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Zé Maria visita mirante em dia de cheia 
com liberação de águas das chuvas
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Todo sistema hidrelétrico na bacia do Paranapanema e região sul estão 
soltando água dos reservatórios em função das chuvas
Esta semana quem 
visitou o mirante 
construído pela Enel 
numa das contrapar-
tidas da reforma da 
ponte/barragem de 
Piraju ficava decep-
cionado com o limi-
tado fio de água que 
era possível ver do 
local.  Na verdade 
a construção gigan-
tesca feita no local, 
com seus elevadores 
afetou a paisagem 
do principal cartão 
postal da cidade que 
nas ocasiões de pou-
ca chuva fica à min-
gua, pela atividade 
do sistema a mon-
tante da barragem.
O que ocorre é que 
quando há pouca 
chuva o sistema faz 
reservatório em 
Jurumirim (que vem 
tendo sistematica-
mente problemas de 
seca e erosão) e a 

CBA recebe menos 
água. Lembrando 
que a Usina da CBA 
por ser fio de água 
deve manter com-
portas abertas o 
tempo todo. O que 
chega, desce.
Aqui na cidade a 
barragem da Enel 
então está sob in-
fluência do sistema 
que nos últimos dias 
devido ao aumen-
to das chuvas em 
toda a bacia acima 
de Jurumirim vem 
soltando mais água. 
Assim a paisagem 
no Mirante se refez. 
O prefeito José Ma-
ria visitou o local na 
ocasião da descida 
da água, acompa-
nhado de alguns 
assessores, entre 
eles a arquiteta da 
Prefeitura Fernanda 
Barbério.
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Piraju vai comemorar 143 anos
com  festa, procissão e eventos

Da Redação da
Folha de Piraju

A programação 
oficial do aniver-
sário de Piraju não 
se separa da Festa 
de São Sebastião 
santo padroeiro da 
cidade. Na Paróquia 
de São Sebastião 
festeiros organizam 
a festa, quermesse, 
procissão pluvial e 
seguem até dia 19 
as missas notur-
nas com temas que 
abordam a vida do 
santo que foi um 
mártir da sua época 
e é conhecido ainda 
na fé católica  como 
um guardião da 
Juventude, defensor 
contra fome e epi-
demias e também 
protetor dos atletas 
e das policias.
Cada missa com 
um tema próprio e 
celebrada por uma 
padre de outras 
paróquias da cidade 
ou região. A progra-
mação deste final 
de semana incluiu a 
presença do bispo 
Dom Eduardo nes-
te sábado dia 14. A 
quermesse da Igreja 
com bingo, praça de 
alimentação e show 
de prêmios aconte-
ce nos dias 19, 20 e 
21 na praça Ataliba 
Leonel. Nas cele-
brações foi solici-
tado aos presentes 
um gesto concreto 
de levar produtos 
que serão utilizados 
pela equpe de fes-
teiros e voluntários 
da paróquia para 
confecção dos itens 
da área de comidas 
da festa.  Quem ain-
da deseja colaborar 
pode entrar em 
contato com o es-

critório Paroquial.

Festa 
do Padroeiro
O evento é 
uma das mais 
importantes festas 
do ano e retorna 
após a Pandemia. 
Lembrando que 
em 2019 e 2020 
(antes da pandemia) 
aconteceu nas 
dependências do 
Iate Clube.
 Este ano haverá 
também a retomada 
da procissão fluvial 
que será pela manhã 
na Brasilinha e a 
missa acontece após 
uma carreata de São 
Sebastião na Igreja 
Matriz.A procissão 
fluvial  está marcada 
para começar às  8 
horas no dia 20 
de janeiro. Data 
de São Sebastião 
e dos 143 anos 
de emancipação 

política de Piraju. 

Segue a 
programação das 
missas até quarta

Dia 16- Segunda-
feira, 19h30  Tema: 
Defensor Poderoso 
contra a Fome 
e as Epidemias 
celebrante Padre 
Rafael

Dia 17-  terça  19h30 
Tema: Profeta e 
vitima do amor de 
Jesus celebrante 
Padre Augusto

Dia 18- quarta  19h30 
Tema: Defensor dos 
Cristãos celebrante 
Padre Alessandro 

Dia 19- quinta 19h30 
Tema: Defensor 
da Santa Igreja 
celebrante Padre 
Celso

Dia 20- sexta 
ATENÇÃO às 19 horas  
-Tema- Os Padres 
da Cidade de Piraju 
celebrante Padre 
Alexandre

Dia 21 e 22 missas 
às 19h00

QUERMESSE nos 
dias 19, 20 e 21, 
a partir das 20 
horas em frente a 
Matriz São Sebastião 
com show de 
prêmios e praça de 
alimentação com 
tendas para o caso 
de chuva.

Programação
Municipal Ofi cial

A BANDA SANTA 
ESMERALDA dia 
19 às  22 horas 
na Praça Ataliba 
Leonel 

•Dia 20 (sexta-
feira)
7h30 – Solenidade 
de Hasteamento das 
Bandeiras em frente 
ao Paço Municipal 
Prefeito Francisco 
Rodrigues

8h00- Procissão 
de Barcos e Santa 
Missa

14h30- Estádio 
Municipal 
Gilbertão partida de 
homenagens aos ex-
jogadores do Piraju 
Futebol Clube 

Dia 22- 9 da 
manhã na Cancha 
de Malha no 
Centro de Lazer – 
Primeiro Festival 
Intermunicipal de 
Malha.

Procissão fl uvial será às 8 da manhã dia 20 na Brasilinha

Missa  desta sexta (13) na programação da Paróquia de São Sebastião foi celebrada por pa-Missa  desta sexta (13) na programação da Paróquia de São Sebastião foi celebrada por pa-
dre Gilson (Paróquia N. Sra. Aparecida). Na foto  com os festeiros depois da missadre Gilson (Paróquia N. Sra. Aparecida). Na foto  com os festeiros depois da missa
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Celebrações comemoram Padroeiro S. Sebastião
Praça de Alimentação e show de prêmios acontecem nos dias 19,20 e 21 de janeiro
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Zé Maria e Carlinhos foram buscar 
viatura da Defesa Civil em Piracicaba

O Prefeito José 
Maria Costa e o 
vice Carlinhos 
Pneus,estiveram 
em Piracicaba na 

minha desta sexta 
feira,acompanhados 
do Coordenador 
da Defesa Civil de 
Piraju, Adriano Frigo 

Júnior.
Eles foram receber 
oficialmente a 
viatura Pick-up 4x4 
toda equipada, das 

mãos do Governador 
Tarcísio de Freitas.
O veículo será usado 
pela Defesa Civil 
do município, e vai 

auxiliar “bastante 
nos trabalhos da 
comunidade,nos 
momentos mais 
difíceis”.
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Brasilia em Chamas
Vi a baderna dos 
bolsonaristas 
domingo passado, 8 
de janeiro, quando 
Brasília pegou 
fogo. Uma turba 
raivosa usando a 
camisa da seleção 
ou uma bandeira 
brasileira sobre os 
ombros ou ao redor 
dos quadris estava 
completamente à 
vontade entre brados, 
urros, imprecações 
e vibratos. Era tanta 
gente que cheguei a 
temer pela República. 
Nunca antes, em 
meus anos de político 
espectador, assistira 
a tamanho espetáculo 
nauseante.   
A precariedade 
da Praça dos Três 
Poderes, entregue 
à sanha desvairada 
da multidão 
bolsonarista saltava 
à vista: parecia que 
tudo estava por um 
fio. Não se notava 
nem sombra de 
reação, por parte 
de pessoas de bem 
(aqui entendidas 
por polícia, forças 
armadas, exército 
ou o diabo a quatro, 
tanto faz. Vocês 
sabem do que 
estou falando). Os 
vândalos, em êxtase 
e inebriados pela 
façanha pecaminosa, 

pareciam não caber 
em si de felicidade: 
se pudessem rever-
se hoje, à sombra de 
outra perspectiva 
e fossem feitos de 
um outro material 
menos nocivo, por 
certo cairiam em si 
e veriam o mico que 
estavam pagando. 
Ou o beco sem saída 
em que se meteram. 
Mas essa gente não 
tem a profundidade 
necessária para 
autorreflexões. 
Bestiais, 
chafurdavam-se nos 
próprios instintos 
primários. 
Qual touros bravios 
em loja de porcelana, 
adentraram Supremo 
Tribunal Federal, 
Palácio do Planalto e 
Congresso Nacional, 
destruindo tudo que 
estava no caminho. 
No quebra-quebra 
terrorista, acabou 
sobrando para painel 
de Di Cavalcanti 
(danificado), vidros, 
móveis, retratos 
de ex-presidentes,  
cadeiras, poltronas 
e sofás, com direito 
às lentes e câmeras 
do fotógrafo oficial 
da presidência 
(surripiadas à 
socapa, no fervor dos 
acontecimentos). 
Gente sem eira 

nem beira e com 
toda a certeza sem 
berço também, 
esbaldava-se dentro 
desses sacrossantos 
edifícios, pilares 
da democracia 
em qualquer país 
civilizado, mostrando 
ao mundo que a falta 
de educação também 
pode ser coletiva. 
Idiotas brincavam 
de escorregar no 
Congresso devastado 
enquanto Seguidoras 
do Mito, de verde e 
amarelo, berravam 
à toda (felizmente 
não pude ouvir o 
que: com certeza 
“Mito” “Mito” “Mito” 
ou “Intervenção 
Já”) conforme faixa 
desdobrada em cima 
do Congresso por 
dois fanáticos do Jair 
e babadores de ovo 
das Forças Armadas.
Com a democracia 
por um fio, 
finalmente reação à 
vista: com bombas 
de fumaça e gás 
lacrimogêneo, depois 
com cachorros e 
cavalos, a polícia 
federal começa a 
pôr fim à baderna 
generalizada, com 
alguns fantoches de 
Bozo encarapitados 
na cúpula do 
congresso e a 
grande maioria na 

rampa, agora já em 
franca debandada. 
Com uma coragem 
pífia, inversamente 
proporcional à 
bravata que só 
parece funcionar em 
grupo, a horda foi 
logo se encolhendo 
e recuando, sendo 
tangida para a saída, 
qual lobos que bem 
depressinha haviam 
se transformado em 
cordeirinhos. 
Avessos ao regime 
democrático, 
influenciados por 
um lunático e 
seus seguidores, 
esses caçadores do 
comunismo (duvido 
que a maioria deles 
sequer saiba o que é 
isso), esses milhares 
de baderneiros  de 
Brasília, na tarde 
de 8 de janeiro de 
2023, continuaram 
sua jornada patética 
até os ônibus que os 
trouxeram à capital 
do país, sem ter 
a menor ideia de 
que no dia seguinte 
seriam todos presos 
e enquadrados 
por vários delitos, 
comprovados pelas  
selfies e filminhos 
via celular que eles 
mesmos fizeram, 
incriminando-se a 
si próprios. Seria 
cômico se não fosse 

trágico. 
Eu, de minha parte, 
quero desejar a eles 
e ao patrão fugitivo 
uma bela estadia 
atrás das grades. 
Democracia é bom e 
eu gosto. 
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“Nossa Senhora do Tempo”
   Padre Luiz Antônio Pereira

Esta devoção a Maria, a 
Mãe de Jesus, só existe
no município de Barca-
rena, Pará.
Esta forma de devoção 
mariana foi tema de
pesquisa para o Tra-
balho de Conclusão 
De Curso de Suzilene 
Costa, aluna do curso 
de Licenciatura em
Artes Visuais, reali-
zado pela Universi-
dade Federal do Pará 
(UFPA) no município, 
por meio do Plano Na-
cional de Formação de 
Professores (Parfor).
Durante o trabalho a 
aluna se deparou com 
as pesquisas do pro-
fessor Luiz Antonio 
Valente Guimarães, 
o qual registra que a 
imagem foi encomen-
dada pelo português 
Francisco Bernardo da
Silva, um dos primei-

ros proprietários das 
terras da Fazenda 
Cafezal, casado com 
Josefa Joaquina de
Souza, herdeira das 
terras do Carnapijó.
A pesquisadora en-
controu documentos 
distintos apontando 
para duas datas de ins-
talação da imagem
no local: 17 de julho 
do ano de 1864 e 17 
de julho do ano de 
1871; ambas, porém, 
registram que uma 
cerimônia religiosa em 
homenagem a Nossa 
Senhora foi celebra-
da no local durante a 
inauguração.
Segundo registros da 
época, Francisco da 
Silva teria encomen-
dado uma imagem de 
Nossa Senhora do
Livramento. &quo-
t;Como é que ela se 

tornou Nossa Senhora 
do Tempo? Porque, até 
então, ela foi colocada 
lá como Nossa Senhora 
do Livramento, mas a 
iconografia dela
é totalmente diferen-
te&quot;, questiona 
Suzilene. De acordo
com a pesquisa da 
aluna, a iconografia se 
modificou com o pas-
sar do tempo em virtu-
de da própria devoção
dos viajantes, que 
passavam pelo local e 
pediam a bênção para 
a imagem, que passou 
a ser conhecida
popularmente como 
“Nossa Senhora do 
Tempo”.
Ela é conhecida como 
uma iconografia Maria-
na, mas também é das 
embarcações, dos via-
jantes, de todos os que 
passavam pelo local e 
pediam a proteção
dela, pediam que ela 
lhes desse um bom 
tempo e que ela os 
acompanhasse nas via-
gens&quot;, explica.
A imagem conhecida 
como Nossa Senhora 
do Tempo ficava loca-
lizada às margens do 
rio Carnapijó, na co-
munidade do Cafezal, 
na zona rural deBarca-
rena, em um local que 
fazia parte da rota de
diversas embarcações 
que navegavam pela 
região das ilhas de Be-
lém e de Barcarena.
Segundo Suzilene, a 
imagem sofreu um ato 
de vandalismo há cer-
ca de oito anos, e foi 
retirada do local
de origem. A sua pes-
quisa, de consequên-
cia, trouxe à comuni-
dade a expectativa de 
que a imagem seja
recuperada. Ela afirma: 
Depois da apresenta-
ção do trabalho, con-

versando com alguns 
membros da igreja,
surgiu a possibilidade 
de voltar para o local. 
Não com a imagem 
original, já que ela tem 
um grande valor; que
se faça uma réplica, 
mas que ela volte 
para lá. Hoje a ima-
gem se encontra na 
sede da paróquia de 
São Francisco Xavier, 
em Barcarena; para a 
pesquisadora, porém, 
o retorno da imagem 
ao local é fundamental 
para que se mantenha 

viva essa forma de
devoção, exclusiva do 
município. &quot;Infe-
lizmente ela continua 
guardada na sacristia, 
escondida dos olhares,
e isso é lamentável, 
porque essa histó-
ria, essa devoção vão 
ficando esquecidas. Ela 
está na igreja, e, mes-
mo assim, as embarca-
ções passam, buzinam,
pedem proteção no 
local conta Suzilene.
Nossa Senhora do 
Tempo! Rogai por nós!
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HCFMB REALIZA O PRIMEIRO 
TRANSPLANTE CARDÍACO DE 2023

  2

O Serviço de 
Transplante Cardíaco do 
Hospital das Clínicas da 
Faculdade de Medicina 
de Botucatu (HCFMB) 
iniciou 2023 com a 
captação de um órgão a 
distância e a realização 
de um transplante em 
uma mulher de 61 anos.
Com o apoio da Força 
Aérea Brasileira (FAB), 
a equipe captou o órgão 
no estado de Goiás e 
realizou o transplante 
no primeiro dia do ano, 
renovando a esperança 
da paciente que esperava 

na fila brasileira por um 
coração. A cirurgia foi 
realizada com sucesso.

Dr. Flávio Brito
O Coordenador Clínico 
do Serviço, Dr. Flávio 
Brito, agradeceu a 
equipe multiprofissional 
que viabilizou o 
procedimento e afirma 
que o ano de 2023 trará 
grandes desafios para a 
equipe. “O Serviço de 
Transplante Cardíaco 
do HCFMB continua 
em franco crescimento, 
mantendo o foco em 
custo-efetividade e 
captação à distância. 
Nosso objetivo é 
aumentar a abrangência 
nacional do serviço e 
iniciar efetivamente o 
programa de suporte 
circulatório mecânico 
com ênfase total no 
ECMO – oxigenação 
por membrana 
extracorporal”, diz.

A meta do Serviço 
em seu quinto ano de 
funcionamento no 
HCFMB é a realização de 
24 transplantes.

Sobre o Serviço do 
Transplante Cardíaco 
do HCFMB

Credenciado há cinco 
anos, o Serviço de 
Transplante Cardíaco do 
HCFMB é atualmente 
o primeiro centro 
transplantador do 
interior e considerado 
o segundo centro 
transplantador do 
Estado. Até hoje, 
foram 53 transplantes 
realizados pelo 
programa.
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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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INFECTOLOGISTA ALERTA SOBRE O AUMENTO 
NO NÚMERO DE CASOS DE DENGUE
A paralisação da ação 
contra dengue durante a 
pandemia e o aumento 
das chuvas no verão 
de 2023 são os fatores 
principais para a crescente 
da doença
MORTES
O Brasil encerrou o ano 
de 2022 com um total de 
980 mortes por dengue 
confirmadas, além de 
mais de 1,4 milhão 
de casos registrados. 

Segundo dados do 
Boletim Epidemiológico 
do Ministério da Saúde, 
é o maior número de 
mortes já registrado nos 
últimos seis anos. 

EPIDEMIA
Os altos números são 
um alerta para uma nova 
epidemia da doença, que 
está se espalhando por 
todas as regiões e deve 
afetar os primeiros meses 

de 2023.
DENGUE MATA
“As pessoas precisam se 
lembrar de que a dengue 
mata. Principalmente 
nesse período chuvoso 
é necessário redobrar 
os cuidados para evitar 
o acúmulo de águas 
paradas, tornando o 
ambiente perfeito para 
a proliferação do Aedes 
Aegypt.” explica o 
infectologista.

 SEXTA- FEIRA,  SEXTA- FEIRA, 
 6   DE JANEIRO DE 2023  6   DE JANEIRO DE 2023 | | SAÚDESAÚDE

SAÚDE

• 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

IDOSOS PRECISAM REDOBRAR ATENÇÃO 
COM A HIDRATAÇÃO NO CALOR

Falta de água no 
organismo pode trazer 
complicações à saúde para 
grupo da terceira idade
O verão é a estação 
mais quente do ano. 
Com dias mais longos e 
temperaturas elevadas, o 
calor se torna um convite 
para fazer reuniões com 
amigos, passeios ao ar 
livre, confraternizações e 
uma série de atividades de 
lazer, mas também exige 
atenção e cuidados com 
a população da terceira 
idade, principalmente 
quando o assunto é 
hidratação.
“Um idoso bem hidratado 
tem bom funcionamento 
do metabolismo, ganha 
na saúde digestiva, 
fortalece a saúde mental, 
aprimora a capacidade 
cognitiva e evita a 
incontinência urinária”, 
explica a professora 
Janaiara Moreira, 
coordenadora-adjunta 
do curso de Nutrição 
do Centro Universitário 
Integrado de Campo 
Mourão; graduação 
que em 2023 também 
será disponibilizada no 
formato semipresencial.
Ela explica que a 
pessoa responsável por 
cuidar do idoso precisa 
incentivá-lo a beber 
pequenas quantidades de 
líquidos regularmente, 
em vez ingerir grandes 
quantidades de uma única 
vez.

Quando não 
existe o hábito

Muitos idosos não 
criaram, durante a vida, 
o hábito de tomar água 

constantemente. Na 
terceira idade, a falta 
de hidratação acontece 
pela menor percepção da 
sensação de sede, o que 
diminui a ingestão de 
líquidos.
“Como no 
envelhecimento ocorrem 
alterações fisiológicas 
no estado nutricional, a 
desidratação é comum 
e pode apresentar 
complicações importantes 
nesta fase da vida. 
Podemos citar a presença 
de febre, infecção, 
vômitos ou diarreia, 
cálculo renal, coágulos 
sanguíneos, desmaios, 
mudança repentina de 
pulsação, pressão arterial 
reduzida, confusão 
mental, dentre outros 
problemas”, destaca a 
coordenadora.

Ela conta que é possível 
identificar a desidratação 
em sinais precisos do 
cotidiano, como na 
diminuição na produção 
de suor, na sensação de 
boca seca, na redução 
da elasticidade da pele 
e na urina com cor mais 
intensa.
“A urina precisa ter um 
aspecto claro. Se estiver 
amarelada, é sinal de 

que a pessoa necessita 
beber mais água. Mesmo 
que o idoso tenha 
resistência em se hidratar, 
é importante explicar 
os benefícios que a água 
traz para o corpo e a 
importância para a saúde 
como um todo”, esclarece 
a professora Janaiara 
Moreira.

Criando novos 
hábitos
Ainda que os idosos não 
tenham vontade de tomar 
água regularmente ou não 
sintam sede, a hidratação 
deve ser estimulada 
diariamente.
O consumo de água 
aromatizada, de chás e 
sucos de frutas naturais 
sem açúcares são 
excelentes opções para 
ajudar a criar esse hábito. 
A ingestão de frutas com 
caldo - como melancia, 
melão e laranja – água de 
coco e laticínios também 
contribuem.
“Apesar dessas bebidas 
contribuírem para o 
aporte diário de líquidos, 
a água filtrada na sua 
forma natural deve 
ser a maior fonte de 
hidratação. Estima-se 
que a necessidade hídrica 
diária de um idoso até 75 

anos é de 30 ml por quilo 
de peso corporal. Para 
idosos acima de 75 anos, 
25 ml por quilo. Portanto, 
beber água é um hábito 
que deve ser reforçado 
diariamente”, defende 
Janaiara.

Alimentação 
balanceada

Além da ingestão de 
líquidos, a alimentação 
balanceada também 
ajuda a manter a saúde 
dos idosos. Quem está 
na terceira idade tem o 
metabolismo mais lento 
e deve evitar comidas 
pesadas, carnes gordas, 
frituras, pizzas, massas 
em geral e qualquer outro 
alimento que tenha uma 
digestão demorada.

“Embora essas comidas 
sejam tentadoras, o idoso 
deve dar preferência às 
frutas, verduras, legumes, 
cereais integrais e carnes 
brancas. Manter a boa 
saúde dos idosos no verão 
é uma missão e toda 
família pode contribuir 
com essa atividade”, 
ressalta a professora do 
curso de nutrição do 
Centro Universitário 
Integrado.

Dicas para manter 
idosos hidratados

Água acessível

Coloque uma jarra com 
água e um copo próximo 
ao sofá, cama ou outros 
espaços da casa onde o 
idoso passa a maior parte 
de seu tempo. Isso evita o 
esquecimento e reforça o 
hábito da hidratação.

Mais que água
Por líquido, entenda-se 
água, sucos, chás, água 
de coco, leite. Sopa, 
gelatina e frutas ricas 
em água como melão, 
melancia, abacaxi, laranja 
e tangerina também 
funcionam. O importante 
é ingerir algum líquido a 
cada duas horas.

Bilhetinhos
Espalhe lembretes 
pela casa. Coloque um 
papelzinho escrito “beba 
água” e fixe-o no espelho 
do banheiro, na cozinha, 
ao lado da TV e do rádio.

Roupas leves
Em altas temperaturas, 
escolha roupas de tecidos 
naturais para o idoso usar. 
Elas são mais confortáveis 
e ajudam na transpiração.

Nada de caminhadas 
sob sol forte
Escolha sempre horários 
seguros para expor o 
idoso ao sol. Prefira antes 
das 10h e após às 16h. 
Use sempre protetor 
solar, chapéus ou bonés e 
leve junto a garrafinha de 
água.
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A ministra do Plane-
jamento e Orçamento, 
Simone Tebet anunciou 
em coletiva o nome dos 
secretários que formarão 
o primeiro escalão em sua 
pasta. Durante anúncio, 
ela ressaltou o respeito à 
igualdade de gênero em 
seu Ministério. “Quero 
começar dizendo que 
o primeiro critério é a 
competência individual, 
a trajetória profissional 
de cada um. Mas, dentro 
dos inúmeros currículos, 
dos economistas, admi-
nistradores, nós fizemos 
questão de começar 
anunciando que aqui tem 
igualdade de gênero. Por-
tanto, estão equiparados. 
Nós temos três homens e 
três mulheres [incluindo 
ela mesma] igualmente 
na escala, comandando a 
partir de agora essa pasta 
e esse ministério tão 
importante”, ressaltou a 
ministra.
 O primeiro nome anun-
ciado foi o do secretário-
-executivo, número dois 
na hierarquia da Pasta. 
Trata-se do economis-
ta Gustavo Guimarães, 
ex-secretário parlamen-
tar, ex-secretário de 
Avaliação, Planejamento 
e Energia, e ex-secretá-
rio Especial Adjunto da 

Fazenda, com passagens 
pelo Banco Central e Ban-
co do Brasil. Gustavo tem 
especialização, mestrado 
e doutorado em econo-
mia pela Universidade de 
Brasília (UnB).
 Já a Secretaria do Pla-
nejamento será ocupada 
pela cientista política 
Leany Lemos, que tem 
mestrado e doutorado 
pela UnB e pós-doutora-
do pelas Universidades 
de Oxford e Princeton. 
Funcionária de carrei-
ra do Senado Federal, 
Lemos foi secretária do 
Planejamento, Orçamento 
e Gestão nos governos de 
Rodrigo Rollemberg (DF) 
e Eduardo Leite (RS). 
Também foi presidente 
do Banco de Desenvol-
vimento do Extremo Sul 
(BRDE).

Para a Secretaria de Or-
çamento Federal (SOF), 
o escolhido foi Paulo 
Roberto Bijos, consultor 
em orçamento e douto-
rando pela UnB, que já foi 
analista de planejamento 
e orçamento na SOF, além 
de auditor-federal de 
controle externo no TCU 
e conselheiro do Tribunal 
de Contas do Estado de 
São Paulo.

“Procurei nessa diver-
sidade trazer linhas de 
pensamentos econômicos 
diferentes. São os diferen-
tes que vão fazer com que 
a gente possa chegar em 
um denominador comum 
e não errar”,
disse a ministra Simone 
Tebet
A Secretaria de Assuntos 

Econômicos, Desenvol-
vimento, Financiamento 
Externo e Integração 
Nacional ficará a cargo 
de Renata Amaral, pro-
fessora de comércio in-
ternacional na Faculdade 
de Direito da American 
Univesity Washington 
College of Law. Renata é 
doutora em Direito pela 
UFSC e PhD pela Univer-
sidade de Maastricht, na 
Holanda, tendo atuado 
em órgãos multilaterais, 
como a OMC.
Por último, Simone Tebet 

anunciou Sérgio Firpo 
para o comando da Secre-
taria de Monitoramento 
e Avaliação para o Aper-
feiçoamento de Políticas 
Públicas. O novo secretá-
rio é economista e profes-
sor do Instituto de Ensino 
e Pesquisa (Insper), com 
graduação pela Unicamp, 
mestrado em econo-
mia pela PUC do Rio de 
Janeiro, e mestrado em 

estatística e doutorado 
em economia pela Uni-
versidade de Berkeley, na 
Califórnia.
 “Procurei nessa diver-
sidade trazer linhas de 
pensamentos econômicos 
diferentes. São os diferen-
tes que vão fazer com que 
a gente possa chegar em 
um denominador comum 
e não errar”, destacou 
Tebet. “A nossa priorida-
de é gastar bem o pouco 
que se tem. Eficiência, 
eficácia, isso requer um 
planejamento, uma avalia-
ção periódica com moni-
toramento das políticas 
públicas que estão sendo 
executadas pelo Governo 
Federal em todas as suas 
pastas. Isso requer que, 
ao lado do Ministério da 
Fazenda — que tem a cha-
ve do cofre na mão — se-
jamos rigorosos não só na 
análise legal, técnica, do 
orçamento, mas também 
da decisão do que gastar 
e como gastar dentro da 
prioridade”, continuou.
 Ela ressaltou que seu 
Ministério é formado por 
um corpo de especialistas 
em economia e planeja-
mento e que as primeiras 
decisões serão técnicas. 
Só depois disso virá uma 
análise política junto com 
a Casa Civil e demais mi-

nistérios. Segundo a mi-
nistra, a Pasta vai discutir 
as relevâncias das políti-
cas públicas para levar as 
propostas à uma decisão 
final do presidente Lula. 
“Ele é o maestro-mor. 
Portanto, ele vai ter sem-
pre a palavra final daquilo 
que é considerado priori-
dade quando estivermos 
diante de um impasse or-
çamentário”. Ao final ela 
lembrou que, cumprida 
a missão da igualdade de 
gênero, ela agora trabalha 
no Ministério a questão 
da igualdade racial. “Es-
tamos conversando com 
oito mulheres e homens 
que possam estar soman-
do conosco. Estamos 
conversando com ho-
mens e mulheres pretos 
e pardos para que a gente 
possa ter o Brasil aqui 
dentro do Ministério do 
Planejamento em cargos 
de adjunto, de diretorias. 
Esse é o nosso objetivo 
para que a gente possa 
mostrar que competência 
cabe em qualquer lugar 
e é essa a grande mensa-
gem que a gente tem: são 
pessoas que vão vir, pri-
meiro, pela sua capacida-
de pessoal e experiência 
profissional”, encerrou.
Secretaria de Comunicação Social da 
Presidência da República
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Respeitando a igualdade de gênero, 
Simone Tebet anuncia primeiro escalão
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Tebet ressaltou que o Ministério é formado por um corpo de especialistas em economia e planejamento - Foto: Edu Andrade/Ascom MF
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FEMINICÍDIO: OITO ANOS APÓS 
APROVAÇÃO DA LEI, CASOS AUMENTAM
Desmonte da rede de proteção à mulher facilitou crime
POR AKEMI NITAHARA  
DA AGÊNCIA BRASIL 
FOTO FERNANDO 
FRAZÃO

Passados oito anos da 
promulgação da Lei 
13.104, de 9 de março 
de 2015, conhecida 
como Lei do Femini-
cídio, o assassinato de 
mulheres em situação 
de violência domés-
tica e familiar ou em 
razão do menosprezo 
ou discriminação à sua 
condição aumentaram 
no país. A lei alterou 
o Código Penal para 
prever o feminicídio 
como circunstância 
qualificadora do crime 
de homicídio, além 
de incluí-lo no rol dos 
crimes hediondos.

O Instituto de Segu-
rança Pública do Rio 
de Janeiro (ISP) come-
çou a compilar e divul-
gar os dados sobre o 
crime de feminicídio 
no estado em 2016 e 
mostra o crescimento 
dos casos nos últimos 
anos. Foram 78 em 
2020, 85 em 2021 e 
saltou para 97 no ano 
passado, ainda sem 
computar os dados de 
dezembro. Há notícias 
de pelo menos mais 
três casos no último 
mês de 2022. Quanto 
às tentativas de femi-
nicídio, foram 270, 
264 e 265 em cada 
ano, respectivamente.

Apenas na favela da 
Rocinha, foram dois 
casos no dia 29 de 
dezembro e mais dois 
nos primeiros dias 
deste ano. Em todo o 
estado do Rio, houve 
pelo menos quatro 
casos nos primeiros 
dias de 2023, além de 
uma tentativa de femi-
nicídio. A vítima está 
internada.

A coordenadora exe-

cutiva da organização 
Cidadania, Estudo, 
Pesquisa, Informação e 
Ação (Cepia), a advo-
gada Leila Linhares 
Barsted, que também 
integra o Comitê de 
Peritas do mecanismo 
de segmento da con-
venção de Belém do 
Pará, da Organização 
dos Estados Ameri-
canos, para prevenir, 
punir e erradicar a vio-
lência contra a mulher, 
explica que o femini-
cídio é um fenômeno 
social grave.

De acordo com ela, o 
crime foi intensificado 
pela pandemia de co-
vid-19, quando vítimas 
e agressores passaram 
a conviver por mais 
tempo, bem como 
reflete o machismo 
estrutural e os altos 
índices de violência do 
país.

“O índice de vio-
lência, o incentivo 
às armas de fogo, 
esses discursos de 
ódio, né? Há uma 
misoginia e um 
machismo que es-
tão cada vez mais 

fortes na sociedade 
brasileira. Ou seja, 
aquele machismo 
que se fazia um 
pouco mais discre-
to está nas páginas 
dos jornais, profe-
rido por lideranças 
das instituições 
do Estado. Então é 
como se houvesse 
uma licença para 
que homens exer-
cessem o machismo 
de uma forma mais 
grave contra as mu-
lheres”.

Casos de 2023

No Dossiê Mulher do 
ISP, que traz dados de 
2016 a 2020, os nú-
meros mostram que 
a maioria das vítimas 
de feminicídio é mor-
ta pelo companheiro 
ou ex-companheiro 
(59%) e dentro de 
casa (59%). Barsted 
explica que o femini-
cídio normalmente 
envolve uma relação 
íntima, na qual o ho-
mem considera ter a 
posse da mulher.

“Ou seja, é o machis-
mo que não admite 
que a mulher fuja do 
controle desse ho-
mem. Então, muitas 
vezes esses eventos 
ocorrem exatamente 
quando as mulheres 
não querem mais 
viver em situações de 
violência e resolvem 
se separar. Esse ma-
chismo se dá exata-
mente nesse sentido, 
da ideia de que o ho-
mem tem a posse da 
mulher e quando ele 
perde a posse, decide 
então castigá-la”.

Os feminicídios ocor-
ridos no estado este 
ano confirmam os 
dados.

No dia 1º, Stephany 
Ferreira do Carmo, 25 
anos, foi esfaqueada 
dentro de casa, na Ci-
dade Alta, zona norte 
da capital, na frente 
do filho de 7 anos. Ela 
está internada com 
quadro estável, após 
ficar em coma indu-
zido e passar por uma 
cirurgia. O suspeito, 
que foi preso, é Adria-

no Quirino, com 
quem a vítima man-
tinha relacionamento 
há um ano. A briga 
teria sido por ciúmes.

No dia 2, Gabriela 
Silva de Souza, 27 
anos, foi esganada até 
a morte pelo marido, 
Fábio Araújo da Silva,
em Belford Roxo, na 
baixada fluminen-
se. Ele se entregou à 
polícia. Gabriela havia 
decidido se separar, 
depois de descobrir 
uma traição do com-
panheiro.

Também no dia 2, Ro-
silene Silva, 39 anos, 
foi atingida por qua-
tro tiros no Mercado 
de Peixe de Cabo Frio, 
onde trabalhava. Ela 
já havia denunciado 
o ex-marido, Thiago 
Oliveira de Souza, 
por violência domés-
tica. Ele foi preso no 
dia seguinte, na BR-
101, em Casimiro de 
Abreu.

Edição: Graça Adjuto
prossegue na pág 18
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POR AKEMI NITAHARA  
DA AGÊNCIA BRASIL 

No domingo passado 
(8), Carmem Dias 
da Silva, 29 anos, 
foi morta a faca-
das e com cortes de 
vidro, na Rocinha, 
após uma briga com 
Wendel Luka da 
Silva Virgílio, preso 
em flagrante. Era 
a primeira vez que 
Carmem se encon-
trava com Wendel, 
que conheceu pela 
internet. Ela era 
sobrinha do pedrei-
ro Amarildo Sou-
za, morto em 2013 
após ser levado para 
averiguações na 
Unidade de Polícia 

Pacificadora (UPP) 
da Rocinha.

Também na Roci-
nha, Daniela Barros 
Soares, de 29 anos, 
levou um tiro na 
cabeça enquanto 
dormia, no dia 9, do 
ex-marido Rios Lou-
reiro de Souza Sabli-
ch, que se entregou 
na Cidade da Polí-
cia. Rios e Wendel 
tiveram a prisão em 
flagrante convertida 
em preventiva na 
audiência de custó-
dia, ocorridas terça-
-feira (10/01).

Enfrentamento à 
violência
Em sua posse, no 

dia 1º, o governador 
Cláudio Castro afir-
mou que dará prio-
ridade ao combate 
à violência contra 
a mulher e ao femi-
nicídio. Ele citou 
programas já imple-
mentados por sua 
gestão, como o apli-
cativo Rede Mulher, 
o atendimento aos 
familiares das víti-
mas do feminicídio, 
a Patrulha Maria da 
Penha, a Casa Abri-
go e o Ônibus Lilás.

Castro também 
criou a Secretaria 
da Mulher, que será 
comandada por He-
loísa Aguiar. A re-
portagem solicitou 

entrevista com a se-
cretária, mas ainda 
não obteve retorno.

Outra área que será 
fortalecida este ano 
é a Defensoria Pú-
blica do Rio de Ja-
neiro, que elegeu a 
primeira mulher no 
cargo de defensora-
-geral em 68 anos de 
história da institui-
ção. Na cerimônia 
de posse, na terça-
-feira (10), Patrícia 
Cardoso afirmou 
que traz a perspec-
tiva de gênero, o 
combate à violência 
contra a mulher e 
que pretende im-
plantar essa visão na 
defensoria.

“São estatísticas ab-
surdas, as mulheres 
estão sendo mortas 
cada vez mais. Esse 
desafio do enfrenta-
mento da violência 
contra a mulher, da 
capacitação dessa 
mulher para que 
possa arrumar as 
malas, como a mi-
nha avó fez [a mala] 
do meu avô, essa 
capacidade, esse 
empoderamento, são 
muito importantes. 
A Defensoria, junto 
com o governo do 
estado, tem papel de 
destaque e eu queria 
deixar isso registra-
do”.
Edição: Graça Adjuto
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Para Basterd, o 
fato de ter duas 
mulheres em po-
sições de poder e 
decisão deve con-
tribuir para o en-
frentamento à vio-
lência. De acordo 
com a advogada, é 
preciso institucio-
nalizar o diálogo 
entre as diversas 
instituições que 
trabalham nessa 
área, para promo-
ver de fato uma 
rede integrada de 
proteção à mulher 
vítima de violên-

cia e, assim, preve-
nir o feminicídio.

“Eu espero sim 
que a nova se-
cretária possa ter 
força suficiente 
e interlocução 
contínua com os 
demais poderes e 
com os movimen-
tos de mulheres. 
O Conselho Esta-
dual dos Direitos 
das Mulheres tem 
uma comissão 
de segurança da 
mulher, a Escola 
de Magistratura 
do Rio de Janei-
ro tem um fórum 
permanente sobre 

violência contra 
as mulheres. En-
tão é importante 
que a nova gesto-
ra de política das 
mulheres possa 
abrir um canal de 
interlocução com 
os movimentos 
sociais, com as ou-
tras organizações 
do estado, para 
que a gente possa 
realmente fortale-
cer essa política e 
colocá-la em prá-
tica”.

Ela destaca tam-
bém a necessidade 
de garantir orça-
mento para a im-

plementação das 
medidas protetivas 
previstas na Lei 
Maria da Penha e a 
devida fiscalização 
para verificar se 
elas estão funcio-
nando, bem como 
a produção de 
dados estatísticos 
sobre o tema.

“Muitas vezes isso 
fica escrito em 
grandes documen-
tos, em grandes 
propostas, mas os 
recursos orçamen-
tários, a capacita-
ção, o aumento e o 
fortalecimento das 
equipes acabam 

não se concreti-
zando. Sugerimos 
que os dados so-
bre medidas pro-
tetivas possam ser 
mais completos. 
Que tipo de me-
dida, qual o perfil 
da mulher que 
recebeu a medida, 
qual o perfil do 
agressor, qual a 
resposta que essa 
mulher recebeu do 
Poder Judiciário? 
Ou seja, são mui-
tas questões que 
ainda precisam ser 
preenchidas.”

Edição: Graça Adjuto
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Transição 
federal

No Relatório do 
Gabinete de Transi-
ção Governamental, 
o grupo que tratou 
das políticas para as 
mulheres apontou 
a gravidade do pro-
blema.

“No primeiro se-
mestre de 2022, o 
Brasil bateu recorde 
de feminicídios, re-
gistrando cerca de 
700 casos no perío-
do. Em 2021, mais 
de 66 mil mulheres 
foram vítimas de 
estupro; mais de 
230 mil brasileiras 
sofreram agressões 
físicas por violência 
domés tica. Os da-
dos são do mais re-
cente Anuário Bra-
sileiro de Segurança 
Pública. Embora 
todas as mulheres 
estejam expostas 
a essas violências, 
fica evidente o ra-

cismo: as mulheres 
negras são 67% das 
vítimas de femini-
cídios e 89% das 
vítimas de violên cia 
sexual.”

Os dados do femini-
cídio são do relató-
rio Violência contra 
Meninas e Mulheres 
do 1º semestre de 
2022, do Fórum 
Brasileiro de Segu-
rança Pública, que 
notificou 699 casos 
no período analisa-
do. O documento 
foi lançado em de-
zembro. Nos anos 
anteriores, o Anuá-
rio Brasileiro de Se-
gurança Pública, da 
mesma instituição, 
relata 1.229 femi-
nicídios em 2018, 
1.330 em 2019, 
1.354 em 2020 e 
1.341 em 2021. Os 
dados completos 
de 2022 ainda não 
foram divulgados.

O relatório da tran-
sição aponta o des-
monte das políticas 
de enfrentamento 

à violência contra a 
mulher como causa 
do agravamento da 
situação, como a pa-
ralisação do Disque 
180, que teve ape-
nas R$ 6 milhões no 
ano de 2023 desti-
nados aos serviços 
de denúncia, aco-
lhimento e orien-
tação das mulheres 
vítimas de violência 
doméstica.

“No caso do progra-
ma Mulher Viver 
Sem Violência, os 
principais eixos que 
garantiam a capa-
cidade de execução 
foram retirados da 
legislação, desobri-
gando o Estado de 
cumpri-los. O orça-
mento do programa 
foi desidratado em 
90%, e a construção 
de Casas da Mulher 
Brasileira foi parali-
sada”.

A coordenadora da 
Cepia afirma que 
toda a rede de pro-
teção foi desmon-
tada nos últimos 

anos, apesar de o 
país contar com o 
Pacto Nacional pelo 
Enfrentamento à 
Violência Contra 
as Mulheres, en-
volvendo as três 
esferas de governo, 
lançado em 2007 e 
atualizado em 2011.

“O que a gente está 
vendo é que a rede 
de atendimento às 
mulheres, nos úl-
timos anos, tem se 
enfraquecido cada 
vez mais. São cen-
tros de referência 
com instalações 
precárias, são equi-
pes desfeitas, as 
delegacias, o aten-
dimento na área da 
saúde, esses servi-
ços públicos têm 
sido enfraquecidos 
e muitos desmo-
bilizados no Brasil 
todo”.

De acordo com Bas-
terd, é urgente uma 
mudança de men-
talidade para tirar 
o país da barbárie 
imposta por pensa-

mentos como o ma-
chismo, o racismo 
e a homofobia, bem 
como o aumento da 
cultura armamen-
tista.

“Então, são políticas 
públicas de âmbito 
nacional, o desar-
mamento da popu-
lação, a educação 
da população para 
padrões civilizató-
rios. Nós estamos 
vivendo padrões de 
barbárie, com dis-
cursos de ódio, uma 
intolerância imen-
sa, e claro que tudo 
isso incentiva esses 
criminosos, esses 
feminicidas, a pra-
ticarem esses atos 
contra as mulheres. 
Não se trata apenas 
de punir agressores, 
de punir crimino-
sos, se trata sim de 
reeducar a socie-
dade para padrões 
civilizatórios das 
relações entre os 
indivíduos”.

Edição: Graça Adjuto
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REI ETERNO
por  José Carlos Santos Peres

Os gestos técnicos do 
Pelé diferenciavam-no 
dos demais simples 
mortais. Neles, uma 
elegância natural. 
Ajudava a postura 
corporal: sempre de 
cabeça erguida, lendo e 
antecipando as jogadas. 
Não se via o jogador 
olhando para o chão, 
escondendo-se, fugindo 
do embate. Em todos 
os lances eke, sendo o 
foco, centralizando e 
desestruturando espaços. 
Reescrevendo uma nova 
gramática para o futebol. 
Todo o resto era periferia, 
entorno. Expectadores 
na expectativa do 
alumbramento que Pelé 
produzia num simples 
movimento.
Os lances pelo alto, 
incomparáveis; os 
pênaltis com a invenção 
da paradinha, que 
na época tentaram 
considerar como ilegal... 
Na paradinha parava-se 
o instante, criava-se o 
devir. 
Não! O Rei não inventou 
a chamada bicicleta: 

aperfeiçoou-a. O mais 
plástico dos lances, 
espécie do dunk no 
basquetebol, com louvor.
De tudo quanto, o que 
mais personificou o 
Rei, porém, foi o salto 
com o soco no ar para 
comemorar seus gols. 
Quando Pelé se alçava, 
dando asas ao corpo, e 
deixava o soco no vazio 
era o gênio assinando 

mais uma obra de arte. 
Lá estava a assinatura do 
autor, inconfundível e 
inigualável.
Aquela pintura na 
Copa de 70, contra a 
Tchecoslováquia: a bola 
pelo alto, Pelé a recolhe 
na caixa do peito como 
se agasalha uma criança e 
a deixa, no tempo certo, 
deslizar pelo corpo, sem 
permitir o assédio do 
adversário.
Aquela pintura... 

A bola se deixa correr, 
então o movimento do 
jogador se completa: 
Sua Majestade troca 
de pé, olhando o 
goleiro vindo em sua 
direção completamente 
perdido e hipnotizado 
pela presença que se 
agigantava aos seus olhos.
Por um momento o 
mundo para... 
Os jogadores poderiam se 
ajoelhar para agradecer 
aos céus em poder 

presenciar a magia de 
um Michelangelo se 
realizando. Pelé fazia 
a bola tocar na rede tal 
qual o pintor um dia 
arrematou o seu trabalho 
na abóboda da Capela 
Sistina.
O Rei vale um clichê, que 
não há definição capaz de 
retratá-lo e perpetuá-lo: 
Pelé não morreu: ele é 
eterno.
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