“A terra não pertence, ao
homem: é o homem que
pertence à terra, disso
temos certeza. Todas as
coisas estão interligadas,
como o sangue que une
uma família. Tudo está
relacionado entre si. Tudo
quanto agride a terra,
agride os filhos da terra.”

www.jornalanalise.com.br
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desde 1992 conquistando credibilidade

“Parte do discurso feito pelo
Chefe Seattle ao Presidente
Franklin Pierce em 1854, EUA”
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ARIGATOU GOZAIMASU

Em Peruíbe 2o. Sobá comemorou o Centenário da Imigração Japonesa
página 7

O Kasato Maru foi o primeiro navio a aportar
no Brasil com imigrantes japoneses, em 18 de
Junho de 1908. Chegou ao Porto de Santos
trazendo 165 famílias, que vinham trabalhar nos
cafezais do oeste paulista.

Novos Presidentes.
Lions e Rotary de Peruíbe

Luciano (Lions) e Yuko (Rotary) confira mais na página 5

“Peruíbe vai para o livro dos
Récords: Dra. Julieta é a
primeira Nissei a comandar
uma Prefeitura no Brasil”
Coordenador da Comissão de RelacionamentoCentenário da Imigração Japonesa no Brasil,
Yoshio Imaizumi

Príncipe e Princesa
O sonho
torna-se
realidade, um
exemplo de
amor para todos
os namorados e
casais
página 2

Adeus, Sérgio
Vila Isabel veste luto, pelas
esquinas escuto violões em
funeral, choram bordões,
choram primas, soluçam todas
as rimas numa saudade
imortal...
Foi com essa musica de
Sebastião Fonseca e Silvio
Caldas, cantada com a voz
embargada de emoção, mas
ainda assim magnífica que o
amigo Ari despediu – se
juntamente
com
os
companheiros de seresta:
Monteiro no bandolim,
Serginho no Violão e Adriano
no 2º bandolim (esses dois
últimos filhos do falecido) em
uma emocionante seresta ao lado de seu
esquife.
O Sergio se foi! O Sergio, da Banca do
Sergio!
O Sergio aportou por aqui nos anos setenta
trazido por mim, sua irmã, para ajudar no

ramo dos jornais e revistas e por aqui foi
ficando, conquistando seu espaço e
fazendo fama com sua personalidade única.
Era muitas vezes, um tanto
estourado, mas quem o
conhecia bem, sabia que ele
tinha um coração de ouro, que
não negava ajuda a ninguém
quando ele assim julgasse que
merecia. Jogo do bicho,
seresteiro, enxadrista dos
melhores, boêmio, quanto já
não o ouviram e viram os
shows nas praças com o
conjunto, tocando o seu
violão
de
7
cordas
acompanhando os bambas do
bandolim, cavaquinho violão
e tendo a voz de Ari cantando
e encantando, o clube do
choro, que chora agora a sua
ausência.
Pois é, o Sergio estava em todas e agora
ele se foi, deixando uma lacuna e uma
saudade muito grande em nossos corações.
Adeus meu irmão, meu amigo, descanse
em paz. Sergio Pinto * 30/04/42 + 30/05/08
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Hoje é dia dos namorados
Toda terra está em flor
Só se vê menina e moça
De braço dado com seu amor...
Esses versinhos eram cantados nos anos sessenta pelo
saudoso Luiz Gonzaga, pai do também saudoso Gonzaguinha.
Pois é.., é Dia dos Namorados e o amor que enche os nossos
corações e nos da vontade de viver, explode mais forte neste dia.
E você, meu namorado? Amor primeiro. Amor derradeiro,
Amor de sempre; namorado amigo, namorado amor.
Por você dei voz ao meu coração e ele falou!
Falou que só quando se tem alguém que nos quer bem, viver
faz sentido. Falou que o sonho ajuda a manter o encanto e a alegria da
emoção. Que a emoção ajuda a alma a beber da fonte da juventude.
Que os passos que nos levam em direção ao amor, fazem com
que ele viva leve e feliz. Que não há conquista sem posse. Que a
saudade é mais doce. Que a rosa é mais linda. Que a ternura nos deixa
mais suave. Que o toque de duas mãos se encontrando se tornam um
ato de amor.
E que um beijo apaga a realidade e um abraço nos leva a
eternidade.
Regina Pinto

Em 26 de abril, Wanda e Eloy personificaram a famosa canção de Violeta Parra:
Volver a los 17,
Después de vivir un siglo
Es como descifrar signos
Sin ser sabio competente
Volver a ser de repente
Tan frágil como un segundo
Volver a sentir profundo
Como un niño frente a dios
Eso es lo que siento yo
En este instante fecundo.
E nesse instante fecundo em que eles se uniram em matrimônio, chorou ela, chorei eu,
choraram todos os que se sentem com 17, depois de ter vivido um século. Com amor, Eugenia.

LIONS CLUBE DE PERUÍBE
O Lions Clube de Peruibe convida V.Sa. e família a participarem da “ASSEMBLÉIA
FESTIVA DE POSSE DE NOVOS SÓCIOS E POSSE DA NOVA DIRETORIA” do Clube.
O evento serás realizado no dia 28/06/2008 às 20:00hs., no Brisa Mar Praia Hotel e
Restaurante, sito à Rua Barão de Mauá,872, centro , Peruibe/SP.
Leonisticamente
Martha Zélia Zachar Fujita - Presidente Gestão 2007/2008
Favor confirmar presença

Lions Clube de Peruíbe: uma
entidade atuante
O Lions atua através de
“campanhas” que visam contribuir a
sanar alguns problemas detectados na
comunidade. Atualmente estão em
andamento as seguintes:
Campanha da visão - consiste em
encaminhar crianças para atendimento
oftalmológico. Nos casos em que se
detecta um problema visual, o Lions
fornece os óculos e o tratamento. Esta
campanha conta com a colaboração do
Dr. Carlos Eduardo Sauerwein.
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Descontos p/ aposentados e diversas promoções
Assistência farmacêutica tempo integral

ANUNCIE

Genéricos com até 40% de desconto

JORNALISMO
desde 1992
Peruíbe: Rua dos Pescadores, 244 (em frente à Sabesp)

3455-3706

013 – 97014414

Campanha da higiene bucal e
corporal - consiste na entrega de
kits com sabonete, escova de dentes,
creme hidratante etc., a várias
entidades assistenciais (Colônia
Veneza, Asilo Nossa Senhora
Aparecida, APAE, Pouso de Luz,
Escola Agrícola). Esta campanha
conta com a colaboração voluntária
da Dra. Luciane Annunciato (na
parte odontológica) e da Dra.
Danielle C.S. Miranda (na parte
dermatológica).

LIVRARIA E PAPELARIA

BEM ME QUER

Venha conferir as novidades em livros e
material didático, produtos esotéricos (gnomos,
pedras), CD´s de relaxamento, artigos para
pintura artística, suprimentos de informática,
bijuterias finas.
Livraria e Papelaria Bem Me Quer
Um compromisso com a Educação e a Cultura

Telefax: (13)
(13) 3455-3706
3455-3706
Telefax:
Rua dos Pescadores, nº 14 - Centro - Peruíbe

Pais dêem atenção aos seus filhos
Filhos conversem com seus pais
Uma campanha do Jornal Análise
pela união das famílias.

Cadeiras de rodas - consiste em
emprestar cadeiras de rodas a pessoas
que sofreram algum tipo de
traumatismo e estão impossibilitadas
de se movimentar. Os empréstimos
estão sujeitos à disponibilidade do
equipamento.
Atendimento geriátrico – consiste
em
propiciar
consultas
e
acompanhamento médico a idosos
carentes. Esta campanha conta com a
colaboração da Dra. Neusa Sakiyama
que atende cerca de 30 idosos
mensalmente.(E.F.)
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Prefeita entrega obras e novos
pontos de ônibus à população
Num clima de festa, a prefeita Dra. Julieta Omuro entregou diversas
obras no bairro do Caraguava. Uma delas foi a pavimentação das ruas
Campinas e Madre Nineta (antiga 27), obra que facilitou o trânsito das
pessoas no local. “Anteriormente as ruas não eram calçadas e sequer
contavam com linha de ônibus. Hoje elas foram pavimentadas, têm linha
e três novos pontos de ônibus. Isso facilita a vida das pessoas. Sabemos
que outras ruas precisam ser calçadas e estamos trabalhando bastante para isso”, declarou a
prefeita. Dra. Julieta também falou sobre as obras da Escola Carmem Cleuser Fraga Pimentel,
que terão sua conclusão em aproximadamente três meses. “A unidade será mais uma escola
modelo de nossa administração, com arquitetura moderna, quadra coberta e mais espaço para
os alunos”, disse Dra. Julieta. A escola é mais uma unidade escolar a receber grande
transformação. A Prefeitura de Peruíbe iniciou as obras e a unidade será ampliada em 2 mil
metros quadrados com a construção de área de lazer com cobertura, refeitório, vestiário
masculino e feminino, quadra esportiva coberta e fechada e casa de caseiro. As 12 salas de aulas
já existentes também passaram por melhorias. O piso, a rede elétrica e hidráulica foram
substituídos além de ganhar uma nova pintura, tornando assim um ambiente mais bonito e
confortável. Ela possui cerca de 430 alunos do Ensino Fundamental. Uma das grandes
preocupações da direção escolar é de formar cidadãos democráticos, participativos e responsáveis,
por isso a escola juntamente com alunos e a comunidade vem desenvolvendo diversas ações que
contribuem para uma melhor aprendizagem. Um desses projetos é o PIJ (Protagonismo Infanto
Juvenil), que é coordenado por dois professores e dois alunos por sala de aula. Eles são eleitos
democraticamente para que sejam os representantes nas assembléias onde são apresentados os
problemas a serem resolvidos. Além disso, a escola desenvolve também o recreio dirigido, onde
o aluno tem a oportunidade de praticar esporte, participar de jogos educativos e do cantinho da
leitura. Os alunos também estão comprometidos com projetos sociais como campanha da dengue
e a feira de livros.
Pontos de ônibus
Os usuários de transporte coletivo de Peruíbe foram beneficiados com a implantação de 18
novos abrigos de ônibus mais modernos e que proporcionam mais conforto e comodidade.
Com essa fase contemplam-se as instalações de 50 paradas de ônibus previsto no contrato
de concessão da empresa responsável pelo transporte coletivo municipal a Intersul. Além dos
que já estavam previstos por intermédio de um pedido da prefeita Dra. Julieta junto à
empresa foram instados mais sete pontos, totalizando 57 abrigos. Além disso, a prefeitura
atendeu a reivindicação dos moradores do Caraguava, realizando alteração na linha de ônibus
Caraguava/ Vatrapuã que teve o itinerário alterado no sentido ido e volta adentrando nas ruas
Madre Nineta, Campinas e adjacência.
Confira os locais onde foram instalados os novos abrigos: em frente à rodoviária na feira do
agricultor, Luciano de Bona supermercado Krill ao lado banca de jornal, JP materiais para
construção, Parque D‘Aville, terminal Barra do Una/Guaraú (praça da rodoviária, Vila Erminda
esquina Boll/ Quitanda, Tancredo Neves (garagem da Intersul), Guaraú próximo a escola
municipal e outro em frente a Bella Pizza, Madre Nineta Jonata nas quadras 1, 3 e 6, rua
Campinas, rua Elza da Silva esquina com a Av. padre Anchieta nas ruas 10 e 58 terminal Casas
populares II, Araraquara e Av. L na estância dos eucaliptos( Escola Padre Vitalino Bernini.
(PMP)

LULA EM PERUÍBE
O presidente Lula, um
homem de origem popular,
deve gostar de pescarias. Se
algum dia visitar Peruíbe
encontrará na região os mais
diversos tipos de pesca:
molinete, arrasto, parelha,
espinhel, tarrafa, são algumas
maneiras de pescar. Em
Peruíbe também existem os
“pescadores de águas turvas”,
que são os pré-candidatos a
prefeito que ficam felizes se
algo der errado na prefeitura,
pois com isto poderão obter
alguma vantagem política.
Voltando ao roteiro da
crônica, uma das formas mais
interessantes de pescar é a
captura da lula. O barco fica
apoitado perto das ilhas
afastadas e o pescador aponta
um forte foco de luz sobre a
superfície do mar. A lula,
atraída pelo clarão, sob à tona
e é então facilmente
capturada. Não dá nem
tempo da lula esvaziar a bolsa
de sépia, que é sua tinta negra
de camuflagem e fuga. Sendo
uma presa tão fácil, dá para
entender porque a lula anda
sumida do nosso litoral.
O leitor pensa que vou
terminar a crônica dizendo que
o presidente, que é homônimo
do molusco marinho, em vez
de governar o país, que é muito
difícil, deveria vir pescar lulas,
que é bem mais fácil . Também

poderia encerrar escrevendo
que Lula, e a maioria dos
políticos, quando se sentem
ameaçados por problemas de
governo, muitas vezes lançam a
sépia de defesa ou disfarce,
uma tinta negra que borra os
problemas em vez de resolvêlos. E se o presidente vier
pescar em Peruíbe, ao ver os
pescadores gritando “lula-lá!”,
pode significar “Lula-lá!”
apoiando o terceiro mandato do
presidente, mas também pode
ser “lula-lá!”, significando que
os pescadores descobriram um
“cardume” de lulas. E os
pescadores gostam da sua
profissão e também do
presidente, por isso sempre
apóiam a defesa do Lula e o
defeso da lula (essa doeu!).
Também o presidente, ao sentir
os pescadores de lula em
dificuldades financeiras, pois o
molusco, ao contrário do
petróleo, anda raro em nosso
litoral, pode lançar o benefício
social “Bolsa Lula”. Com tantas
bolsas pagas pelo nosso bolso,
uma a mais não fará diferença.
Bolsa Lula? – essa também
doeu!
O que também será
dolorido é ter que agüentar, até
o final das eleições de Peruíbe,
os “pescadores de águas
turvas”...
Edson Marassi
Email:emarassi@itelefonica.com.br

Pode? ou Não Pode?
Confira todos os sábados das 9h30 – 11h. Um grande
programa de debate cristão, sob o comando do Cantor
e compositor Ir. Messias. Rádio Jerusalém 91,5. Participem
pelo telefone 3453-2524.

4 - ANÁLISE - MAIO/JUNHO 2008

Festival Gastronômico - Show e Sabor 2008
Entre os dias 5 e 27 de julho próximos,
será realizada mais uma versão do
Festival Gastronômico – Show e Sabor,
promovido pelo Departamento de
Turismo. Este evento conta com o apoio
do Santos e Região Convention &
Visitors Bureau, do Conselho Municipal
de Turismo e do Fundo Social de
Solidariedade.
A ACEP está colaborando na
divulgação do projeto, cujo objetivo é o
de articular o setor de gastronomia
apresentando, em um Guia especifico
do evento, as melhores casas e suas
especialidades, que são servidas “a la
carte”.
Esta tem sido a oportunidade de se
divulgar não só os restaurantes de
destaque na cidade, como também
mostrar o que Peruíbe tem a oferecer de

melhor aos turistas, como já ocorreu na
versão anterior.
As inscrições já estão abertas e vão
até 10 de junho, apenas para restaurantes
que servem a la carte. Os interessados
devem retirar o regulamento e realizar
sua inscrição no Departamento de
Turismo.
A partir do dia 6 de julho o Guia dos
restaurantes, destacando os pratos
participantes do Festival, será distribuído
na entrada da cidade e nos hotéis. Os
locais apresentarão banners de
divulgação com as fotos dos pratos e os
clientes farão avaliação do que for
consumido, concorrendo a brindes. De
cada prato vendido, um real é destinado
ao Fundo Municipal de Turismo e outro
real será entregue ao Fundo Social de
Solidariedade. (ACEP)

FARMÁCIA
do

Terraplanagem - Pavimentação
Edificações
Venda de Blocos, Lajotas,
Tubos e Guias

ODAIR
Medicamentos em Geral
Aberto de 2ª a Sabado das 8:00 às 20 h
Domingo das 8:00 às 15:00
ATENDEMOS EM DOMICÍLIO

(13) 3455-7990

Telefax: (013) 3458.2617

Rua Francisco Moratori, 146 - Peruíbe

Av. Padre Anchieta, 7805 - Lj.03
Jd. Icaraíba - Peruíbe - SP

Associações sérias, exemplos de cidadania
Desde a sua criação em julho de
2003 a Associação Recreativa
Bochófila de Peruíbe, vem procurando
demonstrar a seriedade, com que um
grupo de homens conscientes, encara
o seu papel no exemplo que deve dar
de cidadania no trato da coisa pública.
Por cinco anos seguidos, o poder
público municipal, vem confiando
àquela Associação a permissão de
uso e cuidado do espaço que foi
construído com recursos da Prefeitura,
dentro do Parque Turístico de Peruíbe,
ao lado do Lamário , para a prática da
bocha, O espaço está à disposição
para todos, basta que gostem de
esporte.
A Recreativa Bochófila nestes
cinco anos vem mostrando como é
possível e importante tais parcerias
desde que haja seriedade. Incentiva a
prática da bocha por homens e
mulheres não só de terceira idade
como se pode pensar, mas também
para jovens escolares e moços , além
de carentes em geral
A nossa cancha esportiva, como
chamamos o campo, que é propriedade
da municipalidade, é hoje considerada
como uma das melhores e bem
cuidadas da Baixada, seja pela
construção dentro das medidas
oficiais, seja pela freqüência que vem
conseguindo atrair, ou pelos eventos
que já proporcionou sob seu inteiro
patrocínio com o apoio de empresas
comerciais da cidade.
Aqui estiveram equipes de grande
gabarito como Corinthians, Palmeiras,
Banespa, Círculo Militar de São Paulo,
Espéria, São José de São Caetano,
além de Santos, São Vicente, Praia

Grande e Mongaguá. E isto repercute
bem para o esporte local, e também
eleva o nome da cidade de Peruíbe.
A Associação Bochófila se esmera
no trato da propriedade municipal que
vem ocupando até então, procurando
mantê- la sempre limpa, em ordem , e
bem cuidada, para que seja sempre um
lugar em que é gostoso estar com os
amigos praticando seu esporte favorito.
É preciso reconhecer que algumas
outras entidades locais, também têm
este cuidado e preocupação no trato da
coisa pública: o Clube Arpoador, que
tem o mérito de ter construído com
recursos próprios arrecadados entre seus
associados, uma cancha de bocha e
uma de malha, além do quiosque para
outros jogos e reuniões dos seus
freqüentadores, em área pertencente
ao Município, mas que vem tratando
com a seriedade que a coisa merece.
O Núcleo da Terceira Idade, clube de
maior número de associados da cidade,
que construiu sua bela sede no espaço
antes ocupado pela Câmara Municipal
de Peruíbe, bem no centro da Cidade e
cedido em comodato àquela agremiação,
exemplo também de cooperação entre o
Poder Público e a sociedade. Além de
um projeto de construção para ampliação
do Clube em terreno doado pela
Municipalidade junto à sede da Capi.
Naturalmente, em outros bairros, deve
haver associações com o mesmo
entusiasmo e vontade de cooperar com
o interesse da população, só é preciso
ter o que colocamos no início deste
comentário: seriedade dos dirigentes,
para que mereçam a confiança do Poder
Público.
Valentim Senatore

“Mangia che te fa bene”
Selecionada pelo Conselho Nacional de Restaurantes- Filiado
ABRESI e CNTur “Padrão Qualidade Brasil 2006/2007”
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Festiva de transmissão e posse do Rotary de Peruíbe
No último dia 14 Peruíbe foi foi palco da festiva de transmissão e posse do Rotary Clube. “Realizando Sonhos” este é o lema do ano
rotário 2008/2009. Desejamos sucesso ao Casal Yuko e Sofia Yamakawa.

Mesa diretora dos trabalhos da reunião

Momento em que Yuko
Yamakawa toma posse das mãos
do “past president” Marco
Antonio C. Ribeiro

Governador Sergio Lazzarini e esposa.

Companheiros que receberam título
Paul Harris

Alberto Carlos de Souza recebendo
título Paul Harris

Miriam O. Uehara recebendo
título Paul Harris

Antonio Marcos Soares recebendo
título Paul Harris

Marco Antonio C. Ribeiro recebendo
título Paul Harris

Presidente Yuko recebe flâmula do
Rotary Club Auriflama

Maria Morales recebendo
título Paul Harris

Fundador, companheiro “Paul Harris”,
Antonio Alves Rocha recebendo uma
Safira

Edson (Laborátorio Lilly) , Bernardo (ex-companheiro) e Dra. Julieta (Prefeita de Peruíbe) foram agraciados com o Título de companheiros Honorários do Rotary Club de Peruíbe
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II Feira de Adoção de Animais, ainda melhor
A II Feira de Adoção de Cães e Gatos da
Prefeitura Municipal de Peruíbe, realizada
pelo Centro de Controle de Zoonoses
(CCZ) superou a expectativa. Trinta
animais foram adotados no dia da feira e
no dia seguinte mais cinco em
conseqüência da divulgação feita pelo
evento. Um total de 35 animais ganhou um
novo lar. Algumas perguntas feitas pelos
visitantes da Feira nos alertaram sobre as
dúvidas mais freqüentes sobre o CCZ.
Vamos aproveitar este espaço para
esclarecê-las:
1ª Pergunta: Por que os animais são
colocados para adoção de forma
gratuita?
R:- Porque esse procedimento é normal
dos Centros de Controle de Zoonoses e
existe lei que regulamenta esse assunto. A
Prefeitura não cobra nada pelo serviço.
2ª Qual a origem dos animais?
R:- São animais abandonados nas vias
públicas e alguns que não são tratados de
forma adequada pelos proprietários e
recolhidos ao CCZ.
3ª Qual a condição de saúde desses
animais?
R:- Todos são examinados pelo
veterinário e, quando necessário,
submetidos a tratamento. Nenhum animal
que esteja em tratamento é encaminhado
para adoção. Somente quando o problema
de saúde é sanado é que o animal é
liberado.
4ª Só existe adoção por ocasião das
“Feiras”?
R:- Não. No Centro de Controle de
Zoonoses temos uma “Feira” de adoção o
ano todo. Basta nos procurar de 2ª a 6ª das
10h00min ás 16h00min h e estaremos à
disposição para atendê-lo, seja para adoção,
visita ou informação.
5ª É verdade que muitos animais são
sacrificados?
R:- Não é verdade. Somente animais que
apresentem situação de traumas
irreversíveis ou doenças em estado terminal
é que podem ser sacrificados para evitar
um sofrimento maior ao animal. A LEI Nº.
12.916, DE 16 DE ABRIL DE 2008 já
estava sendo praticada em Peruíbe muito
antes de sancionada pelo Governador
Serra. Esta Lei, muito oportuna por sinal,
foi concebida para cidades de grande
porte (São Paulo, por exemplo) onde os
animais eram sacrificados para “controle

da população” o que nunca aconteceu em
nosso Município. Em Peruíbe nós não
temos um serviço de captura automática
de animais, só capturamos aqueles nos são
comunicados pelos munícipes, portanto,
não existe aqui a eutanásia para controle de
população animal.
6ª Como o CCZ sabe que o animal
adotado será bem tratado?
R:- Para adotar um animal, o adotante
preenche um termo de responsabilidade
onde, além de constar o seu compromisso
de tratar bem o animal, consta seu endereço
(comprovado legalmente), RG e telefone.
Nossa equipe de Agentes de Zoonoses faz
uma visita eventual para constatar a real
condição de tratamento do animal adotado.
Em caso de uma situação não adequada o
animal é recolhido ao CCZ para nova
adoção.
7ª Podemos visitar o Centro de
Controle de Zoonoses?
R:- Claro que SIM. E tem mais. Podem
fazer uma visita sem nenhum compromisso
de adotar este ou aquele animal. Deixe seu
nome, endereço e telefone e, se for o caso,
qual o animal que lhe interessa, se surgir
algum, nós lhe comunicamos para vir
adotá-lo.
8ª Que tipo de animal é mais comum
no CCZ?
R:- Claro que os mais comuns são os
SRD (sem raça definida), o popular “viralata”, tanto cães como gatos. Quando um
animal de raça é capturado, nós o retemos
por mais tempo para dar tempo ao dono de
tentar localiza-lo. E, olha que é muito
comum reencaminharmos animais perdidos
aos seus legítimos donos. Se isso não
acontecer os mesmos ficam disponíveis
para adoção e aí vamos consultar o nosso
cadastro de pretendentes ou oferece-los
aos nossos visitantes.
9ª Vai haver campanha de vacinação
anti-rábica este ano?
R:- Sim. O início é, tradicionalmente, em
agosto e vai até setembro. Haverá
divulgação.
10ª Onde fica o Centro de Controle de
Zoonoses?
R:- Rua Encarnacion Fumagalli, 1031 Bairro dos Prados. Seguindo pela Luciano
de Bona, após cruzar a João Abel ficamos
na 6ª quadra ao lado da EMEF Leão Novaes.
Se tiver dúvida ligue para 3456-1872,
teremos muito prazer em atendê-lo.
(PMP)

Meia-idade
aqui são dois. Os dois juntos? Ou um de
manhã e outro à noite? Chiiii, cadê a
receita?
Meia-idade é quando se precisa dormir
meia hora à tarde, pra recuperar as
forças e seguir até meia-noite.
Meia-noite é quando os seres de meiaidade ficam à meia-luz e fazem amor
por mais de meia hora.
O amor tem que durar mesmo mais de
meia hora. É o bom dos seres de meiaidade. Pois na manhã seguinte precisarão
de várias meias horas pra tomar banho,
separar os remédios, escolher a roupa...

Finalmente entendi o significado de
“meia-idade”. Que não tem nada a
ver com a idade cronológica...
Meia-idade tem a ver com meia
hora.
Meia hora pra tomar banho. Meia
hora pra passar creme na pele
desidratada. Meia hora pra pentear
os cabelos ressecados. Meia hora
para arrancar alguns pêlos
recalcitrantes.
Meia hora pra escolher o vestido.
Este ficou folgado. Este ficou curto.
Este ficou apertado.
Eugenia Flavian, tradutora,
Meia hora pra separar os remédios.
Esse é pra tomar de manhã. Esse é no jornalista,membro da Academia
almoço. Esse é só metade. Desse Peruibense de Letras

Expoflora 2008 oferece descontos
A Expoflora colocou à venda convites
antecipados com até 70% de descontos
para a edição 2008, que acontece entre os
dias 28 de agosto a 21 de setembro, de
quinta-feira a domingo, das 9 às 19h. A
exposição, maior evento de flores e plantas
ornamentais da América Latina, realizado
em Holambra (junção das palavras
Holanda, América e Brasil), antiga colônia
holandesa localizada a 140 km da Capital
de São Paulo, tem apenas 10 mil habitantes,
mas responde por 40% do comércio
brasileiro de flores e plantas ornamentais
e por 80% das exportações.
São cerca de 240 produtores que fazem
da Expoflora uma vitrine para os
lançamentos, novidades, e possibilidades
de uso das mais de 200 variedades de
flores e plantas ornamentais que eles
disponibilizam ao mercado. As novidades
para 2008 são a inclusão da Exposição para
Festas e Eventos, a ampliação da área da
Mostra de Paisagismo Minha Casa, Meu
Jardim e o show do cantor Paulo Ricardo,
no dia 20 de setembro, para dar as boas
vindas à primavera e anunciar o
encerramento do evento, no dia 21.
Preços e condições para compra
antecipada de ingressos
Na bilheteria, nos 16 dias do evento, os
ingressos custarão R$ 25,00. Na venda
antecipada com desconto, serão aplicados
os seguintes preços: na primeira semana
do evento, de 28 a 30 de agosto, eles
custarão R$ 10,00 para a compra feita por
grupos de, no mínimo 20 pessoas, sendo
que escolares (exclusivamente na quintafeira, dia 28 de agosto) e pessoas com mais
de 60 anos (exclusivamente na sexta-feira,
dia 29 de agosto), pagarão apenas R$ 8,00.
A partir da segunda semana do evento
(de 04 a 07 de setembro; de 11 a 14 de
setembro; e de 18 a 21 de setembro), os
grupos, também de, no mínimo, 20 pessoas,

terão 50% de desconto e pagarão R$ 12,50,
sendo que os escolares (exclusivamente nas
quintas-feiras, dias 04, 11 e 18 de setembro)
e o pessoal da Terceira Idade
(exclusivamente nas sextas-feiras, dias 05,
12 e 19 de setembro), pagarão somente R$
10,00.
Informações e a aquisição dos ingressos
antecipados podem ser solicitadas
diretamente à Central de Reservas da
Expoflora por meio do telefone (19) 3817.2228
ou pelo e-mail reservas@expoflora.com.br,
no horário das 9h, às 17h, de segunda a
sexta-feira.
Infra-estrutura
Na área total de 250 mil metros quadrados
estão disponibilizadas duas praças de
alimentação com 16 lanchonetes e cinco
restaurantes (de fast food até comidas
nacionais e típicas holandesas),
estacionamento com capacidade para 3.500
veículos e 500 ônibus por dia, posto médico,
sanitários, fraldário, bebedouros com água
fresca, postos de informação, caixas
eletrônicos, lojas de suvenires, três pavilhões
de exposição onde podem ser encontrados
de artesanatos a produtos industriais e de
decoração, móveis e utensílios domésticos,
além de um Garden Center, no qual são
disponibilizadas para a venda mais de 200
espécies de flores e plantas ornamentais
fornecidas pelos produtores de Holambra.
Data: 28 de agosto a 21 de setembro, de
quinta-feira a domingo
Horário: das 9h às 19h
Tema: Flores, tempo e ecologia
Localização: Holambra, SP 340, rodovia
Campinas-Mogi Mirim, Saída 140, a 140 km
de São Paulo e 40 km de Campinas
Ingressos na bilheteria: R$ 25,00. Crianças
com idade até 5 anos têm entrada franca
Informações: fone 019 3817.2228 ou pelo
e-mail contato@expoflora.com.br
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ACENIBRA-Peruíbe: 2º. Sobá , Saquê e Sucesso

Representantes das famílias
homenagiadas

No ultimo dia 7 em Peruíbe no Centro de Convenções foi realizado o 2º. Sobá da
ACENIBRA – Peruíbe. Uma festa regada à alegria, muita musica e animação. Com a
presença do tradicional grupo de taikô, Banda Municipal, Danças e cantores típicos,
cerimônia do saquê e a amabilidade e simpatia de todos os membros da ACENIBRA, que
voluntariamente trabalharam para a realização deste grande evento com a presença de
mais de 600 pessoas.
Estiveram presentes Coordenador da Comissão de Relacionamento do Centenário da
Imigração Japonesa no Brasil o senhor Yoshio Imaizumi; Presidente da Liga Esportiva
Nipo-Brasileira o senhor Anichiro Uchima; Prefeito Municipal de Juquiá o senhor
Manoel S. da C. Filho; Representante do Dep. Federal Beto Mansur a senhora Arlete
Carneiro; Presidente da FENIVAR o senhor Toshiaki Yamamura, a Prefeita de Peruíbe Dra.
Julieta F. Omuro, os Vereadores de Peruíbe Maria Onira B. Contel, Antonio Carlos Bianchi
e Mario Omuro.
Na oportunidade foram homenagiadas as famílias mais Nipo-Brasileiras mais antigas de
Peruíbe: família YAMASHITAFUJI, MIYASHIRO, SHINKAWA, BABA E IBARAKI que
muito contribuíram e contribuem até hoje para o desenvolvimento e crescimento de
Peruíbe e região.

Prefeito Manoel de Juquiá, Sr. Anichiro
Uchimae Sr. Yoshio Imaizumi brindando
com o Saquê.

O ponto alto da noite foram as
apresentaçõs do tradicional grupo de São
Paulo de Taikô, a emocionante
apresentação agradou e emocionou.
Em japonês a palavra taikô significa
tambor. O instrumento expressa
sentimentos de alegria, ira, tristeza e
prazer, pois dá a sensação de deslocar o
espírito até os antepassados.

Sra.Yamashitafuji recebe homenagem das
mãos do Senhor Ary (Acenibra)

Elas tem o segredo do delicioso Sobá

Sr. Baba recebe homenagem das mãos do
Prefeito de Juquia Manoel

Sr. Shinkawa recebe homenagem das
mãos do Senhor Toshiaki Yamamura

O Brasileiríssimo Fred também aprovou o
saquê

A geração jovem em sintonia com o mundo
oriental. Dra. Julieta e “Bill” Popescu

Tempurá, fresquinho feito na hora

Equipe Acenibra sempre pronta a servir

Sra. Ibaraki recebe homenagem das mãos
do Senhor Yoshio Imaizumi

Sr.Miyashiro recebe homenagem das
mãos da Prefeita de Peruíbe Dra. Julieta

MUITO OBRIGADO!!! ARIGATOU GOZAIMASU!!!
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PARTIDO DEMOCRATA
COMISSÃO EXECUTIVA MUNICIPAL DE PERUÍBE
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
CÍCERO RODRIGUES DA SILVA, presidente do Diretório Municipal do Partido Democrata –
DEM - de Peruíbe, Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei e nos
termos do Estatuto Partidário, com vistas as Eleições Municipais de 05 de Outubro de 2008,
CONVOCA
Todos os filiados ao Partido para comparecerem e estatutariamente tomarem parte da Convenção
Municipal, a realizar-se no próximo dia 29 de Junho de 2008, à partir das 09:00 horas, com término
previsto para as 14:00 horas, no recinto da Câmara Municipal da Estância Balneária de Peruíbe, situada
à Rua Nilo Soares Ferreira, nº 37 – Centro – neste Município de Peruíbe, com o fim especifico de
deliberarem sobre a seguinte pauta:
a) Homologação da Candidatura à Prefeito Municipal,
b) Homologação da candidatura à Vice-Prefeito
c) Homologação das Coligações Majoritária e proporcional e
d) Homologação das Candidaturas à vereador
Peruíbe, 13 de junho de 2008.
CÍCERO RODRIGUES DA SILVA
- Presidente PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL
COMISSÃO EXECUTIVA MUNICIPAL DE PERUÍBE
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
JANETE BONILHA, presidente do Diretório Municipal do Partido Trabalhista Nacional - PTN
de Peruíbe, Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei e nos termos
do Estatuto Partidário, com vistas as Eleições Municipais de 05 de Outubro de 2008,
CONVOCA
Todos os filiados ao Partido para comparecerem e estatutariamente tomarem parte da Convenção
Municipal, a realizar-se no próximo dia 29 de Junho de 2008, à partir das 09:00 horas, com término
previsto para as 14:00 horas, no recinto da Câmara Municipal da Estância Balneária de Peruíbe, situada
à Rua Nilo Soares Ferreira, nº 37 – Centro – neste Município de Peruíbe, com o fim especifico de
deliberarem sobre a seguinte pauta:
a) Homologação da Candidatura à Prefeito Municipal,
b) Homologação da candidatura à Vice-Prefeito
c) Homologação das Coligações Majoritária e proporcional e
d) Homologação das Candidaturas à vereador
Peruíbe, 13 de junho de 2008.
JANETE BONILHA
- Presidente PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL
COMISSÃO EXECUTIVA MUNICIPAL DE PERUÍBE
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
JESUS ANTONIO RODRIGUES FUMAGALLI, presidente do Diretório Municipal do Partido
Trabalhista do Brasil – PT do B - de Peruíbe, Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhe são
conferidas por lei e nos termos do Estatuto Partidário, com vistas as Eleições Municipais de 05 de
Outubro de 2008,
CONVOCA
Todos os filiados ao Partido para comparecerem e estatutariamente tomarem parte da Convenção
Municipal, a realizar-se no próximo dia 29 de Junho de 2008, à partir das 09:00 horas, com término
previsto para as 14:00 horas, no recinto da Câmara Municipal da Estância Balneária de Peruíbe, situada
à Rua Nilo Soares Ferreira, nº 37 – Centro – neste Município de Peruíbe, com o fim especifico de
deliberarem sobre a seguinte pauta:
a) Homologação da Candidatura à Prefeito Municipal,
b) Homologação da candidatura à Vice-Prefeito
c) Homologação das Coligações Majoritária e proporcional e
d) Homologação das Candidaturas à vereador
Peruíbe, 13 de junho de 2008.
JESUS ANTONIO RODRIGUES FUMAGALLI - Presidente
PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO
COMISSÃO EXECUTIVA MUNICIPAL DE PERUÍBE
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
EPITÁCIO GUIMARÃES ALVES, presidente do Diretório Municipal do Partido Renovador
Trabalhista Brasileiro – PRTB - de Peruíbe, Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhe são
conferidas por lei e nos termos do Estatuto Partidário, com vistas as Eleições Municipais de 05 de
Outubro de 2008,
CONVOCA
Todos os filiados ao Partido para comparecerem e estatutariamente tomarem parte da Convenção
Municipal, a realizar-se no próximo dia 29 de Junho de 2008, à partir das 09:00 horas, com término
previsto para as 14:00 horas, no recinto da Câmara Municipal da Estância Balneária de Peruíbe, situada
à Rua Nilo Soares Ferreira, nº 37 – Centro – neste Município de Peruíbe, com o fim especifico de
deliberarem sobre a seguinte pauta:
a) Homologação da Candidatura à Prefeito Municipal,
b) Homologação da candidatura à Vice-Prefeito
c) Homologação das Coligações Majoritária e proporcional e
d) Homologação das Candidaturas à vereador
Peruíbe, 13 de junho de 2008.
EPITÁCIO GUIMARÃES ALVES
- Presidente -

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO
COMISSÃO EXECUTIVA MUNICIPAL DE PERUÍBE
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
MARIO OMURO, presidente do Diretório Municipal do Partido do Movimento Democrático
Brasileiro - PMDB - - de Peruíbe, Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhe são conferidas
por lei e nos termos do Estatuto Partidário, com vistas as Eleições Municipais de 05 de Outubro de
2008,
CONVOCA
Todos os filiados ao Partido para comparecerem e estatutariamente tomarem parte da Convenção
Municipal, a realizar-se no próximo dia 29 de Junho de 2008, à partir das 09:00 horas, com término
previsto para as 14:00 horas, no recinto da Câmara Municipal da Estância Balneária de Peruíbe, situada
à Rua Nilo Soares Ferreira, nº 37 – Centro – neste Município de Peruíbe, com o fim especifico de
deliberarem sobre a seguinte pauta:
a) Homologação da Candidatura à Prefeito Municipal,
b) Homologação da candidatura à Vice-Prefeito
c) Homologação das Coligações Majoritária e proporcional e
d) Homologação das Candidaturas à vereador
Peruíbe, 13 de junho de 2008.
MARIO OMURO
- Presidente PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA
COMISSÃO EXECUTIVA MUNICIPAL DE PERUÍBE
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
EDSON STEFANI, presidente do Diretório Municipal do Partido Democrático Trabalhista – PDT
- de Peruíbe, Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei e nos termos
do Estatuto Partidário, com vistas as Eleições Municipais de 05 de Outubro de 2008,
CONVOCA
Todos os filiados ao Partido para comparecerem e estatutariamente tomarem parte da Convenção
Municipal, a realizar-se no próximo dia 29 de Junho de 2008, à partir das 09:00 horas, com término
previsto para as 14:00 horas, no recinto da Câmara Municipal da Estância Balneária de Peruíbe, situada
à Rua Nilo Soares Ferreira, nº 37 – Centro – neste Município de Peruíbe, com o fim especifico de
deliberarem sobre a seguinte pauta:
a) Homologação da Candidatura à Prefeito Municipal,
b) Homologação da candidatura à Vice-Prefeito
c) Homologação das Coligações Majoritária e proporcional e
d) Homologação das Candidaturas à vereador
Peruíbe, 13 de junho de 2008.
EDSON STEFANI
- Presidente PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA
COMISSÃO EXECUTIVA MUNICIPAL DE PERUÍBE
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ALINE SILVA GOMES, presidente do Diretório Municipal do Partido Republicano Progressista
- PRP - de Peruíbe, Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei e nos
termos do Estatuto Partidário, com vistas as Eleições Municipais de 05 de Outubro de 2008,
CONVOCA
Todos os filiados ao Partido para comparecerem e estatutariamente tomarem parte da Convenção
Municipal, a realizar-se no próximo dia 29 de Junho de 2008, à partir das 09:00 horas, com término
previsto para as 14:00 horas, no recinto da Câmara Municipal da Estância Balneária de Peruíbe, situada
à Rua Nilo Soares Ferreira, nº 37 – Centro – neste Município de Peruíbe, com o fim especifico de
deliberarem sobre a seguinte pauta:
a)
Homologação da Candidatura à Prefeito Municipal,
b) Homologação da candidatura à Vice-Prefeito
c) Homologação das Coligações Majoritária e proporcional e
d) Homologação das Candidaturas à vereador
Peruíbe, 13 de junho de 2008.
ALINE SILVA GOMES
- Presidente PARTIDO PROGRESSISTA
COMISSÃO EXECUTIVA MUNICIPAL DE PERUÍBE
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
MARIA ARLETE CARNEIRO, presidente do Diretório Municipal do Partido Progressista - PP
- - de Peruíbe, Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei e nos termos
do Estatuto Partidário, com vistas as Eleições Municipais de 05 de Outubro de 2008,
CONVOCA
Todos os filiados ao Partido para comparecerem e estatutariamente tomarem parte da Convenção
Municipal, a realizar-se no próximo dia 29 de Junho de 2008, à partir das 09:00 horas, com término
previsto para as 14:00 horas, no recinto da Câmara Municipal da Estância Balneária de Peruíbe, situada
à Rua Nilo Soares Ferreira, nº 37 – Centro – neste Município de Peruíbe, com o fim especifico de
deliberarem sobre a seguinte pauta:
a) Homologação da Candidatura à Prefeito Municipal,
b) Homologação da candidatura à Vice-Prefeito
c) Homologação das Coligações Majoritária e proporcional e
d) Homologação das Candidaturas à vereador
Peruíbe, 13 de junho de 2008.
MARIA ARLETE CARNEIRO
- Presidente -
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“déjà vu”

Da aversão à Matemática

ao 1º lugar no vestibular
Método Kumon ajuda aluna a superar as dificuldades com os cálculos

D

epois de tirar muitas notas baixas nas provas de Matemática do colégio, Gisele Garazza
Lamberti entra para o Kumon, aos 15 anos de idade, na esperança de melhorar o seu desenvolvimento na matéria. Ela, que nunca gostou de cálculos, iniciou o curso praticamente obrigada pela mãe.

Algum tempo depois, quando percebeu que estava se saindo
muito bem na matéria e resolvendo diversos exercícios propostos em
sala, ficou motivada e mudou de idéia. Hoje com 18 anos, acaba de
ser aprovada em 1°. lugar no Curso Superior de Saneamento Ambiental no CEFET-ES. Na classificação geral de todos os candidatos,
obteve o 7°. lugar.
“Iniciei o Kumon totalmente sem vontade. O objetivo era só
pra recuperar as notas e abandonar o curso, mas quando percebi que o método estava realmente me ajudando na Matemática,
comecei a gostar de verdade”, comenta a jovem.
Ela começou o curso no estágio A e agora só falta uma etapa
para concluir. Sua orientadora, Lucia Helena Moraes de Oliveira,

Gisele comemora
sua classificação
nos vestibulares

sempre a incentivou muito, inclusive oferecendo uma bolsa, já
que Gisele é filha de uma funcionária da unidade. “É muito
fácil pegar uma criança que nunca teve contato com a Matemática e ensinar o método.
O difícil mesmo é reverter um caso de aversão em amor, afirma Helena. Foi isso que o Kumon fez e faz pela maioria dos nossos alunos”, conclui a orientadora, que está muito orgulhosa do sucesso de Gisele.
Além do 1º lugar em um dos cursos mais concorridos da cidade de Vitória, Gisele também foi aprovada para o
curso de Engenharia Ambiental na Universidade Federal de Viçosa, em Minas Gerais, onde escolheu estudar
Engenharia, já que havia se apaixonado pela Matemática.
Gisele mudará de cidade, mas não deve abandonar o Kumon. Continuará estudando até a conclusão do curso
que se dará em pouco tempo. Tudo para terminar essa história de amor com final feliz.
Casos como o de Gisele são comuns no Kumon. Muitas vezes, os alunos deixam de apreciar a disciplina porque
sentem dificuldade para o aprendizado. Para reverter essa situação, é necessário oferecer-lhes os materiais adequados para que possam ter interesse e vontade, revertendo os motivos que tornam os estudos um fardo.
Além disso, no método Kumon, o aluno pode avançar pela auto-instrução, sem ser ensinado constantemente. Dessa
forma, devemos permitir que o aluno experimente a alegria de estudar sozinho sem precisar perguntar para ninguém,
e cultivar nele a vontade de avançar aos conteúdos mais complexos. Quando compreendem o mecanismo, passam a
gostar da matéria e, muitas vezes, direcionam o rumo de sua vida para as áreas das
ciências exatas.

Em Peruíbe:
Rua Rui Barbosa, 457 - Bairro Jangada
Tel: 13 - 3455-4393

Oportunidades e ameaças
pairam sobre o Porto Açu
Há um “frisson” sobre a repercussão que o
Complexo Portuário do Açu poderá trazer
para a nossa região. Os lançamentos de novos
empreendimentos imobiliários, assim como os
valores dos aluguéis na região estão ainda mais
caros, do que já estavam há seis meses atrás.
Não há dúvidas de que há gente interessada,
na repercussão do que será efetivamente
montado, na retroárea de 6,9 mil hectares que
o grupo MMX conseguiu que a prefeitura de
São João da Barra considerasse como área, de
um distrito industrial no novo Plano Diretor do
município.
Verdade que para o desenvolvimento
regional, o porto é um investimento com
capacidade de se sustentar na era pós-royalties.
Além disso, um porto, na sociedade
internacionalizada em que vivemos, com
negócios intercontinentais crescentes, é uma
janela para o mundo que permite levar e trazer
oportunidades.
Melhor ainda, se à sua logística, for
efetivamente estruturada e o eixo modal unindo
o transporte marítimo, ferroviário, rodoviário e
o aeroviário. Este último, quase ao lado do
porto, terá o aeroporto que a Petrobrás
começará a construir neste início de ano. Com
pista com capacidade de receber grandes
aviões, ele substituirá o vizinho e já
congestionado heliporto.
Mesmo preferindo investimentos de pequenos
e médios portes, por ver neles maior capacidade
de geração de emprego e especialmente, menor
impacto ambiental e maior aproveitamento da
sociedade local, lembro, que nem de longe, um
empreendimento de grande porte como este,
tem capacidade de substituir, as receitas atuais
dos royalties.
Verdade também, que este investimento de
vulto trará para cá, milhares de pessoas, algumas
inclusive aqui já estão trabalhando nas máquinas
de terraplanagem e muitos outras virão
demandando habitação, saneamento, educação
e saúde que será disputada, com quem aqui já
está excluído das oportunidades, seja por
inépcia, falta de qualificação e/ou tutela eleitoral.
Se existir vontade de conciliar vantagens,
aproveitar oportunidades, neutralizar ameaças
e compensar impactos, os gestores públicos
locais deveriam se integrar e traçar um plano de
ação com metas, obrigações e
responsabilidades. Fazer isso em meio à disputa
eleitoral que se avizinha é um desafio a ser
vencido. Fora disto teremos o desfecho
conhecido: ganham os que sempre ganharam e
perdem os que sempre perderam!
Roberto Moraes Pessanha, Professor do Cefet Campos
blog http://robertomoraes.blogspot.com
e-mail: moraes.rol@terra.com.br
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PET COMPLEX IT
ATINS
ITA
Clínica Veterinária - Centro Estético Animal
Visite-nos ... www. petcomplexitatins.com
PABX (13) 3455-8002
Av. Rubens Ferreira Martins, 994 - Estação

* Dr. AMAURI MIYASHIRO - formado pela UNESP
Jaboticabal desde 92 e com vários cursos de
aperfeiçoamento em clínica médica e cirurgia entre
outros, atende diariamente das 8 às 18 horas
de 2.a a 6.a feira e sábado das 8 às 17 horas
está à sua disposição, em geral com hora marcada
3455-8002.
POR QUÊ PREFIRO CADA VEZ MAIS OS ANIMAIS ...
NESSES 14 ANOS DE EXISTÊNCIA ...
Completei 14 anos de existência como estrutura veterinária nesse março
passado, e só tenho a agradecer aos animais e as várias amizades que adquiri
ao longo desse tempo, muito obrigado!!
Realmente, um cliente que frequente a clínica e o centro estético, contoume um fato na qual estava indignado. Seu animal passou por uma cirurgia e
ele foi indicado a comprar a medicação em uma casa de ração no centro, pois
a medicação não era tão frequente e até porque a mesma é considerada
nossa parceira. Para espanto, a pessoa que fica no caixa, segundo o cliente
uma mulher e de óculos, foi taxativa em fazer comentários negativos a meu
respeito. Apenas ouviu e assim que retornou com seu animal, não se conteve
e indignado comentou o ocorrido. Ouvi e lhe respondi: - “Sr. X, após completar
30 anos morando em Peruíbe e sempre lidando com o público, aprendi que
nem tudo o que ouvimos a respeito de alguém seja verdadeiro, principalmente
nessa cidade maravilhosa! ... além do quê, existe uma parte sensível do corpo
humano chamada “cotovelo”. O que o Sr. quer que eu diga?! ... felizmente
tenho uma ótima estrutura familiar, sou formado há 16 anos em uma das
melhores faculdades de veterinária, tenho reciclagens frequentes, minha
consulta é uma das mais caras da BS (segundo vendedores e representantes)
e felizmente atendo diariamente e com hora marcada; completei 14 anos de
estabelecido nessa cidade que é um desafio para qualquer atividade e; tenho
clientes como o Sr. que frequenta a nossa estrutura porque está satisfeito em
ver seu amiguinho bem tratado e saudável e, ainda fica indignado com
comentários improdutivos e invejosos?! Só tenho a agradecer, ao Sr. e à todos
que nos prestigiam e, aos que falam mal ... continuarão com as migalhas
quando sobrarem, porque intimamente sabem que nunca estarão à altura de
frequentar o meu negócio ou fazer parte das minhas amizades, felizmente!!!”
... e finalizei: - “- Por isso, entre outras, prefiro os animais que nos retribuem
com lealdade e carinho sem interesse!” ... e agradeci.
Mas novamente agradeço à todos que participaram da minha vida
profissional e estou sempre à disposição pensando sempre no bem-estar e na
qualidade do nosso amiguinho!!! ... onde novamente agradeço aos clientes e
aos que acreditam que a seriedade e os resultados decorrem da dedicação e
do treinamento constantes!!! Estarei à disposição para eventuais comentários,
críticas e sugestões, através do e-mail dr.amauri@petcomplexitatins.com
... um grande abraço e muito obrigado!!! ... Dr. Amauri Miyashiro

... o sossego de quem é feliz!!! ...
Jully

CENTRO ESTÉTICO ANIMAL ITATINS ...
Nossa equipe de estética animal ... sempre com
informações e técnicas atualizadas para melhor servi-los.
A última atualização foi agora no dia 02/06 em SP.
Estamos sempre à disposição ... atendemos com
hora marcada de 2.a a sábado, à partir das 8 horas. agende
o horário do seu amiguinho, afinal ele merece o que tem
de melhor!!!
QUANDO VOCÊ MANDA BANHAR, VOCÊ SABE O QUE FOI
UTILIZADO NO SEU AMIGUINHO? No Centro Estético Animal
ITATINS você recebe QUALIDADE nos fundamentos estéticos, bem
como nos produtos utilizados no seu amiguinho ... e assim fazemos a
diferença!!!
Os produtos utilizados são notadamente os melhores do mercado, a linha
PET SOCIETY ... onde é retirado a sujeira grossa com o NEUTRALIZADOR
DE ODORES, e uma sequência de SHAMPOO NEUTRO para regiões
sensíveis, SHAMPOO ESPECÍFICO (Pêlos Oleosos, Secos, Sensível e Filhote), SHAMPOO QUE REALÇA A COR NATURAL (Pêlos Escuros,
Claros e Dourados) e o CONDICIONADOR BRILHO E DESEMBARAÇO para “ele” sair o máximo de cuidado e qualidade!!!
Faça um planejamento estético e de saúde ...
seja VIP!!! ... Tenha seu amiguinho no nosso
PLANO PET ITATINS ... e tenha comodidade e
qualidade!!! Seu amiguinho sempre com a
saúde e a estética atualizados!!!
A MELHOR PARCERIA PARA O SEU AMIGUINHO E O SEU BOLSO ...

PET SHOP PLANETA BICHO ...
Você encontrará tudo o que o seu amiguinho (cão, gato, aves, hamster, peixes,
etc.), precisa ... da alimentação, acessórios e medicamentos ... com a
QUALIDADE que ele merece!!! ... e melhor, para clientes do PET COMPLEX
ITATINS - Clínica Veterinária e Centro Estético, condições especialíssimas
no pagamento à vista em dinheiro ou no cheque!!!

PARCERIA PET COMPLEX ITATINS &
PET SHOP PLANETA BICHO ...
SUPER PROMOÇÃO!!! RAÇÃO OURO FINO
SUPER PREMIUM ADULTO E RAÇAS
GIGANTES - saco de 15 kg; enquanto
durarem o estoque ... SOMENTE R$ 109,90!!!
... em breve, novo parceiro!!! ... mais
qualidade e valores agregados!!!
As melhores marcas, disque-ração, orientação
veterinária, banho e tosa ... inclusive aos
domingos das 8 às 13 horas!!!

Av. Pe. Leonardo Nunes, 1.182 (Av. da
Telefônica sentido linha) CONFIRA 3455-9994 !!!
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COLÔNIA JAPONESA ... ACENIBRA
PERUÍBE!!!
... Organizamos encontros sempre apresentando uma nova
situação para congregar todos os simpatizantes de Peruíbe
e trabalhando em prol da ACENIBRA PERUÍBE ...
venha conhecer um pouco da cultura japonesa e nos
prestigiar trazendo a sua família e interagindo conosco!!!
... seja descendente ou simpatizante ... contamos com a
colaboração de todos!!! ... dia 18/06 ... CENTENÁRIO
DA IMIGRAÇÃO JAPONESA!!! ! ... MUITO
OBRIGADO!!! ARIGATOU GOZAIMASU!!!

A primeira estrutura de hotel para
cães e gatos na região ... RAF Recanto dos Animais Fofinhos!!!

Piscina para recreação ou reabilitação
do seu amiguinho canino e uma linda
capela!!!

Equipe ACENIBRA de Peruíbe... à disposição!!!

... NOSSO ÚLTIMO EVENTO ... Realizou-se
no dia 07 de junho, no Centro de Convenções ...
SUCESSO ABSOLUTO!!! ... Agradecemos à
todos que nos prestigiaram e participaram da 2.a
FESTA DO SOBÁ DA ACENIBRA
PERUÍBE, além dos vários patrocinadores,
colaboradores e voluntários da COLÔNIA NIPOBRASILEIRA, não teríamos feito o sucesso que
foi ... MUITO OBRIGADO!!!

Canis individuais, higienizados
diariamente, cobertos e seguros!!!

Veículo preparado para um delivery
seguro e adequado do seu amiguinho!!!

Amplo campo gramado de agillity!!!

O nosso objetivo é oferecer uma
estrutura para o amiguinho canino ou
felino com todo o conforto e
segurança tendo um suporte
veterinário 24 horas. E sempre com
muito carinho e respeito às
necessidades de que eles precisam.
Visite-nos
www.recantodosanimaisfofinhos.com.br
ou (13) 3419-1490 com Ricardo.

SUPLEMENTO ALIMENTAR... RAN-YU!!! Visite www.ranyu.com.br
1. A QUEM SE DESTINA ...
- Quem possui taxa de COLESTEROL acima do normal - Quem possui triglicérides alto - Pessoas
estressadas - Quem não se alimenta corretamente (frutas, verduras e fibras), crianças ou adultos - Fumantes
- Hipertensos - Diabéticos - Obesos - Quem leva uma vida sedentária - Quem possui na família pessoas com
problemas cardíacos.
2. EFICÁCIA COMPROVADA PARA ...
- Diminuir o colesterol ruim (LDL) - Aumentar o colesterol bom (HDL) - Diminuir a diabete - Hemorróidas ESTRESSE - Impotência Sexual - Combater os radicais livres, que causam o envelhecimento
3. ONDE ADQUIRIR? ...
- Através (13) 3455-4670 ou 9726-1195 com Sr. Amauri (Tsutomu Miyashiro).

PRÓXIMO EVENTO ... Será
anunciado em breve; o já conhecido
DELICIOSO YAKISOBA e outras
atividades ... venha participar!!!
MUITO
OBRIGADO!!!
ARIGATOU GOZAIMASU!!!

Sejam benvindos!!! ... O RAF –
RECANTO DOS ANIMAIS
FOFINHOS está localizado no
município de Pedro de Toledo/SP,
distante 25 km da Estância
Balneária de Peruíbe, no litoral
sul paulista. Com uma enorme
área gramada e arborizada, seus
amiguinhos caninos e felinos
terão uma infra-estrutura
completa com canil, gatil,
consultório veterinário, centro
estético animal, campo de
adestramento, pet shop e um
suporte veterinário de 24 horas.
O RAF é o espaço ideal para
quem realmente adora o seu
amiguinho com todo o conforto,
segurança e qualidade que ele
merece!!!

