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EQUIPE DE LEITORES E TERÇO FIZERAM 
ENCONTRO NO RESTAURANTE DA FAMÍLIA

O prefeito José Maria Costa  na paz em merecidas férias de 30 dias após 7 anos de trabalho na 

tarde desta segunda, 26 de dezembro, visitou a prefeitura sendo recebido pelo vice-prefeito e 

prefeito em exercício Carlinhos e a sua equipe.   

Confraternização Leitores Paróquia S. Sebastião



Fundada há 57 anos por um grupo de cafeicultores e 
comerciantes entre eles Constantino Leman e Ary Gurjão 
Silveira Redação: Rua  Carlos de Campos 177 
salas 1 e 2 em Piraju/SP - Cep: 18800.011 
Telefone e Whatsapp: 
(14)99862-8766 ou ou (14) 99666-1014  (laka)

E-mail 
contato@folhadepiraju.com ou 
jornalfolhadepiraju@gmail.com
Diretor Administrativo: José Elói Soares Caputo 
Diretor contábil :   José Carlos Carrara

Edição, Diagramação e Jornalista Responsável-
Maria Ângela Ramos MTb 19.848

*Aviso: Os artigos assinados são de total responsabilidade de seus 
autores,não expressando necessariamente a opinião da Folha de Piraju.
 **Publicamos com autorização materiais  e artigos de: www.brickmann.com.br, 
Agência Brasil e Portal Unicamp, USP e UNESP entre outros.
Circulação  Regional : Piraju, Timburi, Santa Cruz do Rio Pardo, Tejupá, Sarutaiá, 
Óleo, Ipaussu, Manduri, Cerqueira César, Bernardino de Campos, , Fartura, Taguaí, 
Taquarituba, Itai, São Pedro do Turvo, Espírito Santo do Turvo, Chavantes, Avaré, 
Itapetininga e regiões EDIÇÕES IMPRESSAS  SÃO FEITAS  CONFORME 
A DEMANDA  NA GRAFICA DO  JORNAL DA CIDADE /BAURU

 Sugestões, cartas, reclamações, assinaturas, classificados, 
publicidade, pedidos de orçamento e publicações legais em 
geral podem ser endereçadas
jornalfolhadepiraju@gmail.com

Edição digital

  2Folha de Piraju       
leia mais em
folhadepiraju.com
      @folhadepiraju       

29 DEZEMBRO 2022 29 DEZEMBRO 2022 || EVENTOS



SAÚDE

• Coloque areia nos vasos de planta. 
• Guarde pneus em locais cobertos.
• Deixe garrafas viradas para baixo.
• Amarre bem os sacos de lixo. 
• Limpe as calhas de casa. 
• Mantenha a caixa-d’água bem fechada.

NÃO DEIXE O
MOSQUITO NASCER.

EVITE ÁGUA PARADA E 
ELIMINE OS CRIADOUROS 

DA DENGUE, ZIKA 
E CHIKUNGUNYA.

Saiba mais em

www.gov.br/combataomosquito
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Futebol e nacionalismo 
são religiões fortes. 
Quando os dois se 
unem então... Cinco 
milhões de torcedores 
argentinos lotaram a 
praça 9 de julho em 
Buenos aires, no dia 20 
de dezembro, para ver 
a seleção tricampeã. 
Cena forte. É bonito 
ver e saber que Lionel 
Messi jogou sua última 
Copa como atleta 
e ajudou a equipe 
a chegar ao topo. 
Não seria diferente 
com qualquer outra 
nação que ganhasse 
o campeonato. Todos 
fariam festa e até os 
que dizem não ligar 
pra copa do mundo 
ficariam felizes com a 
vitória. Essa coisa pega.
Vemos o mesmo efeito 

no ambiente político do 
Brasil, onde apoiadores 
dos dois candidatos a 
presidente mostraram 
-e com razão- graves 
falhas morais de 
seus antagonistas. 
Pra ser sincero, é 
difícil conversar com 
qualquer um dos lados 
sem reconhecer (em 
parte) a validade dos 
argumentos. Entrar 
nesse tema dá briga. 
Mas que essa treta 
contagia, isso ninguém 
discute. 
Cresci nos bares de 
meus pais. Lá, com 
uns graus de álcool a 
mais, todos os bêbados 
viravam especialistas. 
Também era uma 
regra, quando a coisa 
esquentava, citar o 
provérbio popular: 

política, futebol 
e religião não se 
discutem. Isso era 
como dizer: olha, 
chegamos até aqui, 
mas como a coisa é 
uma questão de gosto, 
melhor não ir adiante 
para não perder o clima 
legal que temos até 
agora. Quase sempre a 
coisa funcionava.
E, levando em conta 
que Deus existe, 
imagine Ele olhando 
tudo isso.  Eu ficaria 
com ciúmes. Quantos 
eventos religiosos 
você conhece que 
mobilizam um país 
inteiro num assunto só? 
Difícil. Por enquanto, 
só política e futebol 
mesmo. A religião nem 
tanto. Não há grupo 
religioso que reúna 

,num só local, mais de 
dez por cento de seu 
povo (a Argentina tem 
45 milhões, e atraiu 5 
à praça do obelisco). 
As festas religiosas 
mobilizam as pessoas 
sim, mas não nesse 
nível.
E Deus, o que tem a ver 
com isso? Bom, se as 
ideias têm hierarquia, 
o Divino deveria ser 
o topo. Deveria. Isso 
não acontece por 
falta de instrução 
(sabemos mais sobre 
Messi via mídia, do 
que o Jonas da Bíblia, 
por exemplo). Nesse 
mar de informação 
pouco se fala sobre os 
assuntos que realmente 
importam. E o Criador, 
topo das ideias, vai 
ficando pra depois.

Parte disso tem a ver 
com o mau exemplo 
dos religiosos. A 
história não perdoa, 
e os escândalos 
envolvendo religiosos 
também não.
O curioso é que 
Deus assiste a tudo 
isso aparentemente 
em silêncio. Isso 
é confundido com 
desinteresse ou mesmo 
sua inexistência. 
Chamava isso de o 
dilema de Deus.
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POR EDUARDO IRINEU FRANCISCO

A nação, a copa, a religião e o dilema de Deus

AGÊNCIA BRASIL
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CÂNCERES DE CABEÇA E PESCOÇO:CÂNCERES DE CABEÇA E PESCOÇO:
ÁLCOOL E TABACO SÃO AGENTESÁLCOOL E TABACO SÃO AGENTES

Os cânceres de cabeça 
e pescoço são aqueles 
localizados nas 
regiões da cavidade 
oral, faringe, laringe 
e amígdalas. Os 
adultos acima de 50 
anos estão entre os 
mais acometidos pela 
doença. Os sintomas 
dependem da região 
afetada, mas um dos 
sinais mais importantes 
é o surgimento de 
uma ferida ou nódulo 
na região da boca ou 
garganta que não sara 
mesmo depois de três 
semanas. 
Dos 150 tipos 
conhecidos do 
Papilomavírus 
Humano (HPV), 13 
são considerados 
oncogênicos, ou seja, 
capazes de provocar 
câncer. Transmitido, principalmente, por 

via sexual, ele consiste 
em um fator de risco 
para o câncer na 
região denominada 
orofaringe (base da 
língua, amígdalas, parte 
lateral e parte posterior 
da garganta). Uma das 
formas de contágio 
por essa infecção é a 
prática do sexo oral 
desprotegido e de 
relações sexuais com 
múltiplos parceiros. 
No caso das bebidas 
alcoólicas, o álcool 
se trata de um 
solvente que permite 
e facilita aos agentes 
cancerígenos penetrar 
na mucosa, isso 

unido a má higiene oral 
aumenta a proliferação 
de bactérias que podem 

produzir infecções 
crônicas. O tabaco 
aumenta o risco de 
câncer de laringe ou 
faringe em até 20 
vezes.
O álcool, associado ao 
consumo de cigarros, 
permite a dissolução 
dos carcinógenos do 
tabaco e maior contato 
com a mucosa.

Otorrinolaringologia em 
Piraju - SP
Para informações, 
consultas ou exames 
envie sua mensagem 
pelo WhatsApp:
https://beacons.ai/
drmichelbeluche

Consultório
Rua Renato Dardes, 
679 - Piraju, SP
(14) 3351-2616
www.drmichelbeluche.com.br

23 DEZEMBRO DE 2022 | SAÚDE

Não existem limites para nossos sonhos!
Basta acreditar ! FELIZ NATAL !!!!!

Confraternização da equipe de leitores 
e do Terço da Paróquia  São Sebastião de Piraju
Confraternização da 
equipe de leitores e 
terço da Paróquia São 
Sebastião de Piraju que 
aconteceu na terça a 
noite (20 de dezem-

bro) no Restaurante 
da Família. O encon-
tro foi organizado por 
Eva e Cristiano coor-
denadores dos dois 
grupos com ajuda de 

alguns integrantes das 
equipes. O Restauran-
te da família agenda 
eventos. Telefones 
14-996707932 e fixo 
3351.2897.



  2 29  DEZEMBRO 2022 
confraternização 

   6Folha de Piraju                
facebook.com/jornalfolhadepiraju

folhadepiraju.com
      @folhadepiraju       



  11  7Folha de Piraju       
facebook.com/jornalfolhadepiraju

folhadepiraju.com
      @folhadepiraju       

29 DEZEMBRO DE 2022 |natal
confraternização



  11   8Folha de Piraju       
facebook.com/jornalfolhadepiraju

folhadepiraju.com
      @folhadepiraju       

29 DEZEMBRO DE 2022 |natal
confraternização



29 DEZEMBRO 2022 |TORRE Folha de Piraju                   9
Leia este conteúdo em

    folhadepiraju.com

           @folhadepiraju       

8 DEZEMBRO 2022 torre    8Folha de Piraju       
leia mais em
folhadepiraju.com
      @folhadepiraju       5 DEZEMBRO 2022 | TORRE Folha de Piraju                 8

Leia este conteúdo em

    folhadepiraju.com

           @folhadepiraju       
     7Folha de Piraju       

leia mais em
folhadepiraju.com
      @folhadepiraju       

25  NOVEMBRO 2022 25  NOVEMBRO 2022 ||RODIZIO TORRE

17  DEZEMBRO 2022 | AGENDA Folha de Piraju                 16
Leia este conteúdo em

    folhadepiraju.com

           @folhadepiraju       

AQUI SUA FESTA DE FINAL
DE ANO TEM MAIS SABOR.

AGENDE COM A TORRE !
    

          14-�3351-2684
       �3351-3504   �99706-0492

Boas Festas !Boas Festas !
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Da noite de todos 
os anos o menino 
filtrando o vento; 
riso-oceânico 
e um mundo a 
ser cultivado 
em quintal 
de gerânios, 
bananeiras, 
tábua de bater 
roupas e sombras 
preguiçosas 
espalhadas em 
chão-batido.
Como rio 
invadindo 
margens, dum 
dezembro 
de maritacas 
picotando o 
silêncio de 
quando/quando, o 
menino era maior 
que o mundo, os 
limites das cercas 
em guarantã, do 
vento costurando 
araucárias nas 
noites mais noite; 
maior que os 
monstros que 
habitavam curvas 
de estrada.
O menino era 
cavalo indomável 
rasgando planície 
nas manhãs; 
reverência à 
prateleira de 
cristais que céu 
exibia em noites 
azuis... 
Maior que solidão 
de abutres 
pastoreando 
o alto; onça 
desgarrada 
visitando quintais 
nas horas-que-
não-sei.
O Natal do 

menino era 
a surpresa 
embrulhada em 
papel brilhante... 
Ter a mãe batendo 
roupas era Natal!
O pai vinha a 
galope na tarde 
despovoada de 
nuvens trazendo 
todos os ventos 
do milharal em 
ouro, de seus 
mundos imensos 
e imemoriais... O 
pai era Natal!
Lembranças mais 
tardias trazem 
(nestas horas) o 
velho fantasma 
do tempo 
esgueirando-se, 
quando a tarde 
se entregava 
aos ombros do 
horizonte; o 
aroma da manga-
rosa cumprindo 

sua tarefa de 
amadurecer o 
tempo, o canto 
tricotado do 
canário-da-terra, 
o som monótono 
do rio deslizando 
sobre pedras seu 
lamento... O rio 
era Natal!
Como o rio, o 
menino alargou-
se por margens 
desconhecidas em 
busca de tesouros 
imaginados. 
Tomou do 
seu nada em 
embornal de 
sonhos, enquanto 
o quintal com sua 
sombra e seus 
galos, gerânios e 
achados recolhia-
se aos pés das 
lascas de guarantã.
O menino deixou-
se em inverno... 

A primavera era 
Natal!
Hoje o homem 
quer a canção 
perdida no bater 
de roupas, o gosto 
da manga-rosa 
amadurecendo 
manhãs, a Ave-
Maria das seis, o 
sino puxando o 
coro dos pássaros 
antes de se perder 
pelos desvãos da 
noite... O sino era 
Natal!
O homem quer 
um pedaço do 
ontem: torrão com 
a mais vermelha 
das terras, 
sementes de 
girassol, pássaro 
desgarrado; um 
naco de poesia 
para fazer o seu 
natal. A saudade é 
Natal!

O homem quer 
das lembranças 
mais tardias a 
simplicidade 
de pêssegos 
emoldurando 
tardes, os 
mistérios da noite 
de Cristo... E o 
menino de riso 
oceânico.
O menino foi 
Natal!! 
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POR JOSÉ CARLOS SANTOS PERES

O MENINO ERA NATAL


