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Concluídos os asfaltos das avenidas
Eduardo Cassanho e Dr. Simão
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PARCELA ÚNICA VENCE DIA  15 MARÇO
E TEM DESCONTO DE 10%

Informações sobre os carnês de IPTU 2023

DISTRIBUIÇÃO

Serão enviados em breve pelos Correios os carnês dos imóveis residenciais e comer-

ciais e imóveis sem construção (terrenos) com endereço de correspondência cadas-

trado na Prefeitura  de Piraju. 

Os carnês dos imóveis sem construção (terrenos), sem endereço de correspondência, 
podem ser retirados no setor de Lançadoria da Prefeitura de Piraju, das 8h às 17h.

E através da internet, TODOS OS CONTRIBUINTES têm a opção de fazer o downlond 

e imprimir o carnê. É só acessar o site:                                              .
www.estanciadeoiraju.sp.gov.br/Portal do Contribuinte  

PAGAMENTO

Parcela única com desconto de 10%: vencimento no dia 15 de março de 2023.

Pagamento parcelado em 10 vezes: vencimento da 1ª parcela no dia 15 de março de 
2023.

Aos contribuintes que optarem pelo pagamento parcelado e quitarem as parcelas até 
a data do vencimento, o desconto oferecido é de 5%.

O não-pagamento até a data do vencimento acarretará multas e juros.

LOCAIS PARA PAGAMENTO

Caixa Econômica Federal e seus correspondentes; Banco do Brasil e seus correspon-

dentes; Itaú Unibanco e seus correspondente; Bradesco e seus correspondentes e 

Banco Sicred.

Telefone: 14 3305-9027  ou  através do E-mail: lancadoria@estanciadeíraju.sp.gov.br 

MAIS INFORMAÇÕES: 

Os recursos do IPTU são utiizados no custeio de obras de saúde, educação, 
infra-estrutura, saneamento básico, lazer e etc. para garantir a qualidade de vida da

nossa comunidade.
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Sempre em busca 
de excelência 
para seus clientes 
Paula Cury e 
Carlos Francisco 
da Drogacentro 
Piraju estiveram 
presentes na 
ABRADILAN - 

Conexão Farma 
2023, o maior e 
melhor evento 
do segmento 
farmacêutico no 
Brasil, realizado 
em São Paulo.
O encontro trouxe 

muito engajamento 

com laboratórios, 
amigos de 
farmácias 
com troca de 
experiências 
produtivas e 
instrutivas na 
área. O Conexão 
Farma 2023 trouxe 

conhecimento para 
multiplicar forças 
e seguir atendendo 
o cliente com o 
melhor do setor. 
Para se ter uma 

ideia foram mais 
de 140 estandes e 
14 palestras em 3 

dias, trazendo além 
de informações 
importantes 
também 
lançamentos, 
tudo com foco 
no melhor 
do contexto 
farmacêutico.

Conhecimento para multiplicar forças e seguir atendendo 
o cliente com  a excelência do melhor do setor farmacêutico
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Asfalto segue para Codespaulo
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E quem mora na Es-
tância Turística de 
Piraju, já está acostu-
mado a ver obras de 
recapeamento pela ci-
dade. A cena se repete 
desde que o prefeito 
José Maria Costa assu-
miu o executivo muni-
cipal em 2017. 
A atual administração 
já asfaltou e recapeou 
mais de 500 quartei-

rões, trazendo maior 
mobilidade, segurança 
e especialmente  con-
forto  para a popula-
ção dessas áreas.

Nessa semana, o reca-
peamento começou na 
avenida Vereador Edu-
ardo Cassanho, desde 
as proximidades com 
a rua 13 de maio até o 
cruzamento com a rua 

Roque Vetrone. A área 
de estacionamento e 
a entrada do Parque 
Fecapi também rece-
beram o novo asfalto, 
que era necessário  
já qu o parque  vem 
recebendo inúmeras 
melhorias desde que a 
atual administração as-
sumiu. A rua Servando 
Ottero, uma travessa 
sem saída na Eduardo 

Cassanho, também foi 
contemplada com um  
asfalto exemplar
O Prefeito José Maria 
Costa, vem trabalhan-
do e viajando atrás de 
recursos para conse-
guir verbas que re-
sultem em melhorias 
significativas para a 
população, por meio 
de emendas de de-
putados estaduais e 

federais, não onerando 
assim os cofres públi-
cos.
As máquinas que 
trabalharam no reca-
peamento de vários 
pontos da cidade já 
estão na Codespaulo 
onde a avenida Walter 
Scatuzzi e outras vias 
recebem recapeamen-
to asfáltico.

Travessa Servando Otero recebeu asfalto. 
Fotos Marcos Fernandes e 
as  aéreas de drone de Roberto Bersi
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Parte  que faltava da av Dr. Simão
também recebeu asfalto
 A prefeitura 

de Piraju seguiu

esta semana

com o

o asfalto 

do começo 

da avenida 

Dr. Simão,

logo após 

a Ponte Nelson 

de Godoi. 

No local, 

o 

recapeamento 

foi feito 

até o acesso 

à rua Augusto 

Garcia, já que 

a subida da 

rua 

Dr. Simão,

recebeu um 
novo asfalto 
recentemente.

 Outros pontos

no bairro

serão

priorizados
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Há apenas  30 minutos 
de Piraju a FIT é a 
Faculdade que mais 
cresce na região e  veja 
só: A FIT conta com 
ônibus próprio, saindo 
às 18h30 de Piraju, com 
retorno às 23h15.

A FIT, Faculdades 
Integradas de Taguaí, 
começou assim e segue 
o ano de 2023 trazendo 
muitas novidades para a  
toda a região. 
A mais significativa 
além do transporte foi 
a abertura dos e dois 
novos cursos superiores 
: Administração e 
Enfermagem que vieram  
se somar aos demais 
cursos já existentes 
Engenharia Agronômica 
e Pedagogia.
Mas veja  por que 
escolher uma dessas 
quatro áreas ?

ADMINISTRAÇÃO 
 Vantagens da profissão: 
atuar na gestão de 
organizações de diversos 
setores públicos ou 
privados, nacionais 
ou multinacionais; Ser 
consultor autônomo 
ou empreender no seu 
próprio negócio.

ENFERMAGEM
 Vantagens da Profissão: 
Boa remuneração; 
Alta empregabilidade 
com várias frentes e 

setores tanto públicos 
como privados e ampla 
aceitação e recepção do 
mercado de trabalho.

ENGENHARIA 
AGRONÔMICA
 Vantagens da profissão: 
Alta empregabilidade; 
Boa remuneração; 
Carreira diversificada; 
Trabalhar no setor que 
é a “locomotiva” da 
economia Brasileira.

PEDAGOGIA 
Vantagens da profissão: 
Alta empregabilidade; 
Carreira progressiva; 
Estabilidade; o futuro do 
Brasil.

Vestibular agendado
A faculdade tem 
vestibular agendado com 
inscrições abertas pelo 
telefone (14) 997920858 
ou pessoalmente na 
instituição localizada 
na Rua das Acácias 110, 
Jardim Primavera – 
Taguaí/SP .

FIT só meia hora de Piraju e região.FIT só meia hora de Piraju e região. 
EnfermagemEnfermagem 
Administração Administração 
Agronomia Agronomia  
Pedagogia

Confi ra no QR Code  ao lado

GRUPO DE EXCELÊNCIA  DO MEC.  
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Beber Refrigerante Causa Osteoporose? Beber Refrigerante Causa Osteoporose? 
Descubra agora se isso realmente aconteceDescubra agora se isso realmente acontece
José Neto, um jogador 
de Free Fire de 21 anos, 
costumava beber 3 
litros de refrigerante e 
1 litro de café todos os 
dias, além de energéti-
cos. Ele conta que até 
chegou a substituir a 
água pelo refrigerante 
para manter-se acor-
dado enquanto jogava 
durante 18 horas por 
dia para se manter no 
topo do ranking global.
Porém, esses hábitos 
prejudicaram sua saúde 
e ele foi diagnostica-
do com osteoporose. 
Antes de se tornar um 
jogador profissional, 
Neto costumava prati-
car exercícios e cuidar 
da saúde, mas devido à 
rotina de gamer ado-
tou um estilo de vida 
sedentário, com má 
alimentação e falta de 
exposição à luz solar, 
o que o levou a graves 
consequências.
O médico nutrólogo e 
endocrinologista Dr. 

Ronan Araujo, explica 
que a osteoporose é 
uma condição médica 
em que os ossos se 
tornam frágeis e que-
bradiços, aumentando 
o risco de fraturas 
ósseas. A osteoporo-
se é causada por uma 
perda de massa óssea 
e uma deterioração da 
estrutura óssea, o que 
torna os ossos mais 
suscetíveis a fraturas.
Algumas causas co-
muns de osteoporose 
incluem:
  1. Envelhecimento - a 
perda de massa óssea 
é uma parte natural do 
envelhecimento;
  2. Gênero - as mulhe-
res têm maior probabi-
lidade de desenvolver 
osteoporose do que os 
homens, especialmente 
após a menopausa;
  3. Histórico familiar - 
pessoas com histórico 
familiar de osteoporose 
têm maior risco de de-
senvolver a doença;

  4. Nutrição inadequa-
da - uma dieta pobre 
em cálcio e vitamina D 
pode aumentar o risco 
de osteoporose;

  5. Inatividade física - a 
falta de exercício físico 
pode levar à perda de 
massa óssea e enfra-
quecimento dos ossos;

  6. Tabagismo - fumar 
pode afetar a absorção 
de cálcio e reduzir a 
massa óssea;

  7. Consumo excessivo 
de álcool - o consumo 
excessivo de álcool 
pode afetar negativa-
mente a saúde óssea;

  8. Alguns medica-
mentos - certos me-
dicamentos, como 
corticosteroides e anti-
convulsivantes, podem 
aumentar o risco de 
osteoporose;

  9. Algumas doenças 
e condições médicas - 
certas doenças, como 
artrite reumatoide e do-
ença inflamatória intes-

tinal, podem aumentar 
o risco de osteoporose.

“O consumo excessivo 
de refrigerantes está 
associado à osteoporo-
se, pois os refrigerantes 
são ricos em açúcares, 
cafeína e ácido fosfó-
rico. O ácido fosfórico 
é um ácido que é adi-
cionado aos refrige-
rantes para dar sabor 
e aumentar a vida útil 
do produto. Esse áci-
do pode interferir na 
absorção de cálcio pelo 
organismo e promover 
a excreção de cálcio 
pela urina, o que pode 
levar à perda de massa 
óssea.” destaca o Dr. 
Ronan Araujo.

Além disso, os refrige-
rantes são ricos em açú-
cares, levando muitas 
vezes ao ganho de peso. 
O excesso de peso co-
loca mais pressão sobre 
os ossos, o que pode 
levar à deterioração e 
enfraquecimento dos 
ossos. A cafeína pre-
sente nos refrigerantes 
pode causar uma perda 
de cálcio na urina, o 

que pode contribuir 
para a osteoporose.

O consumo excessivo 
de refrigerantes pode 
estar associado a uma 
dieta pobre em nutrien-
tes importantes para a 
saúde óssea, como cál-
cio e vitamina D. Esses 
nutrientes são essen-
ciais para a formação e 
manutenção dos ossos 
saudáveis.

“Embora o consumo de 
refrigerantes por si só 
não cause a osteoporo-
se, ele pode contribuir 
para essa condição mé-
dica ao afetar a absor-
ção e excreção de cál-
cio, levar ao ganho de 
peso e contribuir para 
uma dieta pobre em 
nutrientes importantes 
para a saúde óssea. É 
importante, portanto, 
limitar o consumo de 
refrigerantes e manter 
uma dieta equilibrada 
e rica em nutrientes 
para manter a saúde 
óssea ao longo da vida.” 
Finaliza o Dr. Ronan 
Araujo.

folhadepiraju.com
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ND0612: Tratamento para Parkinson 
avança com testes de nova tecnologia
Pós PhD 
em neurociências, 
Dr. Fabiano de Abreu, 
explica que , nos testes, 
novo tratamento já 
apresenta efi cácia 
superior os tradicionais

A doença de Parkinson 
é uma condição 
neurodegenerativa que 
afeta principalmente 
os movimentos do 
corpo, seus sintomas 
incluem tremores, 
rigidez muscular, 
lentidão de movimento 
e problemas de 
equilíbrio, não há 
cura para a doença 
de Parkinson, mas 
existem tratamentos 
que podem ajudar a 
aliviar os sintomas e 
melhorar a qualidade 
de vida dos pacientes. 

No entanto, a 
NeuroDerm, empresa 
de pesquisa e 
desenvolvimento 
na área da saúde, 
produziu um 
medicamento com 
uma tecnologia 
inovadora capaz 
de potencializar 
os resultados de 
duas substâncias 
já conhecidas no 
tratamento de 
Parkinson, levodopa e 
carbidopa.

O medicamento 
utiliza um dispositivo 
semelhante a uma 
bomba de insulina 
que fornece o 
medicamento 
continuamente sob 
a pele do paciente, 
o que pode trazer 
melhores resultados 
no tratamento da 
doença ao reduzir 
a variabilidade dos 
níveis plasmáticos 

de carbidopa e 
levodopa, além de 
proporcionar maior 
biodisponibilidade.

Segundo o Pós PhD 
em neurociências, 
Dr. Fabiano de Abreu 
Agrela, o novo método 
contra o Parkinson 
pode ajudar a 
melhorar a qualidade 
de vida dos pacientes 
e evitar oscilação de 
sintomas.

“O Parkinson afeta 
bastante a autonomia 
e qualidade de 
vida do paciente, 
os tratamentos 
tradicionais, que já 
utilizam a substância-
ativa levodopa/
carbidopa, causam 
oscilações dos 
sintomas, o que faz 
com que em um 
momento o paciente 
esteja bem e no outro, 
os sintomas retornem”.

“Esse novo método 
permite que o 
medicamento 
seja administrado 
continuamente, 
o que, de acordo 
com os resultados 
preliminares dos testes 
já realizados, reduzem 
essas oscilações, 

possibilitando uma 
melhora dos sintomas 
mais linear para os 
pacientes, o que é 
fundamental para a 
sua qualidade de vida”, 
Explica.
O novo método se 

encontra atualmente 
na fase III de testes 
e tem apresentado 
resultados promissores 
para pacientes que 
sofrem de Parkinson 
há mais de quatro 
anos.

Sobre Dr. Fabiano de Abreu 

Dr. Fabiano de Abreu Agrela 
Rodrigues, é um Pós-doutor e PhD 
em neurociências eleito membro da 
Sigma Xi, � e Scientifi c Research 
Honor Society e Membro da 
Society for Neuroscience (USA) e 
da APA - American Philosophical 
Association, Mestre em Psicologia, 
Licenciado em Biologia e História; 
também Tecnólogo em Antropologia 
com várias formações nacionais e 
internacionais em Neurociências e 
Neuropsicologia. É diretor do Centro 
de Pesquisas e Análises Heráclito 
(CPAH), Cientista no Hospital 
Universitário Martin Dockweiler, 
Chefe do Departamento de Ciências 
e Tecnologia da Logos University 
International, Membro ativo da 
Redilat, membro-sócio da APBE - 
Associação Portuguesa de Biologia 
Evolutiva e da SPCE - Sociedade 
Portuguesa de Ciências da Educação. 
Membro Mensa, Intertel e TNS.
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COMUNICADO DE EXTRAVIO -EXTRAVIO DE FOLHAS DE CHEQUE 
EM NOME DE RODRIGO VIEIRA DE GOES
Comunico que foram extraviadas duas (2) folhas de Cheques Conta 
Corrente do Banco do Brasil em nome de Rodrigo Vieira de Goes. Folha 
Nº 852872 no valor de 31.800,00 e uma segunda folha Nº 852873 no 
valor de 30.000,00.

EDITAIS - Foro do Interior - Cível e Comercial - PIRAJU - 1ª Vara Cível. EDITAL DE 
CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº 0003156-81.2012.8.26.0452 - O(A) MM. 
Juiz(a) de Direito da 1ª Vara, do Foro de Piraju, Estado de São Paulo, Dr(a). LUCIANE 
DE CARVALHO SHIMIZU, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) a todos quantos o edital 
virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa que, pelo presente CITEM-SE: 
CLÁUDIO DA SILVA LUZIA AMORIM DA SILVA; ANTÔNIO MINORU HOSHINA e VILMA 
MARIA DA SILVA HOSHINA; SILVIO VIRGÍLIO DA SILVA; e HELOISA CRISTINA DE 
FREITAS DA SILVA, cujas qualificações estão nos autos do presente processo, pelo prazo 
de 20 (vinte) dias para responder os termos da AÇÃO DE INSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO 
ADMINISTRATIVA COM PEDIDO LIMINAR DE IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE, 
PROCESSO Nº 0003156-81.2012.8.26.0452, para instituir servidão administrativa sob 
uma área de 531,16 m², em imóvel denominado “Chácara Retiro”, localizado na Estrada 
Vicinal TBR-60P-G6, s/ nº, Chácara Retiro - Timburi/SP, CEP nº 18860-000, por ser 
necessária a obra de saneamento básico, que se processa perante este Juízo e Cartório 
respectivo, requerida pela COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE 
SÃO PAULO - SABESP, em face de NADIR FIGUEIREDO DA SILVA e OUTROS, devendo 
contestá-la no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia; nos termos do disposto 
no art. 344 do Código de Processo Civil, não sendo contestada a ação, se presumirão 
aceitos pelo réu, como verdadeiros os fatos articulados na exordial e para que chegue 
ao conhecimento dos interessados e não possam de futuro alegar ignorância, expede-se 
o presente que será afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado 
nesta cidade de Piraju, aos 10 de fevereiro de 2023.

A melhor opção para quem 
precisa de pequenos carretos 
a partir de R$ 60
Fale com Piero Paolone 

14 -99750-2190         e telefone
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    PADRE LUIZ ANTÔNIO PEREIRA
“Nossa Senhora da Santa Cruz’’

Nossa Senhora da San-
ta Cruz manifestou-se 
por meio de suas apa-
rições para a vidente 
Dorothea Menegon 
Farina, durante os 
anos de 1944 a 1988, 
na região chamada 
Lageado Paca, municí-
pio de Erechim (RS), 
Brasil. Nossa Senhora 
fez várias revelações 
à vidente e transmi-
tiu ao mundo graves 
mensagens, pedindo 
oração, sacrifício e pe-
nitência. Essas apari-
ções foram duramente 
perseguidas e abafadas 
quase por completo.
Dorothea Menegon 
nasceu no dia 13 de ju-
nho de 1911, em Vera-
nópolis (RS). Agricul-
tora, cursou o antigo 
primário incompleto, 
casou-se com Artiba-
no Farina, e, mãe de 4 
filhos. Aos 33 anos de 
idade, acometida por 
uma grave doença, fez 
a Deus um pedido que 
se ficasse curada, acei-
taria passar em todas 

as quaresmas de sua 
vida, todas as provas, 
perseguições, injúrias, 
ofensas, sofrendo em 
seu corpo todas as 
chagas de Jesus Cris-
to. A terrível doença 
levou-a a morte, sendo 
que após o velório de 
24 horas, ela voltou a 
vida normal. No dia 
25 de fevereiro de 
1944, enquanto lavava 
roupas em um rústico 
tanque, perto de uma 
nascente da proprieda-
de, um grande clarão 
surgiu e uma voz 
feminina pedia: “Ora-
ção, Penitência pelos 
Pobres Pecadores”.
Quando ocorreu a 2° 
aparição, uma cruz 
surgiu na grama, tor-
nando aquele o local 
definitivo das apari-
ções, que acontece-
riam por 44 anos, em 
5 datas anuais: 06 de 
janeiro, 11 de feve-
reiro, quarta-feira de 
cinzas, 03 de maio 
e 14 de setembro. A 
cruz que ainda existe 

foi destruída por 5 
vezes, e na 4° des-
truição, por desafio 
de uma autoridade 
religiosa, surgiu ali 
uma fonte d’água.
Atendida por Deus 
no pedido que fez 
durante a enfer-
midade, no tempo 
quaresmal apare-
cia-lhe no corpo 
as chagas de Jesus 
Cristo sendo que, na 
Sexta-Feira Santa, 
morria até ressusci-
tar no Domingo de 
Páscoa às 6 horas da 
manhã. Numa das 

aparições, fiéis pre-
sentes ouviram uma 
voz feminina onde 
Maria dizia ser “Nos-
sa Senhora da Santa 
Cruz”.
A repentina cura de 
Dorothea deu-se no 
dia 17 de dezembro. 
No dia seguinte, dia 
18, outro fato come-
ça a marcar a pessoa 
e a vida da vidente. 
Em seu peito se for-
mou uma faixa cor 
de sangue bem nítida 
que depois cresceu, 
se avolumou e deixou 
um cordão duro e 
palpável, em forma de 

cruz. É por isso que, a 
partir daí, ela se tor-
nou conhecida como 
“a mulher da cruz”.
Durante as aparições, 
Nossa Senhora alertou 
o povo para o gran-
de perigo das drogas 
e que muitos jovens 
destruiriam suas vidas 
e de suas famílias por 
causa do vício, bem 
como sobre o mal que 

a TV traria às famílias, 
e que perderiam os 
valores e princípios 
do matrimônio, da 
fidelidade e da reza do 
terço em família. Na 
década de 50, Nossa 
Senhora alerta através 
da vidente, para os 
castigos que viriam, 
tais como: transbor-
damentos dos mares 
e rios, o surgimento 
de pestes nos animais 
e insetos dos quais os 
humanos seriam aco-
metidos.
Muitas vezes Nossa 
Senhora lhe pediu: 
“Minha filha, peni-
tência, penitência, 
penitência pelos peca-
dores”! E, quando Do-
rothea lhe perguntou 
pelo nome, a Senhora 
respondeu: “Eu sou a 
Mãe de Jesus Nazare-
no, teu Redentor, e me 
chamo Nossa Senhora 
da Santa Cruz”.
Em 1987, acometida 
de câncer, previu a sua 
morte. No dia 03 de 
maio de 1988 aconte-
ceu a última aparição 
à vidente que veio a 
falecer no dia 28 de 
maio deste mesmo 
ano.
“Nossa Senhora da 
Santa Cruz! Preservai 
a nós, a nossa família 
e a nossa pátria, dos 
males atuais”!
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90 ANOS  DO VÔ ZÉ 
Danilo Ferreira  Cury escreveu um texto que 
reflete todo amor e admiração que a familia 
do Vô Zé Domingues Ferreira tem por ele : 
“Como falar de um homem tão importante em nossas 
vidas.. Marido....Pai...Avó...Bisavô... Muitas vezes amigo, 
conselheiro especial..um verdadeiro professor em 
nossas vidas... Vo Zé olhe ao redor..o senhor é uma 
referência para todos nós.. juntos você e vo Lúcia 
constituíram uma família e com amor..paciência..
carinho..respeito a mantiveram unida até os dias de 
hoje. Quantos tem o privilégio de olhar em volta aos 
90 anos e admirar..sua esposa..seus filhos..seus netos 
e seus bisnetos..pois é Deus te agraciou com essa 
benção.. 
Vo quando olhamos pra ti vemos um homem em quem 
se espelhar..trabalhador..ético.. fiel...de um caráter 
incomparável e de um amor e dedicação aos seus que 
exala o amor de Cristo sobre nós..falando nisso um 
homem que nos ensinou a fé..nós ensinou o quanto 
Cristo é importante no seio de cada família.. 
Nós ensinou a amar a Deus sobre todas as coisas..
sempre falava a todos a importância de se buscar a 
Deus sobre todas as coisas. Hoje o senhor completa 
90 anos de uma vida lutada e que hoje podemos dizer 
“Valeu a Pena”. 
Se você pudesse olhar pra aquele JOSÉ do começo da 
sua vida hoje..você diria a ele..”deu tudo certo”. 
Vou ficando por aqui pois passaria o dia todo aqui 
falando de você e dessa família  linda que constituiu.. 
Apenas em nome de todos queremos dizer..Obrigado 
por tudo que fez por cada um de seus entes queridos.. 
Nós amamos ..admiramos...e queremos honrar o 
Senhor nesse dia. Parabéns pelos seus 90 anos e que 
Deus multiplique em muitos e muitos anos seus anos 
aqui na Terra.. Simplesmente obrigado Vo Zé ’’.

O aniversário de 90 anos do vô Zé (José Domingues 
Ferreira) foi em  16 janeiro deste ano e  agora fica aqui um 
registro muito bonito do encontro da familia. Na foto 
aqui com a esposa, como a família na foto maior chama 
de “vó Lúcia”
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90 ANOS  DO VÔ ZÉ

FILHOS

IRMÃOS

BISNETOS

COM A ESPOSA LÚCIA E PADRE ALEXANDRE
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90 ANOS  DO VÔ ZÉ 

O sr. José Domingues Ferreira trabalhou uma vida e 
se aposentou como taxista.  Estudou muito anos num
seminário, mas era vocacionado para constituir uma 
grande família.  Sempre gostou muito de ler. Todos 
na familia e os amigos também, o admiram por sua 
cultura. É também um estudioso de obras sobre a sua 
devoção católica  como o Diário de Santa Faustina, 
a Biblia,  e a vida dos santos, além da Bíblia. Dificil 
encontrar algo nessa área que ele não leu. 

              COM OS NETOS

 Ele escreveu uma mensagem de gratidão à toda a família
90 anos do vô Zé
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Matheus Piacenço e Policial Paulinho Matheus Piacenço e Policial Paulinho 
foram à posse de Danilo Ballasforam à posse de Danilo Ballas

Nesta última quar-
ta feira (15 de 
março de 2023), 
estiveram na posse 
oficial do Deputa-
do Estadual Dani-
lo Balas  (PL), seu 
assessor em Piraju 
Matheus Piacenço 
de Souza e o vere-
ador Policial Pau-
linho. 
O deputado aca-
bou de destinar a 
Piraju uma emen-
da parlamentar 
com recurso de  
R$ 150.000,00 para 
compra de câme-
ras de segurança, 
que em breve se-
rão instaladas na 
cidade. O deputa-
do também aten-
deu um pedido do 
vereador Paulinho 
destinando uma 
outra emenda no 
valor de R$ 50 mil 
para a ESF da Vila 
São Pedro

 Deputado destinou  recursos  a  Piraju
para Saúde e Segurança

A Câmara Mu-
nicipal de Piraju 
instaurou dia 13 
Comissão Parla-
mentar de Inqué-
rito (CPI) que irá 
investigar possíveis 
irregularidades no 
contrato de gestão 
entre a prefeitura 
e a Sociedade de 
Beneficência, por 
meio da organiza-

ção Social (OS).
O requerimento 
de abertura da 
CPI foi protocola-
do pela vereadora 
Fernanda Carrara 
e assinado pelos 
demais vereadores. 
A Comissão tem
90 dias para con-
clusão dos traba-
lhos e esse prazo 
pode ser prorroga-

do.Fernanda Car-
rara vai presidir os 
trabalhos e foram 
sorteados os de-
mais membros da 
comissão na sessão 
ordinária da terça, 
dia 14. São eles: 
Policial Paulinho 
(relator), Lauro de 
Melo, Valberto Za-
nata e Érico Tava-
res (membros).

O contrato com 
a OS foi assinado 
em novembro de 
2022, com validade 
de um ano, e prevê 
repasses mensais 
em torno de R$ 1,3 
milhão pela prefei-
tura à
OS para execução 
de serviços de saú-
de no município.

Câmara instaura CPI envolvendo OSCâmara instaura CPI envolvendo OS

Vereadora Fernanda Carrara 
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São Paulo possui o maior número de autorizações para 
importações de medicamentos à base de cannabis
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POR GABRIELA LEAL/ PSICÓLOGA 
CONTATO COM GABRIELA ( 14-99623-2702)

“PERFEITA É A MÃE 2” E A PLURALIDADE NA MATERNIDADE

O filme “Perfeita É a Mãe 
2” é a continuação do 
primeiro filme de mes-
ma trama de humor o 
qual retrata a realidade da 
maternidade. A história 
conta com 3 mães come-
morando o Natal com suas 

respectivas famílias, e além 
da pressão para que a data 
comemorativa seja perfeita 
(tema abordado em outro 
post), as personagens pre-
cisam lidar com o fato de 
também serem filhas de al-
guém. Ruth, a mãe de Amy, 

representa a competitivida-
de entre mãe e filha: a avó 
dos filhos de Amy sempre 
pode comprar os melhores 
presentes, ela dá a melhor 
festa da vizinhança, ela tem 
tempo para a academia, 
cobra uma performance de 

maternidade impecável de 
Amy. Ruth seguiu o ciclo 
de nunca pedir desculpas 
pelos seus erros porque sua 
mãe nunca deu a margem 
para que ela cometesse 
erros.
Ruth conta que sua mãe foi 
mil vezes pior do que ela 
atualmente é como mãe 
para Amy. Mães muitas 
vezes não admitem a inveja 
que sentem da juventude 
das filhas por viverem em 
uma sociedade patriarcal 
onde uma mulher só pode 
estar no topo se colocar 
outra para baixo. Mães 
competitivas como Ruth 
criticam as filhas com a 
desculpa de prepará-las 
para um mundo que irá 
cobrar ainda mais.
Sandy, a mãe de Kiki, repre-
senta a mãe invasiva, a qual 
não consegue aceitar a dor 
do ninho vazio e deixar que 
a filha já adulta voe sozinha. 
A mãe de Kiki usa pijamas 
estampados com o rosto de 
quando a filha era peque-
na, retrato que relembra o 
tempo que Sandy era útil 
e insubstituível pelo papel 
de ser responsável por um 
ser pequeno e indefeso. 
Sandy invade a privacidade 
da filha, se intrometendo 
na intimidade sexual da 
filha Kiki com o marido. 
No filme, Sandy compra 

uma casa do lado da filha, 
e quando ambas vão para a 
terapia familiar, a mãe não 
deixa a filha falar, e diz que 
o objetivo do acompanha-
mento é para que elas fi-
quem mais próximas ainda. 
A falta de limites pode fazer 
a relação sufocar e morrer.
Isis, mãe de Carla, é uma 
mulher que viaja com 
homens desconhecidos 
em busca de aventuras, e 
ela aparece na vida da filha 
apenas quando precisa de 
mais dinheiro para as apos-
tas. O seu vício a impede de 
performar a maternidade 
de uma forma que não seja 
estigmatizada à primeira 
vista como mãe oportunis-
ta. Ainda que a cultura da 
maternidade compulsória 
diga o contrário, nem toda 
mulher tem o potencial 
de ser mãe. Isis precisaria 
cuidar de sua dependência 
emocional com as apostas 
antes de poder se doar para 
outro ser dependente de 
cuidados: sua filha Carla.
Mesmo que dividida em 
vários personagens ilustra-
das no filme, a maternidade 
é uma pluralidade. A mãe 
competitiva, a mãe invasiva 
e a mãe adicta podem coe-
xistir ao mesmo tempo na 
mesma mulher. Podemos 
afirmar com certeza que 
perfeita (não) é a mãe. 
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“Até tu, Brutus!”, 
teria exclamado Júlio 
César na escadaria 
do senado romano 
enquanto era 
apunhalado com 23 
estocadas mortais 
pelos senadores, o 
tal Brutus incluso. 
Detalhe: o moço 
era tipo de um 
enteado para César, 
que era amante da 
mãe dele. Ainda 
sobre o primeiro 
imperador de Roma, 
cogita-se que ele 
tenha disparado 
um “Alea jacta est!” 
ou  “O dado foi 
lançado”, mais tarde 
descaracterizada 
por “A sorte foi 
lançada” antes de 
cruzar o Rubicão 
e invadir Roma 
com suas legiões. O 
Rubicão, no caso, era 
um ribeirãozinho 
muito mixuruca, que 
mais tarde, anos de 
História recontados, 
acabou transformado 
num rio caudaloso! 
Mas não era não. 
E se fosse, César 
nem teria podido 
cruzá-lo, com aquele 
monte de cavalos. 

“Ah, o povo não 
tem pão? Que 
coma brioches!” 

disparou a austríaca 
Maria Antonieta, 
rainha da França, 
quando a revolução 
bateu às suas portas. 
Brioches, no caso, 
seria um doce tipo 
bomba, recheado de 
creme. Minha avó 
pelo lado materno, a 
Nona, fazia brioches, 
mas brioche de 
italiano é diferente 
do francês: é tipo um 
pastelão recheado 
com muito tomate 
e pimenta. Os 
historiadores mais 
renomados juram 
que Antonieta nunca 
disse nada nem 
sequer remotamente 
parecido, o que não 
impediu a turba 
de pobres, irada, 
de cortar sua bela 
cabeça emperucada. 
Ainda dentro de 
Versalhes pré-
revolução, Luis XV, 
sucessor do  Rei Sol, 
o XIV,  teria se saído 
com essa: “Après 
moi, le deluge”, ou 
seja, “Depois de 
mim, o dilúvio”. 
Ninguém entendeu 
nada, já que o único 
dilúvio conhecido 
continua sendo o 
de Noé, no Velho 
Testamento e nem 
um mísero tsunami 
atingiu os belos 

jardins do rei depois 
que este partiu desta 
para melhor, aos 77 
anos sem dilúvio e 
nem marola.  

O mago Gandalf, 
na Terra Média 
do Senhor dos 
Anéis (mais 
especificamente nas 
Minas de Moria) 
berrou “You shall 
not pass!” (Você não 
passará!) em cima 
de uma passarela 
estreitinha, tentando 
barrar o avanço de 
um Balrog, criatura 
enorme feita de 
chamas e cheia de 
más intenções. O 
erro de Gandalf 
foi que, ao mesmo 
tempo em que 
berrava bateu 
com seu cajado 
na frágil passarela 
que desmoronou, 
indo todos parar 
literalmente nos 
quintos dos infernos. 
Bom para o Balrog 
(que já era feito 

de fogo), péssimo 
para Gandalf, que 
precisou suar a 
túnica para se safar. 

Os nazistas de 
Hitler, nos portões 
do campo de 
concentração de 
Auschwitz, em 
Cracóvia na Polônia 
gravaram no pórtico 
em belas letras 
de alto relevo a 
estimulante frase 
“Arbeit macht frei” 
ou  O trabalho 
liberta”, para 
incentivar alguns 
dos seis milhões 
de judeus que a 
Alemanha torrou 
nas câmaras de 
gás a trabalharem 
com mais afinco. A 
ironia nazista não 
passou despercebida 
aos humanistas de 
plantão.

“Navegar é preciso, 
viver não é preciso” 
relembrou o poeta 
português Fernando 

Pessoa e eu demorei 
mais de 25 anos 
para me tocar 
que o “preciso” 
da lapidar frase é 
adjetivo, não verbo. 
Ela, na verdade, 
foi proferida 
inicialmente pelo 
general romano 
Pompeu no 
século 70 AC para 
incentivar seus 
escravos remadores 
das galés e depois 
popularizada pelo 
poeta Plutarco, que 
gostava muito do 
dito, no século XIV: 
então me desculpem 
pela burrice Pompeu, 
Plutarco e Pessoa e 
desculpe também 
Caetano Veloso que 
pegou a dita cuja e 
a transformou em 
refrão num de seus 
inúmeros clássicos, 
“Os Argonautas”. 

Segue na próxima 
página
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Dizem que 
Tarzan costumava 
gritar “Krigah 
Bandolo!” 
enquanto pulava 
de um cipó para 
outro na selva 
africana. Mas essa 
porcaria nem frase 
e sim uma simples 
onomatopeia. O que 
não impediu Raul 
Seixas de colocá-
la como título de 
um de seus discos, 
no tempo dos 
bolachões de vinil. E 
toca Raul que até a 
Cheeta gosta! 

“Vá e não peque 
mais”, teria 
supostamente 
incentivado Jesus 
Cristo a Maria 
Madalena, que 
estava sendo 
apedrejada pela 
turba moralista 
por exercer a mais 
velha profissão do 
mundo. Bem, como 
nem a existência 
de Maria Madalena 
são favas contadas 
(um dos Evangelhos 
sequer a cita) se ela 
realmente existiu o 
pouco que se intui é 
que ela seria sangue 
nobre, uma dama 
de estirpe e a esposa 
de Cristo. Quem 
demonizou Maria 
Madalena lançando 
a fake new que ela 
era prostituta foi 
Roma, no papel da 
Santa Igreja Católica 

através do Papa 
Gregório Magno 
lá por volta de 500 
DC. É a velha igreja 
católica de sempre, 
morrendo de medo 
de mulher e de sexo. 
Chega até a cansar. 
Ficando ainda no 
Novo Testamento, 
atribui-se também a 
Jesus sua derradeira 
frase neste vale 
de lágrimas, a 
qual seria “Pai 
perdoai-os eles 
não sabem o que 
fazem”. Será que 
ele disse isso mesmo 
? Imaginemos 
a cena: Cristo 
pendurado na cruz 
a uns três metros 
do chão, exangue, 
balbuciante e 
falando baixinho 
em aramaico. Só 
poderia ouvir quem 
estava por perto: 
os legionários de 
Pilatos encarregados 
da crucificação, 

soldados toscos 
da mais baixa 
estirpe que só 
falavam latim e não 
entendiam nada 
de aramaico. Não 
resta mais ninguém 
no local, já que os 
correligionários de 
Cristo e as mulheres 
que acompanharam 
o suplício estavam 
proibidos de chegar 
perto da cruz.
Para finalizar 
resta lembrar 
que o Concílio 
de Nicéia, na 
Turquia, organizado 
pelo imperador 
Constantino em 
325 DC, foi quem 
definiu a religião 
católica como ela 
é hoje, com seus 
dogmas, divindades, 
mistérios e os 
4 Evangelhos 
autorizados 
(Mateus, Marcos, 
Lucas e João) entre 
centenas de outros, 

considerados 
apócrifos, que 
Roma houve por 
bem descartar e 
proibir. Nenhum 
dos autores dos 
quatro Evangelhos 
conheceu Jesus ou 
mesmo viveu à sua 
época (o primeiro, 
Marcos, escrito 
em Roma, saiu 
aproximadamente 
no ano 64 DC e tem 
como base relatos 
orais da época do 
Nazareno). 
Todos os demais 
vieram depois e o de 
Mateus é discutido 
por historiadores 
pela sua origem 
duvidosa: discute–
se se o “autor” foi 
mesmo realmente 
quem o escreveu. 
Redigido em 
hebraico, é o único 
dos Livros (o 
primeiro do Novo 
Testamento) a usar 
o termo “ecclesia”, 

ou seja, igreja, 
conceito que não 
existia enquanto 
Jesus caminhava na 
Palestina. 
Então, resumindo, 
o que sobram são 
palavras ao vento e 
frases de efeito, que 
nunca iremos saber 
realmente se foram 
proferidas ou não. 
E isso serve para 
a maioria das hoje 
aqui descritas. 

• O autor é professor,
jornalista e escritor. Atuou
em Piraju nos jornais 
“Folha de Piraju”,  
“observador” e
“Jornal da Cidade” sempre
como cronista ou crítico
de cinema/literatura.
Publicou o livro de contos
“Insânia: O lado Escuro da
Lua” (esgotado). Em 2006
foi o primeiro colocado
no Concurso de Poesias,
contos e Crônicas da 
FAFIP (Faculdade de 
Filosofi a, Ciências e 
Letras de Piraju) com o 
conto Sade do Sertão. 
Atualmente, revisa
os originais de seu livro de
contos ainda inédito 
“Freak Show”. Mora 
em Piraju onde 
eventualmente contribui 
com a imprensa local.
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POR JOSÉ CARLOS SANTOS PERES

ELES CARREGAM SEUS MORTOS

Descem de todos os 
descaminhos; dos 
canyons abertos 
entre árvores 
dependuradas 
e pedras soltas; 
carregam seus 
mortos no improviso 
do possível. 
No sem reza, no 
silêncio amargo e 
dolorido. 
Mortes anunciadas 
em São Sebastião, 
à indiferença do 
mundo.
Fantasmagóricos ao 
cair do dia, sob céu 
escuro e ameaçados 
por novas tormentas, 
dessas que nos fazem 
insignificantes 
diante da força 
descomunal da 
natureza...
Eles carregam seus 
mortos nas mãos 
sujas de lama. É a 
lama! 
Nos pés atolados, 
na marcha fúnebre 
e silenciosa por um 
cenário que nem 
Dante ousaria, 
tantos são os mortos 
que eles carregam.
Mortos sem nome, 
sem endereço, sem 
identidade. 
Amontoados como 
resto de toco no fim 
do caminho... É a 
noite/é a morte/é o 
laço/é o anzol... É o 
mistério profundo...É 
um pouco sozinho 
no mundo dos menos 
afortunados na 
roleta do destino.
Desesperadamente 
sós, embora 
apoiando-se uns 
aos outros. Sós 
na balbúrdia, 
na confusão dos 
desesperados 
em busca de um 
caminho que não há, 

de uma rota que se 
desfez, de uma fuga 
impossível. 
Fugir para onde? Se 
tudo é destruição, se 
nada mais há... Se 
tudo é pau/ é pedra. 
Se tudo é fim de 
caminho.
Eles carregam 
seus mortos como 
sobras de uma vida, 
o que restou da 
casa arrasada, dos 
pertences diluídos 
na lama de uma 
cidade que se ergue 
no contraste entre 
casarões e taperas de 
lona e chão batido. 
Carregam seus 
mortos sem saber 
o que deles fazer; 
como oferenda ao 
acaso, ao destino, ao 
inevitável, ao estava 
escrito, ao que seja 
feita a sua vontade:
- Eis aqui o meu 
morto. Ele veio na 
padiola, eu o trouxe 
do fundo do inferno, 
do fundo da mata, 
do fundo da lama. 
Cabe-lhe um nome, 
um endereço, a 
Identidade severina.
Mas há a esperança! 
Em algum lugar 
naqueles olhos 
baços, em algum 
sopro no rosto 
marcado pela dor 
nos que carregam 
seus mortos, há 
a esperança: a de 
que sobre o cenário 
destruído suas 
gentes navegam por 
um outro caminho, 
um que se abre em 
luz para um porto 
distante e seguro.
Fica, naquela gente 
toda, a promessa 
de alguma vida no 
coração.
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