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A professora de danças orientais Wanda Regina Laguna
participou do Show de Gala no evento Mercado Persa 2022,
realizado no Word Trade Center, em São Paulo, entre os
dias 20 e 22 de maio.

Wanda, que é a proprietária da escola Luz do Leste, mi-
nistrando aulas de dança do ventre e cigana, apresentou-
se para o grande público presente no show "O sagrado e o
profano na dança através dos tempos".

Mais detalhes na página 7

LOCAL: IGREJA  MATRIZ (CENTRO) PERUIBE- SP
DIA 24 – SEXTA-FEIRA – NATIVIDADE DE SÃO JOÃO BATISTA
– Feriado Municipal – Padroeiro de Peruibe
–  7h - Alvorada Festiva
– 10h - 18ª Carreata de São João
– 16h - Missa Solene e Procissão

LITURGIA: Matriz e Irmandade de São João Batista
– 18h - Show de Prêmios (Bingo na Praça)– 20h – Show

com Eliana Ribeiro na Praça da Matriz

DIA 25 – SÁBADO – 18h30 – Missa
 – 20h - Apresentação cultural na Praça da Matriz

DIA 26 – DOMINGO
– 19h - Missa de encerramento do Ano da Família

PROGRAMAÇÃO DA
FESTA DO PADROEIRO

SÃO JOÃO BATISTA

DANÇARINA DE PERUÍBE
PARTICIPA COM SUCESSO

DO EVENTO MERCADO PERSA

Aproveite as
facilidades do
REFIS 2022 para
regularizar seus
impostos com o
município. As
inscrições serão
aceitas até o dia
30 de junho e ga-
rante muitos
descontos no
pagamento dos
tributos atrasa-
dos em Peruíbe!

Poderão ade-
rir ao Programa
de Recuperação Fiscal, os contribuintes que tenham débitos com
vencimento até 31 de dezembro de 2021, inscritos ou não em dívi-
da ativa, mesmo os que tenham sido objeto de parcelamento ante-
rior, não integralmente quitado, ainda que cancelado por falta de
pagamento. Os parcelamentos poderão ser feitos de 1 até 150 ve-
zes, com descontos que variam entre 10% e 100% sobre juros e
multas.

FESTA JULINA VILA ERMINDA:
De sexta a domingo durante todo o mês  7/2022
a partir das 19h
Comidas típicas, música e apresentações de
artistas locais
18º INVERNO QUENTE DO GUARAÚ:
De sexta a domingo durante todo o mês 7/2022 a
partir das 19h
Comidas típicas, música e apresentações de
artistas locais
1ª FESTA JULINA DA PRAÇA FLORIDA:
De sexta a domingo durante todo o mês 7/2022 a
partir das 19h
Comidas típicas, artesanato, música e apresen-
tações de artistas locais
3ª FESTA JULINA DA PRAÇA
AMBRÓSIO BALDIM:
De sexta a domingo durante todo o mês 7/2022 a
partir das 19h
Comidas típicas, artesanato, música e apresen-
tações de artistas locais
21ª FESTA DA TAINHA  DE BARRA DO UNA:
Dias 08, 09 e 10/07/2022 a partir das 19h
Comidas típicas, apresentações de artistas
locais

Festival de inverno de Peruíbe
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No dia 18/06/22, Peruíbe perdeu sua Grande
Dama da Literatura. Ecilla Bezerra da Silva. Fun-
dadora, Primeira Secretária e ultimamente Di-
retora de Eventos e Relações Públicas da Aca-
demia Peruibense de Letras. Foi também presi-
dente da Oficina Cultural Vale das Artes, do Te-
atro Jureia e da BSTV. Deixa uma grande lacuna
na Cultura Peruibense.

Nota de Falecimento

 | Confira na página 2| Confira na página 2| Confira na página 2| Confira na página 2| Confira na página 2

15º FESTIVAL GASTRONÔMICO DE PERUÍBE
De 17/06/2022 a 31/07/2022
17ª FESTA REGGAE DE PERUIBE
Dia 16/07/2022
Praia do Centro a partir das 20h
Banda Mato Seco com a abertura da Banda
Móvibe Beach

AGORA O SEU PET PODE
FAZER OS EXAMES
LABORATORIAIS

EM PERUIBE!
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DESVENDANDO A METODOLOGIA KUMON
Muitos perguntam o que

é o KUMON.
No geral, KUMON é co-

nhecido por melhorar o de-
sempenho dos alunos na es-
cola. Mas o que as pessoas
não sabem é como fazemos
isso.

O grande segredo é mui-
to fácil: quase a totalidade
dos alunos que nos procu-
ram não apresenta uma
base sólida, o que prejudica
o aprendizado de estudos
mais elaborados.

Vamos falar de matemá-
tica e de português. Em ma-
temática, as crianças têm
muita dificuldade em cálcu-
los primários, tais como ta-

buadas e, muitas vezes, em
somas de poucos algaris-
mos. Em português, care-
cem muito na interpreta-
ção, ortografia, acentuação
e pontuação.

O que significa tudo isso?
Sim, a falta de base, ou por
falta de treino dessas habi-
lidades, ou por de fato não
terem aprendido na base do
ensino.

O que o KUMON faz?
Damos condições para o

aprendizado e o treino des-
sa base, dado que todo co-
nhecimento depende do
uso efetivo dessas habilida-
des de ler, escrever e reali-
zar cálculos corretamente.

Vamos dizer que um alu-
no do Ensino Médio tem
muita dificuldade na resolu-
ção dos problemas. Muitas
vezes a dificuldade está sim-
plesmente na resolução de
cálculos simples que eles
não sabem fazer com rapi-
dez, pois, talvez, tenham
utilizado calculadoras e ou-
tras ferramentas, e não do-
minam o cálculo mental-
mente.

No português, a inter-
pretação fica muito a dese-
jar, pois não se criou o hábi-
to da leitura. E por consequ-
ência, não adquiriu vocabu-
lário, não conhece gramáti-
ca, não consegue conjugar

odemos dizer que o em-
brião da Academia Perui-

bense de Letras surgiu da Oficina
Cultural Tom Jobim,  criada em
1995 por alguns amantes das artes
em geral e carentes de atividades
artísticas no município. Iniciou-se
então a organização de diversos
encontros culturais na cidade, en-
tre estes, eventos literários, saraus
e concursos de trovas.

A Oficina Cultural Tom Jobim
englobava diversas atividades cul-
turais, mas algumas pessoas sen-
tiam a necessidade de ter uma or-
ganização que focasse na literatu-
ra, somente. Com o passar dos
anos, essa ideia floresceu e, em
2004, um grupo de pessoas que se
reunia periodicamente para um
bate-papo descontraído, tomar
uma cerveja e, principalmente,
discutir sobre literatura teve a
ideia de fundar uma Academia de
Letras na cidade.

Com o apoio da Oficina Cultu-
ral, realizou-se uma reunião no dia
16 de outubro de 2004, com 17 pre-
sentes... em 7 de novembro, rea-
lizou-se a segunda reunião; e na
terceira, aos 21 de novembro de
2004, foi fundada a Academia Pe-
ruibense de Letras, ratificada em
05 de dezembro por 26 participan-
tes, que foram seus membros fun-
dadores.

Nesses dezoito anos de exis-
tência, a Academia sofreu mudan-
ças, com a saída de alguns integran-
tes, a entrada de outros, faleci-
mento de alguns. Dos membros
fundadores, temos hoje ainda em
atividade na Academia, na condi-
ção de Acadêmicos Efetivos Fun-
dadores: Ecilla Bezerra da Silva,
Edwaldo Camargo Rodrigues,
Martha Zélia Zachar Fujita e
Wanda Regina Laguna. Como
Acadêmicas Honorárias, temos:
Eugenia Flavian e Thereza Adelina
Barros Tavares.

A Academia Peruibense de Le-
tras, atualmente, vem promoven-
do as atividades de escopo sob a

ACADEMIA PERUIBENSE DE LETRAS - APELETRAS
P

verbos, e falha na ortogra-
fia.

Pois então, está desven-
dado o segredo do estudo
pelo Método KUMON.

Muitos não sabem, ain-
da, que além de Português
e Matemática, nós temos os
cursos de Inglês e Japonês.
Tudo com a metodologia
própria, ou seja, inicia-
mos sempre com o mais
simples, e partindo grada-
tivamente para o mais com-
plexo.

Venham nos conhecer.

Professora Marta/ KUMON
Peruíbe/ Jardim Ribamar, (13)

34554393/ (13) 997533031

Diretora de Eventos e Relações Públicas
Ecilla Bezerra com o presidente João Libero
na posse do mesmo

Presidente João LIbero e vice-presidente
Martha Fujita, após eleição dos mesmos

As 3 últimas coletâneas-2019, 2020 e 2021

quinta presidência, cujos titulares,
desde a fundação, assim se suce-
deram, observados os dispositivos
estatutários de eleição ao cargo:
senhor Adão de Souza Ribeiro; se-
nhor José Fernandes Aparecido
Zanelato; senhor Marcos Carami-
co; senhor Jorge Braga da Silva e,
finalmente, senhor João Libero
Rosa Marques, atual presidente.
Adão de Souza Ribeiro, José Apa-
recido Zanelato, Marcos Caramico
e Jorge Braga da Silva, por motivos
particulares, não concluíram seus
mandatos, razão pela qual as ges-
tões foram assumidas interina-
mente, na condição de vice-presi-
dente, pela senhora Eugenia Fla-
vian, em dois mandatos, e pelo se-
nhor Edwaldo Camargo Rodrigues,
por ocasião da última desistência
registrada na série. Atual presi-
dente eleito, João Libero Rosa
Marques, nomeou vice-presiden-
te a senhora Martha Zélia Zachar
Fujita.

Ao longo dos anos, a documen-
tação da Academia Peruibense de
Letras, devido talvez a seguidas
descontinuidades ocorridas em
sua direção, acumulou algumas
omissões de registro de documen-
tos, o que poderia redundar em
prejuízo à personalidade jurídica
de direito privado em que se ba-
seia legalmente a instituição. En-
tão, em janeiro deste ano, por de-
terminação da presidência, criou-
se uma comissão específica, a fim
de incumbir-se da tarefa de regu-
larização da papelada. O Presiden-
te João Libero, a Vice-Presidente
Martha Fujita, a Primeira Secretá-
ria Ecilla Bezerra e o Diretor Cultu-
ral Edwaldo Camargo começaram
a elaborar uma nova documenta-
ção, com novo estatuto, e, desse
modo, refundou-se a Academia
Peruibense de Letras. Em feverei-
ro, devidamente registrada e to-
talmente regularizada junto aos
órgãos competentes: Cartório de
Registro, Prefeitura, Jucesp e Re-
ceita Federal, e com novo CNPJ,

como determina a lei. Realizada
nova eleição, o Presidente foi em-
possado para o novo quadriênio,
com uma pequena mudança na
administração: a Primeira Secretá-
ria Ecilla Bezerra, deixou o cargo
para a Segunda Secretária Carmen
Lucia e assumiu a Diretoria de Even-
tos e Relações Publicas, sendo no-
meada oficialmente Representan-
te da Academia Peruibense de Le-
tras e da Presidência.

A atual Diretoria Executiva da
APELETRAS está assim constituída:
Presidente: João Libero Rosa Mar-
ques, V ice-Presidente: Martha
Zélia Zachar Fujita, Primeira Secre-

tária: Carmen Lúcia Santos Costa,
Segundo secretário: Edwaldo Ca-
margo Rodrigues, Primeira Tesou-
reira Maria Aparecida Almeida, Se-
gunda tesoureira: Wanda Regina La-
guna, Diretor cultural: Edwaldo Camar-
go Rodrigues, Diretora Social: Carmen
Lúcia Santos Costa, Diretora de Even-
tos e de Relações Públicas: Ecilla Be-
zerra da Silva e Diretora de Biblio-
teca: Terezinha Dantas.

Desde 2007, a Academia tem pu-
blicado coletâneas literárias que
reúnem poemas, contos e crôni-
cas de autoria de seus acadêmicos.
Bienais até 2011, desde então pas-
saram a ser publicadas todos os

anos. Neste, estaremos publican-
do a décima terceira edição, que
terá por título Maioridade, come-
morativa aos dezoito anos de fun-
dação da Academia Peruibense de
Letras. Nossa sede é na Av.a Padre
Anchieta, esquina com a Rua Almiran-
te Barroso, número 4.297. No mo-
mento o prédio está em reforma e
estamos promovendo nossas reuni-
ões mensais, provisoriamente,  em ou-
tro local. Nosso endereço para cor-
respondência: Academia Perui-
bense de Letras - Caixa Postal 145,
Peruíbe – CEP 11.750-000. Em bre-
ve estaremos atendendo em nos-
sa sede, e esta administração tem
planos de promover encontros
literários, criar uma biblioteca/
sebo, exposição de quadros,
concursos literários, feira de li-
vros, etc... com a participação de
toda a comunidade literária de Pe-
ruíbe.

Se você quer ser um escritor,
poeta ou cronista e pertencer à
Academia Peruibense de Letras, os
requisitos necessários para ingres-
so na mesma são: ser domiciliado
no município de Peruíbe há mais
de três anos; possuir mais de 25
(vinte e cinco) anos de idade; ser
autor, co-autor ou tradutor de obra
literária, na nossa língua pátria;
concordar com o estatuto em vi-
gor e os princípios nele definidos
cujo teor ser-lhe-á informado na
entrevista de admissão; o candi-
dato deverá enviar um currículo,
com nome, filiação, endereço, e-
mail, whatsapp [se tiver], CPF, RG,
escolaridade e um breve resumo,
focando na área acadêmica e suas
atividades literárias, acrescentan-
do cópias de seus trabalhos: contos,
poemas, crônicas e o que tiver de pu-
blicação, seja impressa, e-book ou
Youtube, Instagram, etc, para o
endereço abaixo:

Academia Peruibense de Le-
tras, Caixa Postal 145 - Peruíbe/SP
– CEP 11750-000.

João Libero Rosa Marques
Presidente

A realização de exames
laboratoriais já são rotina nas
clínicas e laboratórios veteri-
nários. Realizando exames
anualmente em seu pet você
consegue prevenir e ou iden-
tificar doenças que o seu pet
ainda não apresenta sinto-
mas. Os exames de rotina não
devem ser feitos apenas
quando o pet está doente, e
sim de forma preventiva.

Com a prevenção
possibilitamos que o seu
pet viva bem e tenha
uma melhor qualidade
de vida.

A importância de
realizar exames no seu pet

Por isso sempre procure
seu médico veterinário de
confiança para solicitar o che-
ck-up anual do seu pet. Conte
com a AGVET para realização
dos exames do seu pet, esta-
mos localizados em Peruíbe,
entre em contato conosco
com a requisição de exames
e agende o seu horário para
coleta no laboratório ou do-
miciliar.
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ADVOGADOS

CONTABILIDADE

DELIVERY

IMÓVEIS

PEIXARIA

GESSO

INFORMÁTICA

Casa da Agricultura de Peruíbe – uma nova realidade
Neste ano a Casa da Agri-

cultura de Peruíbe sofreu uma
alteração física e administrati-
va com o objetivo de desburo-
cratizar e dinamizar as ativida-
des de Assistência Técnica e
Extensão Rural – ATER. Reuni-
ram-se no antigo prédio do La-
mário, na Praia do Centro, três
instituições que prestam aten-
dimento aos agricultores: De-
partamento de Agricultura da
Prefeitura de Peruíbe, a CATI –
Coordenadoria de Assistência
Técnica Integral e o Projeto
Conexão Mata Atlântica do IBS
– Instituto Biosistêmico.

Na ATER da produção são
feitas visitas às terças e quin-
tas feiras, com o acompanha-
mento da Patrulha Rural onde
é possível realizar a coleta para
análise de solo, a orientação
para práticas mais apropriadas
para o cultivo e manejo das
culturas. Também é feito o pro-
tocolo e cadastro dos agricul-
tores para que possa ser ofere-
cido a certificação de transição
agroecológica do Governo do
Estado, reconhecendo o esfor-
ço em preservar o ambiente
nos processos de produção
agrícola, além de promover ca-
pacitações periódicas e visitas
técnicas de conhecimento co-
letivo.

Na ATER de comercializa-
ção são incentivados os traba-
lhos dentro das políticas de Eco-
nomia Solidária, onde os cole-
tivos realizam a comercializa-
ção em circuitos curtos, seja
nas feiras, atendimento deli-
very de lista de produtos ou
sacolas agroecológicas entre-

gues periodicamente, forma-
ção de grupo de consumo e
outros. Também foram busca-
dos novos mercados, como na
rede hoteleira onde é possível
consumir sucos de frutas típi-
cas como o Maná com Limão
Rosa e o Cambuci, o queijo e
ovos da região, hortaliças fres-
cas sem agrotóxico.

Na ATER da pesca o foco é
contribuir nas documentações
dos pescadores junto à Colônia
de Pescadores e assistência na
piscicultura com a reprodução
de alevinos de lambari na pisci-
granja e atendimento aos pis-
cicultores.

Na ATER indígena é feito
também o trabalho de piscicul-
tura com a espécie tilápia ren-
dalli que se alimenta de folhas
na aldeia Tabaçu e o sistemi-
nha modelo da Embrapa na al-
deia do Bananal. Foram estru-
turadas para o Turismo de Base
Comunitária, pelo Programa

Estadual de Microbacias Hidro-
gráficas II, as aldeias Tabaçu
reko ypi, Tenguaeté, Ponta da
Praia, Piaçaguera  e Nhaman-
dú Mirim e que aos poucos está
sendo retomado.

Além da assistência técni-
ca, a Casa da Agricultura pro-
move políticas públicas de agri-
cultura, pesca e economia soli-
dária com a participação de
conselhos, fóruns e comissões
municipais, regionais e estadu-
ais, além de acompanhar o
PNAE - Programa Nacional de
Alimentação Escolar e o PAA -
Programa de Aquisição de Ali-
mentos para doação simultâ-
nea.

Nos últimos anos foram
aprovados convênios com o
Governo Estadual e Federal
que resultam em investimen-
tos para o setor, sendo eles:
Fábrica de Gelo (R$ 100 mil),
Programa Cozinhalimento (R$ 60
mil), Rotas Rurais Município Agro

(R$ 50 mil em brita e 01 motoni-
veladora R$ 300.000,00), Patru-
lha Rural (S10 R$ 150 mil), Pa-
trulha mecanizada (R$ 300 mil)
e Educação em Saúde Ambien-
tal na área rural (R$ 200 mil).

Ainda, no fim de 2019 foi
aprovada a lei de horta urbana
que possibilita a doação de áre-
as públicas para a implantação
de hortas comunitárias e atu-
almente duas instituições estão
recebendo apoio de ATER e
também está sendo retomado
o projeto para a implantação
de horta nas escolas.

Essa nova estrutura da Casa
da Agricultura possibilitou que
mais produtores recebam as-
sistência dessa rede sociotéc-
nica e otimizou as atividades do
setor, melhorando os resulta-
dos.

Juanita Trigo Nasser
Diretora de Agricultura, Pesca e Abastecimento

Secretaria de Meio Ambiente e Agricultura
Prefeitura de Peruíbe - SP

Exposição Caminhos de Anchieta

O Museu Histórico Con-
ceição de Itanhaém, tem o
prazer de no mês dedicado
a São José de Anchieta (dia
09 de junho é o dia Nacional
de Anchieta), apresentar a
Exposição “Caminhos de
Anchieta”, essa exposição
conta com quatro momen-
tos importantes dentro da
contextualização da passa-
gem de José de Anchieta
pelo litoral paulista e o seu
legado histórico no litoral
Espírito-santense.

A primeira sala conta com
a importância do padroado
no litoral, ou seja, são des-
tacados os padroeiros e as
padroeiras dos 16 municípi-
os do Litoral Paulista, inclu-

indo Cubatão, no mesmo
espaço estão as obras do ar-
tista plástico Ângelo Gill,
onde em técnica de pintura
aguado ele retrata vinte igre-
jas antigas do litoral paulista,
igrejas essas do período colo-
nial e imperial do Brasil.

Na sala principal estão
expostos painéis que con-
tam um pouco da vida de
Anchieta principalmente
destaca os seus desloca-
mentos pelas terras brasi-
leiras sendo ele um dos
principais jesuítas a pisar e
a trabalhar no litoral, dei-
xando um legado de fé, de-
dicação e aculturações pelas
várias vilas, aldeamentos e
aldeias por onde passou.

E é nesse contexto de
herança que o município de
Itanhaém homenageia a
parceria com o município de
Anchieta ES e expõe fotos
do projeto “Os Passos de
Anchieta”, evento esse que
consiste em uma caminha-
da de fé pelas praias capixa-
bas com saída da Catedral
de Vitória e chegada ao San-
tuário de Anchieta, no mu-
nicípio de Anchieta antiga
Rerigtiba ES.

O município leva esse
nome para homenagear o
jesuíta que faleceu nesse
local no ano de 1597, o pro-
jeto existe a mais de vinte
anos e tem como principal
objetivo levar a história e a

MECÂNICA

fé por quase cem quilôme-
tros de caminhada e refle-
xão.

Venha prestigiar nossa
história em um dos prédios
mais antigos e importantes
da Nossa Região.

Museu Conceição de Ita-
nhaém. Praça Narciso de
Andrade S/N Centro- Ita-
nhaém SP.

Exposição Caminhos de
Anchieta de 09 de junho a
31 de julho. De Terça a Sába-
do das 9:00 as 17:00 horas.

“As Cores da vida são as
que pintamos”

José de Anchieta

Fátima Cristina Pires
Historiadora, Especialista em Patrimônio

Histórico, Mestre em Educação.
Responsável técnica e educacional do

Museu Conceição de Itanhaém.
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O 15º Fes-
tival Gastro-
nômico de Pe-
ruíbe vai de
17 de junho
até 31 de julho
e você poderá
saborear as
delícias da
nossa gastro-
nomia.

Participam
do festival os
restaurantes:
Mamma Lina Restaurante & Pizza na Pedra, Bolinho de
Bacalhau de Peruíbe, Restaurante Beira Mar, Restaurante
Pizzaria Affamare, O Gordo, Firenze Pizzaria e Restau-
rante, Oh Vida Dura Petiscaria Gourmet, O Bandéco Res-
taurante, Thálassa Peruíbe, Pau do Índio Restaurante,
Kabanas Choperia e Xaxados Bar Feijão de Corda

15º Festival Gastronômico
de Peruíbe

A querida amiga Maria Aparecida Marra reuniu um
grupo de amigos no Bar Botekeiros para festejar a sua
viagem à Holanda para passar alguns meses com a filha,
genro e o lindo neto Felipe,foi uma tarde de muita ani-
mação.

NOITE DE MUITO
GLAMOUR EM SÃO PAULO

Claudia Métne em noite repleta de famosos prestigiou
o aniversário do promoter Fernando Peixe que foi cele-
brado na residência de Helinho Calfat no Morumbi,São
Paulo. A influencer e produtora de moda brilhou com o
look escolhido para a festa.

BOTA-FORA

Maria Marra sentada de blusa preta rodeada de amigos

Claudia Métne e Fernado Peixe  Claudia Métne e Helinho Calfat

O Presidente do Sicredi, Popke Ferdinand Van der Vin-
ne, esteve em Peruíbe com alguns diretores e o gerente da
agência que será inaugurada em breve, Robson Sgorlon, para
uma reunião com toda equipe de funcionários que estarão
atendendo os clientes da cidade e região.

*FLASH

Popke Ferdinand Van der Vinne (Presidente), Márcio Zwierewicz (Diretor
Executivo), Leila Grik (Diretora de Negócios), Reinaldo Oliveira (Gerente
Regional de Desenvolvimento) e o Gerente da Agência de Peruíbe, Robson
Sgorlon

ANIVERSÁRIO
AssuntaTre-

visan festejou
idade nova na
loja da amiga
Maria Paula, Ar-
mazém da Ele-
gância, entre
doces, sabores,
cores e moda a
aniversariante
estava radiante
de alegria. Assunta Trevisan

Giovanna Formighieri,Carla Forni,Flávia Formighieri Braghin,Ana
Paula Gama,Maria Paula,Gracia Domingos, Assunta Trevisan,
Daniela Colamarino Vignoli,essa colunista e Cristiani Castelo

Adroaldo Vasconcelos
faleceu aos 85 anos no dia
03 de junho em Peruibe.
Era empresário, foi Secre-
tário de Indústria e Comér-
cio na Prefeitura de Muni-
cipal, atualmente exercia
a função de Diretor Presi-
dente do Conselho Delibe-
rativo da Associação Co-
mercial de Peruibe.

Nossos sentimentos
aos familiares.

Peruíbe perde um gran-
de homem que sempre tra-
balhou em prol do cresci-
mento e desenvolvimento
da nossa cidade.

Luto
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A cidade de Peruíbe acaba de
ser presenteada com o novo

espaço Terapêutico A.mar
A idealizadora do projeto é a

moradora da cidade Renata Sê-
bamico, formada em Gestão
Ambiental, Pedagogia, Psicote-
rapia Integrativa e Energética,
com capacitação em Psicotera-
pia Infantil e Neurociência.

Trabalhou na Ong V ida e
Surf,  localizada no Guaraú, na
qual ela atendia crianças e ado-
lescentes para que se integras-
sem com o meio ambiente, au-
xiliava nas atividades escolares
de português e matemática em
meio à natureza , tornando  as
aulas lúdicas e muito mais atrativas
para os alunos.

O sonho da Renata Sêbamico,
sempre foi ajudar o maior número
de pessoas e oferecer o que há de
melhor para seus clientes, sendo as-
sim ela reuniu  um time de peso
como a psicoterapeuta Renata Sill-
va, a terapeuta e pedagoga Daniela

Fanny Prosdócimo, a  fisioterapeuta
Amanda Peres, a instrutora de yoga
Eve Holanda e a pscicóloga Juliana
Cattonaro.

No Espaço Terapêutico A.mar,
você encontrará tudo para o corpo e
mente com atendimentos online e
presencial em Peruíbe e São Paulo.

@a.marterapias |WhatsApp  13 99671-0639

Protagonismo sem-
pre foi a marca registra-
da da empreendedora
Patrícia Varoni Hammel.
Desde os 14 anos ela tra-
balhava nas férias e aos
finais de semana para
conseguir comprar suas
coisas. Após terminar o
ensino médio, partiu
para o exterior com o ob-
jetivo de conseguir uma
vida melhor para ela e
para sua família.

“ Eu me virei, como
todo estrangeiro come-
çando a vida longe do seu
país, fiz faxina, entreguei
panfletos, lavei carros,
fui garçonete e , aos pou-
cos, fui me estabilizando
até resolver voltar para o
Brasil para estar mais
próxima da minha famí-
lia, amigos e com um ob-
jetivo: empreender”. E
deu certo, Patrícia, abriu
oito empresas e, atual-
mente, é proprietária de

EMPREENDEDORA  E
INFOPRODUTORA DE SUCESSO

três em Peruibe (SP), nos
ramos de comércio varejis-
ta, alimentação e infopro-
duto digital: a Átria Brasil
a Mais Shake e Crepes e a
PPV. Como infoprodutora
Patrícia está com dois cur-
sos sobre empreendedo-
rismo feminino à venda no
mercado digital, A Chave
do Negócio e Do Zero ao
Lucro.

MATRÍCULAS
ABERTAS O
ANO TODO

Romilda Machado (Conselho Deliberativo)
e a presidente Silvana Uechi

BINGO BENEFICENTE
A Ação Social de Peruíbe,sob

a presidência de Silvana Fátima
Bernuzzi Uechi promoveu no dia
15 de maio o tradicional Chá
Beneficente com Bingo,muitos
amigos da entidade participa-
ram da tarde recheada de bons
prêmios.

Diretoria e convidados

Amigos da Ação Social

Ecilla, uma grande amiga!
Com muita tristeza e pesar, eu digo:

Por doença, perdi uma grande amiga,
Uma das maiores que eu tive na vida!
Entre todos os amores que vivemos,
A amizade é o mais forte e sincero.

É um elo tão forte que nos permite tudo,
Concordar ou discordar da pessoa,
E ainda assim, continuar a amá-la.

Ecilla Bezerra foi uma mulher forte,
Corajosa, inteligente, amorosa...

De opiniões fortes, assim como eu.
Tivemos grandes embates, mas,
No final sempre nos entendemos
Como grandes amigos que fomos

Querida e grande amiga Ecilla,
Você melhor do que ninguém

Representou a grande amiga,
A irmã, que Deus me presenteou,

Para fazer parte da minha vida
Obrigado por ter sido a maior

Influência na minha participação
Na Academia Peruibense de Letras

Você estará sempre comigo,
Viva, em minhas lembranças

Viva em meu coração, na alma.
Adeus minha amiga querida,

Foi um privilégio e uma honra
Para  mim, ter sido seu amigo!
Deus a guarde em suas mãos
Até que nos reencontremos

Novamente.
(João Libero - 18/06/2022)
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emos a alegria de
informar que a Si-

credi Campos Gerais PR/SP
estará, em breve, inaugu-
rando uma agência em Pe-
ruíbe na Avenida Padre An-
chieta, 908. Esta é uma im-
portante conquista para nós
e, certamente, também
para a população do municí-
pio. Em 2020, um estudo re-
alizado pela Fundação Insti-
tuto de Pesquisas Econômi-
cas (Fipe), encomendado
pelo Sicredi, analisou dados
econômicos de todas as ci-
dades brasileiras com e sem
cooperativas de crédito en-
tre 1994 e 2017 e cruzou in-
formações do Instituto Bra-
sileiro de Geografia (IBGE).
A pesquisa concluiu que o
cooperativismo incrementa
o Produto Interno Bruto
(PIB) per capita dos municí-
pios em 5,6%, cria 6,2% mais
vagas de trabalho formal e
aumenta o número de esta-
belecimentos comerciais
em 15,7%, estimulando,
portanto, o empreendedo-
rismo local. Sabemos que,
certas vezes, os caminhos
podem ser desafiadores,
mas é justamente em situa-
ções como essas que as re-
compensas são ainda mais
gratificantes, e é um pouco
disso que queremos com-
partilhar com você, pois
acreditamos que fazendo
juntos, faremos a diferença.

A Sicredi Campos Gerais
PR/SP é uma das 108 coope-
rativas do sistema Sicredi e
figura entre as 10 maiores
instituições financeiras co-
operativas do Brasil em ati-
vos totais segundo ranking
da Confebras, com databa-
se de set/21 (comparativo
entre as mais de 840 coope-
rativas existentes). Há mais
de 115 anos vem oferecen-
do soluções para o desen-
volvimento financeiro dos
nossos associados e das co-
munidades onde atuamos.
Para nós, as melhores esco-
lhas são aquelas que trazem
resultados para todos. E é
por este, entre outros moti-
vos, que Peruíbe foi escolhi-
da como mais uma cidade
para estarmos presentes
com uma agência.

Oferecemos mais de 300
produtos e serviços finan-
ceiros de um jeito simples e
próximo para que os nossos
quase 6 milhões de associa-
dos possam prosperar, seja
através de conta corrente ou
poupança, sejam eles pes-
soa física, jurídica ou do
agronegócio, independen-
temente do tamanho. So-
mos uma instituição finan-
ceira diferente, pois, ao se
associar, as pessoas passam
a ser donas do negócio, ten-
do voz sobre as decisões e
participando dos resulta-
dos. Assim, criamos laços de
confiança que nos permi-
tem crescer juntos.

Norteado pelos valores
do cooperativismo, nosso
modelo de negócio possibi-
lita criarmos um ciclo que
gera impacto positivo, por-
que reinvestimos os recur-
sos nas regiões onde atua-
mos. Assim proporcionamos
acesso a produtos e serviços
financeiros às populações,
impulsionando a economia
local das regiões.  Com pre-

Sicredi Campos Gerais PR/SP vai inaugurar uma
agência em Peruíbe na Avenida Padre Anchieta

T sença nacional e atuação lo-
cal, apoiamos iniciativas que
visam desenvolver cada cida-
de em que estamos presentes.

A partir de agora, incluí-
mos Peruíbe nesse ciclo de
cooperação e desenvolvi-
mento. Aproveito para colo-

car nossa equipe local à to-
tal disposição para esclare-
cer dúvidas e fornecer infor-
mações sempre que desejar. E

não poderia deixar de encer-
rar esta mensagem convidan-
do-o (a) para uma visita assim
que isso se tornar possível,

será um prazer recebê-lo. Para
falar com a gente ou abrir sua
conta, envie um WhatsApp
para 51-3358-4770.
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Peruíbe (SP), Brasil – 16 de
junho de 2022  — Aconteceu
de 20 a 22 de maio a 31a Confe-
rência Distrital Re-União 2022
do Rotary Club Distrito 4420,
do qual o Rotary Clube de Peru-
íbe faz parte, no Hotel Tauá
Resort & Convention Atibaia
(SP). O evento, que contou com
a presença da atual Governa-
dora do Distrito, Alaíde Vitori-
no, da atual Presidente do Ro-
tary Club de Peruíbe, Silvana
Fátima Bernuzzi Uechi, e do
Vice-Prefeito de Peruíbe, André
Luiz de Paula, reuniu toda a fa-
mília rotariana do Distrito.

Sob o mote “Servir para
Transformar Vidas”, a confe-
rência celebrou o encerramen-
to de um período rotário de su-
cesso sob a Gestão 2021/2022
do Rotary Club Distrito 4220,
por meio de uma série de apre-
sentações, homenagens aos

Rotary Clube de Peruíbe participa da 31ª Conferência Distrital Re-União 2022
Sob o mote “Servir para Transformar Vidas”, evento celebrou de 20 a 22 de maio, em Atibaia (SP), o

encerramento de um período rotário de sucesso sob a Gestão 2021/2022 do Rotary Club Distrito 4420

companheiros que trabalharam
durante a gestão e intensa tro-
ca de experiências sobre os pro-
jetos de serviços da entidade.
Na ocasião, a Banda Municipal
de Peruíbe, que tem o apoio do
Clube, fez uma apresentação
marcante.

“Os membros rotários de
Peruíbe (SP) há muito apoiam a
comunidade através de uma
série de projetos de serviço. Em
2021/2022, se destacam a doa-
ção de cadeiras de rodas, plan-
tio de árvores, doação de apa-
relhos para a realização das li-
ves da Banda Municipal, doa-
ção de brinquedos à Capi (Casa
de Amparo e Proteção à Infân-
cia) e evento cívico Altar da Pá-
tria, na semana de comemora-
ção da Independência do Bra-
sil, de 1 a 7 de setembro”, afir-
ma Silvana.

Membros rotativos em todo

o mundo tomam medidas para
melhorar as comunidades. Eles
contribuem com seu tempo,
energia e paixão para realizar
projetos significativos e susten-
táveis que promovam a paz,
combatam doenças, forneçam
água limpa, ajudem mães e fi-

lhos, apoiem a educação e cres-
çam economias locais.

A prioridade máxima do Ro-
tary é a erradicação global da
poliomielite. O Rotary lançou
seu programa de imunização
contra a poliomielite, o Polio-
Plus, em 1985 e, em 1988, tor-

nou-se um parceiro líder na Ini-
ciativa Global de Erradicação da
Poliomielite.

SOBRE O ROTARY

O Rotary reúne uma rede
global de líderes comunitários
dedicados a enfrentar os desa-
fios humanitários mais urgentes
do mundo. Conectamos 1,2 mi-
lhão de membros de mais de
35.000 clubes rotativos em
quase todos os países do mun-
do. Seu serviço melhora vidas
tanto localmente quanto inter-
nacionalmente, desde ajudar
aqueles que precisam em
suas próprias comunidades
até trabalhar em direção a
um mundo livre de pólio. Visite
Rotary.org e endpolio.org para
saber mais sobre o Rotary e
seus esforços para erradicar
a poliomielite.

SOBRE O ROTARY CLUB
DISTRITO 4420

O Rotary Club de Peruíbe faz
parte do Rotary Club Distrito
4420, que reúne uma rede lo-
cal de líderes comunitários de-
dicados a enfrentar os desafios
humanitários mais urgentes nas
áreas de sua abrangência. Os
rotarianos desenvolvem proje-
tos comunitários que tratam de
assuntos atuais e de extrema
importância, entre os quais a
paz e prevenção de conflitos;
prevenção e tratamento de do-
enças; recursos hídricos e sane-
amento; saúde materno-infan-
til; educação e alfabetização e
desenvolvimento econômico e
comunitário. Além disso, eles
apoiam iniciativas voltadas à
juventude. Mais informações
podem ser acessadas em ht-
tps://distrito4420.org.br/

Yuko Yamakawa,  Jaime Uehara, Tânia Segretti, André de Paula, Dionísio
Gonsales, Osvaldo Yui e Marcos Uechi

FESTIVAL MERCADO PERSA VOLTA DEPOIS DA
PANDEMIA E ATRAI CERCA DE 6 MIL PESSOAS

Wanda Regina Deusas Bastet, Isis, Hator e sacerdotisas

Bailarino Tárik e Wanda

onsiderado atualmente
como um Congresso In-
ternacional de Dança,

Arte e Cultura Árabe, o evento
foi idealizado em 1995 pela
mestra Samira Samia, uma das
precursoras da dança oriental
árabe no Brasil e a direção des-
de 1996 é de Shalimar Mattar.
Realizado anualmente desde
sua primeira edição quando
atraiu cerca de 300 pessoas e 7
expositores, o Mercado Persa
atualmente conta com uma mé-
dia de 6 a 8 mil participantes e
aproximadamente 70 expositores.

O Mercado Persa foi o pri-
meiro evento do mundo realiza-
do neste formato de festival ori-
ental reunindo concursos, mos-
tras de danças, desfiles, con-
gressos e feira sendo utilizado
como modelo e referência para
centenas de outros eventos no
Brasil, América Latina, Europa e
até no Egito. Em sua trajetória o
Mercado Persa criou o sistema
de festival com mostras de dan-
ça, pioneiro no país; 1º Concur-
so de Dança do Ventre da Améri-
ca do Sul, Europa e Oriente; 1º
Desfile de Trajes Típicos para
dança oriental no mundo; Siste-
ma de Feira de produtos orien-
tais árabes para o segmento;
Concurso de Trajes; Concurso de
Beleza; Concurso de Caracteri-
zação; Concurso de Textos e Fo-
tos; Código de Ética do segmen-
to; Debates e Palestras; Projeto
de Inclusão Social através da
dança oriental.

MERCADO PERSA 2022

Como sabemos, os setores
das artes foram muito atingidos
pela pandemia da covid-19 en-
volvendo bailarinos e bailari-
nas, músicos, professores e pro-
fessoras de dança, ateliês espe-
cializados na confecção de fi-
gurinos, comércio de acessóri-
os e adereços. Lives, vídeos e
podcast foram meios procura-
dos para amenizar esse período
sombrio mas a volta do Merca-
do Persa presencial demonstrou
como as pessoas ligadas ao se-
tor e o público em geral senti-
ram a suspensão forçada do
evento e como o reencontro des-

te ano foi importante para todos.
No primeiro dia do evento,

20 de maio, foram oferecidos
seis workshops para bailarinos
que procuram estudo e aperfei-
çoamento, sendo que nos três
dias do evento foram oferecidos
nove workshops. Os presentes
puderam circular pela feira
onde expositores apresentavam
estandes com os mais variados
serviços e produtos de maquia-
gem a figurinos, de véus de seda
a adereços. Nesse dia também
aconteceu o Show de Gala cujo
tema foi "O Sagrado e o Profano
na Dança Através dos Tempos",
da pré-história aos nossos dias,
que envolveu o público com a
magia e o encantamento dessa
civilização ancestral onde o
ponto alto foi o quadro repre-
sentando o Egito com a partici-
pação de Wanda Regina Laguna
radicada em Peruíbe há muitos
anos (www.wandareginalagu
na.com.br) como a rainha Nefer-
tari, tendo como faraó o baila-
rino Tárik. No quadro, além da
rainha e do faraó, as bailarinas
da corte, as deusas mais impor-
tantes do antigo Egito: Isis, Bas-
tet, Hator e as sacerdotisas. Na
sequencia foram apresentadas
as danças de várias épocas, in-
cluindo o Brasil com destaque
para as pioneiras da dança ori-
ental árabe em São Paulo, Zu-
leica Pinho, Shahrazad e Sami-
ra Samia.

Sábado, dia 21, aconteceram
mais mostras, competições, des-
files, workshops e palestras
gratuitas, atividades que foram
desenvolvidas simultaneamen-
te em três grandes palcos e inú-
meras salas ocupando todo o

terceiro andar do Word Trade
Center. As competições conta-
ram com jurados que avaliaram
as danças orientais árabes clás-
sicas, folclóricas, fusões, indi-
anas e ciganas. Por indicação
da mestra Samira Samia, Wan-
da Regina integrou o júri de dan-
ça cigana. Os competidores re-
cebem avaliações de seus pon-
tos fortes e onde é preciso me-
lhorar.

No domingo, dia 22, último
dia do evento, foi quando com-
pareceu o maior público, com
dançarinos, mostras, competi-
ções, muito movimento de com-
pras nos stands, fotos, reencon-
tros de amigos. Nos corredores
uma rica mistura de cores, for-
mas e muito brilho com partici-
pantes indo e vindo dos palcos
antes e depois de suas apresen-
tações. À noite acontece o show
Oásis com a presença de gran-
des bandas de música e de to-
dos os profissionais que minis-
traram aulas e workshops, con-
siderados os nomes mais des-
tacados das áreas de música e
danças árabes do Brasil, oca-
sião em que o público é convi-
dado a dançar junto com os ar-
tistas.

Além da praça de alimenta-
ção que fervilha nesse período,
todo o entorno do Word Trade
Center, localizado na avenida
Nações Unidas, 12551, que fica
no bairro do Brooklin Novo, em
São Paulo, recebe nos três dias
do evento um grande público
que lota os hotéis da região com
os bailarinos profissionais,
amadores, grupos praticantes
de todo o Brasil e até de outros
países.

Padroeiros como identidade de um local
A ideia de padroeiro surge

no Brasil a partir do século XVI,
na verdade surge em 1501 na
expedição de reconhecimento
dos territórios com a expedição
de Gaspar de Lemos, foi nessa
expedição que os portugueses
tiveram a ideia de que as terras
“descobertas” no ano anterior
não eram apenas uma ilha a
caminho das Índias Orientais e
sim uma terra de grandes pro-
porções que eles levaram qua-
se um ano para percorrer gran-
de parte do seu litoral, foi nes-
sa expedição que os principais
acidentes geográficos e locali-
dades foram sendo batizados de
acordo com o santo do dia do
calendário católico, por exem-
plo, aportaram em terras brasi-
leiras no dia 14 de agosto em
um Cabo¹ no atual estado do Rio
Grande do Norte, por ser o dia
dedicado a São Roque batizaram
o local com o nome de Cabo de
São Roque e assim foi, 1 de no-
vembro chegaram a uma Baía²;
Baia de Todos os Santos, em 6
de janeiro em uma Agra³;  Angra
dos Reis e assim foi até chega-
rem em uma vila coincidente-
mente no dia do Padroeiro de Lis-
boa em 22 de Janeiro dia de São
Vicente, Vila de São Vicente.

Essa ideia de padroeiro é
muito antiga, vem desde as reli-
giões politeístas com os seus
vários deuses que protegiam as
cidades, principalmente na cul-
tura grega com as suas cidades-
estados.

Dessa forma o Brasil vai sen-
do catequizado e principalmen-
te após a chegada dos Jesuítas
em 29 de março de 1549 em Sal-
vador, tendo Maria como a gran-
de mãe protetora, esse fato fica
mais fortalecido após a chega-
da de José de Anchieta em 1553,
grande devoto da Virgem Maria

e para os católicos o
título de Nossa Senho-
ra é muito forte.

Maria tem um sig-
nificado importante
na história e marca a
identidade de várias
nações como a mãe de
Jesus, até quem não
tem sua religião no
seguimento cristão re-
conhece Maria como
mãe de Jesus.

Amada e venerada
pela comunidade ca-
tólica do mundo todo,
Maria hoje é o símbolo da vida,
da proteção, da paz, do amor in-
condicional e da caridade, além
dos vários títulos a ela designa-
dos desde a Idade Média onde a
figura de Maria foi fortalecida
dentro da Igreja Católica, dan-
do a ela uma importância ím-
par dentro da construção dos
símbolos e da fé católica.

Imaculada Conceição foi um
dos primeiros títulos dado a
Maria  (importante dogma até
hoje) dessa forma foi esten-
dido para o Brasil todo prin-
cipalmente no período Colo-
nial e depois no Brasil Impe-
rial, período no qual Nossa Se-
nhora da Conceição ficou sen-
do a Padroeira.

Esse ano de 2017 é um ano
considerado Mariano e esse
fato está ligado diretamente a
alguns pontos da Identidade
Brasileira, pois fala de dois tí-
tulos de Maria ligados a nossa
cultura: o de Nossa Senhora
Aparecida hoje padroeira do
Brasil e encontrada em 1717 no
rio Paraíba e o de Nossa Senho-
ra de Fátima cujas aparições em
Portugal comemoram esse ano
cem anos.

Nossa Senhora Aparecida
ganhou sua coroa da princesa

Isabel, ganhou o título de Padro-
eira do Brasil com Getúlio Var-
gas e oficializado em 1980, prin-
cipalmente com o reforço da vi-
sita do Papa João Paulo II a Ba-
sílica de Aparecida, hoje o mai-
or templo dedicado a Maria do
Mundo.

Peruíbe tem algumas liga-
ções fortes com Nossa Senhora
da Conceição, primeiro quando
ainda pertencíamos ao Municí-
pio de Itanhaém, ela de alguma
forma foi também nossa padro-
eira junto com São João Batista,
segundo o Bairro dos Prados
antigo Bairro do 77 (por ser ali
a parada do trem no km 77), tem
a igreja dedicada a ela com uma
grande imagem no seu átrio e
onde é comemorado há décadas
uma importante festa em sua
homenagem.

Esse artigo não visa falar de
religião especificamente, mas
sim de mostrar como algumas
questões religiosas fazem parte
da identidade de um povo, prin-
cipalmente nos países latinos
que possuí uma santa padroei-
ra para cada país da América
Latina.

Fátima Cristina Pires
Historiadora, especialista em Patrimônio

Histórico, Mestre em Educação

23 de Março foi marcado
com o evento de lançamen-
to da pré-candidatura para
Deputada Federal Castellan.
Com a casa cheia e contando
com a presença do Deputa-
do Estadual Tenente Coim-
bra, amigos, apoiadores e lí-
deres locais estiveram pre-
sentes prestigiando o mo-
mento, tudo no belo espaço
Cultural Gracinda Santana,
em Peruibe.

Com muita alegria foi
apresentado esta oportuni-
dade para que uma voz que
ressona com a Baixada San-
tista e Vale do Ribeira esti-
vesse ocupando uma cadei-
ra da câmara em Brasília. Os
Deputados em sua maioria
não são da região, e os pou-
cos são de Santos, nenhum
próximo de Mongaguá até
Peruibe e o Vale. Falta repre-
sentatividade de gente da-
qui!

A presença da executiva
do PTB Peruibe contou com

Castellan Lança Pré-Candidatura
na Baixada Santista

como funciona o sistema. “As
pessoas acreditam, como eu
acreditava, que é se eleger
para fazer as coisas aconte-
cerem, mas não é assim que
funciona”, disse Castellan.
Seguiu explicando: “o tal sis-
tema que o pessoal tanto fala
existe e não gosta de gente
que quer fazer e mudar, fe-
cham as portas”!

A palavra do presidente
do PTB de Peruibe, Robert
Cochrane, não deixou por
menos, e pediu que abris-
sem os olhos para como fun-
ciona a máquina, está tudo
na cara dura, a mudança vem
das pessoas terem ciência de
que a política que deseja-
mos nasce da iniciativa de
cada um, só assim haverá a
mudança.

Ao final todos puderam
bater papo com a Castellan
e o Tenente Coimbra, finali-
zando em grande estilo uma
noite de feriado com casa
cheia e muito entusiasmo!

NOTAS:
1. Cabo: Na geografia um cabo, promontório, ponta ou pontal é um acidente geográfico formado por uma massa de terra que se estende por

um oceano ou mar que lhe está adjacente.
2. Baia: é uma porção de mar ou oceano rodeada por terra, em oposição a um cabo. O golfo é uma baía de grandes dimensões como o golfo de Sidra.
3. Angra: é uma pequena baía ou enseada, usualmente com ampla abertura e junto a costas elevadas.
Fonte: Holanda, Aurélio Buarque de. Dicionário da Língua Portuguesa. 2015.
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a grande apresentação do
partido pelo seu nobre e ilus-
tre secretário Tenente Coro-
nel Braga (FAB) que trouxe
uma visão de amor à pátria e
a necessidade de dar a voz
as pessoas para serem ouvi-
das e respeitadas.

A Luciana Castellan, co-
nhecida no meio político
como “a Castellan” compar-
tilhou uma pequena parte do
seu legado como vereadora
da cidade de Peruíbe. Con-
tou das dificuldades de ter
uma política limpa e como a
população precisa enxergar

C
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Fonte: http://lh4
.ggpht.com
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“São João Acende a Fogueira do
meu Coração” (João de Barro)

S

24 de junho é dia de festejar  São João
Batista, aquele que apontou o Cordeiro

de Deus que tira o pecado do mundo!
Feliz Dia do Padroeiro de Peruibe!

ão João é um dos
mais populares San-

tos do Brasil, a comemora-
ção de seu nascimento im-
plica em fogueiras, fogos e
inúmeras brincadeiras pelo
Brasil afora principalmente
na região nordeste.

Alguns municípios do Li-
toral do estado de São Pau-
lo tem como padroeiro São
João Batista: Bertioga, Cana-
néia e Peruíbe, o costume de
dar a um santo o apadrinha-
mento de um local começa
no período colonial, precisa-
mente com mais intensida-
de a partir da primeira ex-
pedição exploratória em
1501 na costa brasileira, ex-
pedição essa que descobriu
que o Brasil não era apenas
uma ilha como haviam des-
crito primeiramente, mas
sim um território muito
grande, bem maior que a
extensão de Portugal e
Espanha juntos,  dessa
forma a cada parada eles
batizavam com o santo
que o calendário católico
homenageava naquele dia,
isso foi de 14 de agosto de
1501 com a chegada a um
Cabo (acidente geográfico,
ou seja, uma extensão de
terra que adentra o mar ou
oceano) no litoral de Rio
Grande do Norte o qual eles
batizaram de Cabo de São
Roque por ser o Santo come-
morado em 14 de agosto,
até 22 de janeiro de 1502,
quando chegaram a uma
Vila do Litoral de São Paulo
que batizaram de São Vi-
cente em homenagem ao
Santo do Dia, o mesmo pa-
droeiro de Lisboa.

Nesse mesmo período
do século XVI Peruíbe ganha
como seu padroeiro

 São João Batista, impor-
tante figura bíblica em ter-

mos de fé, pois ele nasceu
de pais já idosos provando a
vontade de Deus e veio jus-
tamente para anunciar o
messias Jesus Cristo que foi
seu primo e um ícone indis-
cutível para as religiões cris-
tãs, já que ele é o próprio
sentido desse segmento re-
ligioso que se propagou
pela humanidade desde o
período da história antiga
até os dias atuais.

João como o próprio sig-
nificado do nome de origem
hebraica quer dizer: “Deus
é Gracioso”, nome esse es-
colhido por seu pai Zacarias
e aprovado por sua mãe Isa-
bel; ele veio para preparar
as pessoas segundo os es-
critos bíblicos para a che-
gada do Salvador, dessa
forma sua representação
na área das artes demons-
tra um menino com um
cordeiro que por ser Cris-
to mais novo que ele seis
meses, dessa forma seria
personificado no cordei-
ro, assim ele o anuncia, e
depois quando adulto, na
grande maioria das vezes
aparece vestido de pele
de animal representando
a simplicidade, a vieira (
espécie de uma concha) a
qual ele usava para bati-
zar as pessoas e com uma
das mão ele aponta pra os
céus e com a outra para o
cordeiro, na representa-
ção simbólica de que ele
está mostrando o novo Mes-
sias “ Eis o cordeiro de Deus

que tira os pecados
do mundo”.

 Assim é João
o homem forte
que abriu os ca-
minhos para a fé
cristã.

Em se tratan-
do de memória e
patrimônio ima-
terial, não tem
como não desta-
car a importân-
cia das festas
juninas e a
presença ne-
las de São
João, em suas
várias repre-
sentativida-
des lúdicas e de fé, um dos
exemplos que destaco aqui
é o de atravessar as brasas
de sua fogueira sem usar cal-
çado algum e dessa forma
não queimar as sola dos
pés, isso prova que a pessoa
é um cristão fervoroso, as-
sim como as músicas de
quadrilha (dança popular do
século XVII surgida na Fran-
ça e trazida para o Brasil com
a Família Real) onde inúme-
ras homenagens são dedica-
das a ele através dos versos:
“ Eu pedi numa oração ao
querido São João que me
desse o matrimonio. São
João disse que não, São João
disse que não isso é lá com
Santo Antonio” (Lamartine
Babo).

Uma curiosidade a ima-
gem de bronze que hoje se
encontra na entrada da Igre-

ja Matriz foi dada ao municí-
pio por Nicolau Prestes,
mais conhecido como Nico-
lino em 1959.

E viva São João!
Fátima Cristina Pires – Historiadora,

Especialista em Patrimônio Históricos e
Mestre em Educação.

Na comemoração de São João, padroeiro
de Peruibe, vamos renovar votos de

crescimento e bem estar à nossa gente.


