
contato@folhadepiraju.com
EMAIL

 (14) 99862-8766
WHATSAPP

fb.com/jornalfolhadepiraju
FACEBOOK

UM JORNAL A SERVIÇO DA REGIÃO

    O seu jornal também no Portal :     folhadepiraju.com

@folhadepiraju
(14) 99666-1014(14) 99666-1014

 (14) 99862-8766

ESTÂNCIA TURISTÍCA DE PIRAJU -   13 A 20  DE NOVEMBRO    DE 2021- Nº  2894 ANO 56 EDIÇÃO  ONLINE
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e prefeito anuncia mais 250 casas
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Timburi  do skate
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DESDE O DIA 18 DE NOVEMBRO (QUINTA) 
ESTÁ LIBERADA A DOSE ADICIONAL  
PARA PESSOAS COM MAIS DE 18 ANOS.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE PIRAJU FORO DE PIRAJU 2ª VARA
Praça Joaquim Antonio de Arruda, 126, ., Centro - CEP 18800-000, Fone:
(14)3351-2896, Piraju-SP - E-mail: piraju2@tjsp.jus.br
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

EDITAL DE CITAÇÃO

Processo Digital nº: 1001943-47.2017.8.26.0452
Classe: Assunto: Usucapião - Usucapião Extraordinária
Requerente: Edenir Frazon Terra e outros
Requerido: Maria Madalena Pereira Damiati e outros

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS.
PROCESSO Nº 1001943-47.2017.8.26.0452

O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara, do Foro de Piraju, Estado de São Paulo, Dr(a). ACAUA
MULLER FERREIRA TIRAPANI, na forma da Lei, etc.

FAZ SABER a(o) Valdeci Barbosa da Costa, herdeiros e/ou sucessores, aos eventuais herdeiros
e/ou sucessores dos demais condôminos falecidos Adauto Damiati, Helio Braite, Aparecida Del
Barrio Braite, José Braite e Thereza de Jesus Soares Braite, bem como aos réus ausentes, incertos,
desconhecidos e eventuais interessados que José Eugênio Terra e s/m Edenir Frazon Terra e João
Batista Frazon e s/m Marlene Alves Frazon ajuizaram Ação de Usucapião objetivando uma área
de terras medindo 28,1028ha e perímetro de 3.325,16m, compreendendo frações das Matrículas nº
613 (R. 7, 12, 19 e 28) e nº 3.750 (R. 02 e 03) do CRI/Piraju e área de posse contígua; cuja
referida área de terras era denominada como “Sítio Frazon”, ora denominada Sítio “Estância Dois
Irmãos”, no Município de Óleo, confrontando com quem de direito, tendo em vista a posse mansa
e pacífica no prazo legal. Estando em termos, expede-se o edital para citação dos
supramencionados para que no prazo de 15 dias, a fluir após os 30 supra, contestem o feito, sob
pena de confissão e revelia, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital,
por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de
Piraju, aos 27 de agosto de 2021.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA
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Atenção à POPULAÇÃO PERTENCENTE À ESF TETO 
Vacinação será realizada na rua de sua casa !!
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ATENÇÃO 
Tem muito homem por aí que esquece de ir ao médico, 
mas cuidar da saúde é importante para todos!
Busque sua Unidade de Saúde e agende o exame preventivos ! 
.#Cuidar da saúde também é coisa de homem.
#novembroazul#prevençãodocâncerprostata
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Zé Maria anuncia melhorias no acesso 
aos Tetos e mais 250 casas para Piraju

Folha de Piraju • 13 a 20 de novembro  2021/piraju

O Prefeito da Estância 
Turística de Piraju, José 
Maria Costa divulgou na 
manhã desta quarta-fei-
ra, que Piraju receberá 
verba para melhorias na 
avenida Dr.Alvaro Schmi-
dt Gallo que dá acesso ao 
Bairro Nosso Teto. E tam-
bém anunciou que bus-
ca um terreno ideal para 
obras de um novo con-
junto com 250 casas, que 
pretende iniciar ainda na 
sua administração que vai 
até 2024.

Sobre a recuperação das 
pistas no Nosso Teto o 
prefeito José Maria expli-
ca que a verba para o reca-
pe sentido centro, ou seja, 
a descida do Teto já exis-
te e já conta com o Plano 
de Trabalho em fase de 
finalização, o que signi-
fica que a obra deve ser 
iniciada brevemente. Esse 

recurso foi obtido junto 
ao vice-governador Ro-
drigo Garcia. A boa notí-
cia agora é que através do 
deputado Fernando Cury, 
do partido Cidadania, foi 
conseguida a melhoria 
para a pista da subida do 
Teto, onde serão benefi-
ciados não apenas os bair-
ros ao redor, pedestres e 
motoristas, mas os vários 
estabelecimentos comer-
ciais que ficam naquele 
trajeto.

Cury destinou uma ver-
ba de R$ 500  mil para a 
execução das obras, além 
de mais R$ 65 mil que 
está destinado à aquisição 
de um veículo para a Ação 
Social e que será usado no 
transporte de pessoas que 
precisem realizar perícias 
médicas fora da cidade de 
Piraju.

O prefeito José Maria 

destacou os dois recursos 
são verbas impositivas do 
deputado estadual Fer-
nando Cury. O prefeito 
também anunciou a cons-
trução de mais 250 casas 
populares na cidade. E a 
prefeitura estaria procu-
rando um terreno ideal 

para abrigar essa obra. A 
construção de um novo 
conjunto habitacional, 
disse José Maria, deverá 
ser iniciada ainda no seu 
mandato que tem três 
anos pela frente.
(Colaboraram ROBERTO BERSI E 
MARCOS FERNANDES)

fotos Comunicação PMP

Para as casas Zé Maria procura um terreno ideal e para 
os serviços nas pistas do Teto verbas já estão garantidas

      @vernazzashoes

rRua  Oscar Petersen 9
   Piraju



Em Piraju

NOVEMBRO  AZUL
Folha de Piraju •  13 a 20 de novembro de 2021• Guia de Saúde/ ON LINE

Você sabia que mais da 
metade dos homens no 
Brasil acham que não 
precisam ir ao médico? 

O cuidado familiar, 
em muitos casos, é 
a principal forma de 
mudar este cenário 
e incentivar quem a 
gente ama a cuidar da 
saúde. Alguns exames 
fazem parte do check-
up geral da saúde 
masculina, que são:
•Exames de imagem
•Exames de Sangue
•Aferição de pressão 
arterial
•Função pulmonar
•Pesquisa de 

anticorpos virais
•Atualização da 
carteira de vacinação

EXAME DE 
PRÓSTATA 

A informação e o 
cuidado são nossos 
melhores aliados na 
manutenção de uma 
vida saudável. Nesse 
mês dos pais, depois 
do abraço, o melhor 
presente é estar em dia 
com a saúde!
Esperamos você e sua 
família Para falar com a 
gente, entre em contato  
WhatsApp: (14) 99726-
1150

Telefone: (14) 3373-
2086. 
Rua Quintino Bocaiúva, 
351, anexo ao Pronto 
Socorro da Santa Casa 
de Misericórdia De 
SCRP. 

HORÁRIO DE 
FUNCIONAMENTO 
S.D.I 
Segunda a Sexta - 7h às 
19h 
Sábados - 7h às 12h 
(com agendamento 
prévio) 
Plantonista disponível 
24 horas por dia! 

3A
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Água. Sabendo usar, não vai faltar.

EDITAIS Foro do Interior Cível e Comercial PIRAJU 2ª Vara Cível - JUÍZO DE 
DIREITO DA 2ª VARA JUIZ(A) DE DIREITO ACAUA MULLER FERREIRA TIRAPANI 
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL MARCOS ANTÔNIO DA SILVA EDITAL DE INTIMAÇÃO 
DE ADVOGADOS Processo 45.22.0130.004248) - Procedimento Comum Cível - 
Servidão - Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo Sabesp - 
Eunice Jacinta de Oliveira e outros - Edital - Conhecimento - Terceiros Interessados 
- Desapropriação - Levantamento dos Depósitos Efetuados - Fazenda Pública 
- EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS, COM PRAZO DE 10 (DEZ) 
DIAS. O MM. Juiz de Direito da 2ª Vara, do Foro de Piraju, Estado de São Paulo, 
Dr. ACAUA MULLER FERREIRA TIRAPANI, na forma da Lei, etc. EDITAL PARA 
CONHECIMENTO DE TERCEIROS COM PRAZO DE DEZ (10) DIAS. Processo nº 
0004248-60.2013.8.26.0452 FAZ SABER que por este Juízo e respectiva secretaria 
tramitam os autos da AÇÃO DE INSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA 
nº0004248-60.2013.8.26.0452, movida pela COMPANHIA DE SANEMANTO BÁSICO 
DO ESTADO DE SÃO PAULO SABESP em face de ESPÓLIO VALDEMIR ROSSI E 
OUTRA, tendo por objeto uma área de 24,95 m2 (vinte e quatro metros e noventa 
e cinco centímetros quadrados), parte do imóvel de matrícula nº 11.164 do CRI de 
Piraju, declarada de utilidade pública pelo Decreto Municipal nº 1.853/2013, por 
ser necessária à realização de obra de saneamento básico. Foi fixada indenização 
no valor de R$898,20 (oitocentos e noventa e oito reais e vinte centavos). Em 
cumprimento ao disposto no art. 34 do Decreto-lei nº 3.365/41, foi determinada a 
expedição deste edital, com prazo de 10 (dez) dias a contar da publicação no órgão 
oficial, para conhecimento e eventual impugnação de terceiros interessados, que será 
publicado e afixado na forma da Lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de 
Piraju, aos 21 de julho de 2021. - ADV: FABIO ANTONIO MARTIGNONI (OAB 149571/
SP), ANALUCIA KELER (OAB 149615/SP), JOAO CARLOS VITAL (OAB 216798/ 
SP), PEDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA FRANCO (OAB 388208/SP).

“Nossa Senhora de Kasan”
por  Pe Luiz A. Pereira

A Mãe de Deus ou “Theó-
toco de Kazán” é um ícone 
religioso do Patriarcado 
de Moscou. Existem ver-
sões sobre a origem deste 
Ícone, mas todas coinci-
dem sobre a rapidez com 
que a devoção se difundiu 
no país e se uniu ao desti-
no da Rússia.
Uma das histórias mais 
difundidas conta que em 
1579, uma menina de 
nove anos de idade cha-
mada Matrona, cuja casa 
se incendiou em Kazán, 
viu em um sonho a ima-
gem da Virgem Maria e 
escutou uma voz que lhe 
pedia de recuperar um 
ícone sagrado oculto nas 
cinzas da sua casa. A me-
nina descobriu o ícone en-
volto em um antigo tecido 
e oculto sob uma estufa, 
onde permanecera enter-
rado desde a perseguição 
cristã empreendida no 
século XIII pelos tártaros. 
A imagem foi translada-
da triunfalmente à igreja 
mais próxima, aquela de 
São Nicolau e depois à 
Catedral da Anunciação, 
onde tornou-se famoso 
por milagrosas curas de 
pessoas cegas.
Em 1679, foi construído 
um templo em honra ao 
ícone em Kazán, mas aí 
foi instalada uma cópia do 
ícone, porque a verdadeira 
imagem foi conservada 
em Moscou desde a vitória 
russa sobre a Polônia. Em 
1821 a imagem original 
foi levada para São Peter-
sburgo, onde foi instala-
da na nova Catedral de 
Kazán. Conhecida como 

“A Libertadora e Protetora 
da Santa Mãe a Rússia”, a 
imagem foi utilizada em 
todas as crises nacionais, 
incluindo a invasão de 
Napoleão, quando a vitó-
ria russa foi diretamente 
atribuída pelo povo à 
Nossa Senhora de Kazán. 
Quando os comunistas to-
maram a Rússia em 1917, 
quase imediatamente se 
concentraram no ícone de 
Kazán, como expressão da 
“alma” do povo russo. A 
catedral de Nossa Senhora 
do Kazán em Petrogra-
do, logo Leningrado, foi 
convertida em um museu 
ateu e no centro oficial 
do ateísmo militante no 
mundo.
Em 1918, o Ícone foi 
tomado pelo governo 
bolchevique e enviado a 
Moscou. Aí desapareceu 

para reaparecer, depois da 
Primeira guerra mundial, 
na Polônia, durante um 
leilão. Um magnata inglês 
o comprou, mas depois 
de sua morte teve que 
ser vendido para pagar 
impostos estatais. Em 
1970 foi posto à venda de 
novo num leilão quando o 
“Blue Army of Our Lady”, 
“Exército Azul de Nossa 
Senhora”, uma organiza-
ção católica americana, 
adquiriu-o e levou à 
Fátima, Portugal, com um 
nobre propósito, ou seja, 
ao se cumprir a conversão 
da Rússia, anunciada por 
Nossa Senhora aos três 
pastorzinhos, a imagem 
seria devolvida a esse 
país.
O Blue Army construiu 
uma pequena capela em 
Fátima, onde se conser-
vou o ícone até 1993, ano 
em que foi entregue ao 
Papa São João Paulo II, e 
transferido aos aposentos 
papais. Infelizmente o 
Papa não conseguiu levar 
a imagem à Rússia porque 
a sua viagem foi sempre 
vetada pelos ortodoxos 
russos. Já em fim de 
vida, o Papa mandou um 
padre levar a imagem às 
escondidas aos ortodoxos 
russos.
Nossa Senhora de Kazán, 
festejada no dia 04 de 
novembro, é a padroeira 
de milhares, ou até mes-
mo de milhões de lares 
russos.
Nossa Senhora de Kazán! 
Rogai por nós!

Fundada há 56 anos por um grupo de cafeicultores e comerciantes 
entre eles Ary Gurjão Silveira e Constantino Leman
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no plural
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ginária da
Argentina

Reunião
descrita na
obra ma-
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Deutério
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nalista

Sudoeste
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Arma de
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"Os Lusía-
das", de
Camões
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(gíria)

Perito (no
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(símbolo)

Rio que
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Confusão

Recurso 
para visua-
lizar fotos
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Retiradas (as células
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do alfabeto
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Título
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A histó ria da Vernazza Shoes começ a inspirada na 
Itá lia, suas belezas, cultura e claro uma bela massa! 
A Itá lia está  no sangue, nas lembranç as, nas histó rias de 
famí lia e com isso a origem do nome Vernazza. Situada 
no noroeste da Itá lia, Vernazza é  uma das mais amadas 
e fotografadas aldeias do trecho de costa rochosa 
conhecido como Cinque Terre, na Ligú ria.
Nascida em uma famí lia predominantemente feminina, 
os assuntos sobre moda e principalmente sapatos foram 
uma constante. 
Até  consigo me lembrar do meu primeiro salto, 
tentando me equilibrar !
Com o passar dos anos a paixã o pelos sapatos só  foi 
aumentando, e consequentemente muitas compras 
també m! Afinal sempre precisamos de um novo par de 
sapatos, seja para uma festa, para combinar com aquela 
roupa nova, o dia a dia, aquela momento que queremos 
tornar inesquecível enfim.
Assim dia 25/11 faremos 1 ano de loja em Piraju !!!!!

      @vernazzashoes

rRua  Oscar Petersen 9
   Piraju
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 Leia a h i s tór ia de C h r i s t ia n Ca rdoso contata por ele mes mo com mu ita emoção e 
a g radec i mentos aos que o apoia ra m (não fora m poucos) pa ra a rea l i z ação de seu son ho 
de t ra ba l ha r nu m t ra n sat lâ nt ico eu ropeu . Na s próx i ma s pá g i na s.  É de c hora r pessoa l .

Da vila Jurumirim para o mundo

Christian  chega ao navio após 
os dias de quarentena

Aqui a chegada à França . Na primeira 
foto com a família em Piraju na despedida
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Esse é o Christian 
Cardoso, jovem 
Pirajuense, 27 anos, 
SOLTEIRO, piscia-
no, bonitão e cheio 
de graça! 
Não é para me ga-
bar mas nessa se-
mana me peguei 
com o pensamen-
to “cara, sou um 
vencedor” . 
Porque como 
que pode al-
guém como 
eu, ir trabalhar 
numa compa-
nhia de navios 
cruzeiros in-
ternacional? A 
MSC Crociere? 
Pois eu vou te 
contar como é 
que pode! Tudo 
começou antes 
de eu nascer, 
num bailão das 
antigas, quando 
meu avô Sebas-
tião H. da Silva, 
conheceu minha 
avó Mary R. Car-
doso! Ele viúvo 
e ela.. adivinha!? 
Também, só que 
ela tinha filhos, 
mas o amor encon-
trou aqueles dois 
e os entrelaçou 
de uma forma tão 
maravilhosa, que 
mesmo em meio a 
tanta dificuldades, 
eles juntos,  cria-
ram todos os seus 
filhos. Muita roça, 
muito sol, uma vida 
sofrida, mas sem 
desistência, luta 
diária.
Dentre os filhos e 
filhas tinha uma 
em especial, minha 
mãe Elisângela R. 
Cardoso. Uma jóia 
rara que também 
passou por muitas 
dificuldades, tama-
nhas eram elas, que 
nem pode me criar. 
Mas quem estava 
lá!? Meus avós é 
claro! E estou aqui 
desde os 3 anos de 
idade! Educado à 
sombra da espada 
de São Jorge, se é 
que vocês me en-
tendem! 
Mas se tomei umas 
varadas foi só para 
me fazer bem, não 
que ajude a cres-
cer, mas eu era um 
bom arteiro, nos-
sa aprontei muito! 
Tanto é que me 
chamam de terrí-
vel, que não pres-
tava, que não ia dar 
em nada, que era só 

mais um...
Mas  falando de 
educação, essa sim 
a Educação trans-
formou a minha 
vida! 
Dona Fátima, ex 
diretora da saudosa 
escola Yolanda Ma-
rinho Lessa, que o 

diga junto das 
professoras: Joa-
ninha, Chris Che-
quer, Silvia Cabral, 
Elisângela, Camila, 
Ney e tantas outros 
que tiveram a pe-
nosa tarefa de me 
ensinar nos primei-
ros anos. 
Ou ainda se faltar 
informações deta-
lhadas, fale com o 
pessoal da escola 
Ataliba Leonel, Ni-
céia, Carbia, Marli, 
João, Mariângela 
e companhia, bem 
eles sabem que ti-
nha um livro negro 
para anotar as ocor-
rências dos alunos e 
um outro do mesmo 
só que unicamente 
para as ocorrências 
do Christian! 
Que exagero! Eu 
era bonzinho, até 
fui Guardinha, já 
cobrei muita zona 
azul! Acho que fi-
quei 3 anos ali, não 
consigo entender 
porque eu não dava 
certo em outros 
trabalhos? 
Eu sei que tô pin-
tando uma visão 
ruim a meu res-
peito, penso ser 
resquícios das men-
tiras que já foram 
retiradas da minha 
cabeça. Graças a 
Deus e falando 

nele, como falar de 
mim sem mencio-
nar essa transfor-
mação! 
Igreja Presbiteriana 
Independente de 
Piraju, só ali que 
tive salvação, tam-
bém depois de ficar 
re-

petindo 
na catequese, e não 
querer mais saber 
dessas coisas de 
Deus e ficar peram-
bulando sem rumo, 
feliz foi o dia que 
invejei meu primo 
sendo convidado 
pra ir à tal igreja 
Presbiteriana, par-
ticipar do Brilha 
Jesus! 
O Lucas filho da 
Silvia e o Giovanne 
filho do Absaí, fo-
ram chamar o Juni-
nho “ ou vamos na 
igreja conois”. Mas 
eu fiquei com tan-
to ciúme, “ pois se 
ele vai eu também 
vou!” 
Mal sabia eu do 
amor que eu iria 
sentir dali alguns 
minutos. 
Quando entrei pela 
porta do salão so-
cial, eu via aquele 
monte de gente, 
adultos e crianças, 
dançando e cantan-
do, se divertindo. 
Eu fui abraçado, re-
cepcionado com um 
carinho que ainda 
não tinha sentido. 
 Que amor imenso 
naquele local, as 
pessoas! No meio 
de tanta tristeza e 
revolta, do meu co-
ração, estava agora 
brotando uma luz, 
gente do céu eu es-

tou pulando muita 
parte mas é porque 
quero falar logo do 
dia que Luiz Paulo e 
Mônica, me pergun-
taram se eu queria 
aceitar a Jesus! 
E sim, foi a melhor 
escolha 

que fiz! Com as 
melhores pesso-
as! Entrei naquele 
universo de cabeça 
e alma, feridento, 
bagunceiro, cheio 
de raiva. Eu sei que 
parece sem contex-
to, mas a infância 
foi difícil! Sem pai 
nem mãe, só o mu-
lecão criado com 
avó, o Cavalão das 
armas... Voltar nes-
sas frases que ouvia 
dói.
 Mas essa dor foi 
sendo curada con-
forme eu ia me en-
volvendo com Cris-
to, com Deus, com a 
Vida! Quantas apre-
sentações de dança, 
quanta alegria nos 
acampamentos, tan-
ta gente boa, unida 
no propósito de vi-
ver o evangelho de 
conhecer a Cristo e 
fazê-lo conhecido! 
Virei missionário e 
comecei a viajar fa-
zendo as missões e 
conhecendo muita 
gente, brasileiros, 
estrangeiros, e eu 
amava e amo tudo 
isso e é exatamente 
numa dessas mis-
sões que meu inglês 
começou! 
 Fui para Minas Ge-
rais fazer um trei-
namento missioná-
rio e após, fomos 
direcionados a ir 

para Israel! E como 
que eu ia se era po-
bre? Deus proverá! 
Em Matheus capítu-
lo 10 há um trecho 
que fala que Deus 
cuida dos pássaros: 
“eles não traba-

lham, mas comem o 
pão, não se vestem 
mas não passam 
frio”, se cuida deles 
imagina de mim!? 
 Na época, 2013, eu 
precisava de 6 mil 
reais! E faltavam 
duas semanas para 
irmos a viagem, vo-
cês acreditam que 
uma irmã recebeu 
uma herança de 60 
mil e dizimou os 
6 mil, que me fora 
ofertado pra essa 
missão!? Pois é nem 
eu! Mas foi exata-
mente assim, que 
fui parar em Israel! 
 Trabalhamos em 
escolas, creches, 
igrejas, passeamos, 
foi uma viagem 
inesquecível! 
Principalmente a 
parte do hospital! 
Cheguei na sala 
dos enfermos, e vi 
um homem deitado 
cheio de aparelho 
e quis orar por ele. 
Mas eu não falava 
inglês, nem árabe, 
nem hebraico, en-
fim eu orei ali mais 
ou menos e depois 
fui eu mesmo orar 
por mim. “Senhor, 
me dá sabedoria 
para aprender falar 
inglês”.  
Foi uma oração 
atendida muito 
rapidamente. Eu já 
era comunicativo 
e vivia viajando, 

conhecendo pesso-
as e lugares,  e os 
GRINGOS estavam 
ali também! 
 Eu passei tanta 
vergonha e enchi 
tanto a tanta gente 
tentando falar em 
inglês e errando o 
tentando de novo, 
que fui aprendendo, 
eles me corrigiram 
muitas vezes! E 
depois de muitos 
anos, muita gente, 
muita tentativa, 
erro e acerto, sem 
fazer escola parti-
cular, hoje posso 
dizer que sou fluen-
te! 
 Depois nas missões 
entrei na faculdade 
de Letras ali em 
Jacarezinho, no 
Paraná! 
E eu agradeço 
imensamente a 
cada Pirajuense, 
cada logista, cada 
pessoa que  com-
prou meus briga-
deiros, que foram 
a forma que achei 

pra pagar o ônibus, 
da faculdade. 
Ué mas você não 
trabalhava no es-
critório de conta-
bilidade da Rita!? 
Sim! Mas eu enfiei 
na cabeça que o 
brigadeiro era mais 
rentável e foi até 
que eu entrei em 
depressão. 
 Minha mãe foi pre-
sa, eu não contei ali 
atrás mas há muito 
tempo atrás ela se 
envolveu com trá-
fico de drogas, e as 
consequências fo-
ram chegando. Me 
dói lembrar que ela 
ainda está lá e não 
pode estar junto co-
migo, aqui fora, pra 
me dar um abraço 
de despedida. Vol-
tando a depressão 
bateu forte nos 3 
últimos anos da 
faculdade e se não 
fosse Deus colocan-
do pessoas maravi-
lhosas ao meu lado, 
penso “o que seria 
de mim”. Tive pro-
fessores me ajudan-
do, amigos, desco-
nhecidos, vizinhos, 
tanta gente me 
incentivando, que 
consegui vencer! E 
em 2019 me graduei 
ovacionado, aplau-
dido, com muita 
gritaria e assovios, 
em Festa! Me tornei 
Professor!

Da Jurumirim para o mundo (1ª PARTE)
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 Paralelamente eu abria 
mão de um curso, na 
mesma data. Voltando 
um pouquinho, ali no 
meio da depressão indo 
pro final dela, apare-
ceu uma oportunidade 
de emprego na tela 
do meu computador “ 
venha trabalhar 
em navio de 
cruzeiro!” 
 Fiz a inscrição e 
fiquei aguardan-
do um retorno, 
passaram-se 
semanas e nada, 
eu já tinha de-
sistido e estava 
trabalhando no 
escritório Único, 
quando recebi um 
e-mail “ Mr. Chris-
tian, segunda feira 
será sua entrevista, 
esteja online no 
Skype as 11h30 da 
manhã” ! 
Gente eu endoideci! 
Ansiedade subiu 
num grau que eu ia 
explodir! Trabalhei 
tenso aquele dia, 
mas o Stiven estava 
lá me dizendo pra ter 
calma, fui pra casa 
no horário de almoço 
coloquei uma camisa 
social, sentei na frente 
do celular e esperei a 
chamada! Já gritei: nin-
guém vem nesse quar-
to que eu vou fazer um 
negócio importante! 
 tocou telefone em cha-
mada de vídeo e fize-
mos a entrevista. 
E no final dela a per-
gunta/resposta: “Chris-
tian, você foi aprovado 
pode estar em São Pau-
lo para a segunda fase, 
nesta quarta feira!?” Eu 
não sei como mas vou 
estar, disse que sim e 
encerrou a chamada! 
Ja saí todo feliz e em 
estado de choque, por-
que havia acabado de 
ser registrado no escri-
tório e também não ti-
nha dinheiro pra viajar 
o que eu vou fazer!?? 
Voltei correndo pro 
centro avisei a firma 
que precisava ir pra São 
Paulo imediatamente 
e eles prontamente me 
liberaram! 
Fui na casa da minha 
tia Neusa costureira ali 
perto do mercado São 
Judas expliquei pra ela 
ela me deu dinheiro da 
passagem de ida, subi 
acelerado pra barbearia 
4 geração do Macal: “ 
Velho,corta meu cabelo 
que eu preciso ir pra 
São Paulo hoje!” 
Recebi uma ligação 
fui demitido, cheguei 
em casa arrumei umas 
roupas, banhei, avisei a 
vó, peguei uma carona 
e brotei em São Paulo. 
Liguei pro meu primo 
Murilo, pedindo um 
terno ele já arrumou 
atravessei a selva de 
pedra e concreto, che-
guei na casa dele e fui 
dormir na casa da Tia 
Yonne, uffaa, respirei. 
Ela passou as roupas e 
eu dormi. Quarta feira 

5 da manhã estava eu 
de pé no meio do me-
trô, na lotação mesmo, 
fui até avenida Paulista 
onde era a segunda 
entrevista. 
Me perdi! óbvio! Mas 
me encontrei e cheguei 
a tempo! 

-bom dia, 
vim fazer a prova para 
trabalhar em navios! 
- a sim o senhor pode 
subir! 
 Peguei elevador que 
nunca mais parava 
de subir e cheguei na 
porta certa. Outros 
estavam ali pelo mes-
mo motivo, todo tenso, 
adentramos numa sala 
e começou o teste de 
inglês! Mais de uma 
hora e saí de lá com 
a feliz notícia de que 
tinha sido aprovado! A 
próxima faze seria no 
outro dia! 
A gola da minha ca-
misa estava preta de 
poluição, tia Yonne 
lavou e passou, deixou 
no jeito pro outro dia, 
me abraçou e lá fui eu 
mais uma vez, agora 
acertei de primeira o 
local! Subi  o elevador 
sem fim, cheguei na 
sala de provas e fomos 
chamados um por um, 
para outra entrevista. 
- Ah você é o Christian 
né, eu já te entrevistei 
em inglês, agora vamos 
ver seu espanhol! 
Fizemos a conversação 
e ele disse que eu era 
intermediário, que ha-
via encerrado e que eu 
podia aguardar lá fora! 
Um bom tempo se pas-
sou e ele saiu pra me 
dizer que eu havia sido 
aprovado! 
Super profissional eu 
abracei o cara, não me 
contive, e ele falou o 
cargo que eu iria, Floor 
Runner. Que é o as-
sistente da camareira, 
ela arruma a cama e 
eu carrego as toalhas, 
materiais de limpeza... 
Mas ainda tinha uma 

terceira entrevista, 
agora com a gerente de 
RH do navio.
Ligou lá da Itália e de-
pois de várias pergun-
tas, me questionou se 
eu sabia lavar as mãos! 
Pois eu sabia! Já 

que 
tinha visto alguma re-
portagem sobre isso! 
Gente, eu fui aprovado, 
desci o elevador infini-
to segurando o rojão! 
Vi um MC Donald’s 
e entrei pra comer o 
lanche mais gostoso 
que tivesse, mas eu só 
conseguia chorar! Foi 
tão maravilhoso, liguei 
pra família, pros ami-
gos, fiquei lá um tem-
pão, recebi conselhos, 
foi muito bom, agora eu 
estava na segunda fase! 
Para trabalhar nos 
navios são necessários 
alguns cursos espe-
ciais, segurança ma-
rítima, conhecimento 
de navios, combate a 
incêndio,  sobrevivên-
cia no mar em caso de 
acidentes, e por aí vai. 
Me fala da onde que 
eu tirei o dinheiro pra 
ir em Santos fazer o 
curso!? 
Dos brigadeiros dos 
amigos, de gente de 
perto e de longe, é tan-
ta gente me apoiando! 
Não é mesmo 1,99 da 
Maritsa!? Eu sei que 
deu tudo certo, passei 
em tudo, com diplo-
ma na mão! Voltei pra 
Piraju. E o pessoal da 
companhia me disse 
que eu deveria fazer 
mais um curso, este 
mais simples de apenas 
dois dias. 
Mal sabem vocês que 
era no mesmo dia da 
colação de grau da 
faculdade! Fiquei entre 
a cruz e a espada! Mas 
uma moça me falou 
que eu precisava come-
çar e terminar as coi-
sas, encerrado ciclos! 
E assim optei por  me 
graduar! 

E foi aquela festa! Fi-
zeram até um banner 
pra mim escrito “ Das 
bimboca da jurupoca 
para o mundo!” Eu cho-
rei tanto! Fiquei muito 
feliz! 

Triste foi saber que o 
curso que era quin-
zenal, agora fora can-
celado por uma tal de 
COVID 19. 
Nossa eu fiquei mal, 
mas ainda com fé e 
esperei o 2019 todinho 
pelo curso que nunca 
chegou. O sonho estava 
naufragando. Voltei a 
ser servente de pedrei-
ro! 
Porque não tinha feito a 
inscrição pra trabalhar 
na prefeitura nem no 
estado! Mas eu fiquei 
firme lá! Já estava até 
fazendo bico por fora e 
descidido a me tornar 
pedreiro, quando abriu 
a inscrição pra traba-
lhar no estado como 
substituto em 2021, 
fiz a inscrição e nunca 
mais me chamaram. 
Até que um dia reci-
bo uma ligação! Era 
Irineu da escola  Ed-
gardo Cardoso, ali de 
Sarutaiá! Larguei o 
serviço de pedreiro na 
mesma hora! Claro que 
o patrão me apoiou! 
Mas meus braços ainda 
fortes iam fazer falta. 
Entrei de cabeça no 
mundo da educação, 
no primeiro dia fui 
chamado de Senhor 
Professor! Cara eu 
me senti o máximo! E 
como foi maravilhoso 
ir pra lá dar as melho-
res aulas de inglês que 
eu poderia dar, pra 
meus alunos e alunas!  
Eles me amavam desde 
o primeiro dia! Muito 
bom! Muito bom mes-
mo! Peguei desde o 
sexto ano até o segun-
do médio! Que aven-
tura! E isso no meio da 
pandemia! No começo 
aulas através do com-

putador e depois pre-
sencial!  
Falando de presença 
minha “motinha” já 
não estava compare-
cendo! A Titan 150 ano 

2007 estava passando 
maus bocados na estra-
da! Ela nao andava, e se 
eu precisava fazer uma 
ultrapassagem era um 
perigo só! Decidi ven-
der pra comprar uma 
maior e foi aí que deu 
ruim!
Arrumei a moto todi-
nha! Porque no meio 
da faculdade eu sofri 
um acidentezinho com 
ela, quase morri e ela 
virou um s! Luiz Mar-
co e Camila fizeram 
de tudo pra arrumar a 
motoca pra mim, par-
celaram em infinitas 
vezes! Ficou show de 
bola! Nova, impecável! 
Coloquei pra vender e 
um charlatão me pas-
sou o pé! 
Falou comigo por 3 
dias e com maestria me 
levou no bico! Junto 
com a moto, o docu-
mento e até meu capa-
cete! MeuDeus!!!! 
Fui roubado! Chamei 
a polícia fomos atrás o 
tempo passou e nunca 
mais achei a moto! Mas 
como já disse quem 
tem amigos tem tudo! 
Cresci com Gabriel, 
Giovanne, Lucas, 
Nicolau, Mister Bean 
e toda molecada aqui 
da vila! Não é que eles 
se uniram e junto com 
uma galera da internet, 
do Brasil e até de fora, 
lá da Suiça, da igreja, 
um montão de gente se 
juntaram numa va-
quinha gigantesca pra 
comprar outra moto 
pra mim!?  Pois foi! E 
assim veio a Twister! 
Eita essa andava em!  
Moto boa! 
Mas em julho, agora de 
2021, no primeiro dia 
de férias!  Eu estava 
vindo embora de Saru-

taiá pra Piraju, fui fazer 
uma curva, me perdi e 
cai dentro de uma va-
leta! Levantei normal, 
tirei a moto do buraco, 
recebi socorro, tentei 
sair com a moto, mas 
meu braço não ia! Não 
funciona como antes! 
ROMPI o ligamento do 
ombro! Aaaaaaaaa que 
coisa chata! Muita dor! 
E sofrimento, passei os 
quinze dias de férias, 
de molho, trancado 
dentro de casa. Fui no 
especialista em Avaré 
e não precisei de ci-
rurgia. Que coisa viu, é 
muito minha cara me 
machucar no primeiro 
dia de férias!
Voltei algumas sema-
nas depois pra sala de 
aula, já sem tipóia e 
me movimentando 
bem, detalhe, coloquei 
a moto pra vender! 
E mandei arrumar o 
uno 93 do meu pa-
drasto! Ele ficou lindo 
e eu me decidi! Que 
agora eu seria profes-
sor! 
Percebeu que aínda 
não falei de navios 
né ? pois é, o hiato 
foi grande! 

Mas não faz 2 meses 
que eles começaram a 
dar sinal de retorno! E 
me chamaram! Pedin-
do pra fazer um mon-
tão de exames físico 
e clínicos,  porque O 
navio estava voltando 
e eu estava na lista pra 
ser chamado! 
Mais uma vez fui para 
meus amigos e tantos 
me ajudaram, fiz um 
exame em cada clínica 
dessa cidade e de fora 
também! Todo mun-
do ajudou! Dr. Orte-
ga, Dra. Yeda, Paulo 
Hailer do Laboratório 
PH, Postinho de saúde 
da Jurumirim, postão 
central né de saúde ? 
Todo mundo me ajudou 
a fazer esses exames! A 
policlínica fez o eletro-
cardiograma! Nossa! 
Que cidade maravilho-
sa de gente que apoia a 
gente! 
Eu sou eternamente 
grato a todos vocês! 
Mencionados aqui e os 
que não também! Você 
sabe que faz parte da 
minha história até aqui 
ainda por toda minha 
vida adiante! Só que 
agora não mais por ter-
ra, mas pelos mares a 
bordo dos navios! Pois 
neste dia 6 de novem-
bro de 2021 já estava 
eu aqui embarcando ou 
embarcado dentro des-
se gigante dos mares!  
Obrigado por tudo! 
Você pode conhe-
cer mais de mim no 
meu o Instagram @
chris__cardoso. Ou 
no Facebook Christian 
Cardoso! 
Espero vocês lá! Até 
breve Piraju!

Da Jurumirim para o mundo (2ª PARTE)
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COMITÊ CONTRA COVID DIVULGA QUE PIRAJU
NÃO TERÁ FESTAS PÚBLICAS NO FIM DE ANO
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A Prefeitura Municipal 
da Estância Turística de 
Piraju não irá realizar 
eventos abertos ao 
público no Natal e no 
Réveillon. Já os eventos 
realizados pela iniciativa 
privada, em ambientes 
fechados deverão 
seguir rigorosamente 
um protocolo de 
prevenção estabelecido 
pelos organizadores 
do evento, que 
deverão se orientar 
por procedimentos 
obrigatórios 
estabelecidos pelo 
Comitê Piraju Contra 
o Covid, normatizados 
através de um decreto 
as ser editado pelo 
municipalidade até o dia 
30/11/2021.

Assim, com foco nisso 

e em outras resoluções 
significativas para o 
momento o Comitê 
Piraju Contra o Covid 
se reuniu na tarde da 
quinta-feira (18 /11) no 
Posto de Saúde Central 
de Piraju, conhecido 
como Postão. O objetivo 
do encontro foi debater 
e informar a população 
sobre algumas 
medidas que serão 
tomadas, ressaltando 
que a pandemia não 
acabou, mas estamos 
vivendo um momento 
de controle, com a 
diminuição do número 
de contágio e do número 
de casos considerados 
graves da doença. 
Porém, a população em 
geral deve ser alertada 
e conscientizada de que 
cuidados e medidas de 

prevenção ainda devem 
ser observados para 
evitar uma nova onda de 
contágio pelo Covid-19.
A equipe do Comitê 
destaca que o 
atendimento continua 
sendo realizado nas 
Unidades ESF com 
a realização do teste 
antígeno dentro do 
prazo estabelecido 
e a orientação e 
acompanhamento dos 
casos considerados 
“suspeitos” com o 
isolamento domiciliar.

RESPEITO 
PELA VIDA
Também continua 
sendo adotado o uso de 
máscara, higienização 
e dentro do possível 
um distanciamento 
social para evitar 

aglomerações. A 
campanha “Respeito 
pela Vida”, com 
o objetivo de 
conscientizar a 
população em geral 
sobre os cuidados a 
serem adotados em 
relação  a pandemia por 
ocasião das festas de 
final de ano, será um 
importante instrumento 
no combate à doença no 
município.

VACINAÇÃO 
ATÉ DE PORTA 
EM PORTA
A vacinação continua 
sendo a melhor arma 
contra o Covid-19. 
O Departamento 
Municipal de Saúde, 
através da Estratégia 
Saúde da Família, 
continuará realizando a 

vacinação diariamente 
nas unidades de saúde 
e fará uma busca ativa 
para identificar e 
incentivar as pessoas 
que ainda não tomaram 
a segunda dose da 
vacina a completar o 
seu esquema vacinal. 
No setor Público, serão 
tomadas medidas 
para que seja feito 
um levantamento 
e identificação de 
funcionários municipais 
que ainda não 
tomaram a segunda 
dose da vacina e assim 
encaminhá-los para 
que completem o ciclo 
vacinal.

O Comitê decidiu 
também que será 
criado o selo “Respeito 
Pela Vida” que será 

fornecido para os 
estabelecimentos que 
tiverem cem por cento 
de seus funcionários 
e colaboradores com 
a vacinação completa. 
Também será feita 
uma campanha junto 
a empresas comerciais 
e industriais para que 
as mesmas incentivem 
seus funcionários 
e colaboradores a 
completarem seu 
esquema vacinal. 
Por fim, o “Comitê 
Piraju Contra o Covid” 
realizará uma campanha 
intitulada “Campanha 
100% Vacina”, que levará 
aos bairros a vacinação 
porta a porta para 
incentivar as pessoas 
a tomarem a vacina. 
Todos juntos contra o 
Covi-19 !
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Pert-Covid: aprovação do programa de renegociação 
de dívidas tributárias é urgente para pequenos comerciantes
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Um dos efeitos 
devastadores da 
pandemia da Co-
vid-19 foi o impac-
to econômico. Com 
o isolamento social, 
muitos comércios 
tiveram dificuldade 
de caixa, o que im-
possibilitou manter 
os impostos em dia. 
Por isso, o proje-
to de lei 130/2020 
propõe o Programa 
Especial de Regula-
rização Tributária 
decorrente da crise 
causada pela pan-
demia da Covid-19 
(Pert-Covid).

O texto, aprovado 
pela Comissão de 
Desenvolvimento 
Econômico da Câ-
mara dos Deputa-
dos, permite que 
empresas de micro 
e pequeno porte 
possam parcelar 
débitos tributários 
com o Simples Na-
cional. Os valores 
mínimos das par-
celas serão de R$ 
100 e, no caso de 
microempreende-
dores, R$ 50. 

O empreendedor 
Francisco Pedro 
da Silva, dono de 
uma mercearia 
localizada na região 
administrativa do 
Guará, no Distrito 
Federal, conta que 
a pandemia não 
foi tão difícil para 
ele quanto para os 
colegas donos de 

restaurantes, que 
precisaram fechar 
as portas por falta 
de clientes. No en-
tanto, um programa 
de renegociação 
de dívidas tributá-
rias é urgente num 
momento de crise 
econômica.

Modelos de 
renegociação
De acordo com o 
PLP 130/2020, as 
empresas de micro 
e pequeno porte 
que aderirem ao 
Pert-Covid poderão 
escolher uma das 
seguintes modali-
dades de parcela-
mento em até seis 
parcelas mensais 
e sucessivas, com 
redução de 100% 
dos juros de mora, 
70% das multas de 
mora, de ofício ou 
isoladas e 100% dos 
encargos legais, in-
clusive, honorários 
advocatícios; 
•Em até 120 parce-
las mensais e suces-
sivas, com redução 
de 80% dos juros 
de mora, 50% das 
multas de mora, de 
ofício ou isoladas e 
100% dos encargos 
legais, inclusive, 
honorários advoca-
tícios; 
•em até 180 parce-
las mensais e suces-
sivas, com redução 
de 60% dos juros 
de mora, 40% das 
multas de mora, de 
ofício ou isoladas e 

100% dos encargos 
legais, inclusive 
honorários advoca-
tícios. 
O especialista em 
direito público Eli-
seu Silveira afirma 
que medidas como 
o Pert-Covid são 
essenciais para que 
os empresários - 
especialmente os 
menores, que fo-
ram mais afetados 
pelo fechamento do 
comércio - possam 
retomar o cresci-
mento econômico.

Ele lembra que as 
obrigações tribu-
tárias não foram 
suspensas. 
“Nos meses em que 
os empresários 
ficaram com o seu 
comércio fecha-
do, não se gerou 
um abatimento no 
valor dos impostos, 
ou uma diminui-
ção; [mas] apenas 
a prorrogação do 
prazo de pagamen-
to. Então é de suma 
importância a apro-
vação de política 
de renegociação de 
dívidas tributárias, 
porque são esses 
empresários que ga-
rantem até 70% dos 
empregos do país; 
os micro e pequenos 
empresários”.

O economista 
William Baghdas-
sarian concorda 
que, em um contex-
to de calamidade 

pública, as empre-
sas de micro e pe-
queno porte e os 
microempreende-
dores individuais, 
que foram bastante 
fragilizados, podem 
ser beneficiados 
por programas de 
renegociação de dí-
vidas tributárias.

“Em um contexto de 
pós-pandemia, de 
elevado desempre-
go, de baixo cresci-
mento econômico, 
eles [programas 
de renegociação] 
podem ajudar no 
processo de retoma-
da [da economia] 
e acabam liberan-
do essas empre-
sas para poderem 
voltar a produzir, 
liberando um pouco 
de fluxo de caixa”, 
afirma. 

Eliseu Silveira ex-
plica que, pelo mo-
delo do Pert-Covid, 
não há nenhuma 

oneração aos cofres 
públicos; pelo con-
trário: “na verdade 
os cofres públicos 
já não tem esse 
dinheiro, porque 
só vai poder aderir 
ao parcelamento 
quem estiver em 
atraso. Em razão 
desse motivo, os 
cofres públicos vão 
se encher com os 
parcelamentos”. 

RELP
Além do PLP 
130/2020, também 
tramita no Con-
gresso Nacional 
o projeto de lei 
46/2021, que ins-
titui o Programa 
de Renegociação 
em Longo Prazo de 
débitos para com 
a Fazenda Nacio-
nal ou devidos no 
âmbito do Simples 
Nacional (RELP). 
O texto já foi apro-
vado no Senado e 
aguarda despacho 

para ser avaliado 
pela Câmara dos 
Deputados.

A proposta per-
mite que micro e 
pequenas empresas 
e microempreende-
dores individuais, 
optantes do Simples 
Nacional, paguem 
suas dívidas com 
a União em até 15 
anos (180 parcelas). 
Podem aderir, in-
clusive, empresas 
em recuperação 
judicial.

Apenas as contri-
buições previden-
ciárias não poderão 
ser divididas em 
180 parcelas, por-
que a Constituição 
Federal proíbe o 
parcelamento delas 
em prazo maior que 
60 vezes.

Fonte: Brasil 61
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Show de skate
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Timburi recebeu mais 
uma etapa do Skate 
Downhill (praticado em 
ladeiras), o evento teve 
início no sábado dia 12 e 
terminou no feriado da 
Proclamação da Repu-
blica, na segunda-feira 
(15), na Rodovia Vici-
nal José Athur dos Reis 
Filho (descida de acesso 
ao Camping Redondo). 
A primeira vez que os 
skatistas estiveram no 
município foi em 2016, 
há cinco anos vários 
adeptos do esporte de 
diversas localidades, 
inclusive de fora do país 
estiveram descendo a 

pista com 12 curvas e 
desfrutando das belezas 
da natureza no Camping 
Municipal. 
“Este lugar é lindo e 
possui uma das melho-
res pistas do país, só 
não conseguimos fazer 
uma competição fede-
rada, porque Timburi 
não tem hospital e para 
esta modalidade de alta 
velocidade, é preciso 
uma Unidade mais avan-
çada no atendimento da 
saúde. Porém, os skatis-
tas gostam de vir pra cá, 
para curtir a natureza 
e o acolhimento dos 
moradores. Desligar da 

movimentação dos gran-
des centros urbanos e 
experimentar o ar puro, 
ver o cenário de vegeta-
ção, ouvir os cantos dos 
pássaros, descer a ladei-
ra desta estrada e claro 
se banhar neste Rio. 
Isso que faz os skatis-
tas se apaixonarem por 
este local”, comentou o 
organizador do evento 
Marcolinho da equipe 
Gás Inflamável. 
De acordo com a orga-
nização estiveram no 
Camping cerca de 100 
skatistas dos estados de 
São Paulo, Paraná, Rio 
de Janeiro, Rio Grande 

do Sul, Ceara e Santa 
Catarina. Boa parte este-
ve acampando no Cam-
ping, pousada e casas de 
Timburi, além de hotéis 
no município de Piraju. 
A prefeitura ofereceu a 
estrutura para o evento, 
como: equipe da saúde 
(médicos e enfermei-
ros), caminhão para 
transportar os skatistas 
e som ambiente. “Este 
evento traz benefícios 
para nossa cidade, além 
de divulgar o município, 
os participantes movi-
mentam a economia, 
comprando produtos no 
comércio local, alugan-

do casas, ou seja, gera 
emprego e renda para os 
estabelecimentos co-
merciais e prestadores 
de serviço”, comentou o 
vice-prefeito Anderson 
Solé. 
O prefeito Silvio Polo 
esteve acompanhan-
do as movimentações 
dos skatistas e turistas 
no Camping durante a 
programação do evento 
e também ressaltou a 
importância do mesmo 
para a localidade. “Tim-
buri é um município 
de interesse turístico e 
sabemos que está mo-
dalidade esportiva atrai 

muitas pessoas de di-
versos lugares do país. 
Cabe ao poder público 
apoiar e oferecer toda a 
estrutura adequada para 
receber bem os visitan-
tes, para que possam ter 
uma ótima experiência 
e propagar nossa cidade 
com os seus grupos de 
amigos. Desde 2016 até 
agora, vemos o quanto 
este esporte cresceu. Fi-
nalizo agradecendo cada 
participante e reafirmo 
que o município esta 
sempre de portas aber-
tas para os skatistas”, 
conclui. 
Fonte: COMUNIC 
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Enoch Arden
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Um momento maravilhoso para quase 200 pessoas que compareceram ao Centro de Convenções Richardson Louzada às 21h00 do dia 13 de novembro foi 
o poema escrito pelo britânico Alfred Tennyson, “Enoch Arden”  que teve sua pré-estreia em Piraju com a presença do diretor Márcio Aurélio, pirajuense 
que tem seu talento e trabalho reconhecido no Brasil e no exterior. A peça  trata de um melodrama para narrador e piano solo, composto por Richard 
Strauss em 1897, um ano depois de sua mais célebre partitura orquestral, o poema sinfônico “Assim Falava Zaratustra”, baseado em Nietzsche. E aqui foi 
apresentada no piano da artista plástica pirajuense, já falecida, Diva do Val Golfieri e muito bem conservado  pelo Departamento de Cultura da cidade. 
O poema que emocionou o público conta o triângulo amoroso entre o marinheiro Enoch Arden, sua mulher, Annie, e Philip Ray, um amigo de infância, 
com o qual ela se casa ao crer que o marido morreu em uma longa viagem. A história questiona o amor incondicional, a inevitabilidade do destino e a 
capacidade humana de mudança e de altruísmo. Valeu Márcio Aurélio e equipe, a quem agradecemos a generosidade por tão sensível e emocionante 
apresentação. Um texto que nos faz refletir sobre caráter e situações inegociáveis.  Encenação: Marcio Aurelio ,Cenários, figurinos e iluminação: Marcio 
Aurelio , Ator-narrador: Paulo Marcello Pianista: Fernando Esteves ,Preparação Corporal: Luciana Hoppe , Direção de Produção: Paulo Marcello Paulo 
Marcello          As fotos desta página são de Thiago Mucha
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PIRAJU CONFIRMA: NÃO HAVERÁ 
CARNAVAL DE RUA EM 2022

O prefeito da Estância 
Turística de Piraju, José 
Maria Costa assinará um 
decreto nos próximos 
dias cancelando o Carna-
val de Rua de Piraju, para 
o ano de 2022. 
A ideia proposta pelo 
Comitê Piraju Contra 
o Covid, na reunião da 
quinta- feira (18) contou 
com o apoio do prefeito 
Zé Maria, e ganhou força 
nos últimos dias com o 
aumento repentino dos 
casos na Estância de Pi-
raju. A cidade que passou 
quase uma semana sem 
nenhum caso confirma-
do, voltou a ver os núme-
ros subirem logo após o 
feriado de Finados.

Outra ação importante 
tomada pela adminis-
tração municipal, diz 
respeito a um ofício aos 
consórcios de municí-
pios UMMES E AM-
VAPA solicitando que 
seja estabelecido entre 
todos os municípios que 
compõem as associações 
que não realizem eventos 
carnavalescos, visando 

uniformizar as ações de 
prevenção em todos os 
municípios da região.  
Piraju teve 85 óbitos 
pela doença, além de 
pirajuenses que falece-
ram em decorrência da 
COVID 19 e moravam 
fora da cidade.

A informação foi passada 
pelo diretor administra-
tivo Paulo Sara, em uma 
entrevista esta semana 
na sede da Prefeitura, 
logo depois que o pre-
feito tomou a decisão. 
O Bloco “Os Campia/ 
Piraju Folia” também 
cancelou o tradicional 
carnaval do bloco por 
acreditarem que ainda 
estamos na pandemia e 

não há segurança para 
aglomerações, embora 
muitos eventos estejam 
liberados. 
O prefeito José Maria  e 
Paulo Sara reforçaram 
a necessidade de serem 
mantidos os protocolos 
de não fazer aglomera-
ções, distanciamento, 
máscaras e álcool gel.
Enquanto isso Piraju 
anunciou que a dose de 
reforço da vacina está 
liberada para todos a 
partir dos 18 anos e os 
que tomaram marcas 
que exigiam um inter-
valo de 6 meses para a 
dose de reforço poderão 
se vacinar com apenas 5 
meses de intervalo, caso 
da AstraZeneca e Pfizer.
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Deputado estadual Edson Giriboni 
recebe prefeito e vereadores de Timburi

No decorrer desta 
semana, o prefeito 
Silvio Polo, os ve-
readores Serginho, 
Marcelo e Rosân-
gela (Preta), além 
do diretor da Câ-
mara – Paulo César 
Minozzi estiveram 
participando de uma 
reunião com o depu-
tado estadual do PV 
– Edson Giriboni, na 
Assembleia Legisla-
tiva do estado de São 
Paulo. Em conversa 
com o parlamentar, 
a comitiva de políti-
cos de Timburi rei-
vindicaram recursos 
para compra de uma 
ambulância, para 
ajudar no transporte 
de pacientes e até 
mesmo um carro 
para Casa da Agri-
cultura. 
“É com alegria que 
recebo o prefeito Sil-
vio, vereadores e o 

ex-prefeito Paulinho. 
Tenho muito apreço 
e carinho pela popu-
lação timburiense, 
já destinei recur-
sos com deputado 
e quando ocupei o 
cargo de secretário 
estadual de Recur-
sos Hídricos fizemos 
alguns convênios 
para contemplar o 
município. Quero 
afirmar que estarei 
analisando os pedi-
dos que foram proto-
colados aqui no meu 
gabinete e encami-
nhando as verbas 
que forem necessá-
rias para adminis-
tração”, enfatiza o 
deputado Giriboni.
Silvinho e os vere-
adores Serginho, 
Marcelo e Rosangela 
agradeceram Giri-
boni pela intenção 
de auxiliar com 
verbas a municipa-

lidade. “Apresenta-
mos alguns pedidos 
que são importantes 
para saúde, como 
aquisição de ambu-
lância, pois todos os 
dias nossos veículos 
viajam para os hos-
pitais de referência 
da região. Veículos 
novos geram mais 
segurança, eficiên-
cia e conforto aos 
pacientes. Ainda 
precisamos de um 
carro ou camionete 
para Casa da Agri-
cultura, justificamos 
ao deputado que tal 
pleito é relevante, 
porque possuímos 
uma grande área 
rural e o veículo 
será utilizado para 
locomoção da nossa 
equipe técnica nas 
propriedades”, frisa 
o prefeito de Timbu-
ri. 
Fonte: COMUNIC

Prefeito Silvinho e vereadores solicitam 
verbas ao deputado estadual Jorge Caruso
Na busca do de-
senvolvimento de 
Timburi, o prefeito 
Silvio Polo, com os 
vereadores Sergi-
nho, Marcelo e a 
presidente da Câ-
mara - Rosângela 
(Preta) estiveram 
em São Paulo, na 
terça-feira (16), 
em que tiveram a 
oportunidade de 
participar de uma 
reunião com o de-
putado estadual do 
PMDB, Jorge Caru-
so, na Assembleia 
Legislativa. O dire-
tor da Câmara de 
Timburi, Paulinho 
Minozzi também 
esteve presente. 
Ao deputado Ca-
ruso, vereadores 

e Silvinho solici-
taram verbas de 
R$ 200 mil para 
custeio na área da 
saúde e R$ 300 mil 
para infraestrutu-
ra urbana. “Quero 
agradecer os vere-
adores de Timburi 
pelo empenho em 
busca de verbas 
para nosso muni-
cípio. Aproveito a 
oportunidade, para 
agradecer o depu-
tado estadual Jorge 
Caruso pela recep-
ção na Assembleia 
Legislativa e ele se 
comprometeu em 
nos ajudar”, afir-
mou o prefeito.
Estas verbas se-
gundo Silvinho são 
para auxiliar nas 

despesas da saúde, 
como a compra 
de medicamentos, 
equipamentos e 
outras melhorias 
no atendimento aos 
cidadãos. Já para 
infraestrutura, são 
para obras de re-
capes, galerias e 
outras benfeitorias 
nas repartições 
públicas. “A união 
entre Legislativo 
e Executivo é fun-
damental para que 
possamos avançar 
e melhorar ainda 
mais nossa cidade”, 
finaliza a presiden-
te da Câmara, Ro-
sângela (Preta).

Fonte: COMUNIC 
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Essa foto da Folha de Piraju de alguns anos passados nos traz a paisagem do rio Paranapanema, na represa da cidade de Piraju 
refl etindo o verde da nossa paisagem. Hoje mais colorida também por fl ores plantadas pelo grupo de Else Degelo

12Folha de Piraju 13 a 20  de novembro  de 2021• vários
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Vamos combater a 
surdez, mas não só em 
novembro 

Novembro é um mês 
com importantes datas 
relacionadas ao cuidado 
da saúde. Hoje vou falar 
sobre o Dia Nacional de 
Prevenção e Combate à 
Surdez. Embora a data 
mesmo tenha passado 
(10 de novembro), não 
há dia certo para com-
batermos a falta de in-
formação e educarmos 
a população brasileira 
sobre saúde auditiva.  
Segundo a Organiza-
ção Mundial da Saúde 
(OMS), estima-se que 
um quarto da população 
global, ou seja, o equi-
valente a cerca de 2,5 
bilhões de pessoas, terá 
algum grau de perda 
auditiva até 2050. Um 
quadro alarmante para 
um período de menos 
de 30 anos. Por que será 
que existe essa previ-
são?  
A surdez pode ter 
diferentes graus, tipos, 
ser congênita ou adqui-
rida e afetar pessoas 
de qualquer idade sob 
variadas formas. Seus 
prejuízos são diversos 
e, comumente, provoca 
alterações na comunica-
ção com grande impacto 
na saúde e qualidade de 
vida, desenvolvimento 
acadêmico e relações de 
trabalho. Estudos indi-
cam, ainda, que a perda 
auditiva está incluída 
entre as condições mais 
associadas à depressão.  
Porém, a OMS destaca 
também que em cerca 
de 60% dos casos, a per-
da auditiva pode ser evi-
tada quando se trabalha 
com prevenção e trata-
mento. Medidas básicas 
como vacinação contra 
rubéola e meningite, 
melhoria dos cuidados 
maternos e neonatais e 
tratamento precoce da 
otite média ajudariam 
na redução deste dado. 
Além desses fatores 

relacionados à rotina 
médica, vale considerar 
que há outros compli-
cadores advindos da 
vida moderna, os quais 
também podem ser ge-
renciados com simples 
medidas de prevenção, 
como utilizar fone de 
ouvido de forma se-
gura, evitar exposição 
sem proteção auricular 
a sons muito altos ou 
ruído intenso e, sempre, 
manter hábitos saudá-
veis.  
O bom é que temos o 
avanço da medicina do 
nosso lado. Além dos 
aparelhos auditivos, 
para casos extremos de 
perda auditiva neuros-
sensorial severa ou pro-
funda, que não tiveram 
respostas satisfatórias 
com o uso de próteses 
auditivas convencionais 
existe a alternativa do 
implante coclear – um 
tipo de tratamento que 
infelizmente alcança 
menos de 5% do total 
de pacientes que pode-
riam ser usuários dessa 
tecnologia, muitas vezes 
por questões de desco-
nhecimento ou por falta 
de acesso.  
Não podemos desistir 
jamais. É importante 
continuarmos cons-
cientizando as pessoas 
sobre a importância dos 
cuidados com a saúde 
auditiva. Lembrando 
que quanto antes a per-
da auditiva for detec-
tada, mais efetivo será 
o tratamento e melhor 
será a qualidade de vida 
do paciente, sem tantos 
prejuízos na comunica-
ção, nos relacionamen-
tos e no seu dia a dia.  

Renato Prescinotto é 
otorrinolaringologista e 
professor do curso de 
Medicina da Universidade 
Santo Amaro, a Unisa. 

Por Renato Prescinotto 


