa 
que nunca contei pra 
eles...Nunca souberam 
disso... De madrugada, 
fui no quarto dos 
meus pais, peguei o 
despertador e adiantei o 
relógio em duas horas... 
Pronto confessei... O 
despertador tocou às 
seis, na verdade às 
quatro da madrugada... 
Todos acordaram, menos 
eu, que não dormi... 
Já estava acordado... 
Tudo pronto, tudo 
colocado no carro e 
lá fomos nós. Lembro 
meu pai questionando a 
hora, porque o dia não 
clareava.. 
Meu silêncio foi 
sepulcral... Seguimos... 
Quando o dia clareou 
a gente já estava na 
estrada... A descida da 
serra foi pela estrada 
velha de Santos... A 
estrada das curvas do 
Roberto Carlos... Os 
carros antigos sofriam 
muito... Pesados, com 
freios a tambor nas 
quatro rodas perdiam 
a eficiência por causa 
do super aquecimento. 
E a gente deu aquela 
paradinha para esfriar 
os freios. E já dava 
pra ver as praias...
muito longe ainda, 
mas eram as praias... O 
desconhecido estava 
mais perto... Mas vamos 
em frente... Chegamos 
em Santos, chegamos 
na orla, chegamos nas 
praias... Mas meu pai 
ia para a Praia Grande, 
a coqueluche dos 
farofeiros da época... Não 
tinha rodovia Manoel 

da Nóbrega, ponte do 
Mar Pequeno... Era por 
São Vicente mesmo... E 
pela até hoje lindíssima 
Ponte Pênsil.... Bom... 
Rodamos mais e lá 
estávamos nós na Praia 
Grande... Nossa, como 
era grande a praia... 
Primeira medida, tirar a 
roupa... e calção para os 
homens e maiôs para as 
mulheres... A partir daí 
foi um dia épico... Muito 
sol, muito calor, pedaços 
de pão e frango de vez 
em quando... Jamais vou 
esquecer esse êxtase, 
jamais vou esquecer essa 
minha primeira viagem...  
para a praia... E a Praia 
Grande...o dia mais 
longo da minha vida... 
Mas tudo que começa, 
acaba... Terminando o 
dia, lá fomos nós nos 
preparando para a volta... 
Posso dizer que essa 
volta comecou a ficar 
dolorida na metade do 
caminho... E começou 
doer muito... O corpo 
inteiro... Todos nós... 
Era o excesso de sol do 
dia inteiro cobrando 
seu preço... Estávamos 
todos muito vermelhos, 
muito queimados... 
Não dava pra encostar  
nenhuma parte do 
corpo em nenhum lugar 
do carro... Doía tudo, 
queimava tudo... Viagem 
sacrificada, interminável, 
cheia de chororô... Mas 
terminou... Chegamos de 
volta... Posso dizer com 
certeza que por três dias 
ficamos imprestáveis... E 
pouco depois teve ainda 
a troca de pele, como 
cobra... Que horror... 
Nunca mais fomos 
juntos, toda a família, 
para uma praia... Mas 
confesso que eu sofri e 
troquei de pele muitas 
outras vezes na vida... 
Mas a  primeira vez a 
gente nunca esquece ...

• Rodolfo Ortriwano é 
jornalista e professor 
universitário na área.
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Também Exames de Covid 19

O Município de Piraju 
contará, em breve, com 
uma unidade do Pou-
patempo, programa do 
Governo do Estado de SP 
que tem como principal 
foco prestar um atendi-
mento de excelência ao 
cidadão.
A chegada do Poupa-
tempo para Piraju é fruto 
de cooperação técnica 
entre o governo de São 
Paulo e a Prefeitura de 
Piraju que vai fornecer 
estrutura  necessária 
para o funcionamento do 
Instituto de Identifica-
ção Ricardo Gumbleton 
Daunt (IIRGD) no muni-
cípio.
Através de convênio 
assinado com a Secreta-
ria de Segurança Pública 
de São Paulo, a Prefeitura 
será a responsável pela  
instalação e manutenção 
do funcionamento do 
Posto de Identificação 
do IIRGD, para melhorar 
aqui na cidade as  ati-
vidades de segurança 
pública agilizando o 
atendimento.
Já todo o equipamento 
necessário para atendi-
mento à população será 
fornecido pela Secretaria 
e pelo Posto de Identifi-
cação que será instalado 

junto ao PAT, que já 
expede Carteira Profis-
sional e faz cadastros do 
seguro desemprego.
Com o funcionamento 
do Poupatempo em 
Piraju vários serviços 
serão realizados com 
mais facilidade e rapidez 
como, por exemplo, a 
expedição de carteira de 
identidade (RG). 
Além disso, as pessoas 
não precisarão mais 
gastar com fotos, pois o 
equipamento faz fotos 
das pessoas.
A oferta de serviços 
da secretaria de Segu-
rança Pública que serão 
realizados aqui em 
Piraju aumentará gra-
dativamente e o Mini 
Poupatempo que está se 
instalando é o início de 
um Poupatempo com-
pleto que todos sabemos 
e concordamos que só 
trará benefícios à comu-
nidade de Piraju e das 
pequenas cidades no 
entorno.
O Mini Poupatempo em 
Piraju funcionará da Rua 
Esteves Kristensen, 175, 
próximo ao Ginásio de 
Esportes Cyro Barreiros. 
Fone 3351-1886.

Boa notícia: Piraju terá 
unidade do Poupatempo

Zé Maria começa
período de transição
José Maria foi reeleito 
em Piraju, e ainda está 
recorrendo ao TSE sobre a 
impugnação do registro de 
sua candidatura a prefeito. 
Enquanto não tem uma 
decisão se seus votos serão 
validados e continuará na 
prefeitura, o que se percebe 
é que ele está fazendo com 
tranquilidade o que seria 
normal nessa altura, sem 
receio do veredito favorável 
ou não do TSE, que pode 
demorar. 
Editou um decreto e nomeou 
uma equipe de transição 
que fará um levantamento 
dos pontos  principais a 
serem passados ao próximo 
prefeito. “Que poderá ser ele 
mesmo”, nos disse o coor-
denador da equipe nomeada 
para a transição, Paulo Sara.  
O objetivo do prefeito José 
Maria é fazer um plano do 
trabalho, de projetos, licita-
ções e outras frentes a serem 
realizadas neste fim de ano 
etc, e que deverão ter conti-
nuidade a partir de 2021. 
Isso significa que a transi-
ção será feita enumerando 
pontos significativos dessa 
e da próxima gestão, seja ele 
mesmo José Maria o prefeito 
em 2021, ou o presidente da 
Câmara que irá assumir até 
novas eleições se for o caso.
Na semana passada já houve 

uma reunião em que todos 
os diretores foram orienta-
dos a colocar seus cargos a 
disposição até o fim do ano, 
mesmo que a decisão do TSE 
seja favorável a José Maria.
O que significa que se per-
manecer na prefeitura pos-
sivelmente deverá também 
alterar alguns nomes dos 
vários escalões. No grupo de 
wahtsapp da coligação que o 
elegeu foi colocado um áudio 
em que Paulo Sara destaca 
que José Maria irá ao TSE.

EQUIPE
A Equipe de Transição 
Administrativa será
instalada nas dependên-
cias do Departamento de 
Administração, no prédio da 
Prefeitura durante o período 
compreendido entre 3 e
18 de dezembro de 2020, 
com funcionamento de 2ª a 
6º feira, das 14h00
às 17h00.
 A Equipe de Transição 
Administrativa, indicada
pelo Prefeito ficou assim: 
COORDENADOR
Paulo Donizetti Sara

MEMBROS
Antonio Rufato
Danila da Silva Garcia
Gustavo Francisco Albanesi 
Bruno
Paulo Cesar Leal Rodrigues

Prefeitura da Estância Turística de Piraju
 

 
Praça Ataliba Leonel - 173 - Piraju - SP - Cep 18800-000 - Fone: (14) 3305-9000 - FAX: (14) 3351-1203 

 
DECRETO N° 6.224/2020 
Dispõe sobre a instalação da Equipe de 
Transição Administrativa. 

 
O PREFEITO MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA 

DE PIRAJU, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, nos 
termos do artigo 79 da Lei Orgânica do Município de Piraju e do Decreto 
nº 5.136, 08 de outubro de 2012, 

 
DECRETA: 
 
Art. 1º - A Equipe de Transição Administrativa será 

instalada nas dependências do Departamento de Administração, sito à 
Praça Ataliba Leonel nº 173, durante o período compreendido entre 03 e 
18 de dezembro de 2020, com funcionamento de 2ª a 6º feira, das 14h00 
às 17h00. 

Art. 2º - A Equipe de Transição Administrativa, indicada 
pelo Prefeito Municipal eleito, fica assim constituída: 

 
Coordenador 
Paulo Donizetti Sara 
 
Membros 
Antonio Rufato  
Danila da Silva Garcia 
Gustavo Francisco Albanesi Bruno 
Paulo Cesar Leal Rodrigues 
 
Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua 

publicação. 
PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA 
DE PIRAJU, EM 03 DE DEZEMBRO DE 2020. 
 
 
José Maria Costa 
PREFEITO MUNICIPAL 
 

Publicado no Departamento de Administração, na data supra. 
 
 
Paulo Donizetti Sara 
DIRETOR ADMINISTRATIVO 

Paulo Sara
será
coordenador
da equipe
de transição
de José Maria

leia reportagem 
completa 
em folhadepiraju.com

Leia em folhadepiraju.com
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Silvinho viaja à São Paulo 
em busca de verbas para Timburi
Com objetivo de ofe-
recer o melhor para 
Timburi, o prefeito 
eleito Silvinho Polo já 
esteve nesta semana 
em São Paulo, ocasião 
que visitou o gabinete 
de alguns deputados na 
Assembleia Legislativa, 
para pedir recursos para 
o ano de 2021. “Nosso 
município é pequeno 
e precisamos do auxí-
lio dos deputados com 
emendas aos setores 
da saúde, agricultura e 
infraestrutura urbana. 
Não podemos espe-
rar até o próximo ano 

para solicitar as verbas. 
Temos que recorrer aos 
deputados parceiros do 
município, estes inves-
timentos em benefício 
da nossa população”, 
comentou Silvinho. 
Na viagem á São Paulo, 
o ex-prefeito Pauli-
nho Minozzi esteve o 
acompanhando e eles 
visitaram o deputado 
do PSDB – Mauro Bra-
gato que sinalizou uma 
emenda no valor de R$ 
300 mil, que de acordo 
com Silvinho será uti-
lizada para compra de 
uma máquina pá car-

regadeira. Até porque 
a prefeitura necessita 
deste maquinário para 
realizar serviços seja na 
cidade como na zona ru-
ral. O recurso deverá ser 
encaminhado em 2021. 
Após a reunião, Silvinho 
e Paulinho estiveram no 
gabinete do deputado 
estadual do PR, Ricardo 
Madalena. 
Madalena também é um 
deputado que destinou 
emendas significativas 
para o município nes-
ta gestão e novamente 
se comprometeu em 
encaminhar uma verba 

no valor de R$ 100 mil, 
para ser investido na 
compra de medicamen-
tos na farmácia do Cen-
tro de Saúde. “Gostaria 
de agradecer o deputa-
do, pois minha meta em 
2021 é melhorar ainda 
mais o setor da saúde, 
seja com mais medica-
mentos nas prateleiras 
da farmácia, com mais 
médicos, aquisições de 
equipamentos moder-
nos, para oferecer um 
atendimento de quali-
dade aos usuários, seja 
da cidade como da zona 
rural”, afirmou o futuro 

prefeito.
O deputado Frederico 
d’Avila (PSL) também 
vai destinar uma emen-
da á Timburi, no valor 
de R$ 200 mil, para ser 
investida no setor da 
agricultura. Em seu pri-
meiro mandato, Frederi-
co atua na Alesp com a 
força do setor da agri-
cultura e com o apoio á 
população do sudoeste 
paulista. “Estivemos no 
gabinete do deputado e 
mencionamos a neces-
sidade de conseguirmos 
investimento para forta-
lecer a nossa agricultura 

em Timburi. Ressaltei 
que o município tem 
sua economia baseada 
no setor da agricultura 
e precisamos de apoio. 
Ele determinou que sua 
assessoria parlamentar 
pudesse nos ajudar”, 
explicou Silvinho. 
Por fim, o prefeito eleito 
Silvinho agradeceu a 
companhia do ex-pre-
feito Paulinho na visita 
dos gabinetes e ressal-
tou que a união entre os 
poderes e lideranças po-
líticas, trará o progresso 
para o município. 

PUBLICAÇÃO DIA 5 DE DEZEMBRO DE 2020/  
PORTAL folhadepiraju.com/editais 
 

 
Cooperativa de Trabalho dos Catadores  

de Materiais Recicláveis de Cerqueira Cesar 
 
 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA 
 
 
 

 
A Senhora Gislaine Aparecida Miniguiel, na qualidade de Membro do Conselho Fiscal 

da Cooperativa de Trabalho dos Catadores de Materiais Recicláveis de Cerqueira Cesar, 
CNPJ: 27.178.034/0001-27, segundo autoriza a Legislação vigente e o Estatuto Social, no uso das 
atribuições conferidas pelo Artigo 18 do Estatuto Social, convoca os Associados para se reunirem 
em Assembléia Geral Ordinária que se realizará na sede social da Cooperativa, na Rodovia Osni 
Matheus, SP 261, S/N - Km 31, Água do Virado, no Município de Cerqueira Cesar, Estado de São 
Paulo, no dia 19 de dezembro de 2020, obedecendo aos seguintes horários e "quorum" para sua 
instalação, sempre no mesmo local: 01) em primeira convocação às 08:00 horas, com a presença 
de 2/3 (dois terços) dos associados, 02) em segunda convocação às 09:00 horas, com a presença 
de metade mais 01 (um) dos associados, 03) em terceira convocação, às 10:00 horas, com a 
presença mínima de 20% (vinte por cento) do total de Associados, a fim de deliberarem  sobre a 
seguinte Ordem do Dia:  
 
 

I) Eleição de associado para compor o Conselho de Administração, em 
conformidade com o estatuto; 

II) Eleição de associado para compor o Conselho Fiscal, em conformidade com o 
estatuto; 

III) Discussão de atos transitórios. 
         

Cerqueira Cesar/SP, 01 de Dezembro de 2020. 
 
 

Gislaine Aparecida Miniguiel 
Conselho Fiscal 

 
 
 
 
          NOTA: Para efeito de quorum, declara-se que o numero de associados em condição de votar 
nesta data é de 12 (doze). 

 
 

PROCESSO SELETIVO PARA ENFERMEIRA (O) E TÉCNICA (O) DE ENFERMAGEM  

A Sociedade de Beneficência de Piraju – qualificada como Organização Social e em face 
ao Contrato de Gestão para serviços especializados na área da Saúde à população local 
através das unidades de Estratégia Saúde da Família – ESF, Policlínica – Ambulatório 
de Especialidades, Departamento de Saúde, Centro de Especialidades Odontológicas 
(CEO), Fisioterapia, Dispensário Municipal e CAPS oferece a oportunidade para: 

Profissionais para cargos de Enfermeira (o) e Técnica (o) de Enfermagem para atuar em 
Unidades da Estratégia Saúde da Família e demais setores que abrangem a Organização 
Social no município de Piraju/SP.  

A remuneração oferecida é compatível com o mercado, sendo a carga horária de 40 horas 
semanais. 

Para inscrição no processo seletivo os interessados deverão dirigir-se ao Escritório 
da Organização Social com endereço à Rua Sete de Setembro, nº 808, Centro, CEP: 
18.800-037, Piraju/SP, munidos de cópias dos seguintes documentos: 

Obrigatórios: 
 Curriculum Vitae 
 Cópia Certificado de Conclusão do Curso 
 Cópia Documentos Pessoais (RG e CPF) 

 
Opcionais: 

 Cópia Carteira de Trabalho constando a experiência profissional 
 Cópia Certificado de conclusão de Especialização, Cursos, Aperfeiçoamentos, 

Atualizações 

O recrutamento de vagas será composto das seguintes etapas: 

 Preenchimento do formulário de inscrição 
 Avaliação Técnica (Análise de currículo) 
 Prova Objetiva – Conhecimentos Específicos 
 Entrevista 

O edital completo do Processo Seletivo será disponibilizado no site 
www.hospitaldepiraju.com.br a partir do dia 01 de Dezembro de 2020. 

Período de Inscrições: de 30.11.2020 à 11.12.2020 

Horário de atendimento: 08:00h às 16:00h, com Grace, Catharina, Alessandra ou Marisa. 
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A ginecologista Marcella Marinho 
aponta que uma dieta rica em 
alimentos vegetais e peixes pode 
melhorar a qualidade de vida da 
mulher no período pré-menstrual
Um dos períodos mais complicados 
da saúde da mulher sem dúvida é o da 
Tensão Pré-menstrual (TPM), que a 
cada ciclo menstrual provoca sintomas 
físicos e emocionais. Por se tratar de 
uma desordem caracterizada por um 
conjunto de alterações hormonais 
que provocam sintomas por até 
duas semanas antes da menstruação 
causando desequilíbrio na mulher, 
muitas acabam necessitando de 
tratamento médico específico para o 
humor e mudanças comportamentais.
Entre os sintomas físicos, os mais 
frequentes são dores de cabeça, 
enxaqueca, retenção de líquidos, 
fadiga, constipação, dor nas 
articulações, dor nas costas, cólicas 
abdominais, palpitações cardíacas 

e ganho de peso. Já os sintomas 
emocionais caracterizam-se por 
alterações de comportamento, 
ansiedade, depressão, irritabilidade, 
ataques de pânico, tensão, falta de 
concentração, diminuição do trabalho 
ou do desempenho social e alteração 
da libido.
Segundo a ginecologista Marcella 
Marinho, neste interim, nota-se que 
as escolhas alimentares podem afetar 
diretamente estes sintomas, podendo 
amenizá-los ou agravá-los. “Uma 
alimentação saudável pode colaborar 
para que este quadro seja amenizado 
ou mesmo, por meio de alimentos 
que repõem os nutrientes necessários, 
eliminar os sintomas da TPM”, ressalta.
Tendo em vista as duas fases 
do ciclo menstrual, o folicular 
e a lútea, é no período lúteo que 
ocorrem mais alterações, como 
retenção de água, elevação de peso, 
aumento de demanda energética, 
modificações no perfil lipídico e no 

metabolismo de vitamina D, cálcio, 
magnésio e ferro, hipersensibilidade 
emocional, dores generalizadas 
e mudança do comportamento 
alimentar, favorecendo uma maior 
ingestão energética e o surgimento 
de compulsões alimentares, 
principalmente por alimentos muito 
calóricos como chocolate, doces e 
carboidratos salgados.
Em termos preventivos, mudanças 
de hábitos na dieta e no estilo de 
vida podem ter efeitos atenuantes 
significativos sobre os sintomas da 
TPM, como redução no consumo de 
álcool, cafeína, sal, açúcar refinado 
e na ingestão de carboidratos, junto 
ao consumo moderado de carne e 
laticínios. “Adicionalmente, uma dieta 
rica em alimentos vegetais — folhas, 
frutas, legumes e frutas secas, como 
nozes e amêndoas —, peixes, como 
atum, cavala e salmão, e linhaça 
(óleo e sementes), pode aumentar as 
prostaglandinas anti-inflamatórias”, 
indica Dra. Marcella.

Tipos de TPM
Em média, a TPM inicia-se por 
volta dos 26 anos de idade, podendo 
iniciar na adolescência e agravar-se 
ao longo dos anos, desenvolvendo ou 

piorando patologias como ansiedade 
e depressão, especialmente quando 
se têm algum histórico familiar ou 
pessoal, como aquelas que tiveram 
depressão pós-parto.
Existem quatro variações da TPM. 
Segundo a Dra. Marcella Marinho, 
“é importante frisar que os sintomas 
podem manifestar-se em combinação 
variável ou isoladamente”.
       E inúmeras são as pesquisas e 
experiências desenvolvidas por 
médicos, cientistas, laboratórios e 
universidades voltadas à identificação, 
compreensão e tratamentos, tanto 
preventivos como corretivos, aos 
distúrbios e doenças característicos do 
corpo da mulher.
1.TPM do Tipo A: cujo sintoma 
principal é a ansiedade.  2.TPM do Tipo 
C: em que a cefaleia (dor de cabeça) 
destaca-se entre os demais sintomas. 
Pode também apresentar fadiga e 
aumento de apetite, principalmente 
desejo por doces.
•TPM do Tipo H: em que prepondera 
a retenção hídrica. Neste tipo, são 
comuns alterações físicas, como o 

inchaço, aumento do volume no 
abdômen, dores mamárias e ganho de 
peso.   1.TPM do Tipo D (Depressão): a 
depressão é o principal sintoma. Está 
associada à insônia, ao choro fácil, ao 
desânimo e ao esquecimento. Sem 
os níveis adequados de estrogênio e 
progesterona, ocorre a tensão nervosa, 
resultando em aumento da desordem 
nervosa, incluindo a depressão.
Dados apontam que a TPM atinge 
mais de 18,5 milhões de brasileiras de 
10 a 49 anos.

SOBRE MARCELLA MARINHO
A médica Marcella Marinho é especialista 
em ginecologia e obstetrícia pela Federação 
Brasileira das Associações de Ginecologia e 
Obstetrícia (FEBRASGO). É pós graduada em 
Laparoscopia e Histeroscopia pelo Hospital do 
Servidor Estadual (IAMSPE), em Sexualidade 
Humana pela USP, em Ciências da Longevidade 
Humana – Grupo Longevidade Saudável e 
pós graduanda em Nutrologia pela Instituto 
Israelita de ensino e pesquisa Albert Einstein. 
Realiza acompanhamento preventivo de 
mulheres, priorizando o atendimento integral 
em todas as fases da vida, da adolescência até a 
menopausa. Como obstetra, dedica-se em estar 
junto a gestante para acompanhar a evolução 
da gestação e do trabalho de parto. Para mais 
informações, acesse o perfi l do Instagram @
dramarcellamarinho

Alimentação saudável pode 
minimizar sintomas da TPM

SAÚDE

Em Piraju
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A Prefeitura de 
Piraju concluiu na 
sexta-feira (4) o 
recape das Ruas 
Constantino Le-
man, na entrada do 
bairro Boa Vista, 
que fica logo abai-
xo do Residencial 
Ana Cristina. As 
outras ruas foram 
recapeadas no iní-
cio desta semana.
 A obra está sen-
do realizada pela 
empresa Ourgra-
ma e custeada com 
verba no valor de 
269.999,60, con-
quistada através de 
contrapartida da 
Sabesp.
Com a mesma ver-
ba já foram reca-
peadas 13 ruas de 
paralelepípedos do 
centro da cidade e 
da Vila Cantizani e 
Rua Franz Buchler 
na Vila São José.

Além do bairro do 
recapeamento das 
ruas, a Prefeitura 

de Piraju, através 
da Fundação Ins-
tituo de Terras 
do Estado de São 
Paulo (Itesp), está 
regularizando o 
bairro Boa Vista, a 
exemplo do que fez 
com o Loteamento 
Maluly.

O processo de re-
gularização do Lo-
teamento Maluly 
e bairro Boa Vista 
teve inicio na ges-
tão do prefeito José 
Maria Costa que se 
sensibilizou com 
a situação de inse-
gurança na qual os 
moradores viviam, 
devido a condição 
irregular de seus 
bairros junto a Pre-
feitura.
O diretor adminis-
trativo Paulo Sara 
vem acompanhan-
do de perto os tra-
balhos de recape 
pela cidade.

Prefeitura de Piraju conclui 
recape do bairro Boa Vista
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CAMPANHA “AMO DEZEMBRO” PEDE 
DOAÇÃO PARA FUNDO DO IDOSO
GERVÁSIO POZZA
ESPECIAL

Piraju conta com quase 
6 mil pessoas com 
idade acima dos 60 
anos, ou seja, quase 
20% da população pode 
ser considerada idosa, 
conforme definição 
etária padrão.
Em razão do alto índice 
dessa faixa etária, o 
Conselho Municipal 
do Idoso de Piraju vem 
estimulando há alguns 
anos a doação de valores 
devidos ao Imposto de 
Renda para o Fundo do 
Idoso.
Há cerca de 4 anos, 
a inciativa foi do 
pirajuense aposentado 
Manuel Bersi, que foi 
seguida por outros 
cidadãos. O montante 
doado no final de 2019 e 
em 2020 alcançou mais 
de 75 mil reais.
Os membro do Conselho 
do Idoso autorizaram 
seu presidente, Vítor 
Ferrazolli Júnior, e o 
titular Gervásio Pozza 
Filho, a contatarem os 
doadores passados e 
agradecerem pelo apoio 
e solicitando, se possível, 
a mesma iniciativa em 
2020/21. Além disso, 
está ocorrendo uma 
visita personalizada 
a cada escritório ou 
organização contábil 
sediada em Piraju, 
para que os contadores 
possam apoiar a 
campanha.
Conforme explica Victor, 
“as pessoas interessadas 
em apoiar e depositar 

no Fundo do Idoso 
determinada quantia, 
primeiramente querem 
compreender, entender 
como é feita essa doação 
de até 6%, em dezembro, 
ou até 3% no ano da 
entrega da declaração 
de I. R., pelo formulário 
completo. Para essas 
informações mais 
detalhadas, as pessoas 
procuram o seu contador 
de confiança, de forma 
que os contadores 
e contabilistas são 
fundamentais no 
fomento da campanha 
e do montante de 
doações”.

A principal entidade 
beneficiada com as 
doações foi o Asilo São 
Vicente de Paula, que 
em 2019 conseguiu, 
com os recursos, investir 
R$ 47 mil na instalação 
da primeira etapa de 
energia elétrica solar, 
passando a economizar 
mensalmente cerca de 
R$ 1.300,00 na conta de 
luz.
Em 2020, os recursos 
foram fundamentais 
para investimentos e 
aquisição de materiais e 
produtos na prevenção 
do público idoso ao 
coronavírus.

Necessitamos de 
pessoas que possam 
assumir papeis de 
maior responsabilidade 
social, pois os recursos 
para entidades sem fins 
lucrativos são cada vez 
mais escassos, mas a 
demanda para atender 
idosos permanece 
sempre crescente.

COMO DOAR
A pessoa física que efetua 
a declaração no modelo 
completo, poderá – até 
dezembro de 2020 - doar 
até 6% e deduzir este 
total do valor estimado 

do imposto de renda 
devido (ano-calendário 
2020) na declaração 
entregue em 2021.
Em 2021, a pessoa física 
poderá doar somente 
até 3% do imposto 
realmente devido, no ato 
do preenchimento da 
Declaração, apresentada 
em 2021.

PESSOA JURÍDICA

Já a pessoa jurídica 
poderá doar até 1% 
do imposto de renda 
apurado pelo Lucro Real 
na declaração (exercício 
de 2020) a ser entregue 

no ano de 2021.
O processo é uma 
simples transferência 
bancária! Basta que a 
pessoa física vá até sua 
agência bancária e efetue 
a doação de até 6% do 
valor devido de seu I. R. 
e guarde o comprovante 
de depósito para futuro 
abatimento do valor 
devido que será pago na 
entrega da declaração 
em 2021. 

A conta do Fundo 
Municipal do Idoso é 
21096-X, Banco do Brasil, 
agência Piraju 77-9.
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“Nossa Senhora de Quibeho”
Pe. Luiz Antônio Pereira
Nossa Senhora de Qui-
beho é o nome dado às 
aparições marianas a 
algumas adolescentes, 
em Quibeho, sudoes-
te do Ruanda, África, 
na década de 1980. A 
Virgem Maria aparece 
a três jovens, identi-
ficando-se como “Ni-
nawazambo”, que no 
dialeto local significa 
“Mãe da Palavra”.
A série mais longa de 
visões foi atribuída a 
Alphonsine Mumu-
reke, que teve a pri-
meira visão em outu-
bro de 1981, e a última 
em 28 de novembro 
de 1989. Anathalie 
Mukamazimpaka foi 
a próxima a ter as 
visões, de janeiro de 
1982 a 3 de dezembro 
de 1983, sendo instru-
ída pela Virgem para 
realizar penitências 
através da mortifica-
ção da carne. Marie 
Claire Mukangango, 
que inicialmente per-
seguiu Mumureke, teve 
as aparições de Nossa 
Senhora de 2 de março 
a 15 de setembro de 
1982, onde Ela pede de 
rezar o terço das “Sete 
Dores” para obter o 
favor do arrependi-
mento.
As aparições tiveram 
início em um momen-
to de crescente tensão 
entre os grupos Tútsis 
e Hútus. Os videntes 
relataram que a Vir-
gem Maria pediu para 
que eles rezassem, 
para evitar uma ter-
rível guerra. Na visão 
do dia 19 de agosto 
de 1982, que durou 8 
horas, chocadas elas 
relataram de ter vis-
to a terra rachando e 
se abrindo, fogo por 
todos os lados, muita 
destruição e violência, 
pessoas decapitadas, 
cadáveres desmembra-
dos, insepultos....
De fato, nos 100 dias 
que se seguiram ao 

assassinato do ditador 
e presidente do Ru-
anda, Juvénal Habya-
rimana, em 6 de abril 
de 1994, de 800.000 
a mais de um milhão 
de ruandeses foram 
massacrados sobretu-
do por seus compa-
triotas. O genocídio 
foi o ponto culminante 
da intensificação da 
animosidade entre os 
dois grupos étnicos, 
e a guerra civil que o 
precedeu. Quibeho 
foi local de dois dos 
grandes massacres: 
o primeiro na igreja 
paroquial em abril de 
1994 e o segundo um 
ano depois, onde mais 
de 5.000 refugiados 
que lá se abrigaram, 
foram mortos a tiros, 
entre eles Marie Clai-
re Mukangango e seu 
marido.
Um fato incomum 
relacionado a estas 
aparições, foi a capa-
cidade das videntes de 
fixarem o sol por lon-
go tempo, sem lacri-
mejar e sem queimar 
a retina. Na realidade 
os videntes foram 
oito, mas somente as 
visões dos três primei-

ros deles, Alphonsine, 
Anathalie e Marie 
Clare, com 17, 20 e 21 
anos, respectivamente, 
tiveram a aprovação 
solene de Augustin 
Misago, Bispo de 
Gikongoro. O Papa 
João Paulo II declarou 
que “Nossa Senhora 
das Dores de Kibeho 
é a Fátima do coração 
da África”. Sua festa é 
celebrada no dia 28 de 
novembro.
Oração: Querida Mãe, 
que nas aparições e 
mensagens de Kibeho, 
na África, nos alertaste 
sobre o mundo que se 
revoltou contra Deus e 
o perigo que corre sem 
o arrependimento, aju-
dai-nos a nos conver-
ter. Pelos méritos de 
tuas Sete Dores, pedi a 
Jesus que não nos dei-
xes cair no abismo de 
consequências de nos-
sas más ações. Inter-
ceda junto a Jesus para 
que Ele nos perdoe e 
santifique. Amém!
Nossa Senhora de Ki-
beho! Rogai por nós!

Rogai por nós!

folhadepiraju.com
Solução
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centes

Sinal gráfi-
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A marcha
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carro ir

para trás
(?) 

Rezende, 
ator 

brasileiro

O amigo
de Barney 
(Flintsto-
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Esse, em
espanhol
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agachado

(bras.) 
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so de Avril
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Sem um
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de "Star

Trek"
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de

Papai, em
inglês
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Ponto onde
se mira

Ao (?)-
dará: à

toa

Fatores que proporcio-
nam a pro-
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de fungos

A Princesa
dos Ser-
tões (CE)
Johnny (?), músico

Raça do 
animal que
puxa trenó

3/alf — dad — ese. 4/avis — camp — tell.
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Nesta sexta, 27
tem live do
Mostrarte !
Nesta sexta, a Cul-
tura Piraju tem um 
encontra marcado 
com você!

A Live da Cultura 
irá trazer as novida-
des da sexta edição 
do Mostrarte Piraju 
e ainda, fazer um 
empolgante bate-
-papo com a Pro-
fessora de Dança 
Faby Rodrigues e o 
Professor de Teatro 
José Rafael Gonçal-
ves falando sobre as 
produções artísticas 
em nossa Estância.

Não perca! É nesta 
sexta (27/11), a par-
tir das 19h30, direta-
mente dos estúdios 
da Sudoestewebtvao-
vivo.

A trasmissão será ao 
vivo, pelos facebook 
da Cultura Piraju e 
Prefeitura da Estân-
cia Turística de Pira-
ju.

#CulturaPiraju 
#MostrArtePiraju 
#juntospelacultura 
#tradiçãosponline 
#AmigosDaArte

8

Esperamos você , sua familia, seus amigos 
com todo carinho  e respeito aos protocolos.
Vem pra Torre !
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