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JOVEM MÉDICA,
PRIMEIRA PIRAJUENSE
VACINADA
NOSSA SENHORA DA SERINGUEIRA
DO ACRE POR PADRE LUIZ ANTONIO PEREIRA

Dra. Carolina Rodrigues Tonon filha de Sandra Tonon (dirigente de Ensino) e Renato Tonon (Revistaria Tonon) mora em Botucatu há 7 anos.
Projeto Guri começa
inscrições hoje e vai
até fevereiro pag.6
sem adição
de conservantes
99710-3735
99849-6239
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SEJA BEM VINDO AO PORTAL FOLHA DE PIRAJU

SIGA-NOS também
facebook.com/jornalfolhadepiraju

@folhadepiraju

Centenas de reportagens e conteúdos atualizados e do ano de 2020 E 2021 ,
artigos, coberturas políticas, reportagens, temas, utilidade pública, classificados, e ainda
os melhores profissionais de saúde, serviços, publicidades além de vídeos e links
autorizados para outros portais de informação. Confira . O seu jornal em Piraju e região.

folhadepiraju.com
168 mil visitas no Facebook nos últimos 28 dias. Mais de 11 mil curtidas e 12 mil seguidores. Mais de 28 mil visitas no Portal em menos de 30 dias.
Obrigadooooo amigos, especialmente de Piraju e região ! Um agradecimento especial ao jornalista Cristiano Amorim e aos nossos apoiadores.
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CULTURA/ Livros/ Indicamos

As auxiliares de serviço gerais Cristiane Mollo, Silvia Medrado e Cidinha Motta
(acima), e a assistente social Luciana Vendrameto (ao lado) já vacinadas contra

SP ultrapassa marca
de 100 mil pessoas
vacinadas contra COVID-19,
mas tem uma morte
a cada 6 minutos

COMO COMBATER A
CULTURA DA VERGONHA
E RECUPERAR
O PODER E
A CORAGEM.
Pesquisadora, pensadora e
autora best-seller do The
New York Times, Brené
Brown oferece um estudo
libertador sobre a importância de nossas imperfeições
- tanto para nossos relacionamentos como para nosso
próprio senso de identidade.
“Este é um daqueles raros
livros que têm o poder
de transformar vidas.” –
Harriet Lerner, autora de
Mudando os padrões dos
relacionamentos íntimos
“Brené Brown oferece
insights e estratégias para
compreender a vergonha e
superar seu poder sobre nós.
Um olhar interessante para
uma emoção que debilita
e prejudica o potencial de
muitas mulheres.” – Booklist
“Para um número enorme
de leitores, Eu achava que
isso só acontecia comigo
pode significar um portal
para a liberdade e a autoestima.” – Martha Beck,
colunista da O, the Oprah
Magazine
A busca pela perfeição é
exaustiva e implacável.
Somos constantemente
bombardeados pelas expectativas sociais que nos ensinam que ser imperfeito é
sinônimo de ser inadequado.
Para onde quer que se olhe,
há mensagens nos dizendo

quem, o que e como deveríamos ser. Dessa forma,
aprendemos a esconder
nossas lutas e nos proteger
da vergonha, do julgamento,
da crítica e da culpa, buscando segurança no fingimento e na perfeição.
Brené Brown é referência
no tema do poder da vulnerabilidade e tem inspirado
milhões de pessoas com
seus livros e palestras.
Com base em sete anos de
sua pesquisa inovadora e
centenas de entrevistas, este
livro revela uma verdade
transformadora: nossas
imperfeições são o que nos
conectam uns aos outros e à
nossa humanidade.
Vivemos em uma cultura
que nos diz que devemos
rejeitar nosso corpo, nossas
histórias autênticas e até
nosso verdadeiro eu a fim de
nos adequar e sermos aceitos. Vícios, perfeccionismo,
medo e culpa são apenas
alguns dos sinais externos
dos efeitos da vergonha
nos aspectos mais banais
e visíveis de nossa vida –
da saúde mental e física à
imagem corporal, incluindo
nossas relações com parceiros, filhos, amigos, dinheiro
e trabalho.
Brené mostra que nossas
vulnerabilidades não são
fraquezas; são lembretes
poderosos para manter
nossos corações e mentes
abertos à realidade de que
estamos todos juntos nisso.
E apresenta estratégias para
transformar nossa capacidade de amar, trabalhar,
ser pai ou mãe e construir
relacionamentos.

Governo de SP concluiu a
entrega das grades iniciais
quinta (21) para todas
as regiões, 24h antes do
prazo previsto para esta
etapa logística
O Estado de São Paulo já
tem 101.403 pessoas vacinadas contra COVID-19
até as 18h39 da sexta-feira
(22) quando fechamos
esta edição da Folha. Os
dados são do Vacinômetro,
ferramenta digital, que
permite a qualquer pessoa
acompanhar em tempo real
o número de vacinados no
estado.
SP registra 1 óbito por coronavírus a cada 6 minutos
O Estado de São Paulo
registra em média 1 óbito a
cada 6 minutos por coronavírus. É o que indica a
média diária de 218 novos
óbitos verificada na terceira
semana epidemiológica
deste ano.
Em toda a pandemia, já
ocorreram 1.679.759 casos
e 51.192 vítimas fatais em
toda a pandemia em SP.
Desse total, somente em
janeiro foram confirmados
217.462 casos novos e 4475
mortes. Já em dezembro,
entre os dias 1º e 22, foram
registrados 157.104 casos e
3300 óbitos.
As taxas de ocupação permanecem em crescimento
a cada dia e, por isso, o
Estado anunciou hoje a
ativação de 756 leitos e a
reativação do hospital de
campanha de Heliópolis.
O número de pacientes
internados é de 13.703,
sendo 7.659 em enfermaria
e 6.044 em unidades de
terapia intensiva, conforme
dados das 11h15 desta
sexta-feira.
Entre o total de casos
diagnosticados de COVID19, 1.422.478 pessoas estão
recuperadas, sendo que
172.018 foram internadas e
tiveram alta hospitalar.

Hoje, os 645 municípios
têm pelo menos uma
pessoa infectada, sendo 616
com um ou mais óbitos. A
relação de casos e óbitos
confirmados por cidade,
junto com o perfil, pode
ser consultada também em:
www.saopaulo.sp.gov.br/
coronavirus.
Prioridade nesta
primeira etapa
Neste primeiro momento,
profissionais de saúde,
idosos com mais de 60 anos
e pessoas com deficiência com mais de 18 anos
vivendo em instituições de
longa permanência, indígenas aldeados e quilombolas receberão as doses,
com o apoio de equipes da
atenção primária do SUS,
segundo as estratégias
adequadas ao cenário local.
A inclusão de novos grupos
populacionais será norteada pelo PNI (Programa
Nacional de Imunizações),
do Ministério da Saúde.
A divisão das grades foi
baseada no quantitativo
proporcional de vacinas
previsto para São Paulo
conforme o PNI. O total
de 1,5 milhão de doses é a
referência para trabalhadores de saúde baseado
na última campanha de
vacinação contra a gripe.
Esta mesma referência é
utilizada para cálculo das
grades regionais e para
cada cidade.
Importante - A campanha de imunização contra
a COVID-19 em São Paulo
será desenvolvida segundo a
disponibilidade das remessas do órgão federal.
À medida que o Ministério
da Saúde viabilizar mais
doses, as novas etapas do
cronograma e públicos-alvo
da campanha de vacinação
contra a COVID-19 serão
divulgadas pelo Governo de
São Paulo.

Muita emoção nas 1ªs
vacinas aplicadas na cidade
por Anderson Moreira da Rádio Mater Dei
fotos Marcos Fernandes/ Prefeitura
As primeiras vacinas aplicadas em Piraju !!
Houve muita emoção e
esperança !
Foram as auxiliares de
serviço gerais Cristiane
Mollo, Silvia Medrado e
Cidinha Motta, as técnicas
de enfermagem maria Eliza
Pereira e Marisa Soares e
a assistente social Luciana
Vendrameto as primeiras
profissionais da Saúde a
serem vacinadas.
As auxiliares de serviço
gerais exercem um trabalho importante na Saúde,
mas anônimo, são elas que
higienizam o local onde
se coletam exames e são
realizados outros procedimentos.
Desde o início da pandemia
todos na Saúde em Piraju
exerceram seu trabalho
com empenho, dedicação,
respeito e ao mesmo tempo
receio de contrair a COVID
19. Foram meses e meses

muito difíceis, de aflição,
insegurança e tristeza por
aqueles que adoeceram e
morreram e que ainda estão
sob o risco do vírus. Hoje
mesmo mais uma notícia
ababa a comunidade local,
com a morte da comerciante Maria Andréa Anibal.
Os trabalhadores de saúde
enfrentam por todos nós
batalhas diárias contra a
morte e quase duvidavam
que isso poderia ter um
fim. Agora todos vimos
uma luz no fim do túnel.
Nesse momento apesar dos
desalentos todos temos
muito o que comemorar.
Lembrando que esta foi a
primeira dose da vacina e
que pelo plano do governo
estadual a vacinação de idosos, indígenas e quilombados começa segunda-feira
dia 25. Piraju aguarda novos
lotes como o que chegou na
quinta com 396 doses.

A 17 ª vítima da COVID 19
em Piraju é a comerciante
Maria Andréa Aníbal
Todos temos histórias para
contar nessa pandemia.
Tivemos que nos adaptar ao
distanciamento de amigos,
pessoas próximas, netos,
filhos enfim.
Os comerciantes do varejo
que já competiam com a
concorrência agressiva da
internet, precisaram lutar
muito para sobreviver.
Com Maria Andréa Anibal
não foi diferente. Alegre, cordial, cheia de vida ela era
uma pessoa muito especial e querida na comunidade
de Piraju, como todos as outras 16 vítimas fatais dessa
doença em Piraju. Maria Andréa seguiu respeitando
os protocolos e regras dessa fase dificil para todas as
pessoas. Mas, assim mesmo, atuando no comércio
acabou exposta e ela contraiu a COVID 19.
Uma doença que fragiliza não apenas o físico, mas o
emocional de cada um de nós. Andréa estava internada
na UTI de Laranjal Paulista para onde foi transferida na
semana passada após ter piorado, depois de ser internada
no Hospital de Piraju.
Esperamos que sua família seja confortada pelos
méritos que ela deixou como um ser humano sempre
capaz de verdadeiramente ajudar os outros seres e que
possa nessa passagem ter superado todas as causas de
sofrimento e agora descanse em paz encontrando uma
nova fonte de felicidade e brilho junto àqueles que tanta
amou e Daquele que nos acolherá na eternidade.
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“Nossa Senhora da Seringueira do Acre”

Pe. Luiz Antônio Pereira
Quanto à devoção de
Nossa Senhora sob o
título da Seringueira do Acre, chamada
também de “Nossa
Senhora da Seringueira”, é oportuno salientar que não foram
encontrados, até agora,
documentos que comprovem as versões da
sua origem, mas que
permeiam a memória
e o imaginário do povo
devoto.
A versão mais aceita
entre os historiadores
e religiosos, é que a
histórica imagem da
Virgem da Seringueira
do Acre, fora pintada
por um índio boliviano, o qual só deixou
as suas inicias L.P., o
qual alegava ter visto
Nossa Senhora, que
segurava na mão direita um ramo de seringueira – e, na outra o
Menino Jesus. O quadro que mede 1,80mt
por 1,20mt, e carrega
consigo um grande
“mistério”, se encontra na Catedral Nossa
Senhora de Nazaré,
Rio Branco, capital do
Acre. Foi padroeira da
Terceira República do
Acre, sendo posteriormente Co-Padroeira

do Acre. Teria sido
usado pelos bolivianos
durante a Revolução
Acreana, para fazer
uma falsa procissão e
enganar os brasileiros.
O quadro iria esconder
quem ia atirar contra
os brasileiros. Plácido
de Castro, não acreditando na repentina
religiosidade dos inimigos bolivianos, abriu
fogo atingindo a tela.
Pode-se verificar essas
marcas de bala na pintura.
Este quadro, portanto,
em princípio teria pertencido aos bolivianos,
e que teria sido tomado por Plácido de Castro na Batalha de 06 de
agosto de 1902. Em setembro do mesmo ano,
porém, o quadro teria
sido resgatado pelos
bolivianos, mas, alguns
meses depois do ocorrido, em 24 de janeiro
de 1903, Plácido de
Castro, retoma em
definitivo a imagem,
mas, o paradeiro da
mesma daí em diante
se tornou “desconhecido”. A Igreja Católica
passou cinquenta anos
à procura do referido
quadro. Em julho de
1953, Frei Peregrino

50 por pessoas que haviam
mantido
ligações com
o Acre, onde
existiam objetos históricos
pertencentes
a Plácido de
Castro e outros ao Barão
do Rio Branco. Ao examinar a imagem,
Frei Peregrino
logo detectou os furos,
supostamente
provocados
por tiros, e
não teve dúvidas que estava
diante do misterioso quadro de Nossa
Senhora do
Acre. No Cinquentenário
do Tratado
de Petrópolis,
a pedido do
Frei, a imagem voltou
em viagem ao Rio de
Janeiro, resolveu fazer
uma visita à “Casa do
Acreano”, fundada em
07 de junho de 1953,
entidade de cunho cultural, criada nos anos

finalmente ao Acre.
Como o referido
quadro saiu do Acre,
pode-se imaginar que
tenha sido através do
próprio Plácido de
Castro, quando esteve ao Rio de Janeiro,
após o término da
Revolução Acreana.
Curiosamente, após
50 anos, ele reaparece um mês depois da
criação da Casa do
Acreano. Segundo os
jornais da época talvez
tenha sido doado para
a entidade, juntamente com outros objetos
históricos.
Nossa Senhora do
Acre, conforme aponta
a versão oficial, teria
sido a Padroeira do
Exército de Plácido de
Castro, ou seja, padroeira do Exército de
Seringueiros Acreanos.
Sua festa acontece no
dia 27 de janeiro.
N. S. da Seringueira
do Acre! Rogai por
nós!

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

www.coquetel.com.br
Três das principais
cidades
O vírus
que já foi da Arábia
alastrado Saudita

© Revistas COQUETEL

Prenome da Dama do Patrono
Crime Art (?), es- do Serviço
Extensão tilo arqui- Militar
de vídeos tetônico Brasileiro

A segunda maior
cidade do Canadá
Sílaba de (?) secreto:
"pelve"
espião

Que não
se pode
contestar
Marcha
(?), esporte olímpico desde
1908
Dígrafo presente em
"galinha"
(Gram.)

Pôr de
acordo
(bras.)

A fala do
Pato
Donald
(HQ)
Oduvaldo
Viana,
teatrólogo

Embarcação
luxuosa
de origem
holandesa

"Ouro", em
"áurico"
Peça como o "kilt"

551, em
romanos
Botão de
gravação
de
câmeras

Solução

R
D
E
C
O

4-996661014 ou
14- 998628766

(?) Pacino,
premiado
ator e
produtor

43

O
L
A
V
O
B
I
L
A
C

ou no celular e whatsapp 1

A rua
mais
propensa
a assaltos

A
L

editais@folhadepiraju.com
publicidade@folhadepiraju. com

Mar de
(?), lago
do Cazaquistão

(?) nova,
movimento musical
francês

P
A
L
M
O

**Publicamos com autorização materiais e artigos de:
www.brickmann.com.br, Agência Brasil e Portal Unicamp,
USP e UNESP entre outros.
Circulação :Piraju, Timburi, Santa Cruz do Rio Pardo,
Tejupá, Sarutaiá, Óleo, Ipaussu, Manduri, Cerqueira César,
Bernardino de Campos, , Fartura, Taguaí, Taquarituba,
Itai, São Pedro do Turvo, Espírito Santo do Turvo,
Chavantes, Avaré, Itapetininga e região
Edições Impressas no Jornal da Cidade /Bauru
- Sugestões, cartas, reclamações, assinaturas,
classificados, publicidade, pedidos de orçamento e
publicações legais em geral podem ser endereçadas

Ataque histérico (pop.)
Estado
nortista

M
A
O P A G A
N E G A V
T L E T I
R
N H
E I T A R
A T E
O
L I
A U
P S I C
C
A M A
A C I O
R
A R A
I O
E R
E R O S S

E-mails novos
contato@folhadepiraju.com
publicidade@folhadepiraju.com
editais@folhadepiraju.com
- Diretores Proprietários: José Elói Soares
Caputo e José Carlos Carrara
- Equipe de redação e editores:
• Maria Ângela D. Ramos (Laka) (jornalista
responsável /MTB 19.848) • Fernando
Carrara , José Elói Soares Caputo
- Colaboradores: Cristiano Amorim, Dr.
João A. Pereira Nantes, Jarbas Favoretto,
Padre Luiz Antonio Pereira, Marcos
Fernandes, Felipe Ramos do Val, Miguel
Mário Napolitano, Anderson Moreira, entre

outros.
*Aviso: Os artigos assinados são de total
responsabilidade de seus autores,não expressando
necessariamente a opinião da Folha de Piraju.

Medida da
mão
estendida

P R
I
A
D
A J
I
D
A
R E
M
E
C
A

Fundada há 56 anos por um grupo de
cafeicultores e comerciantes entre eles
Ary Gurjão Silveira e Constantino Leman
Redação: Rua Carlos de Campos 177
salas 1 e 2 em Piraju/SP - Cep: 18800.011
Telefone e Whatsapp: (14) 3351-8146
ou (14) 99666-1014 ou 99862-8766

(?)
negativo,
tipo raro
de sangue

3/ars — avi — rec. 4/déco. 5/cárie.

/VERSÃO IMPRESSA E ON LINE

Tipo de
textura do
cabelo
sedoso
Ellen Roche, atriz
paulista
Época de
acasalamento dos
animais
Tipo de
embalagem de
desodorante
BANCO

Psicologia
(abrev.)
Problema
dentário

Indígenas
da Bahia
e Espírito
Santo

Folha de Piraju | guia de saúde

5

25 de janeiro de 2021

SAÚDE
Primeira pirajuense a tomar a
vacina é a médica Dra. Carolina

Rodrigues Tonon, por Anderson Moreira
A médica, residente de clínica médica em
Botucatu foi a primeira pirajuense a se
vacinar contra a covid-19.
Ela foi vacinada na segunda- feira(18 de
janeiro) assim que as doses da Coronavac
chegaram à UNESP.
Dra. Carolina contou à reportagem da
Rádio Mater Dei, feita pelo radialista
Anderson Moreira, que foi vacinada com
a vacina Coronavac e disse que a segunda
dose será em 21 dias.
Dra. Carolina Rodrigues Tonon filha de
Sandra Tonon (dirigente de Ensino) e
Renato Tonon (Revistaria Tonon) mora
em Botucatu há 7 anos. É médica residente da Clinica Médica do HC da Unesp/
Botucatu. Ela recomenda para que todos
se vacinem também.

folhadepiraju.com

Pessoal olha que lindo o pirajuense Dr. Frederico (Fred)
Novaes, médico renomado em SP hoje, mas que foi garoto
aqui na cidade onde tem familiares e muitos amigos. Ele
postou no seu Facebook, e como somos super fãs dele
estamos reproduzindo a frase linda que ele falou que chega a
nos emocionar:

“Estou firme na guerra, peguei Covid tratando
pacientes Covid +, passei muito mal. Minha felicidade
será quando nossos pais se vacinarem”.

Em Piraju
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Inscrições para o Projeto Guri começam
nesta segunda, 25 de janeiro
Inscrições para
as turmas 2021
do Projeto Guri
começam nesta
segunda.
Considerado o
melhor projeto sócio
cultural da América
Latina.

Em Piraju,
são oferecidos
gratuitamente os
cursos de Luteria,
Violoncelo, Violino,
Viola Erudita, Canto
Coral e Contrabaixo

Acústico.
Para maiores
informações ligue
3305-9048.
Acesse www.
projetoguri.org.br

EXAMES DE COVID 19 E OUTROS
ALTAMENTE ESPECIALIZADOS
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