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Emerson Assaf  que presidiu os trabalhos , olhando no relógio; reunião começou atrasada às 20 horas e Emerson Assaf  que presidiu os trabalhos , olhando no relógio; reunião começou atrasada às 20 horas e 
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Membros da  atual 
diretoria do Iate 
e associados que 
discordaram de 
decisões adotadas nos 
primeiros dias  da nova 
gestão se reuniram 
na semana passada 
(quinta- feira 12/01), 
na sala de reuniões do 
clube, pouco depois 
das 20 horas. 
Emerson Assaf, o  
atual diretor social 
do Iate, disse que só 
poderiam participar 
do encontro membros 
da diretoria e três 
pessoas do grupo de 
sócios que questionava 
as mudanças. Segundo 
o diretor um número 
maior de pessoas 
“poderia causar tumulto”. 
Entretanto, após 
protestos contra a medida 
restritiva, mesmo meio 
a contragosto, e com 
resmungos, Assaf acabou 
acatando que mais 
associados participassem. 
Não houve  problemas 
de “tumulto” na reunião, 
que foi gravada e filmada 
por associados presentes. 
Somente o tempo, das 
20h00 às 21h00 foi 
curto para que todos 
os tópicos inseridos 
numa  longa pauta 
fossem contemplados no 
encontro. Na verdade, 
o tempo de apenas 60 
minutos foi curto para 

tantos questionamentos.  
Foi a própria diretoria 
que transferiu de última 
hora a reunião das 19h00 
para as 20h00 e alguns 
sócios  que haviam sido 
avisados de que seria 
às 19 chegaram no 
horário, e precisaram 
esperar Emerson e 
dois de seus diretores 
chegarem. Segundo 
Assaf seria necessário 
concluir a reunião às 21 
horas para não precisar 
pagar horas extras aos 
funcionários. Emerson 
também informou que 
a tentativa de reduzir os 
participantes na reunião 
é que muita gente “não 
dá certo”  e relatou que 

quando reunem-se “os 
16” da nova diretoria 
torna-se complicado.
Na reunião Emerson 
Assaf  repetiu mais 
de duas vezes que 
os associados com 
dúvidas e buscando 
esclarecimentos podem 
procurá-lo na sua ótica, 
referindo-se ao seu local 
de trabalho, uma das 
óticas da cidade.
Emerson também numa 
de suas manifestações 
na reunião (e gravada) 
relembrou o quanto os 
tenistas na outra gestão 
sofriam no carnaval com 
os Campia, “ficando até 
3 finais de semana sem 
quadras para jogar”. E 

seguiu: “sabemos que era 
por um bem coletivo, que 
entrariam recursos para o 
clube, mas era bem chato, 
nossa, bem difícil aquilo, 
ficar 3 fins de semana 
sem jogar tênis, nem pa-
redão podíamos usar”.

IATE TENIS CLUBE
Talvez por colocações 
como essa circula uma 
brincadeira de que se 
dependesse de alguns 
novos diretores o nome 
do clube seria mudado 
para Iate Tênis Clube.

PRESENÇA
O advogado contratado 
pela nova diretoria Dr. 
Lourenço Munhoz  Filho 

também compareceu à 
reunião. Assim, como o 
vice-presidente Felipe 
Sahade e o presidente 
Márcio Ramos, mas mais 
ouviram.

RUMOS
O que se percebe na 
posição de alguns 
diretores atual é que 
para justificar sua  falta 
de projetos rápidos 
estão sempre criticando 
a gestão anterior. Se a 
diretoria encabeçada por 
Assaf não achar um rumo 
brevemente veremos 
o clube passar por 
momentos complicados 
após a alta temporada.

Após protestos Emerson concordou em abrir evento à participação de mais sócios

Em primeira reuniãoEm primeira reunião, diretor social do Iate , diretor social do Iate 
quis limitar número de sócios participantesquis limitar número de sócios participantes

Essa é a primeira pauta de questionamentosEssa é a primeira pauta de questionamentos
•Criação da comissão de 
sócios e a aprovação pela 
Administração

•Ser consultados sobre obras 
e alterações estruturais, in-
clusive saber se estão sendo 
feitas dentro da legalidade 
com projeto e bombeiro, 
para não ter problemas.

• Limpeza e demarcação do 
estacionamento, quantida-
de de veículos e disponíveis 
a quem, compromisso de 
não usar esse espaço para 
outras atividades.
• Consumo com regras na 
piscina, assumir o compro-

misso. Sobre a limpeza e 
controle de PH das piscinas.

•Dar utilização das quadras 
paradas reformular o uso, 
confirmar a quantidade das 
quadras de Beach tênis a 
serem feitas.

• Terceirização ou melhora-
mentos nos Bares e Possíveis 
parcerias para aumentar a 
variedade de produtos ofe-
recidos ao pessoal do fundo. 
Mais lucro para o clube e 
comodidade para os sócios.
• Reforma dos Quiosques e 
ampliação da quantidade.

• Melhorias nos Banheiros 
e adequação para trocador, 
como vai fica o banheiro das 
piscinas infantis?

•Inclusão dos sócios nos 
acordos de terceirização. 
Os sócios pagam para ter 
benefícios. Uma criança 
não tem que desocupar 
uma área que é direito dela 
pq um terceirizado vai usar. 
Exemplo o evento kids que 
deixou crianças sócias de 
fora ou tendo que pagar 
30,00 pra usar um espaço 
que já tem direito.

•Sugerir promoções para 

fazer caixa para o clube, 
oferecer nossa ajuda.

•Acessibilidade para cadei-
rantes.

•Explicar aos sócios o mo-
tivo da quebra da mureta e 
qual a ideia pra ficar melhor.

•Periodo de reforma e 
melhorias em data fora de 
temporada.

•Cessão do espaço do alter-
nativo e da academia antiga, 
como ficam? Qual o bene-
fício para o clube e para os 
associados.

•Limpeza frequente e reti-
rada de pedras onde é local 
de embarcações pararem.

•Plano para captação de 
novos sócios, criando grupo 
de venda e propagandas em 
mídias.

• Manter as duas opções de 
pagamento, via cartão de 
crédito, e carnê como sem-
pre foi.

•Facilitar a entrada pelos 
fundos para não necessitar 
passar na frente primeiro.
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DA REPORTAGEM LOCAL

A reunião realizada no 
dia 12/01 no Iate Clube 
entre 3 diretores da gestão 
atual e alguns  associados, 
começou sob a presidência 
de Emerson Assaf  
explicando a respeito do 
anúncio, feito dias antes 
pela diretoria, sobre a 
imediata  construção de 
4 quadras de beach tênis 
e a  possível desativação 
do estacionamento dos 
fundos do clube, no acesso 
à embarcações. Num 
primeiro momento tinham 
defino que quem tinha 
embarcações não poderia 
estacionar ali, mas fora 
do Iate. Segundo Assaf, a 
diretoria “voltou atrás”, 
mudando o projeto de 
quatro, para duas quadras, 
para não inutilizar o 
estacionamento. Ou seja, 
o protesto dos associados 
que frequentam aquela 
área a princípio surtiu 
efeito. “Decidimos por 
construir somente  2 
quadras”, declarou 
Emerson.  
Ele afirmou que para essa 
obra, o clube receberá em 
material uma doação. E 
embora o Iate não esteja 
obrigado legalmente a 
prestar contas de doações 
recebidas, como está o 
poder público, que fica 
impedido de receber 
doações sem informar 
os orgãos fiscalizadores, 
seria interessante 
e recomendável o 
esclarecimento do tema 
pela diretoria atual, que  
afinal, pregou tanto “a 
volta da transparência”  
numa campanha crítica à 
gestão anterior.

CUSTO DA OBRA
E EXPLICAÇÃO
O ponto que mais inquieta 
os sócios com quem 
conversamos é qual seria 
o custo da contrapartida 
em mão de obra, e 
outros materiais  para a 
implantação dessas novas 
quadras sejam quatro 
ou duas, e qual o motivo 
da urgência,  já que no 
momento o Iate tem a 
responsabilidade e o 
compromisso inadiável  e 
prioritário de concluir e 

implantar a obra final do 
projeto de acessibilidade.  
Para os sócios a diretoria 
deveria explicar como 
e quanto vão custar as 
quadras, como, onde 
e  quando serão feitas, 
qual a necessidade (o 
clube possui 3 quadras 
e um campinho, fora 
um paredão), quem 
vai utilizar, o memorial 
descritivo do projeto  etc. 

Já o plano de 
acessibilidade já foi 
iniciado na gestão passada 
e construído apenas em 
parte, antes da paralização 
da Covid 19, por ocasião 
do carnaval de 2019,  e 
estava progamado para ser 
retomado  em dezembro 
com o retorno da 
atividade normal do clube, 
obedecendo uma cobrança 
da legislação vigente, 
inclusive  com regras 
claras para manutenção 
do alvará do clube junto à 
Prefeitura de Piraju.
O alvará segundo a Folha 
de Piraju apurou, vence  
no início de fevereiro, 
e sua renovação estaria 
condicionada à conclusão 
da implantação do 
projeto de acessibilidade. 
Lembrando que o clube 
ficou 20 meses fechado 
durante a pandemia e sem 
recursos para concluir a 
obra naquela período.  E 
na sequência vieram as 
eleições. Assim o projeto 
deveria ter continuidade 
com a nova diretoria.

WHATSAPP
Os apontamentos e 

descontentamentos com 
algumas decisões da 
nova diretoria começam 
despontar num grupo de 
WhatsApp criado com 
o propósito de trazer ao 
debate temas que estariam 
criando desconforto 
aos associados nessa 
temporada. Na verdade 
o grupo nasceu até 
como um instrumento 
“da transparência e 
democracia” pregada por 
eles e trazer até os sócios 
as decisões  que tomarem.
Mas vejam só, no grupo 
de Zap/Zap um sócio que 
tem representatividade 
na comunidade Iate e 
credibilidade de sobra, 
trouxe à tona que teria 
conversado pessoalmente 
com o diretor de esportes 
da nova diretoria e este 
teria lhe informado que 
não foi comunicado sobre 
as decisões esportivas 
em pauta, o que leva a 
crer mais uma vez que 
Assaf poderia estar 
centralizando as decisões, 
já que na reunião ele 
disse que foi procurado 
pessoalmente por 
associados e por isso 
desistiram das 4 quadras 
para fazer 2. No grupo de 
Zap também foi citado 
que  um aproveitamento 
melhor das quadras 
já existentes no clube 
seria mais coerente para 
começar um trabalho 
nesse período de alto 
verão.  

TRANSPARÊNCIA ?
Na opinião de associados 
a ideia do beach tenis 

é boa, mas consideram 
uma aventura o clube 
destinar recursos para  
a construção de novas 
quadras sem  dar acesso 
à todas informações 
envolvidas aos associados.

Porém na reunião do dia 12,  
alguém da nova diretoria 
disse ainda  que nem tudo 
que forem fazer precisam 
explicar aos associados.

Ao que parece Emerson 
Assaf é quem estará à 
frente dos trabalhos ou 
no centro do poder no 
clube. Ele já teria levado 
para o Iate  a prestação de 
serviço do escritório de 
contabilidade de sua irmã e 
como assessor jurídico, seu 
concunhado Dr. Lourenço 
Munhoz Filho.

MELHORIA
Mas vejam, melhorias 
evidentes já foram feitas 
desde o dia 1º de janeiro 
: a implantação de uma 
estufa de salgadinhos no 
quiosque das piscinas !
Também houve mudança 
nos gradis das piscinas 
que a antiga diretoria tinha 
remodelado para dar mais 
acessibilidade e mobilidade 
a quem precisa usar os 
banheiros. 
Agora com essa alteração 
o acesso foi dificultado, 
o que tem gerado 
reclamações.
Ainda foi demolida (não 
puderam esperar até 
terminar o verão)uma 
mureta feita na gestão 
passada que permitia 
otimizar com um único 

funcionário o atendimento 
de exames médicos 
e venda de fichas da 
lanchonete.
Também a nova diretoria 
descobriu o Brasil: que no 
clube há uma infiltração. 

ALTERNATIVO
Sobre o desdobramento 
de outros temas como 
ampliação do horário e 
dias de funcionamento 
do clube (que gera 
despesa e sobrecarrega 
funcionários).
 O aluguel do Espaço 
Alternativo para uma 
academia de ginástica 
por aproximadamente R$ 
600/mensais foi criticada 
pelo fato do locador  em 
questão ter movido uma 
ação trabalhista (sem 
sucesso) contra o clube. 
Também  acreditam 
associados que esse espaço 
poderia ser  aproveitado 
de alguma forma como 
uma lanchonete ou para 
atividade que atendesse 
melhor e graciosamente 
aos associados. Uma sócia 
nos disse  “Como pode 
essa academia aqui nesse 
lugar o mais lindo de 
Piraju? Nada a ver”. 
•Na verdade os novos 
diretores mais uma vez 
faltam com a transparência 
de consultar os associados 
sobre qualquer locação 
fixa em áreas nobres do 
clube como o Alternativo.

PRESIDENTE
Márcio de Oliveira, o pre-
sidente eleito do clube em 
novembro último, numa 
conversa informal com a 
editora da Folha (e sócia) 
após a reunião, disse  que a 
permanência da academia 
no local é apenas passagei-
ra.  “Já avisei  e ficou claro 
que é provisória porque 
há outros planos para o 
Alternativo”. Pela sua fala 
ele discorda da destinação 
do local para academia.  
Não se sabe que tipo de 
contrato o clube tem com 
o locatário. Márcio disse  
ainda que teria ficado com 
Dr. Hélio Guerra no jurídi-
co. Será que foi consultado 
a respeito, ou foram de-
cissões isoladas de algum 
diretor ? O tempo dirá. 

Assaf presidiu primeira reunião com sócios Assaf presidiu primeira reunião com sócios 
Diretor de Esportes da nova gestão não teria sido consultado Diretor de Esportes da nova gestão não teria sido consultado 
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Com objetivo de 
garantir segurança 
e comodidade 
aos pacientes 
que passam por 
consultas médicas 
no Centro de Saúde, 
o prefeito Silvinho 
Polo conseguiu 
recursos para ser 
feita a reforma e 
adequação do prédio. 
No local foram 
trocadas as janelas e 
algumas portas, bem 
como revestimentos 
em algumas paredes, 
melhorias nos 
banheiros, inclusive 
com acessibilidade 
e as construções de 
duas novas salas, 
para consultas 
médicas. 
“São melhorias 
importantes que 
deviam ser feitas, 
para facilitar 
o trabalho da 
nossa equipe e 
proporcionar 
mais segurança 
e bem-estar aos 
moradores que 
recorrem a unidade, 
para passar pelo 
atendimento médico 
e outros serviços 

disponibilizados 
no setor da saúde. 
Nesta primeira etapa 
foram trocadas 
todas as janelas, 
fizemos a reforma 
nos banheiros 
para os usuários 
e construímos 
salas de consultas 
que em breve 
serão concluídas”, 
comentou o prefeito 
Silvinho. 
Segundo a 
administração a 
próxima etapa dos 
serviços no local 
serão as realizações 
das pinturas tanto na 
área interna, como 
externa do prédio e 
a colocação de novo 
piso na área que 
abrange a garagem 
dos veículos da 
saúde. “Com a 
reforma, problemas 
estruturais serão 
resolvidos e ainda 
iremos ampliar a 
área da farmácia, o 
que irá proporcionar 
melhor qualidade 
no atendimento à 
população”, conclui 
Polo. 
Fonte: COMUNIC 

Nova porta do Centro de Saúde de Timburi

Construções de salas ao lado do Centro de Saúde

Fotos e reportagem Comunic/ diagramação Laka/ Folha de Piraju
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PÁSSARO MUDO
A maior cantora do 

mundo está muda, 
calada. E já faz um bom 
tempo, infelizmente. 
Estou falando da 
canadense Celine Dion, 
acometida, há alguns 
meses da “Síndrome 
da Pessoa Rígida” (Stiff 
Person – Syndrome), 
uma doença do sistema 
nervoso central que 
provoca rigidez e 
espasmos musculares 
progressivos. O mal, 
bastante raro, costuma 
atacar uma entre um 
milhão de pessoas, 
normalmente. A Diva, 
infelizmente, parece 
estar dentro dessa cota. 
Celine divide opiniões. 
Já vendeu mais de 250 
milhões de álbuns 
em 20 e poucos anos 
de carreira, mas 
não é unanimidade. 
Para muita gente, a 
canadense grita demais. 
O que ninguém nunca 
colocou em dúvida 
é a sua extensão 
vocal: aquele agudo 
interminável no final 
de “All By Myself” é 
para muitos poucos. No 
mínimo, ao que eu me 
recorde de imediato, só 
Barbra Streisand seria 
páreo.
Sempre fui fã de Celine, 
desde que ela começou, 
menininha, cantando 
em francês. Por muito 
tempo, foi confundida 
como sendo uma 
cantora francesa. Meu 
amigo Chico Miranda, 
por exemplo, não 
gostava de Celine 
Dion. Também não 
desgostava totalmente, 
mas fazia aquele 
muxoxo pejorativo 
quando eu falava dela. 
Mais ligado no jazz, 
Chico venerava suas 
Divas negras, tipo Ella, 
Sarah ou Billie. Um 
dia, só para provocar, 
coloquei para tocar 
“Bewitched, Bothered 
and Bewildered” 
clássico de Ella para 

Chico ouvir e não falei 
quem cantava. Ele ficou 
maravilhado e ansioso 
por conhecer a dona 
daquela nova versão da 
música. Quando falei 
que era Celine, Chico 
ficou bem murchinho. 
Mas reconheceu a 
derrota e passou a vê-la 
(ouvi-la) com outros 
olhos (e ouvidos).
Celine é muito bacana 
gravando covers, ou 
seja, músicas que já 
fizeram sucesso nas 
vozes de seus cantores 
originais. Os covers de 
Dion, geralmente, são 
sempre superiores a 
quem gravou primeiro. 
Seria o caso, aqui, de 
citarmos “The Power 
of Love”, da cantora 
Jennifer Rush,  “Alone” 
(da banda Heart), 
“When I Needed You” 
(gravada por Leo 
Sawyer), “I Drove All 
Night”, clássico de 
Roy Orbison, “All The 
Way”, em que ela faz 
um dueto pós-morte 
com Frank Sinatra, o 
já citado “All By My 
Self”, de Eric Carmem e 

muitos outros hits, (re) 
valorizados pela voz 
especial da canadense. 
Com cinco Grammys, 
um Globo de Ouro, 
um Oscar e sete 
Billboard Music Awards 
em seu currículo, a 
cantora, vejam só, 
precisou ir ao dentista 
arrumar seus dentes 
tortos quando quis 
ingressar no mercado 
americano da música, 
o mais rico e rentável 
e onde imagem é tudo. 
Muito magra e sem 
ser particularmente 
bonita, Celine precisou 
despir-se de seus ares 
de canadense (ou 
francesa, pior ainda) 
para tentar conquistar 
Mommy & Daddy da 
tradicional e careta 
família clássica ianque: 
deu certo. Com seu 
rock suave e light e 
baladas envolventes, 
caiu no gosto do 
público da América, 
que chegou a apelidá-
la de “Sacerdotisa do 
Pop”. E se já não fosse 
milionária, Celine teria 
ficado da noite para o 

dia quando gravou o 
tema de “Titanic” em 
1997, o fatídico “My 
Heart Will Go On”. 
Por meses e meses 
a fio, parece que 
combinadas, todas as 
rádios do planeta (no 
tempo em que ainda 
existiam rádios) tocou 
a canção sem parar, 
causando até um leve 
mal estar em que se 
cansou de escutar o 
meloso tema de Rose & 
Jack.
Viúva há sete anos, 
Celine é mãe de três 
rapazes: um garoto 
adolescente e dois 
gêmeos. Atualmente, 
recupera-se da doença 
que a acometeu em 
sua mansão (que 
mais parece um 
parque aquático) na 
Florida, EUA. No dia 
8 de dezembro do ano 
passado, postou vídeo 
contando aos seus 
milhões de fãs sobre a 
doença que a prostrou 
por enquanto e 
postergando sua grande 
turnê mundial para o 
próximo ano, 2024. E 

sim, sim, estaremos 
todos lá para saudá-
la e reverenciá-la em 
seu triunfal retorno: a 
Sacerdotisa do Pop é 
eterna!                    
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POR CARLINHOS BARREIROS, ESPECIAL 
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Zé Maria volta de férias e tem 
muito trabalho pela frente
O Prefeito 
da Estância 
Turística de 
Piraju, José 
Maria Costa 
retornou das 
férias nesta 
segunda-feira 
(16) e já se 
deparou com 
uma série de 
demandas. Ele 
afirmou que “as 
férias foram 
ótimas para 
descansar e 
cuidar da saúde”, 
e agora se sente 
“mais leve e 
renovado para 
encarar todos 
os desafios dos 
próximos dois 
últimos anos”, 
referindo-se ao 
seu segundo 
mandato à frente 
da prefeitura.

Logo pela manhã 
na segunda-feira 
ele recebeu em 
seu gabinete, o 
presidente do 
Hospital de Piraju, 
Bruno Bragança. 
Junto com 
o diretor 
administrativo da 
prefeitura, Paulo 
Sara, conversaram 
sobre o novo 
modelo de gestão 
na saúde que está 
sendo implantado, 
e também sobre 
algumas das 
dificuldades que 
o Hospital vem 
enfrentando.

O prefeito 

também 
agradeceu o 
vice- prefeito 
Carlinhos 
Pneus pelo 
trabalho 
realizado 
nos últimos 
30 dias em 
sua ausência, 
e falou das 
reuniões que 
teria durante 
a semana. 
Zé Maria 
comentou 
sobre a 
viagem 
que faria a 
Piracicaba 
na sexta-feira 
quando encontrou 
o governador 
Tarcísio de 
Freitas e também 
o secretário de 
governo Gilberto 
Kassab.
Ele disse que 
convidou o 
secretário para 
uma visita a 
Piraju, e também 
solicitou verbas 
para a realização 
do recapeamento 
do Distrito 
Industrial e 
brincou ao dizer 
que solicitou 
verba para uma 
obra simples, 
como a nova 
ponte sobre o Rio 
Paranapanema. 
 

José Maria Costa 
reafirmou seu 
compromisso de 
governar para 
todos pirajuenses 

e não somente 
para aqueles que 
votaram em sua 
candidatura. 
Ele disse 
que quer ser 
lembrado como 
o prefeito que 
fez seu trabalho 
e ajudou no 
desenvolvimento 
da cidade de 
Piraju.
 
Hospital
Sobre as 
dificuldades 
do Hospital 
ele ressaltou 
o trabalho 
voluntário que 
Bruno Bragança 
na entidade que 
é filantrópica. 
Bruno Bragança 
solicitou um 
auxílio da 
prefeitura para o 
pagamento dos 
funcionários neste 
mês, e o prefeito 
após conversar 
com o diretor do 

Departamento 
de Orçamento e 
Finanças, Paulo 
Leal Rodrigues, 
disse que sempre 
primou pelo 
pagamento em dia 
dos funcionários 
e não deixaria o 
Hospital de Piraju 
passar por essa 
dificuldade.
 
O executivo 
enviará à Câmara 
Municipal 
um pedido de 
liberação de 
verba de 280 
mil reais para 
que os salários 
dos funcionários 
sejam colocados 
em dia. O 
prefeito pediu aos 
funcionários que 
tenham um pouco 
de paciência pois 
existe um trâmite 
legal que tem que 
ser cumprido para 
que o Hospital 
consiga essa 

verba. 
O prefeito elogiou 
as melhorias que 
estão sendo feitas 
no Hospital, mas 
também cobrou 
mudanças no 
Pronto Socorro, 
para melhor 
atender a 
população.
Bruno Bragança 
que os recursos 
que o Hospital 
tem recebido 
para reformas e 
melhorias não 
podem ser usados 
para pagamento 
de funcionários, 
e por isso a 
entidade passa por 
essa dificuldade 
nesse período. 
 
Recebimento de 
Veículos
Na parte da 
tarde  o prefeito 
participou da 
entrega oficial de 
novos veículos 
para a população 

pirajuense. Uma 
pick-up 4x4 toda 
equipada para a 
Defesa Civil do 
Município,que 
vem num bom 
momento para 
a cidade por 
causa do período 
de chuvas que 
estamos passando. 
O outro veículo é 
uma Van adaptada 
que ficará no 
Departamento 
de Turismo ,e 
atenderá  as 
pessoas com 
dificuldade de 
locomoção.
O diretor Paulo 
Sara elogiou 
“a capacidade 
da atual 
administração no 
enfrentamento 
dos problemas e 
encaminhamento 
de soluções e 
ressaltou trabalho 
da atual gestão do 
Hospital.
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Novos veículos foram apresentados na  praçaNovos veículos foram apresentados na  praça

Equipe da Defesa Civil com o prefeitoEquipe da Defesa Civil com o prefeito
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ZÉ MARIA OFICIALIZA  PEDIDO  DE RECURSOZÉ MARIA OFICIALIZA  PEDIDO  DE RECURSO
PARA  RECAPE DO DISTRITO INDUSTRIALPARA  RECAPE DO DISTRITO INDUSTRIAL
O Prefeito de Piraju, José 
Maria Costa, formalizou 
nesta semana um pedi-
do de verba ao Governo 
do Estado de São Paulo, 
para o recapeamento total 
do Distrito Industrial de 
Piraju.

A obra orçada em mais 
de três milhões de reais, 
precisa ser agilizada pois o 
fluxo de veículos pesados 
naquela área tem só au-
mentado com o número de 
empresas instaladas ali.
O ofício foi encaminhado 
e despachado na quinta-
-feira diretamente para o 
secretário de governo para 
Relações Institucionais do 
Estado de SP, Gilberto Kas-
sab, com quem o prefeito 
mantém um relaciona-
mento político muito bom 
e de longa data. Eles se 
conhecem há pelo menos 
30 anos no tempo em que 
José Maria foi vereador e 
vice-prefeito.
O prefeito havia conver-
sado sobre esses recursos 
com o secretário quando 
Piraju recebeu a pick-up 
para a Defesa Civil e na úl-
tima quinta um documento 
oficial foi levado em mãos 
pelo diretor administrativo 
Paulo Sara, pelo presidente 
do Republicanos de Piraju, 
Albertino da Silva Junior, e 
pelo presidente da Câma-
ra Municipal, Reginaldo 

Rodrigues.

Anexado ao ofício proto-
colado e entregue a Kassab 
está também o orçamento 
da obra e a planta do Dis-
trito Industrial José Ramos 
Arantes.
Zé Maria relembrou tam-
bém seu relacionamento 
mais recente com Gilberto 
Kassab quando ele ainda 
era ministro da Ciência, 
Tecnologia, Inovações e 
Comunicações, no governo 
Michel Temer . Ele teve 
encontros com o secretá-
rio em Brasília e depois em 
Piraju, por onde Kassab 
passou e almoçou com o 
prefeito.

O prefeito também desta-
cou o trabalho do diretor 

de Indústria e Comércio 
José Augusto Matiello e do 
setor jurídico da prefei-
tura através da equipe de 
advogados entre eles Dr. 
João e Dr. Sérgio Guerra 
que conseguiram resgatar 
para Piraju o antigo pré-
dio da empresa Xanadu, 
que agora será repassado 

para outras indústrias que 
queiram se instalar no 
município. 
Zé Maria disse que “a pre-
feitura trabalha firme para 
reaver terrenos no Distrito 
industrial, que estão sem 
uso, para poder cada vez 
mais oferecer oportunida-
des de trabalho para todos 

os pirajuenses”.

O prefeito de Piraju refor-
çou a necessidade de se 
trazer novas indústrias a 
Piraju, com geração de em-
prego e renda, e disse que 
a prefeitura em todos os 
seus departamentos, tra-
balha com muito empenho 
para o desenvolvimento do 
município.

Caso não consiga essa 
verba junto ao governo do 
Estado, o prefeito disse 
que poderá buscar no 
âmbito federal, e  esse será 
um dos seus objetivos nos 
próximos anos.

Ele concluiu sua fala lem-
brando que sempre deixa 
como lema à sua equipe a 
frase:  “otimismo sempre e 
Piraju pra frente”.

 José Maria concluiu sua fala lembrando que sempre deixa como lema à sua equipe a frase:  “otimismo sempre e Piraju pra frente”.
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Representantes de Piraju, Paulo Sara, Piruá e Albertino sorriem demonstrando 
gratidão ao entregarem em SP ofício a Carlos Takahashi assessor de Gilberto 
Kassab  que assinou o protocolo do pedido de recapemento do Distrito Industrial 
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Na tarde da sexta feira, 13, aconteceu uma reunião no Departamento de Turismo para tratar de 
assuntos relacionados ao Pirajufolia, dos Campia que neste carnaval será realizado no Recinto da 
Fecapi. Na oportunidade, foram acertados detalhes da organização de geral e das ações sociais 
ligadas ao evento marca de todos os eventos feitos pelo bloco. Na reunião entre os presentes a 
diretora de Turismo, Malu Freitas, a diretora da Ação Social Karina Pansanato, o responsável pelo 
Dep. de Fiscalização Luiz e o diretor Administrativo Paulo Sara.  E dois representantes do bloco 
Felipe Ramos do Val e Diego Blanco Mota.
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Finalmente encontrei 
o verdadeiro culpado 
pelo meu patinar 
nesta vida: os 
relógios parados! 
Herança de tempos 
e eras em gavetas, 
sem coragem 
para me desfazer 
de testemunhas 
oculares desta pálida 
existência.
Descobri por acaso 
o motivo de minha 
estagnação. Eu que 
passei bem mais 
de meio século de 
vida procurando no 
tabuleiro da baiana, 
na aragem das 
manhãs, nas palavras 
ciganas e nas 
cicatrizes das pedras 
o motivo desta vida 
paquidérmica...
O acaso deu-me 
luz, vela e pavio. 
Navegava, ao cair da 
noite, pelo meu Tejo, 
quando trombei 
com uma terapeuta 
dizendo que a 
vida melhora, meu 
irmão, quando nos 
desfazemos de certos 
objetos impregnados 
de energia negativa 
de seus antigos 
donos ou depositário 
da inércia do tempo.
Um relógio parado 
tem o poder de 
fazer parar a vida da 
gente... Então estou 
petrificado, pois 
tenho uma coleção 
deles. 
Do velho Tissot/
Omega de bolso, 
presente do meu 
pai, ao Condor que 
ganhei da Sabesp 
quando completei 
“relevantes serviços 

prestados’, passando 
por Seiko, Technos, 
Citizen, Ferrari e 
um incrível Megalo 
que ganhei quando 
criança... Agora um 
Samsung Gear que só 
falta falar. Aliás, não 
falta: ele fala!
A terapeuta disse 
mais: meia furada, 
nem pensar. 
Significa o fim da 
picada, literalmente. 
Por analogia vou 

verificar melhor 
minhas cuecas...
Fotos antigas, 
bilhetes, cartas, 
minha cara... Essas 
coisas conservam 
demão negativa 
de seus antigos 
proprietários; cinto 
sem uso amarra o 
sujeito.
Quem usa brinco 
precisa tomar 
cuidado que se foi 
usado por alguém, 

com certeza roubou 
um pouco do caráter 
e da personalidade 
daquela pessoa. Sem 
fecho significa atraso 
de vida.
Batom usado, 
produtos de 
maquiagem pela 
metade... Essas 
coisas envelhecem a 
mulher, e os homens 
que são chegados, 
também. Tiram o 
brilho dos olhos e do 

rosto, mascaram os 
sinais, distorcem a 
realidade.
Bem, a lista é 
grande, meus 
amigos. Importa que 
descobri o motivo 
que me faz chegar 
atrasado à bola que 
cruza da esquerda 
para a direita, de 
me levar a perder 
da meada o fio e o 
carretel. Agora sei 
que não sou culpado 
por ficar plantado na 
plataforma da vida. 
Há uma força que 
me segura, que me 
retém.
A questão, porém, 
está em me desfazer 
dos objetos, se cada 
um deles tem uma 
história diferente 
para me contar.
Histórias que eu 
pretendia repassar 
adiante, como 
espólio. Não para 
amarrar meus 
futuros e distantes 
herdeiros, mas 
como lembranças 
de quem, embora 
sempre chegando 
atrasado às bolas que 
cruzam da esquerda 
para a direita, nunca 
desistiu de alcançá-
las.
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  POR JOSÉ CARLOS SANTOS PERES
DESAPEGA QUE PEGA
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Procissão
Procissão fl uvial  marcou o 20 de janeiro de 2023
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Festa de São Sebastião 2023Festa de São Sebastião 2023

 Quase 3 anos depois da pandemia Festa é realizada em Piraju.
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Festa de São Sebastião 2023

Show de prêmios e praça de alimentação reuniu milhares de pessoas

REGISTRO
Claro que todo trabalho  realizado na Festa de São Sebastião foi voluntário. Impressiona ver a disposição  
e alegria de pessoas de todas as idades  unidas participando da organização  e oferencendo aos visitan-
tes o melhor. Nesta barraca das pizzinhas  além de membros festeiros destacamos a carinhosa  presen-
ça  da professora Márcia José com seu fi lho Fabiano, a nora Karina e  a neta. Muito amor e contentamen-
to nesse trabalhão todo em prol da paróquia de São Sebastião.
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fotos de todas as páginas  cedidas por  Eva e Cristiano

Equipe dos bolos e doces e equipe do Churrasco
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Festa de São Sebastião 2023

Milhares de pessoas foram prestigiar o evento.
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Festa de São Sebastião 2023 

fotos de todas as páginas  cedidas por  Eva e Cristiano
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Extraído de vídeo postado por André (Cartório) da equipe de leitores da Paróquia S. Sebastião

Padre Alexandre deu uma palhinha na bateria da Santa Esmeralda que se apresentou na 

quinta, 19 de janeiro.  Ele foi baterista da banda antes de entrar para o seminário.
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Como cuidar da saúde mental 
na infância e adolescência
Hospital sugere atitudes de pais e responsáveis 
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CÂNCERES DE CABEÇA E PESCOÇO:CÂNCERES DE CABEÇA E PESCOÇO:
ÁLCOOL E TABACO SÃO AGENTESÁLCOOL E TABACO SÃO AGENTES

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

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

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

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

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

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

23 DEZEMBRO DE 2022 | SAÚDE

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

20 de janeiro de 2023 
– No mês dedicado à 
construção de uma cultura 
da saúde mental na socie-
dade, o Hospital Peque-
no Príncipe de Curitiba, 
maior exclusivamente 
pediátrico do país, chama 
atenção de pais e respon-
sáveis sobre contribuir 
para o equilíbrio emocio-
nal de crianças e adoles-
centes. Segundo a Orga-
nização Mundial da Saúde 
(OMS), a saúde mental é 
um estado de bem-estar 
emocional e psicológico 
por meio do qual o indiví-
duo é capaz de fazer uso 
de suas habilidades emo-
cionais e cognitivas para 
desenvolver suas funções 
sociais e de responder às 
solicitações comuns da 
vida cotidiana. De acordo 
com o relatório Situação 
Mundial da Infância 2021, 
mesmo antes da pandemia 
de COVID-19, mais de um 
em cada sete pessoas com 
idade entre 10 e 19 anos 
viva com algum transtor-
no mental diagnosticado.

A coordenadora do Servi-
ço de Psicologia do Hos-
pital Pequeno Príncipe, 
Angelita Wisnieski da 
Silva, lembra que crianças 
e adolescentes tendem a 
ser mais vulneráveis ao so-
frimento, porque estão em 
pleno processo de desen-
volvimento dos seus re-
cursos internos para lidar 
com as dificuldades. “Ou 
seja, ainda estão aprenden-
do a como ser enquanto 
humanos no mundo, nas 
relações e nos conflitos. 

Por isso, precisam de mais 
apoio de suas redes fami-
liar, escolar, comunitária e 
de amigos”, explica. 

A psicóloga comenta que, 
atualmente, em um ce-
nário agravado pela pan-
demia, a ansiedade tem 
sido bastante frequente 
no cotidiano do público 
infantojuvenil. E para 
ajudar crianças e adoles-
centes diante desse desa-
fio, sua sugestão é garantir 
a inserção, desde cedo, 
em meios que permitam e 
exijam a interação social e 
a convivência com pessoas 
diferentes. “Esse estímulo 
pode ajudar no desenvol-
vimento de repertório 
para a convivência social. 
Um meio que protege 
demais crianças e adoles-
centes das experiências de 
conflitos cotidianos, por 
exemplo, tende a exigir 
menos amadurecimento 
das habilidades sociais e 
gerar sintomas de ansieda-
de”, diz.

Ainda segundo a especia-
lista, crianças e adoles-
centes podem apresentar 
problemas emocionais 
como ansiedade, depres-
são, baixa autoestima e 
insegurança, fobia social, 
como qualquer adulto. 
“Mas é preciso atenção 
para diferenciar um qua-
dro psicopatológico das vi-
vências entendidas como 
normais da vida. Episódios 
de tristeza ou a ansieda-
de frente a algo novo ou 
desconhecido é diferente 
de estados intensos e per-

sistentes, que atrapalham 
ou dificultam a rotina da 
criança ou do adolescen-
te e podem indicar uma 
doença mental que exige 
tratamento profissional”, 
considera.

Para identificar casos que 
necessitem de ajuda de es-
pecialistas, a psicóloga do 
Pequeno Príncipe salienta 
que é preciso que pais e 
responsáveis observem 
alterações significativas 
e que perdurem mais de 
duas semanas no compor-
tamento e nas emoções da 
criança ou do adolescente. 
Manifestações exacerba-
das de ansiedade, agitação, 
irritabilidade, entristeci-
mento, isolamento social, 
perda de interesses, desin-
teresse pelo autocuidado, 
desapego dos vínculos 
sociais, alterações persis-
tentes no sono e apetite, 
comentários depreciativos 
ou destrutivos frequentes, 
tudo isso intensificado e 
por um período prolon-
gado pode indicar algum 
problema.

Além disso, ela ressalta 

ainda que os adultos preci-
sam também estar atentos 
em relação à influência 
que exercem sobre os mais 
jovens. “Pais e responsá-
veis são, antes de tudo, 
referência e modelo para 
as crianças e adolescen-
tes.” Assim, a profissional 
indica algumas atitudes 
que devem ser conside-
radas por um adulto que 
podem ajudá-lo a interagir 
com crianças e adolescen-
tes na busca de equilíbrio 
para a saúde mental:

- cuidar da própria saúde 
mental é o básico para 
conseguir ser uma boa 
referência de saúde para 
a criança e para o adoles-
cente;

- estar atento à criança e 
ao adolescente em relação 
às suas necessidades de 
afeto e presença e às par-
ticularidades de cada faixa 
etária;

- mostrar disponibilida-
de para ajudar quando a 
criança ou o adolescente 
demonstrar precisar de 
ajuda ou quando der sinais 

de que necessite falar de 
algo que o incomode;

- ouvir e acolher sem 
julgamentos e sem repre-
ensão;

- questionar para ajudar a 
própria criança ou adoles-
cente encontrar estraté-
gias de enfrentamento de 
seu sofrimento;

- oferecer orientações;

- respeitar o tempo de pri-
vacidade e intimidade da 
criança, especialmente na 
entrada na adolescência, 
certificando-se de que está 
em ambiente seguro;

- evitar sobrecarga de 
atividades, responsabili-
dades e cobranças sobre a 
criança;

- limitar o tempo de uso de 
telas (celular, computador, 
televisão...), considerando 
que essas faixas etárias 
ainda estão construindo 
sua capacidade de autor-
regulação e precisam de 
ajuda externa para isso;

- admitir que mesmo um 
adulto não tem respostas 
e soluções para tudo e que 
também pede ajuda para 
não enfrentar todos os 
problemas sozinho;

- promover acolhimento 
e investir em vínculos de 
confiança

Foto: Kathleen Varela
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MINISTÉRIO DA SAÚDE COMEÇA DISTRIBUIÇÃO 
DE 740 MIL DOSES DE CORONAVAC PARA CRIANÇAS

  2

OMinistério da 
Saúde começou 
disatribuir desde 
segunda-feira (16), 
cerca de 740,2 mil 
doses da Coronavac 
a todos os estados e 
o Distrito Federal. 
São Paulo são 
218,4 mil doses.
As doses são 
destinadas à 
imunização das 
crianças de 3 a 
11 anos contra 
a Covid-19. A 
previsão é que a 

conclusão da entrega 
ocorra já nesta terça 
(17).
Os novos lotes fazem 
parte de um contrato 
aditivo firmado pelo 
Ministério da Saúde 
com o Instituto 
Butantan. Um novo 
aditivo deve ser 
assinado em breve, 
garantindo a compra 
de 2,6 milhões de 
doses no total.
O Ministério da 
Saúde reforça que 
é fundamental 

imunizar as crianças 
para evitar casos 
graves e mortes por 
causa da doença 
nesse público. O 
esquema vacinal 
recomendado pela 
pasta inclui ainda a 
dose de reforço para 
crianças entre 5 e 11 
anos. Neste caso, a 
orientação é que seja 
aplicada a vacina da 
Pfizer, quatro meses 
depois da segunda 
dose.
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Alerta de golpe !
O HCFMB informa 
que não solicita 
ou compartilha 
informações 

sobre pacientes 
internados 
por WhatsApp 
ou outros 

aplicativos/redes 
sociais.
Os boletins 
de estado de 
saúde e demais 
informações 
sempre são 
passadas 
pessoalmente pela 
equipe médica 
responsável aos 
familiares ou 
responsáveis.
Importante: o 
número (14) 
99754-7371 
não pertence a 
nenhum serviço 
do HCFMB.  

ATENÇÃO !

Não compartilhem 
informações 
pessoais.
Atenciosamente, 

Assessoria de 
Imprensa 
do HCFMB
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“Nossa Senhora do Leite”
   Padre Luiz Antônio Pereira

As primeiras imagens 
de Nossa Senhora do 
Leite têm a sua origem 
no Egito e na Palestina. 
Da Palestina, a devoção 
chegou até Roma, onde 
há um famoso ícone 
na fachada de uma das 
igrejas mais antigas 
de Roma, a Basílica de 
Santa Maria in Traste-
vere, onde a imagem é 
entronizada e flanque-
ada por dez mulheres 
que seguram lampa-
rinas. A igreja data do 
século IV e a fachada 

do século XII. Tam-
bém, através da Sérvia, 
a imagem chegou até 
os mosteiros do Monte 
Athos.
No século VIII, durante 
a luta contra os des-
truidores de imagens 
e ícones, os iconoclas-
tas, o Papa Gregório 
escreveu ao imperador 
bizantino Leão III, o 
Isauro, que “entre os 
ícones a serem vene-
rados se encontra o 
da Santa Mãe de Deus 
carregando o Nosso 

Deus e Senhor e ama-
mentando-O com seu 
leite”.
A partir do século 
XII o ícone de Nossa 
Senhora do Leite se 
tornou muito popular 
nos Bálcãs, na Europa 
do Leste e em Cons-
tantinopla e arredores. 
Inicialmente raro, 
pela sensibilidade dos 
orientais ao Sagrado, a 
expansão do ícone vem 
associada o respeito ao 
seu significado teológi-
co: o de Deus que, no 

Senhor Jesus, o Meni-
no Lactente, assume a 
nossa humanidade.
Uma famosa imagem, 
associada à devoção 
de Nossa Senhora do 
Leite, é a da “Lactação 
de São Bernardo”, na 
qual Nossa Senhora, 
deixando por um mo-
mento de amamentar 
o Menino Jesus, deixa 
que um pouco de leite 
caia nos lábios de São 
Bernardo. De fato, este 
santo, conhecido como 
o “doutor melífluo”, 
escreveu belíssimas 
páginas sobre Nossa 
Senhora, favorecendo 
uma renovação na ma-
riologia cristã.
Embora as represen-
tações de nudez nas 
imagens sacras fossem 
desencorajadas a partir 
do Concílio de Tren-
to, a representação 
de Nossa Senhora do 
Leite chegou também 
à América e sobrevi-
veu no Barroco. Não é 
raro encontrar quadros 
de Nossa Senhora do 
Leite em nossas igrejas 
americanas do tempo 
colonial.
A devoção à Nossa 
Senhora do Leite está 
também associada aos 
pedidos das mulheres 
que desejam engravi-
dar e dar à luz novos fi-
lhos, conforme se pode 
perceber na oração que 
apresentamos a seguir:

Oração: “Senhora do 
Leite e do Bom Parto, 
Mãe amorosa do Meni-
no Jesus e minha Mãe, 
escutai a minha hu-
milde oração. Sei que 
vosso coração de Mãe 
conhece todos os meus 
desejos, todas as mi-
nhas necessidades. Só 
vós, Virgem Imaculada, 
e vosso Divino Filho 
são capazes de enten-
der os sentimentos 
que enchem a minha 
alma. Vós que tivestes 
o sagrado privilégio de 
ser a Mãe do Salvador, 
intercedei junto d’Ele 
agora, minha querida 
Mãe, para que, segundo 
a sua vontade, eu possa 
ser uma mãe, ou mãe 
de outros filhos envia-
dos por Nosso Senhor. 
Isso eu peço a vós, 
Senhora do Leite, em 
nome de vosso Divino 
Filho, meu Senhor e 
Redentor. Amém”.
Como passagem bíblica 
relacionada à devoção 
de Nossa Senhora do 
Leite, podemos citar 
aquela ocasião em que 
certa mulher do meio 
da multidão, diz ao 
Senhor Jesus: “Bem-a-
venturado o ventre que 
Te trouxe, e os peitos 
que Te amamentaram” 
(Lc 11,27).
Nossa Senhora do Lei-
te! Rogai por nós!
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