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Terroristas invadem e depredam 
Congresso, Planalto e STF Páginas 1a,b,c
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“Terroristas roubaram armas 
usadas pelo GSI no Planalto”, 

diz ministro Paulo Pimenta

Até 23 horas deste dia 8 mais de 300 pessoas foram presas - foto Agência Brasil

Por Pedro Peduzzi 
REPÓRTER DA AGÊNCIA 
BRASIL BRASÍLIA

O ministro-chefe da 
Secretaria de Comu-
nicação Social, Paulo 
Pimenta, divulgou um 
vídeo no qual afirma 
que os terroristas e 
vândalos que invadiram 
o Palácio do Planalto 
roubaram armas letais e 
não letais, documentos 
e munições guardados 
pelo Gabinete de Se-
gurança Institucional 
(GSI) 
Acompanhado do ex-
-deputado federal pelo 
PT Wadih Damous, Pi-
menta mostrou imagens 
da sala, onde alguns ca-
ses usados para guardar 
armas estavam espa-
lhados e vazios. “Armas 
letais e não letais foram 
roubadas pelos crimi-

nosos dentro do Palácio 
do Planalto. Este é mais 
um crime a ser apura-
do”, disse o ministro.
Wadih Damous cha-

mou a atenção para o 
fato de que, do jeito 
como a sala foi remexi-
da, dá para se concluir 
que os invasores tinham 

informação de que ali se 
guardavam armas. “Eles 
tinham informação 
do que deveriam levar 
daqui. Levaram armas, 

documentos, munição. 
Isso é muito grave, por-
que significa que havia 
informação”, disse.
EDIÇÃO: FÁBIO MASSALLI
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Por Pedro Peduzzi 
e Wellton Máximo
Repórteres da Agência 
Brasil - Brasília
Atualizado em 
08/01/2023 - 18:55

O presidente da 
República Luiz 
Inácio Lula da 
Silva anunciou a 
publicação neste 
domingo (8) de um 
decreto que prevê 
a intervenção na 
área de segurança 
pública do Governo 
do Distrito Federal 
(GDF). Segundo 
o decreto, o prazo 
da intervenção vai 
até 31 de janeiro de 
2023.

“Essa intervenção 
está limitada à 
área de segurança 
pública, com 
o objetivo de 
conter o grave 
comprometimento 
da ordem pública 
no DF, marcado pela 
violência contra 
prédios públicos”, 
disse Lula durante 
viagem que faz a 
Araraquara (SP).

A intervenção 
será comandada 
pelo secretário-
executivo do 
Ministério da Justiça, 
Ricardo Cappelli, 
subordinado 
diretamente à 
Presidência da 
República. “O 
interventor poderá 
requisitar recursos 
financeiros, 
tecnológicos, 
estruturais 
necessários a 
quaisquer órgãos”, 
acrescentou Lula.

Segundo o decreto, 
leis que não tiverem 

relação com 
segurança pública 
permanecem sob 
responsabilidade do 
governo local.

PUNIÇÃO
Antes de assinar o 
decreto, o presidente 
condenou os atos 
antidemocráticos 
que tomaram conta 
da Praça dos Três 
Poderes e disse 
ter havido falha de 
segurança. “Achamos 
que houve falta de 
segurança. Queria 
dizer para vocês 
que todas as pessoas 
que fizeram isso 
serão encontradas 
e punidas. Eles 
vão perceber que 
a democracia 
garante o direito 
de liberdade, de 
livre comunicação 
e expressão, mas 
vão exigir que as 
pessoas respeitem as 
instituições criadas 
para fortalecer 
a democracia”, 
declarou.

O presidente 

prometeu que 
todas as pessoas 
que participaram 
da depredação 
serão punidas 
pela lei e chamou 
de irresponsáveis 
os atos 
antidemocráticos. 

“É importante 
lembrar que a 
esquerda brasileira 
teve gente torturada, 
morta, desaparecida. 
Nunca vocês leram 
notícias de gente de 
esquerda invadindo 
o Congresso, o 
Supremo Tribunal 
Federal e o Palácio 
do Planalto”, disse.

“Essa gente tem 
de ser punida, 
inclusive vamos 
descobrir quem são 
os financiadores 
desses vândalos que 
foram a Brasília, e 
todos eles pagarão 
com a força da 
lei pelo gesto de 
irresponsabilidade, 
esse gesto 
antidemocrático 
e esse gesto de 
vândalos e de 

fascistas”, declarou 
o presidente, que 
classificou de 
barbárie a invasão 
das sedes dos Três 
Poderes.

A Polícia Militar 
do Distrito Federal 
informou que todas 
ações da PMDF 
têm, por base, 
orientações que 
são determinadas 
pelas autoridades 
de segurança 
do Governo do 
Distrito Federal, 
e responsabilizou 
eventuais falhas de 
planejamento nas 
ações de proteção 
à Praça dos Três 
Poderes à Secretaria 
de Segurança Pública 
do Distrito Federal. 
A secretaria tinha à 
frente o ex-ministro 
da Justiça de Jair 
Bolsonaro, Anderson 
Torres, que foi 
exonerado há pouco 
pelo governador 
Ibaneis Rocha.

INTERVENTOR 
FEDERAL
Pelo Twitter, o 

Ministro da Justiça 
e Segurança Pública, 
Flávio Dino, disse 
que o secretário 
Ricardo Cappelli 
já se deslocou 
para assumir a 
intervenção na 
Secretaria de 
Segurança Pública 
do Distrito Federal. 
“E seguimos com 
as operações 
cabíveis visando ao 
restabelecimento 
da ordem pública”, 
completou o 
ministro.

De acordo com 
informações do 
ministério, Cappelli 
é jornalista, 
especialista em 
administração 
pública pela 
Fundação Getúlio 
Vargas (FGV) e 
atua, há 22 anos 
na administração 
pública. Ele já atuou 
como secretário 
municipal, secretário 
estadual e secretário 
nacional em áreas 
diversas no estado 
do Maranhão.

Lula decreta intervenção federal 
na segurança pública do DF

INVASÕES EM BRASÍLIA

Lula decreta intervenção federal na segurança pública do DF - foto Divulgação/Ricardo Stuckert
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Fotos Marclo Carvalho /Agência Brasil

Os ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) classificaram como “terroristas” os 
bolsonaristas que, insatisfeitos com o resultado das eleições presidenciais, invadiram e 
depredaram as sedes dos Três Poderes hoje (8) em Brasília. Na foto de Alex Rodrigues  a 
depredação no STF. Uma manifestante urinou sobre arquivos do STF.

© Alex Rodrigues/Agência Brasil
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 A 24ª agência da SICREDI NORTE SUL foi inaugurada em Piraju com a presença de autoridades, empresários 
e representantes de entidades locais.  O prefeito José Maria e o prefeito em exercício Carlinhos Pneus, além de 
vereadores, marcaram presença. O propósito do Sicredi que tem quase quatro décadas desde sua fundação é 
“construir juntos uma sociedade mais próspera”. Em meio a um mercado financeiro cada vez mais amplo, 
o Sicredi expõe o seu propósito com o objetivo de se posicionar como uma alternativa benéfica não só aos seus 
associados, mas à sociedade de forma geral”. Em Piraju fica na praça Ataliba Leonel 58 num amplo prédio 
construído com muito bom gosto e espaço, e funciona de segunda a sexta das 9 às 15. Uma empenhada equipe 
vai atuar na agência trazendo mais uma opção a Piraju e região.

FOTO RÁDIO PARANAPANEMA/JP

FOTO FOLHA DE PIRAJU
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O projeto da Prefeitura foi encaminhado para o DER, onde deverá ser analisado.

PREFEITURA DE PIRAJU ESTUDA 
NOVO PONTO DE ÔNIBUS NA ENTRADA DA CIDADE

Hoje pela manhã o Prefei-
to em exercício, Carlinhos 
Pneus, visitou a rotatória 
do peixe como é conhe-
cida a entrada da cidade 
para quem vem no sentido 
de Avaré. Ele esteve acom-
panhado da arquiteta da 

prefeitura Maria Fernanda 
Barbério e de representan-
tes do DER, o engenheiro 
Dr. João Ayub e Luiz An-
tonio Soares. O objetivo da 
visita foi analisar e discutir 
a implantação de uma 
nova alça de acesso com 

uma parada de ônibus.
A arquiteta da Prefeitura 
disse que o projeto é de 
construção de uma alça de 
acesso onde ficaria o pon-
to de ônibus que serviria 
também para os estudan-
tes que tomam ônibus no 

local e vão estudar em 
Avaré. A nova alça, segun-
do a arquiteta, trará além 
de segurança, mais beleza 
para o local.
O pedido foi feito por 
Carlinhos atendendo uma 
reivindicação de comer-

ciantes do local, que ficam 
preocupados com o inten-
so movimento de pedes-
tres e veículos no horário 
de pico.
O projeto foi encaminhado 
para o DER, onde deverá 
ser analisado.
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Delegada pirajuense Ivalda 
Aleixo assume o DHPP de São Paulo
Pela segunda vez o De-
partamento Estadual de 
Homicídios e Proteção 
à Pessoa (DHPP) de São 
Paulo será comandado 
por uma mulher. A no-
meação de Ivalda Oliveira 
Aleixo foi divulgada no 
Diário O� cial do Estado 
nesta quarta-feira (4).
Nascida em Piraju, a 
delegada atuou por longos 
anos nos plantões poli-
ciais da grande São Paulo 
e no Departamento de 
Inteligência da Polícia 
Civil, onde foi uma das 
responsáveis pelo desen-
volvimento da Delegacia 
Eletrônica.
No comando no DHPP, 
Ivalda terá a seu dispor 
duas divisões: a de Ho-
micídios e a de Proteção 
à Pessoa, criados para 
investigar assassinatos, 
crimes sexuais, de racis-
mo, homofobia e intole-

rância.
Em entrevista ao g1, a 
delegada falou sobre as 
expectativas ao assumir o 
novo cargo e comprome-
teu apoiar as Delegacias 
de Defesa da Mulher 
(DDMs), com o objetivo 
de combater o feminicí-
dio.
“Primeiro, vou avaliar o 
que pode ser aprimorado 
e me empenhar na luta 
contra o feminicídio. Os 
casos de feminicídios au-
mentaram muito e vamos 
dar apoio às DDMs, nem 
que seja necessário um 
novo departamento. Hoje, 
eles fazem um traba-
lho incrível, apesar dos 
poucos recursos”, revelou 
a delegada, que classi� ca 
a pauta como uma “luta 
pessoal”.
Segundo dados da Secre-
taria de Segurança Públi-
ca (SSP), compilados pela 

“AzMina”, apenas 20% das 
645 cidades paulistas pos-
suem uma Delegacia da 
Mulher, totalizando 132 
em todo o Estado.
Indicada ao novo cargo 
pelo delegado-geral de 
São Paulo, Artur José 
Dian, e pelo secretário 
adjunto de Segurança 
Pública, Osvaldo Nico 
Gonçalves, Ivalda contou 
ainda sobre a sensação de 
representar as mulheres e 
os moradores do interior 
de São Paulo.
“O DHPP é um dos de-
partamentos mais impor-
tantes da Polícia Civil. 
Para mim, como mulher 
e nascida no interior de 
estado, é um privilégio es-
tar à frente deste trabalho. 
Darei o meu melhor para 
honrá-lo”, a� rmou a nova 
diretora do Departamen-
to de Homicídios.

Fonte: G1
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Censo 22: mais de 700
municípios com menos gente
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Piraju está entre esses municípios que tiveram suaPiraju está entre esses municípios que tiveram sua
população reduzida . Censo 2022 está  sob suspeição ?população reduzida . Censo 2022 está  sob suspeição ?

DA REDAÇÃO 
DA FOLHA DE PIRAJU

Piraju tem cerca 
de 800 habitantes 
a menos.
Esses dados 
seguem o 
resultado do 
Censo do 
IBGE. Ainda 
não sabemos 
exatamente o que 
isso poderá refletir 
exatamente em 
termos de redução 
de recursos 
financeiros para a 
o município. 
“A contagem 
parece equivocada 
a partir da quantia 
de loteamentos 
novos e de 
investimentos que 
têm acontecido 
na cidade”, disse 
esta semana à 
Folha de Piraju, 
o prefeito José 
Maria Costa que 
foi à prefeitura 
enquanto está 
de férias para 
conversar com 
o prefeito em 
exercício e 
diretores sobre 
uma possível 
reunião com 
representantes 
do IBGE local e 
vereadores para 
verificar o que 
aconteceu.

Toque de caixa

O censo 2022 
ainda estaria 
inacabado, 
mesmo assim, 
praticamente 
na virada do 
ano que passou 
foi divulgada 
uma estimativa 
da população 
brasileira que 
estaria com 207, 
8 milhões de 
habitantes. Ou 
sejam 7 milhões 
de pessoas a 
menos que o censo 
anterior, quando o 
próprio instituto 
previa que o 
resultado seria 
de 215 milhões 
de habitantes. 
Conforme 
informações 702 
município estão 
com a mesma 
situação de Piraju.
“Há muitas 
pessoas de fora 
vindo viver 
na cidade que 
teve claramente 

uma expansão 
no número de 
pessoas”, expli
cam autoridades 
de Piraju. 
Assim acredita-
se que muitas 
pessoas não 
responderam 
ao Censo é o 
que se pensa 
num primeiro 
momento. 

BBC BRASIL

A BBC Brasil 
publicou uma 
reportagem na 
internet esta 
semana. 
Em um trecho é 
relatado assim:
“Como a 
população do 
Brasil cresceu 
45 vezes em 200 
anos — e agora 
envelhece em 
‘ritmo asiático’
“Fizeram uma 
conta de padaria 

com base no 
que já está feito 
no Censo, mas 
o método é 
bem duvidoso, 
teve bastante 
discordância sobre 
isso”, relata um 
técnico do IBGE 
que conversou com 
a BBC News Brasil 
sob condição de 
anonimato. “Isso 
é uma invenção, 
nenhum país no 
mundo faz o que 
eles fizeram”, diz 
outro técnico.
“Vejo com muita 
preocupação. 
Primeiro, 
porque foi uma 
metodologia que 
nunca foi aplicada 
em lugar nenhum 
do mundo. É 
aquilo que a 
gente chama de 
uma jabuticaba”, 
afirma.
“E pior: estão 
usando duas 
metodologias 

diferentes para 
tratar entes 
federados, que 
são os municípios, 
de mesmo porte 
populacional. 
Então vai ter 
município que o 
resultado dele é o 
Censo e município 
que o resultado é 
uma estimativa. 
Ninguém vai 
ficar satisfeito 
e isso vai gerar 
ações na Justiça”, 
acrescenta este 
segundo técnico. 
“Então há um 
aspecto legal 
insustentável 
e um aspecto 
metodológico 
também muito 
frágil.”   

•(Leia reportagem 
da BBC seguindo 
o  link https://
www.bbc.com/
portuguese/
brasil-64170957

Essa reportagem segue na página 6
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No caso da cidade 
de Piraju, se 
você não prestou 
informações aos 
recenseadores 
a campanha  
municipal que se 
inicia e deve ser 
intensificada nos 
próximos dias pede 
que você informe o 
IBGE discando 137 
das 8h às 21h30 
para corrigir essa 
possível distorção.
O departamento 
de Cultura 
da Prefeitura 
Municipal da 
Estância Turística 
de Piraju vem 
fazendo uma 
campanha nesse 
sentido. Colabore 
se for o seu caso. 
Os recursos de uma 
contagem correta 
pelo IBGE vão 
beneficiar você, 
seus familiares e 
os seus amigos em 
várias áreas.
 Pelo cenário que se 
mostrou na finalização 

pode-se dizer que  
esse Censo estaria sob 
suspeição ?
 Em Pernambuco 
dia 4 de janeiro,  
63 municípios 
entraram com ações e 
conseguiram liminar 
para não ter redução 
de FPM baseado 
nos resultados 
reducionistas do 
Censo.

De acordo com a 
própria Agência Brasil 
(informações do 

governo) prefeituras 
de cidades de diversos 
estados do país 
vêm manifestando 
preocupação com 
uma possível 
queda de receita 
em decorrência da 
divulgação da prévia 
do Censo 2022. 
Isso porque, em 
alguns casos, as 
estimativas indicam 
uma diminuição 
populacional o que 
afetaria a distribuição 
dos recursos do 

Fundo de Participação 
dos Municípios 
(FPM). No final de 
cada ano o IBGE envia 
ao Tribunal de Contas 
da União os dados 
sobre a população 
dos municípios para 
contabilizar os valores 
do FPM para o ano 
seguinte.
O Fundo de 
Participação dos 
Municípios é uma 
transferência 
constitucional (CF, 
Art. 159, I, b), da 
União para os Estados 
e o Distrito Federal, 
composto de 22,5% 
da arrecadação do 
Imposto de Renda 
(IR) e do Imposto 
sobre Produtos 
Industrializados (IPI).

Essa incompetência 
para gerir o censo 
2022 e terminar 
o trabalho sem 
credibilidade, 
prejudicando 
especialmente 
pequenos municípios 
é mais uma herança 
do governo Bolsonaro 

onde está mais que 
comprovado muitas 
estruturas foram 
desmontadas. Talvez 
esse cenário confuso 
seja somente o início 
de uma situação que 
precisará ser revista 
com urgência.
Somente no Estado 
de SP contou-se 
72 cidades ficaram 
com essa redução 
populacional. A 
Confederação 
Nacional dos 
Municípios (CNM) 
discorda do Censo 
do IBGE e seu 
presidente Paulo 
Ziulkoski chamou de 
“irresponsabilidade 
total do governo” 
o Censo 2022 na 
reportagem da BBC.

•Leia mais clicando 
no link
https://www.
folhadepiraju.com/
noticias/detalhes/
municipios-
questionam-queda-de-
receita-com-base-em-
previa-do-censo-ag-
brasil
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Piraju tem campanha para quem 
não respondeu questionário
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Uma data muito 
especial será 
comemorada e é 
motivo de alegria 
para a redação da 
Folha de Piraju. No 
próximo sábado 
dia 14 de janeiro,o 
pirajuense e 
professor Adriano 
Salles que reside hoje 
em Avaré, completa 
27 anos de carreira.
Formado em 
Educação Física, 
pela Faculdade 
(FREA) de Avaré,  
Adriano  sempre 
esteve envolvido 
com o esporte desde 
criança. Filho de 
dona Yole e seu 
Edgar, ele tem um 
irmão Netto.
E foi assim com total 
apoio de sua familia 
e especialmente 
de seu saudoso pai 
Edgar Salles  sempre 
participou de eventos 
esportivos em Piraju, 
em nossa região é até 
mesmo em outros 
estados.
A paixão pelo 
esporte o motivou 
a ingressar na 
Faculdade, apoiado 
também pelos 
familiares e amigos 
próximos como Guto 
Albanezi,  Tonhão 
Albanezi, Fernando 
Paladino ( Grilo) 
os irmãos Marques 
( Ari e Amaury), 
Carlinhos Francisco, 
Washingon Mello 
(o Ige), Genésio 
Valin, Francisco 
Mellão (Dedé), José 
Elói Caputo,Moa 
Fernandes e seu 
primo Cássio 
cavalheiro entre 
outros.
Na Escola Nhonho 
Braga viveu 
intensamente 
uma infância e 

adolescência repleta 
de muito esporte. O 
professor Dilofredo 
Chagas foi um grande 
incentivador para 
Salles. 
Participou do projeto 
do EC Vital Brasil, 
foi integrante do 
inesquecível grupo de 
natação do Iate Clube 
Piraju, nas gestões de 
Rubinho/Ronnie/
Esaldivar  quando  o 
professor Ney do Val 
era responsável pelo 
projeto.

Um apaixonado pelo 
Piraju Futebol Clube 
Adriano tem um 
acervo enorme sobre 
o clube. Escreveu 
muitos artigos como 
colaborador no 
Observador e na 
Folha de Piraju  sobre 
o tema, e muito antes 

de fazer este registro,  
acompanhava o clube 
como gandula nas 
partidas profissionais 
no Gilbertão. 
O tempo passou e já 
cursando Educação 
Física, seu estágio foi 
assinado por Omar 
Feitosa que tinha o 
cargo de preparador 
físico do Azulão. 
Feitosa seguiu para 
outros clubes como 
São Paulo FC,  S.E. 
Palmeiras  e Paraná 
Clube.
O advogado do 
Corinthians,  o 
timburiense João 
Zanforlin também 
juntamente com 
Marcos Ambiel 
indicou  Adriano no 
alvinegro do Parque 
São Jorge. 
O avareense Toninho 
Cecílio por diversas 

vezes o recebeu no 
Palmeiras, e Milton 
Cruz no tricolor do 
Morumbi. 
Salles revela “Graças 
a Deus tive mestres 
inesquecíveis na 
área e muitos me 
ajudaram”.
Adriano inicou sua 
carreira no Iate 
Clube e ainda  teve 
passagens pelo 
Positivo e Escola 
Ataliba Leonel.
Hoje atua no 
CentroAvareense, 
Colégio COC de 
Avaré e Escola Nana 
Nenê (iniciação de 
futebol).

Os vídeos realizados 
no Centro Avareense 
chamaram atenção 
de outras produtoras 
que realizam este 
trabalho. A boa 

performance à 
frente das câmeras 
estão lhe dando 
outros caminhos 
profissionais.
“Tenho gratidão 
eterna pelos amigos, 
familiares e pela 
Estância de Piraju e 
pelo Piraju FC” relata 
emocionado. 
Adriano é casado 
com Lerissa 
Ornelas tem dois 
filhos,Guilherme 
14, e Stefano com 9 
meses.
Reside em Avaré,,mas 
sempre que pode 
visita Piraju.
Não tem como falar 
em esporte em 
Piraju sem falar com 
Adriano que trocou 
muita idéia com o 
professor Miguel 
Cáceres falecido 
recentemente quando 
ele escreveu seu livro 
sobre o Piraju F.C. 
Nessa história de uma 
vida esportiva não 
podemos esquecer a 
passagem e amizade 
de Adriano com 
esportistas de várias 
idades e profissões. 
Como ninguém 
ele sempre soube 
preservar amizades, 
ter uma boa palavra e 
dar conselhos como  
“3 ou 4 voltas em 
volta do cemitério 3 
vezes por semana”. 
Adriano é um 
querido de todos, 
sempre animado,  
sorrindo e altivo 
mesmo quando a vida 
causou surpresas. Um 
jovem guerreiro do 
bem e que sempre 
segue em frente com 
grande empenho 
porque ama o que 
faz. 
Sucesso Adriano 
!!! Fica aqui nossa 
homenagem.

  Adriano Salles comemora 
27 anos de carreira

UM PIRAJUENSE PROFESSOR
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Turma de Natação Iate Clube Piraju década de 80

Folha de Piraju  _  Adriano Salles
homenagem 
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Celas Braille feitas com tampinhas e bolas de gude

LUCIANA
DE OLIVEIRA 
SOUZA

ESPECIAL

Desenvolvido em 
1825, o sistema de 
leitura e escrita 
braile é utilizado 
pelas pessoas 
com deficiência 
visual no mundo 
todo. O dia quatro 
de janeiro foi 
escolhido como 
Dia Mundial 
do Braile em 
homenagem 
ao inventor do 
método, que até 
hoje, alfabetiza e 
transforma vidas, 
Louis Braille. 
Uma dessas 
transformações 
aconteceu com 
Daniela Reis 
Frontera, que aos 
23 anos recebeu 
o diagnóstico 
de uma doença 
degenerativa, 
a retinose 
pigmentar. 
Sem cura e sem 
tratamento, sua 
condição visual se 
agravou ao longo 
do tempo. Aos 
43 anos, o braile 
entrou na vida 
da empresária 
para nunca mais 
sair. Determinada 
a conquistar 
autonomia e 
independência, 
Daniela 
procurou por um 
profissional ou 
instituição que a 
alfabetizasse no 
sistema. 

E foi por meio 
da dificuldade 
de encontrá-
los que nasceu 
o Enxergando o 
Futuro, um projeto 
gratuito, que 
ensina o braile 
a distância para 
alunos espalhados 
pelo país. “É 
uma data muito 
especial para nós 
do Enxergando 
o Futuro. Afinal, 
foi a partir dessa 
maravilhosa 
ferramenta 
de inclusão e 
autonomia que 
desenvolvemos 
uma metodologia 
própria e gratuita, 
que alfabetiza 

deficientes visuais 
pela plataforma 
online em todo o 
Brasil”, comemora 
a idealizadora do 
projeto que acaba 
de completar três 
anos. 

Seis pontos 
revolucionários

O sistema braile 
é composto por 
seis pontos, 
agrupados em 
duas filas verticais 
com três pontos 
em cada fileira. A 
combinação desses 
pontos forma 63 
caracteres que 
representam 
o alfabeto 

convencional. 
Com eles também 
são formados 
símbolos usados 
na matemática, 
na música e na 
informática, por 
exemplo. Com o 
passar dos séculos, 
o método ganhou 
uma nova aliada: 
a tecnologia. 
Hoje em dia, 
impressoras 
especiais, 
computadores, 
celulares e 
tablets possuem 
programas de 
acessibilidade 
específicos que 
auxiliam no dia a 
dia da pessoa com 
deficiência visual. 

Para Daniela, 
apesar de todos 
esses avanços, 
o braile ainda é 
uma excelente 
ferramenta de 
inclusão. “Poder 
ler também é uma 
forma de inclusão 
e o braile é o 
caminho para isso. 
Ele é a cartilha do 
deficiente visual, 
principalmente, 
das crianças 
que nascem 
cegas, que ao se 
alfabetizarem pelo 
método conhecem 
o mundo por meio 
desses pontinhos. 
Com o braile nós 
conseguimos 
ler um livro; 
uma caixa de 
medicamento; 
cardápios; rotular 
objetos. Existem 
etiquetas em braile 
para colocarmos 
nas roupas, 
que informam 
o tamanho e a 
cor das peças, 
facilitando as 
nossas escolhas. 
Enfim, com ele 
conquistamos 
a autonomia 
necessária para a 
nossa qualidade 
de vida. Só posso 
dizer que esse 
código universal, 
criado há tantos 
anos foi um 
divisor de águas 
na minha história. 
Hoje, eu ajudo a 
transformar outras 
vidas ensinando 
o mesmo método 
que transformou a 
minha.”

Reglete negativa
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LUCIANA
DE OLIVEIRA 
SOUZA

ESPECIAL

Com deficiência 
visual desde que 
nasceu, Nayara 
Silveira de Lima,
aluna do quarto 
ano do Ensino 
Fundamental 
começou a ter 
aulas de braile ao 
conhecer o projeto 
Enxergando o 
Futuro.
“Eu havia 
pesquisado sobre 
os cursos de braile, 
mas percebi que 
eles
são muito caros. 
Conversando com 
uma amiga, ela me 
falou sobre as
aulas gratuitas 
oferecidas pelo 
projeto”, conta. 
Nayara lembra que
seu primeiro 
contato foi 
com Daniela 
Reis Frontera, 
idealizadora e
multiplicadora do 
projeto: “Ela foi 
muito atenciosa, me 
deu todo o
suporte que 
precisava naquele 
momento e passou 
o contato do
coordenador, 
Ricardo Barreiros, 
que me ajudou a 
fazer a inscrição”.
Inserida em um 
grupo do projeto, 
a adolescente 
aprendeu a
confeccionar, 
com materiais 
recicláveis, as celas 
braile usadas nas
aulas. As celas são 
espaços 

retangulares com 
seis pontos em 
relevo
que podem ser 
dispostos de várias 
maneiras, formando 
o alfabeto e
símbolos braile. 
Também recebeu a 
reglete, instrumento 
usado para
a escrita manual em 
braile. “Comecei 
a treinar e, na 
primeira aula, já
consegui escrever”, 
comemora a aluna.
Moradora da cidade 
de Tremedal, na 
Bahia, Nayara 
explica que é a
única deficiente 
visual na escola 
onde estuda e que, 
sem o braile,
não conseguiria 
acompanhar as 
aulas. “Por exemplo, 
quando o
professor passa um 
texto na lousa, a 
auxiliar de classe 
me passa e eu
vou escrevendo 
sozinha, o que é 
muito bom porque 
eu fico por
dentro do assunto. 

A vida escolar antes 
do braile foi mais 
difícil, já
que eu não 
conseguia fazer 
nada na escola. 
Agora, eu consigo
escrever, ler livros, 
caixas de remédios. 
Sou muito grata 
pelo projeto
e pelas pessoas 
incríveis que fazem 
parte dele”, afirma.

SERVIÇO:
Enxergando o Futuro
• Whatsapp (14) 
99777-1377

Sobre o projeto
O projeto social 
Enxergando o Futuro foi 
criado pela empresária
Daniela Reis Frontera 
que, 
aos 23 anos, foi 
diagnosticada com
retinose pigmentar. Com 
dificuldade em encontrar 

um profissional ou
uma instituição para 
aprender braile, ela criou 
o projeto para levar a
alfabetização ao alcance 
de todas as pessoas com 
deficiência visual
ou baixa visão. 
Atualmente, Daniela tem 
10% da visão.
As aulas do projeto 
começaram em 
novembro de 2019, na 
cidade de
Duartina (SP), com 
10 alunos. Devido 
à pandemia e ao 
isolamento
social para conter o novo 
coronavírus, o ensino 
migrou para uma
plataforma on-line, o 
que gerou muita procura. 
Atualmente, mais de
240 alunos de 24 
estados brasileiros, além 
do Distrito Federal, têm
acesso ao projeto, além 
de alunos de Portugal, 
África do Sul e Inglaterra, 
Suíça, Guiné-Bissau, 
Moçambique e Cabo 
Verde.
Para saber mais 
sobre o projeto 
visite:
https://
enxergandoofuturo.
com.br/

https://www.
youtube.com/
enxergandoofuturo
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A 97ª Corrida Internacional de São Silvestre/SP contou co atletas de Piraju como 
Hortência na equipe de Manduri Running. Ela agradece Mob Day  e Proeste pelo 
apoio. Piraju apareceu na TV também com o atleta José Carlos dos Santos e seu 
guia Luiz Alberto Tonon Júnior que terminam seu calendário esportivo 2022 com 
um tempo incrível na casa de 01:09  na Categoria Defi ciente Visual.
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Alergias de pele: conheça as mais comuns no verão 
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CÂNCERES DE CABEÇA E PESCOÇO:CÂNCERES DE CABEÇA E PESCOÇO:
ÁLCOOL E TABACO SÃO AGENTESÁLCOOL E TABACO SÃO AGENTES

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

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

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

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

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

Consultório
Rua Renato Dardes, 
679 - Piraju, SP
(14) 3351-2616
www.drmichelbeluche.com.br
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Não existem limites para nossos sonhos!
Basta acreditar ! FELIZ NATAL !!!!!

Dias de calor e muito 
sol é um período em 
que as alergias podem 
se manifestar. O mé-
dico dermatologista é 
essencial na prevenção, 
no diagnóstico e trata-
mento dos problemas 
relacionados ao sistema 
imunológico.
As doenças alérgicas, 
a asma, as deficiências 
imunológicas congêni-

tas, as doenças au-
toimunes, entre outras 
estão contempladas 
pela área. Uma doen-
ça alérgica não é uma 
condição momentânea, 
por isso a ajuda médica 
é essencial para mini-
mizar os sintomas.
A médica dermatologis-
ta e professora do curso 
de Medicina da Facul-
dade Pitágoras, Camila 

Reis, faz um alerta so-
bre condições do verão 
que podem desencade-
ar crises. “As reações 
alérgicas provocadas 
por algum alimento são 
as mais comentadas, no 
entanto é preciso aten-
ção ao uso de produtos 
de limpeza na lavagem 
das roupas. Locais com 
excesso de pó, cremes 
corporais e protetores 

também podem de-
sencadear irritações na 
pele”, destaca.
Na pele, a lista das 
doenças alérgicas mais 
comuns nessa época 
do ano são dermatite 
de contato, dermatite 
atópica, fotodermatite 
e urticária. Em todos 
os casos, o papel do 
alergista para tratar e 
acompanhar os sinto-

mas é imprescindível. 
Confira as alergias mais 
comuns no verão:
Dermatite de contato  
A doença pode provo-
car coceira e manchas 
vermelhas na pele, 
como bolinhas. Uma 
das causas da alergia de 
contato pode ter origem 
no tecido das roupas 
de verão, produtos de 
beleza e higiene pesso-
al. Vale sempre conferir 
as etiquetas das roupas, 
ver se são dermatologi-
camente testadas, pois 
algumas delas podem 
provocar alergia.

Dermatite atópica  

Uma doença de pele 
muito comum na infân-
cia, e uma das causas de 
piora é o uso de hidra-
tantes com cheiro forte, 
ou que não são feitos 
para pessoas alérgicas. 
A doença também pode 
ser exacerbada pelo uso 
de protetor solar inade-
quado ou de perfumes 
fortes. Ela causa 
manchas avermelhadas 
na pele, que aparecem, 
principalmente, no 
rosto, braços e pernas, 
mas podem, também, 
surgir por todo o tronco 
da pessoa.

Fotodermatite   
É uma alergia de pele 
provocada pela ex-
posição à luz solar. A 
doença é uma reação do 
sistema imunológico, 
e que pode ser desen-
cadeada por vários 
produtos de uso na pele 
que quando expostos à 
claridade solar podem 
gerar reações. Ingestão 
de certos medicamen-
tos seguidos da expo-
sição solar também 
podem desencadear 
uma crise. Este tipo de 
alergia apresenta vários 
sintomas, que variam 
de pessoa para a pessoa. 
Há muitos casos em 
que a pele apresenta 
erupção e prurido, 
urticária, vermelhidão, 
manchas escuras e até 
inchaço. O vilão mais 
conhecido é o limão.
Urticária  
A urticária é uma das 
doenças de pele que 
mais afeta as pessoas no 
verão, e é caracterizada 
por placas avermelha-
das e espalhadas pelo 
corpo que causam 
coceira. Podemos citar 
o uso de determina-
dos medicamentos e 
ingestão de alimentos 
que não fazem parte 
da dieta regular como 
fatores desencadeantes.
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• Coloque areia nos vasos de planta. 
• Guarde pneus em locais cobertos.
• Deixe garrafas viradas para baixo.
• Amarre bem os sacos de lixo. 
• Limpe as calhas de casa. 
• Mantenha a caixa-d’água bem fechada.

NÃO DEIXE O
MOSQUITO NASCER.

EVITE ÁGUA PARADA E 
ELIMINE OS CRIADOUROS 

DA DENGUE, ZIKA 
E CHIKUNGUNYA.

Saiba mais em

www.gov.br/combataomosquito
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Nosso rodizio está de volta dia 12 
de janeiro de 2023, próxima quinta.

agende 

SUA FESTA 

em 2023 

com a A TORRE !
14-�3351-2684,�

3351-3504   �

99706-0492
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Rural Corretora de Café
& Ademir Furlan

Fundada há 58 anos por um grupo de cafeicultores e 
comerciantes entre eles Constantino Leman e Ary Gurjão 
Silveira Redação: Rua  Carlos de Campos 177 
salas 1 e 2 em Piraju/SP - Cep: 18800.011 

TELEFONE E WHATSAPP: 

(14)99862-8766 ( José Elói)  ou (14) 99666-1014  (laka)

E-mail 
contato@folhadepiraju.com ou 
jornalfolhadepiraju@gmail.com
Diretor Administrativo: José Elói Soares Caputo 
Contabilidade :   José Carlos Carrara

Edição, Diagramação e redes sociais
Maria Ângela Ramos/ jornalista MTb 19.848

*Aviso: Os artigos assinados são de total responsabilidade de seus 
autores,não expressando necessariamente a opinião da Folha de Piraju.
 **Publicamos com autorização materiais  e artigos de: www.brickmann.com.br, 
Agência Brasil e Portal Unicamp, USP e UNESP entre outros.

Conteúdo Regional : 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 regiões 

EDIÇÕES DIGITAIS SEMANAIS CIRCULAM PELO MENOS DOIS DIAS NA 
SEMANA E ESTÃO DISPONÍVEIS TAMBÉM NA PLATAFORMA
folhadepiraju.com

EDIÇÕES IMPRESSAS  SÃO FEITAS  CONFORME 
A DEMANDA  NA GRAFICA DO  JORNAL DA CIDADE /BAURU
 Sugestões, cartas, reclamações, assinaturas, classificados, 
publicidade, pedidos de orçamento e publicações legais em 
geral podem ser endereçadas

jornalfolhadepiraju@gmail .com ou pelo zap

Edição digital

Até o dia 28 de fevereiro, 
a Unidade de Pós-Gradu-
ação, Extensão e Pesquisa 
(Upep) do Centro Paula 
Souza (CPS) está com 
inscrições abertas para 
cursos de pós-graduação 
lato sensu no modelo 
Master of Business Admi-
nistration (MBA).
 São oferecidas quatro 
opções de formações, 
com limite de 30 vagas 
em cada uma: MBA em 
Engenharia e Negócios 
(MBE); MBA em Gestão 
de Projetos e Processos 
Organizacionais (MGP); 
MBA em Tecnologia e 
Inovação (MBT) e MBA 
em Gestão de Design 
(MBD).
 A partir deste primeiro 
semestre de 2023, a novi-
dade é o MBA em Gestão 
de Design (MBD). O cur-
so tem como objetivo for-
mar líderes, de diferentes 
áreas do conhecimento, 
para serem capacitados a:
 Indicado para profissio-
nais de qualquer área, os 
cursos de MBA qualificam 
gestores e executivos para 
aperfeiçoar sua atua-
ção no mercado e atuar 
em postos de liderança, 
além de favorecer a troca 
de experiências e ne-
tworking. Para concorrer 
a uma vaga, o interessado 
deve ter Ensino Superior 
completo e se inscrever 
pelo site.

A carga horária é de 360 
horas, distribuídas em 15 
meses. O início das aulas 
está previsto para março e 
os encontros serão rea-
lizados de forma híbrida 
(presencial e online, por 
meio da plataforma Mi-
crosoft Teams).

Fundação Paula Souza



Cel: 14- 99731-3476

e-mail: juridico@nantesadvocacia.com.br 
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