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Escritor Augusto Cury visita Piraju
Ele fi cou hospedado na Pousada Manacá                                                                   

Dia Internacional
da Mulher   Paginas 2, 3a, 22 e 24

Padre Luiz A Pereira          

Nossa Senhora da Lembrança Página 22
Carlinhos Barreiros 
  Pág   18

Zé Maria intensifi ca mutirão 
em toda  a cidade 

  Mutirão em toda  a cidade é iniciado nas praças centrais e segue para bairros esta semana   págs. 4,5,6 e 7,7a,7b,7c,7d

Miguel Abdala proprietário da Pousada Manacá  com o escritor Augusto Cury. Eles são amigos de infância        PÁG.3
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Em comemoração pelos 150 anos da Paróquia São Sebastião a Liturgia Diária , um roteiro em brochura utilizado nas missas com a liturgia do dia , leituras e 
alusões a outros aspectos diários da tradição católica  trará em maio  na foto de capa a Paróquia São Sebastião . Um presente da editora da liturgia  à comuni-
dade da Paróquia São Sebastião pelo sesquicentenário da matriz de São Sebastião. Os interessados em fazer uma assinatura anual da Liturgia podem procurar 
o escritório paroquial de Piraju, atrás da Igreja Matriz em Piraju.
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Especial
  O escritor Augusto 
Cury se hospedou 
na Pousada Manacá 
em Piraju na semana 
que passou. Ele veio 
à região e aproveitou 
para hospedar-se em 
Piraju na Pousada e ao 
mesmo tempo visitar 
o proprietário do lugar 
Miguel Abdalla, que é 
seu amigo de infância. 
Foi uma alegria para  
Augusto e Miguel 
encontrarem-se e 
relembrarem tantos 
bons momentos. 
Augusto Cury falou 
do ótimo café de 
Piraju  com a marca 
Manacá e com muito 
carinho autografou seu 
último livro O Futuro 
da Humanidade  que 
fala sobre Marco 
Polo,  um jovem 
estudante, e sua luta para 
humanizar a medicina, 
quebrar preconceitos e 
transformar o mundo.
O livro tem quase 1 
milhão de exemplares 
vendidos, e o livro 
marcou a estreia de 
Augusto Cury na ficção.

O futuro da humanidade 
conta a aventura de 
Marco Polo – o principal 
personagem dos 
romances de Augusto 
Cury –, quando ainda 
era um jovem estudante 
de medicina. Ao entrar 
para a faculdade, cheio 
de sonhos e expectativas, 
Marco Polo se vê diante 
de uma dura realidade: 
a falta de sensibilidade 
dos professores, que 
não percebem que, por 
trás dos sintomas de 
seus pacientes, existem 
complexas histórias 
constituídas de lágrimas, 
perdas e decepções. 
Indignado, o jovem inicia 
uma arriscada batalha 
contra profissionais de 
renome internacional 
para provar que 
os pacientes com 
transtornos psíquicos 
precisam mais de diálogo 
do que de remédios. 

Quem o guia nessa 
jornada é o excêntrico 
Falcão, um morador 
de rua que conhece a 
fundo a mente humana 
e está disposto a ajudar 
Marco Polo a mudar a 
abordagem clássica da 
psiquiatria.
Inspirado em sua própria 
experiência, Augusto 
Cury nos presenteou 
nesse de seus inúmeros 
livros uma ficção 
comovente que nos faz 
refletir sobre os rumos 

da sociedade e de nossa 
vida.
Muito orgulho em 
Piraju de ter recebido 
tão ilustre visitante. 
Augusto Jorge Cury é 
psiquiatra, professor 
e escritor brasileiro. 
Augusto  autor  também 
da Teoria da Inteligência 
Multifocal. Seus livros 
foram publicados em 
mais de 70 países, com 
mais de 25 milhões de 
livros vendidos somente 
no Brasil.

     3

Augusto Cury  passa por Piraju 
e visita Pousada Manacá

Miguel Abdalla está realizado com a presença do amigo de infância Augusto Cury em sua maravilhosa 
Pousada Manacá,   A Pousada é um dos referenciais para muitos turistas  que passam pela cidade de 
Piraju oferecendo conforto e bom atendimento
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Zé Maria coloca equipes nas ruas
para mega mutirão em toda cidade
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A prefeitura de Piraju também pede a colaboração dos munícipes
 para que cuidem de suas calçadas, deixando sempre limpas e desobstruídas

Folha de Piraju                

O Prefeito da Estância 
Turística de Piraju, José 
Maria Costa, reuniu  
após o carnaval em seu 
gabinete, boa parte da 
equipe dos setores de 
obras e fiscalização do 
município. O objetivo do 
encontro foi organizar 
um mutirão para limpeza 
de ruas, praças, calçadas 
avenidas, terrenos e 
outras áreas.
Com as fortes chuvas no 
período do verão, “o mato 
cresce em uma velocidade 
muito grande e é preciso 
uma ação mais eficaz 
das frentes de trabalho 
para conter esse avanço e 
manter a cidade sempre 
limpa”, explicou, pedindo 
providências urgentes à 
sua equipe.
Ele conversou por quase 
duas horas com diretores 
e funcionários.  E o 
mutirão foi iniciado no 
mesmo dia e o trabalho 
vem sendo realizado 
desde quinta (2 de 
março) numa sequência. 
Os resultados do que 
já foi iniciado começa 
a ser visível mas no 

cronograma previsto a 
vila Tibiriçá e imediações 
estão entre os primeiros 
locais  do mutirão.  Na 
sexta passada, dia 3 de 
março, algumas ruas do 
bairro já foram limpas, 
pelas equipes que 
trabalhavam no local.
O prefeito determinou 
também que o setor de 
fiscalização acompanhe 

e participe do programa, 
para que notifique os 
proprietários de terrenos 
e calçadas, a fim de que 
façam a  sua parte  para 
que somando esforços 
“possamos fazer uma 
cidade mais confortável e 
limpa”.
As equipes municipais já 
começam os trabalhos de 
roçada manual e também 

com o uso do trator, onde 
for possível.
A área em torno do 
Ginásio de Esportes Jacy 
Clodoaldo Albanese, foi 
roçada na parte da frente 
e também dos fundos. 
Já na quinta a equipe 
de roçada da prefeitura 
executou serviço na praça 
da Câmara Municipal 
e na sexta foi limpa a 

Praça Arruda, próxima 
ao Forum. A prefeitura 
de Piraju também 
pede a colaboração dos 
munícipes para que 
cuidem de suas calçadas, 
deixando sempre limpas e 
desobstruídas. 
Desde segunda o mutirão 
vem realizando serviços 
na Estação, Nosso Teto 1 e 
2 (fotos a seguir)

Fotos ROBERTO BERSI E MARCOS FERNANDES
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dia mundial da obesidadedia mundial da obesidade

Obesidade é uma doença e precisa 
ser tratada com acompanhamento 
Cirurgia bariátrica é uma 
técnica efi caz para casos 
mais graves de obesidade,
mas a indicação depende da 
análise clínica e psicológica

Na campanha deste ano 
para o Dia Mundial da 
Obesidade, em 4/03, a 
Associação Brasileira 
para o Estudo da 
Obesidade e Síndrome 
Metabólica (ABESO) e 
a Sociedade Brasileira 
de Endocrinologia e 
Metabologia (SBEM) 
querem conscientizar a 
sociedade para ‘um outro 
jeito de olhar’. É essencial 
mudar a perspectiva para 
a doença, entendendo que 
a obesidade precisa ser 
olhada com mais empatia. 
Não basta o portador de 
obesidade ser convidado 
a fazer dietas e exercícios, 
porque na maioria das 
vezes ele vai precisar do 
apoio de profissionais.
A conscientização da 
população sobre os 
riscos e como tratar 
é urgente. Dados da 
última pesquisa Vigitel, 
realizada pelo Ministério 
da Saúde, divulgada ano 
passado, mostram que os 
números relacionados à 
obesidade e ao sobrepeso 
não param de crescer no 
país. Quase seis em cada 
10 brasileiros estavam 
com sobrepeso em 2021, 
um aumento de cerca de 
2% em relação a 2019. 
Já o índice de obesidade 
ficou em 22,35% em 
2021, também superior 
aos anos anteriores e o 
dobro do registrado há 
15 anos. A maioria das 
pessoas acima do peso é 
do sexo masculino, mas 
as mulheres lideram entre 
os que já são considerados 
obesos.
Reconhecida pela 
Organização Mundial de 
Saúde como uma doença 
crônica, a obesidade 
também é considerada 
um dos principais 
problemas de saúde 
pública atualmente no 
mundo, em todas as faixas 
etárias. Isso porque a 
doença tem potencial de 
causar e agravar diversas 

outras como diabetes, 
inflamações no fígado, 
hipertensão arterial, 
problemas respiratórios, 
além de aumentar o risco 
de infarto, AVC e de alguns 
tipos de câncer. anexo 2

“Ainda existe muito 
preconceito e estigma 
em relação à obesidade 
e esse paciente precisa 
justamente do oposto, que 
é apoio e compreensão, 
seja de médicos, da 
família, do seu ciclo 
social e da sociedade 
em geral. Por isso, é 
fundamental abordarmos 
a obesidade como o 
que ela é: uma doença 
que precisa ser tratada 
com acompanhamento 
profissional”, lembra o 
cirurgião bariátrico Cid 
Pitombo. A qualidade 
de vida do indivíduo é 
um fator relevante para 

o aumento de peso, por 
isso é considerado um 
tratamento complexo e 
requer o envolvimento de 
várias especialidades.

A obesidade não deve 
ser considerada apenas 
pelo “acúmulo excessivo 
de gordura” no corpo. É 
preciso um olhar mais 
amplo e considerando 
diferentes fatores que 
levam ao desenvolvimento 
da doença, além do perfil 
genético do indivíduo, 
como sociais e ambientais, 
o sedentarismo, alimentos 
ultraprocessados, 
consumo excessivo 
de calorias, distúrbios 
endócrinos, entre outros.
O diagnóstico eficiente 
é o primeiro passo para 
iniciar o atendimento do 
paciente, com sobrepeso 
e obesidade. Para isso 
é preciso contar com 

profissionais de saúde que 
estejam preparados para o 
atendimento, capacitados 
e sensibilizados para essa 
temática, compreendendo 
que o excesso de peso é 
uma doença, com riscos de 
morbidade e mortalidade.
 Cada doente deve 
ser cuidado de 
maneira individual, 
mas com abordagem 
multidisciplinar. Na 
classificação de risco, 
seguindo o Índice de 
Massa Corporal (IMC), 
deve-se considerar as 
fases do curso da vida 
(crianças, adolescentes, 
adultos, idosos e 
gestantes), faixa etária e 
o acompanhamento do 
paciente, seja na saúde 
pública ou privada. É 
importante considerar 
a infraestrutura no 
acolhimento e no 
atendimento dos pacientes 

nos estabelecimentos de 
saúde. anexo 1

Cirurgia bariátrica - A 
partir do diagnóstico 
é que as estratégias 
de tratamento são 
especificadas já que será 
observado o perfil do 
paciente para obter os 
melhores resultados. 
Nem todo doente, com 
sobrepeso ou obesidade, 
apresenta comorbidades, 
como hipertensão e 
diabetes, por isso precisam 
de acompanhamento 
diferenciado. Nos casos 
mais graves, quando 
o IMC está acima de 
40 kg/m², não sendo 
possível controlar o 
peso corporal, com a 
combinação de atividade 
física e acompanhamento 
nutricional, a cirurgia 
bariátrica surge como 
recurso terapêutico para 
perda de peso.

 “O paciente candidato 
à bariátrica precisa ser 
muito bem avaliado 
por um médico, já que 
somente esse profissional 
pode definir qual é 
a melhor forma de 
abordar e tratar cada 
tipo de obesidade. É 
fundamental entender 
as condições clínicas e 
também psicológicas do 
paciente para sabermos 
se a indicação é mesmo a 
bariátrica e se é o melhor 
momento para fazê-la”, 
ressalta Pitombo.
 De acordo com o médico, 
nem todo portador de 
obesidade pode operar. É 
importante que os obesos 
entendam que somente 
a presença de outros 
problemas não é indicação 
absoluta para a cirurgia, 
devendo cada caso ser 
analisado, levando-se 
em conta o tempo que 
está com a doença, a 
gravidade, a resposta ao 
tratamento e o IMC do 
paciente. “A cirurgia é 
complexa, porém muito 
segura e rápida, levando 
em torno de 40 minutos. É 
uma cirurgia, não se pode 
banalizar”, esclarece o 
médico Cid Pitombo.
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ABORDAGEM PREVENTIVA É DESTAQUE NO ABORDAGEM PREVENTIVA É DESTAQUE NO 
COMBATE ÀS DROGAS E AO ALCOOLISMOCOMBATE ÀS DROGAS E AO ALCOOLISMO
Porque a bariátrica não é 
recomendada para todos 
os casos severos?
De acordo com o médi-
co, nem todo portador 
de obesidade pode ope-
rar. É importante que os 
obesos entendam que 
somente a presença de 
outros problemas não é 
indicação absoluta para 
a cirurgia, devendo cada 
caso ser analisado, levan-
do-se em conta o tempo 
que está com a doença, a 
gravidade, a resposta ao 
tratamento e o IMC do 
paciente. “A cirurgia é 
complexa, porém muito 
segura e rápida, levando 
em torno de 40 minutos. É 
uma cirurgia, não se pode 
banalizar”, esclarece o 
médico Cid Pitombo.
 Cada paciente é estudado 
a fundo para ter a certeza 
de que a bariátrica é a me-
lhor solução. Temos que 
avaliar a capacidade car-

diopulmonar, verificar se 
não há doença vascular 
sobretudo dos membros 
inferiores, tem que haver 
controle máximo da gli-
cemia e o psicológico tem 
que estar bem contro-
lado. O paciente precisa 
estar preparado para as 
restrições da dieta pós-
-operatória, por exemplo. 
Ele tem que estar dis-
posto a mudar bastante 
seus hábitos alimentares, 
principalmente no início. 
Até mesmo a mobilidade 
influencia. Temos que 
avaliar em que estado 
o paciente se encontra. 
Muitos precisam emagre-
cer para operar”, ressalta 
Pitombo.
Diabetes - Vale lembrar 
que a cirurgia bariátrica 
também já tem sua efi-
cácia reconhecida para 
o controle do diabetes 
tipo 2. Isso porque, após o 
procedimento, o alimento 

passa a chegar mais rapi-
damente ao intestino, pro-
movendo a liberação de 
diversos hormônios, entre 
eles o GLP1. Esse hormô-
nio age sobre o pâncreas, 
que, por sua vez, passa a 
produzir mais insulina, 
fazendo com que o açúcar 
no sangue diminua.

Principais tipos de 
cirurgia bariátrica: 
- Bypass: um dos proce-
dimentos mais realizados 
no país para tratamento 
da obesidade mórbida, 
costuma ser feito por 
videolaparoscopia, técnica 
minimamente invasiva. 
Uma grande parte do 
estômago é desconectada 
e, em seguida, a porção 
restante é ligada ao início 
do intestino. Nenhuma 
parte dos órgãos é retira-
da nessa cirurgia, sendo 
possível a reversão. Essas 

alterações levam o pa-
ciente a ter menos fome, 
sentindo-se saciado com 
pouca ingestão de alimen-
tos. Também diminui a 
quantidade de calorias 
absorvidas pelo intestino, 
levando ao emagrecimen-
to rápido.

- Banda Gástrica Ajustá-
vel: procedimento muito 
pouco realizado no Brasil, 
consiste na colocação de 
um anel que possui um 
balão, no alto do estô-
mago. Tem por objetivo 
diminuir a ingestão de 
alimentos, mas tem pior 
resultado em perda de 
peso quando comparada a 
outros métodos.
- Sleeve: cirurgia auto-
rizada no país há pouco 
mais de 10 anos somente, 
consiste em retirar grande 
parte do estômago dei-
xando em formato de um 

tubo. Possui perda de peso 
e resultado no controle da 
doença metabólica meno-
res que o Bypass.
Perfi l do especialista - O 
médico Cid Pitombo é espe-
cialista em tratamentos de 
obesidade e cirurgia bariá-
trica por videolaparoscopia, 
tendo se tornado referência 
nacional em seu segmento 
de atuação, com 30 anos de 
experiência, sendo 22 com 
bariátricas. Ao longo de sua 
carreira, realizou cerca de 
5,5 mil cirurgias. Entre elas, 
3,5 mil foram pelo Programa 
Estadual de Cirurgia Bari-
átrica do Estado do Rio de 
Janeiro entre 2010 e 2020, 
coordenado pelo médico. 
É proprietário da Clínica 
Cid Pitombo, onde realiza 
atendimento multidisciplinar 
para tratamento de obesi-
dade, com acompanhamen-
to psicológico e nutricional 
para cerca de 100 pacientes 
por mês, de todo o Brasil. 
Tem mestrado e doutorado 
em temas ligados à obesi-
dade e é editor do livro Obe-
sity Surgery: Principles and 
Practice.  



Folha de Piraju                
leia mais em

folhadepiraju.com
      @folhadepiraju       

 

Equipes de Itaporanga, 
Ipaussu, Timburi e Quadra 
vencem o 16º Campeonato 
de Pesca Embarcada.Neste 
domingo (5), aconteceu o 
16º Campeonato de Pesca 
Embarcada, realizado no 
Camping Redondo, que 
contou com a participação 
de 60 embarcações, 
mesmo com as condições 
climáticas adversas devido 
à chuva. A competição 
foi muito disputada, e a 
equipe que fisgou a maior 
corvina em quilogramas 

durante as 3 horas de 
prova foi premiada. As 
equipes de Itaporanga, 
Ipaussu e Timburi foram 
as grandes vencedoras 
desta edição. 
O prefeito Silvinho Polo 
destacou a importância 
do evento para reunir as 
pessoas. “Eventos como 
este são fundamentais 
para incentivar a prática 
esportiva e lazer em 
nossa região. Mais do que 
isso, eles promovem o 
fortalecimento de laços 

entre a comunidade e 
o desenvolvimento do 
turismo local”, afirma 
Silvinho. 
Além da competição de 
pesca, o campeonato 
também contou com 
outras atrações, como 
música ao vivo, com o 
grupo Pedindo Mais e 
Praça de Alimentação. 
O evento foi um sucesso 
e animou a todos os 
participantes e público.
Parabéns às equipes e 
envolvidos por tornarem 

o campeonato um grande 
sucesso. 
Confira as colocações: 
- 1º lugar: Itaporanga com 
a equipe Santa Cruz. 
Ganhou um motor de 
15hp;
- 2º lugar: Ipaussu com a 
equipe União. Ganhou um 
barco de borda alta; 
- 3º lugar: Timburi com a 
equipe Paredão. Ganhou 
um Kaiaque;
- 4º lugar: Quadra com 
a equipe Dois Irmãos. 
Ganhou um motor 

elétrico;
- 5º lugar: Santa Cruz do 
Rio Pardo com a equipe 
Rego Sujo;
- 6º lugar : Ribeirão Claro 
(PR) com a equipe Santa 
Rita III; 
- 7º lugar: Ribeirão Claro 
com a equipe Do Gusto;
- 8º lugar: Ribeirão Claro 
com a equipe Salvaggio;
- 9º lugar: Timburi com a 
equipe Farma Pesca;
- 10° lugar: Chavantes 
com a equipe Família 
Buscapé.

7 DE MARÇO  DE 2023 |   TIMBURI
CAMPEONATO DE PESCA

Timburi recebe equipes 
de vários municípios

 “Eventos como este são fundamentais para incentivar a prática esportiva e lazer em nossa região”, disse Silvio Pólo na foto com organizadores

10
Campeonato de Pesca embarcada
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1º lugar:  Itaporanga com a equipe Santa Cruz. Ganhou um motor de 15hp
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2º lugar:  Ipaussu com a equipe União. Ganhou um barco de borda alta
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- 3º lugar: Timburi com a equipe Paredão. Ganhou um Kaiaque;

  4º lugar: Quadra com a equipe Dois Irmãos. Ganhou um motor elétrico;
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5º lugar:   Santa Cruz do Rio Pardo com a equipe Rego Sujo

6º lugar:   Ribeirão Claro (PR) com a equipe Santa Rita III
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CAMPEONATO DE PESCA

O evento foi um sucesso e animou a todos 
os participantes e público. 

Na fotoacima prêmio ao menor peixe em gramas 
Equipe de Ipaussu

- 9º lugar: Timburi com a equipe Farma Pesca;                                10° lugar: Chavantes com a equipe Família Buscapé

 - 7º lugar: Ribeirão Claro com a equipe Do Gusto;                         8º lugar: Ribeirão Claro com a equipe Salvaggio;



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.

Folha de Piraju                
        

2200  AA  2266  DDEE  FFEEVVEERREEIIRROO    DDEE  22002233  ||  
  ||  TTOORRRREE  DDEE  PPIISSAA   21Folha de Piraju                

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

      
      @folhadepiraju          177 DE MARÇO  DE 2023 |PIRAJU

COMUNICADO  IPTU



Folha de Piraju       folhadepiraju.com
       
       @folhadepiraju         18 7  MARÇO DE 2023  7  MARÇO DE 2023 | FIT| FIT

OS CURSOS QUE VOCÊ SONHOU !OS CURSOS QUE VOCÊ SONHOU !OS CURSOS QUE VOCÊ SONHOU !



  19Folha de Piraju                folhadepiraju.com
      
       @folhadepiraju       

POR CARLINHOS  BARREIROS, ESPECIAL 
OS VELHOS

7 DE MARÇO  DE 2023 | 
MEMÓRIA/CARLINHOS BARREIROS

Com o avanço da 
medicina, condições 
de vida e trabalho 
melhoradas e saúde 
pública ao alcance, 
legiões incontáveis de 
velhos se espalham 
pelo mundo. “Os 70 
são os novos 50”, 
alardeia a publicidade 
de um banco sem-
vergonha qualquer, 
decerto querendo 
empurrar alguma 
caderneta de poupança 
para a classe idosa. 
Mas que ela não se 
estenda por um prazo 
muito longo: mortos 
não precisam de 
dinheiro.
“A Balada de 
Narayama”, clássico 
do cinema japonês 
dos Anos 70 do século 
passado nos leva até 
vila onde os idosos 
(70 pra cima) são 
levados até o alto da 
montanha, na floresta 
gelada para que o 
clima ou os animais 
selvagens deem cabo 
deles. Como esse é 
um dado cultural e 
milenar do povo local, 
ninguém se espantou 
muito, argumentando 
que “isso é coisa de 
japonês”. Certa vez 
tive um amigo que era 
funcionário público 
e que por razões 
diversas precisou 
enfiar a mãe no 
asilo de Jaboticabal. 
Foi um Deus nos 
acuda! Criticado até 
hoje pelo coração 
pérfido e gelado, 
o moço, na época, 
não deu muita bola 
para a opinião alheia 
e parece ter ficado 
bastante satisfeito ao 
trocar a mãe velhinha 
com Alzheimer pela 
carreira, que nem era 
grande coisa assim. 
Esse dado cultural 
não é japonês, mas 
sim ocidental e 
muito usado até hoje, 
quando filhos ingratos 

querem se ver livres 
de papai ou mamãe 
caducos. Bota no asilo, 
casa de repouso ou 
qualquer desses outros 
estabelecimentos com 
nomes sedutores e 
atraentes, mas que 
não passam de sucata 
de velhos. Tipo: “Lar 
do Descanso Feliz”, 
“Colinas do Nazareno” 
ou “Morada do Arco 
Íris Colorido”, no 
fundo tudo a mesma 
hospedaria porca. 
“Honra pai e mãe 
e serás feliz” já 
sentenciava a Bíblia, 
num tempo em que os 
velhos poderiam durar 
mais de duzentos 
anos. Matusalém 
tinha novecentos 
quando passou desta 
para melhor e nada 
de montanha com 
lobo ou asilo para ele: 
morreu placidamente 
entre os seus milhares 
de descendentes (a 
Bíblia não faz menção 
a isso, mas eu acho 
que foi assim). Lázaro 
quando ressuscitou já 
era bem velho e dizem 
que viveu um outro 
tanto até esticar as 
canelas de vez, desta 
vez sem Jesus para 
dar um jeito. Muita 
gente que se acha 
sabichona costuma 

dizer que a velhice traz 
experiência (grande 
coisa) mas os próprios 
velhos costumam dizer 
que a experiência é 
um carro velho com 
os faróis virados para 
trás. 
Meu tio João Barreiros, 
do auge de seus 92 
bem vividos afirma 
que “ninguém gosta de 
velhos, que costumam 
ser muito feios” (sic) 
–essa é a opinião dele- 
“Quem quer ver ou 
ficar perto de velhos¿” 
- indaga o patriarca dos 
Barreiros, inclemente, 
sempre reiterando que 
“velho é gente muito 
feia que ninguém quer 
por perto”. 
Uma amiga minha do 
coração, cujo nome 
declinarei por recato 
e educação, assim 
que completou 60 
anos cometeu um ato 
extremado: retirou 
todos os espelhos de 
sua casa, cobriu-os e 
meteu-os no porão. 
De acordo com ela, 
nunca mais botou 
os próprios olhos 
nas fuças enrugadas 
e vincadas. Para 
ela, adeus Bigode 
Chinês para sempre! 
Esse exemplo vem 
corroborar bastante 
a tese do velho 

Barreiros (o parente, 
não a pinga): se nem 
os velhos querem se 
ver, por que os outros 
deveriam¿ 
Nunca vou entender 
porque Sophia 
Loren, aos 82 anos, 
rodou o abacaxi 
da Netflix “Rosa 
& Momo” (2021), 
filminho cafajeste 
metido a besta que 
tem o infortúnio e 
mau gosto de nos 
revelar a outrora 
esplendorosa Musa 
Eterna do Cinema 
em um de seus piores 
momentos, no papel 
de uma velha feia sem 
graça e xexelenta. 
Quem precisa ver isso, 
façam-me o favor! 
Melhor lembrar de 
Sophia maravilhosa em 
“El Cid”, “A Queda do 
Império Romano” ou 
“A Rifa”, três de seus 
melhores momentos 
de Beleza na telona. 
Agora “Rosa” judia, 
manquitola e trêmula, 
com pelanca, dobras 
e cabelo branco pra 
que¿ Espelho coberto 
na italiana que ela 
está precisando de 
um! Também nunca 
vou entender o que 
o marido ou a família 
da cantora Rita Lee 
ganhou ao postar 

em TODAS as redes 
sociais há pouco 
tempo aquela foto dela 
(bem, dizem que é ela, 
né¿ eu não acredito) 
aos 70 e lá vai pedrada, 
recém-egressa de um 
câncer de pulmão - até 
meio que bestificada 
na tal foto - parecendo 
um ET de outra galáxia 
ou um ser esdrúxulo 
de algum multiverso 
cruel. Para que essa 
exposição¿ Será que a 
própria Rita, se lúcida 
estivesse, concordaria¿ 
Eu, cá com meus 
botões, aposto que 
não.
A Fonte da Juventude, 
esse arquétipo 
sonhado, continua sem 
endereço. Enquanto 
isso, no planeta Terra, 
os velhos se acumulam 
aos borbotões. Socorro 
!!!   
.        
O autor é escritor 
e jornalista 
colaborador 
de várias 
plataformas 
digitais.  Escreveu 
o livro “Insânia, 
o lado escuro 
da Lua”  e prepara uma nova obra 
para breve.  Já venceu concurso de 
contos e foi colaborador dos jornais 
Folha de Piraju, Observador e Jornal 
da Cidade. Continua colaborando 

de forma especial com a Folha de 

Piraju. É colaborador regular do blog  

Farol Notícias de Itaí.
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Rural Corretora de Café
& Ademir Furlan

Fundada há 58 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 ( José Elói)  ou (14) 99666-1014  (laka)

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

Edição, Diagramação e redes sociais
Maria Ângela Ramos/ jornalista 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.

Conteúdo 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 DIGITAIS SEMANAIS ESTÃO
 DISPONÍVEIS TAMBÉM NA PLATAFORMA
folhadepiraju.com

EDIÇÕES IMPRESSAS  SÃO FEITAS  
 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 ou pelo zap 998628766

Edição digital

Lula se comprometeu a 
descontinuar o Programa 
Nacional das Escolas Cívi-
co-Militar (Pecim), criado 
em 2019 pelo governo de 
Jair Bolsonaro. “A ideia, 
segundo relatou o pre-
sidente, é não abrir para 
novas adesões ao progra-
ma daqui em diante, mas 
sem necessariamente 
desmanchar o que foi 
feito”, afirmou o dirigente 
sindical.
Até o fim do ano passa-
do, cerca de 200 escolas 
públicas de todo o país 
haviam aderido ao pro-
grama do governo federal, 
que oferece capacitação 
pedagógica aos militares, 
certificação das escolas 
e envio de recursos para 
melhorias estruturais nas 
unidades. Em janeiro, o 
governo já havia publicado 
portaria extinguindo a di-
retoria responsável pelas 
escolas cívico-militares 
no Ministério da Educa-
ção (MEC). A estrutura 
era vinculada à Secretaria 
de Educação Básica do 
ministério. O modelo 
cívico-militar é diferente 
do modelo das escolas 
militares mantidas pelas 
Forças Armadas. De acor-
do com o MEC, as secreta-
rias estaduais de Educação 
continuam responsáveis 
pelos currículos escolares, 
que é o mesmo das esco-
las civis. Os militares, que 
podem ser integrantes 
da Polícia Militar ou das 
Forças Armadas, atuam 
como monitores na gestão 
educacional, estabelecen-
do normas de convivência 
e aplicando medidas dis-
ciplinares, mas, em tese, 
não podem interferir no 
ensino. Ag. Brasil

NOVO NSINO MÉDIO
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“Nossa Senhora da Lembrança”
   Padre Luiz Antônio Pereira
Em Lisboa, Portugal, 
na capela de Nossa 
Senhora da Vitória, 
encontra-se um altar 
dedicado à “Nossa Se-
nhora da Lembrança”. 
Para cuidar da festa e 
do adorno do nicho a 
ela designado, existia 
um grupo particular 
de caldeireiros, e, 
pelo que se sabe, eles 
caprichavam demais 
nos enfeites, o que 
não era outro que 
uma demonstração 
carinhosa de uma sin-
cera e genuína devo-
ção.
Não era só na capital 
lusa, mas também 
na diocese do Porto, 
que também se fala 
da existência de uma 
outra ermida com o 
mesmo orago.
No livro “Santuário 
Mariano”, título 12 do 
2º livro, tomo I, en-
contra-se uma refe-
rência à “Milagrosa 
imagem de Nossa Se-
nhora da Lembrança”, 
venerada na capela do 
convento dos frades 
franciscanos, sede da 
Ordem Terceira de 
Nossa Senhora de Je-
sus. Comentando essa 
devoção, Frei Agos-
tinho de Santa Ma-
ria descreveu: “É de 
excelente escultura, 
de madeira estofada, 
tem mais do que seis 
palmos de altura”.
Essa devoção não 
ficou circunscrita nos 

limites da nobre e pie-

dosa nação portugue-
sa, mas ultrapassou os 
mares aportando na 
Ilha de Goa, na costa 
do Malabar, trecho de 
litoral no sudoeste do 
subcontinente india-

no, na Índia Portu-

guesa. Chegou a essa 
arquidiocese no lugar 
denominado Murdá. 
Aí existe também uma 
capela fundada pelos 
“Padres do Oratório”, 
dedicada à “Nossa Se-

nhora da Lembrança”.
A arquidiocese de 
Goa e Damão - em 
latim: Archidiœcesis 
Goanus et Damanen-
sis - é uma arquidio-
cese da igreja católica 
na Índia. É a mais 
antiga diocese em 
atividade no Oriente, 
sendo suas origens, de 
fato, vinculadas à che-
gada dos portugueses 
à Costa do Malabar. 
O arcebispo de Goa e 
Damão também utili-
za o título de Primaz 
das Índias ou Primaz 
do Oriente, e, hono-
rificamente recebe o 
título de “Patriarca 
das Índias Orientais”.
Na apresentação de 
Jesus no Templo, 
Simeão, tendo o me-
nino nos braços, disse 
a Maria: “Uma espa-
da traspassará a tua 
alma...”, (Lc,2,35), e 
o Apocalipse fala do 
dragão: “Este .... se ir-
ritou contra a Mulher 
e foi fazer guerra ao 
resto de sua descen-
dência, aos que guar-
dam os mandamentos 
de Deus e têm o tes-
temunho de Jesus” 
(Ap12,17).
Um dos cumprimen-
tos desta profecia 
se deu quando o 
Marquês de Pombal, 
moveu a perseguição 
feroz e cruel contra a 
benemérita Congre-

gação dos Padres do 
Oratório. A história 
eclesiástica de Por-
tugal, de Monsenhor 
Miguel de Oliveira, 
2ª edição, p. 303, diz: 
“Por aviso régio de 03 
de janeiro de 1769, 
foi determinado aos 
prelados portugueses 
que suspendessem 
de confessar e pre-
gar todos os Padres 
da Congregação do 
Oratório, que eram os 
divulgadores da devo-
ção à Nossa Senhora 
da Lembrança, que 
mandassem fechar as 
igrejas em que eles 
exerciam o ministé-
rio, depois de uma 
hora da tarde”. Dian-
te do absurdo de tal 
determinação, no dia 
05 de abril de 1777, 
Dona Maria I anulou 
esta suspensão.
Oração: “Senhor, 
dadivoso de inúmeros 
benefícios à humani-
dade, concedei por in-
tercessão de Maria, a 
Senhora da Lembran-
ça, que nos recorde-
mos sempre da vossa 
infinita benevolência 
para cantarmos agora 
e por toda a vida, os 
vossos louvores. As-
sim Seja”!
Nossa Senhora da 
Lembrança!
Rogai por nós!
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Dia 8 de março !
Feliz dia
das 
Mulheres !!

Prefeito de Piraju deixou mensagem 
às Mulheres para o dia  8 de março

E neste dia internacional da mulher é o dia de 
comemorar e homenagear essa força inesgotável 
que tem dentro delas. Dia da mulher deveria ser 
todos os dias, principalmente daquelas que são um 
verdadeiro exemplo para todos nós, não exemplo 
de perfeição, mas sim de esforço, de garra, de 
coragem, de força, de sabedoria e de muito amor.
Parabéns à todas as mulheres pelo dia 8 de março – 
Dia internacional das
Mulheres, em especial à minha mãe que 
infelizmente já não está mais conosco mas que 
é o meu grande exemplo de mulher, de mãe, de 
amiga, de companheira e representa toda a força de 
superação dos desafios que a vida nos impõe.
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@drogacentropirajuoficial

Conheça a história da
linha Paula Cury

farmaciadrogacentopiraju
drogacentropirajuoficial

Rua Major Mariano, 818 - Piraju/SP
Segunda à Sexta 7h30 às 20h00

Sábado das 7h30 às 18h00
Domingos e feriados das 8h às 12h

Nossos canais de Atendimento
(14) 3352-6300
(14) 99783-2068 (Drogaria)
(14) 99887-1766 (Manipulação)

Manipulação e CosméticaMaMaM nana inin pipi upup lulu alal çaça ãçãç oãoã e CoCoC soso msms émém tété itit cici acacMM

La Belle Anti Âge
Creme Rejuvenescedor
com propriedades de
clareamento e anti rugas

La Belle Brillant à lèvres
Gloss Hidratante Labial com
Ácido Hialurônico,
Hidratação e Sensação de
Aumento Labial

La Belle Vitamine C
Sérum com Vitamina C 15%
Pele mais uniforme e
iluminada

La Belle Hydratant
Creme com Hidratação

Profunda e
rejuvenescimento

La Belle Le Botox Comme
Botox Like

Previne e diminui rugas e
linhas de expressão.
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