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Motos barulhentas madrugada a fora afetam crianças, idosos e animais. Essa luta é de todos !!!!

IGREJA MATRIZ DE
PIRAJU RECEBERÁ
ILUMINAÇÃO CÊNICA
A iluminação deverá estar funcionando a partir do
próximo domingo dia 12 de dezembro e ficará até o
dia 20 de janeiro de 2022 , aniversário da cidade.

PÁG .7

CONSEG faz primeira reunião
ordinária
PÁGINA 2
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NOVO CONSEG fez primeira
reunião ordinária dia 2/12

O CONSEG, Conselho Comunitário de
Segurança, realizou na noite da última
quinta-feira. O encontro aconteceu na
Câmara Municipal de Piraju.
O Dr. Adriano Leite de Assis, Delegado
de Polícia de Piraju disse que é muito
importante para a instituição ouvir as
pessoas e os problemas de segurança que a cidade enfrenta, para que a
polícia possa elaborar um plano de ação
junto à sociedade. O Sargento Junior da
Polícia Militar, representando o Capitão
da PM Rodrigo A. Santana, destacou
a importância da parceria da população com a Polícia Militar. Paulo Sara,
Diretor Administrativo da Prefeitura
de Piraju e membro do CONSEG, citou
um dos maiores problemas de violência que vem ocorrendo no município,
que é o vandalismo, principalmente
nos lugares públicos. Ele propôs ao
CONSEG fosse o gestor do projeto
de monitoramento com câmeras na
cidade. A ideia é criar, também, uma
equipe de vigilância que juntamente
com a tecnologia das câmeras consigam
melhorar bastante a segurança para
os munícipes. Nesse projeto, Paulo
Sara citou também a importância
de incluir a Zona Rural de nosso
Município. Alguns temas, como
iluminação na praça, situação dos
moradores de rua e possível criação
de uma Delegacia da Mulher no
Município de Piraju, também foram
levantadas na reunião.
A próxima reunião do CONSEG
Piraju ficou marcada para o dia 6 de
janeiro, quando deverá ser definido
um calendário para o ano de 2022.

Nossa Senhora de Cimbres
por Pe Luiz A. Pereira
Foi no dia 6 de agosto de
1936, que tiveram início as
aparições de Nossa Senhora
em Cimbres, Pesquiera, no
interior de Pernambuco.
Naquele dia, Maria da Luz e
Maria da Conceição foram
colher sementes de mamona
no sítio “Guarda”. Na época
o cangaceiro Lampião e seu
bando agiam na região com
roubos e assassinatos. Maria
da Luz perguntou à amiga
o que faria se ele aparecesse. Maria da Conceição
respondeu: “Nossa Senhora
haverá de dar um jeito de nos
proteger”. Em seguida, elas
viram lá no alto da serra uma
mulher com uma criança nos
braços que acenava para que
elas se aproximassem.
De volta para casa, contaram
o fato para os pais de Maria
da Luz, Arthur Teixeira de
Carvalho e Auta Monteiro de
Carvalho, que não acreditaram. Seu Arthur, porém, foi
com as meninas até o local
da aparição que era de difícil
acesso. Uma vez lá, elas viram
novamente a mulher, mas ele,
sem nada ver, e, achando que
era alucinação das meninas,
pediu que elas perguntassem
quem era Ela e o que queria.
Respondeu Nossa Senhora:

“Eu sou a Graça. Vim
para avisar que hão de
vir três castigos mandados por Deus. Diga
ao povo que reze e faça
penitência”.
A notícia logo se
espalhou pela região e
o povo começou a ir ao
local para rezar ou por
curiosidade. Algumas
pessoas pediram um
sinal visível. No dia
10 de agosto, então,
a Imagem apontou-lhes a água que saía
da rocha em frente do lugar
da aparição. Há, de fato, na
rocha uma pequena cavidade
sem rachadura e estava cheia
de água, e, receberam esta
resposta: “Para curar doenças”. Muitos acorreram ao
lugar onde se verificou a presença da água; no lugar onde
se colocava a imagem, ficava
uma marca branca e, ao lado,
duas marcas de pés, sendo
uma de mulher e a outra de
uma criança pequena.
Na sua carta pastoral dom
Salles diz: “Os dias que se
seguiram foram marcados
por uma inicial desconfiança
dos familiares, silenciamento
das autoridades eclesiásticas
e a tentativa da parte dos

governantes de interromper
a devoção do povo. Devido às
movimentações no local após
as primeiras visões, os relatos
se tornaram caso de polícia,
com a detenção do pai de
Maria da Luz, a presença de
vigilância armada na região e
ameaças às manifestações de
fé. No entanto, as aparições
foram acompanhadas por um
processo de legitimação dos
fiéis que, em uma região com

diferentes problemas
sociais, buscavam
conexões com o
divino”.
A Virgem Maria
anunciara que viriam
tempos calamitosos,
com três grandes castigos para o Brasil, e
que o país seria tomado pelo comunismo.
Previu profeticamente que a pátria seria
inundada de sangue.
Ora, a situação atual
da sociedade brasileira não deixa margens para
a dúvida de que a “Senhora”
estava certa. O país está cada
vez mais mergulhado no ideal
socialista e no marxismo
cultural.
Nossa Senhora, além de alertar sobre o perigo, ofereceu
também o remédio: a oração e
a penitência.
Nossa Senhora de Cimbres!
Rogai por nós!

CÁMARA MUNICIPAL DE SARUTAIÁ

Praça Adoiro Ramos de Siiva, 51 freirrax (014) 337711517 CEP;13.540-ooo
CNPJ nº 49 886.195/0001708 Sarutaia
Enade de São Pauio
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HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DO PROCESSO Nº24 /2021
DE DISPENSA DE LICITAÇAO Nº22 12021.

JESSÉ APARECIDO LISBOA, Presidente da
Câmara Mumclpai da cidade de Saruiaiá-SP, no uso das atribuições
iegais conferidas pelo art 24 incisos II da Lei Federal nª 8 666/93
revisado pelo decreto nª 9 472 da 18 de junho de 2018
Homologa e Adjudica o Processo nº 24/2021 de Dispensa de
Licitação nª 22/2021

-

'â

CÁMARA MUNICIPAL DE SAR TA Á
Praça

CEP 18 3407000

Morro Ramºs da sm, 51 *TeLFa“ 4014) 337 11517
de São Vamo
CNPJ nº 49 386 lºs/couros Sarutará Estado

,

l2021
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDJCAÇÃO DO PROCESSO Nº25
DE DISPENSA DE LICITAÇAO Nª23 12021.

Objeto' Aquisição de um (01) Desktop Core 13/ 4GB/ SSD 240 GB/
Monitor Led 18,5! Mouse! Teclado e duas (02) impressoras
Proposta Adjudicada. Empresa J.B de Oiiveira Brinquedos e
Equipamentos -ME
Valor Global: R$ 7 29400
Data da Homologação. 03/12/2021.

Sarulaiá, 03 de dezembro de 2021

JESSÉ APARECIDO LISBOA, Presidente da
no uso das atriburções
Câmara Mumcrpal da cidade de Sarutaráfsp.
N
Ler Federal nª & 666/93,
legais conferrdas pelo art 24 incrsos da
de 2018,
18
de
Junho
revrsado pelo decreto nº 9 412 de
de Dispensa de
Homologa e Adjudica o Processo nº 25/2021
Licitação nª 23/2021
inox
para Titulo de
Objeto, confecção de 3 (três) placas em aço

A M

ii,

JESSÉ APARECIDO LISBOA
Presidente.

Publicado na Secretaria da Câmara na data supra

Crdadão

EireIi-ME
Proposta Adjudicada. Empresa Templaka Srnahzação
Valor Globªl: R$1 500 00
Data da Homologação 03/12/2021

Sarutaiá. 03 de dezembro de 2021
..,

A.

JESSÉ APARECIDO LISBOA
Presidente

Publrcado na Secretaria da Câmara na data supra

OPORTUNIDADE
TERRENOS BARATOS EM PIRAJU (SP) Vendem-se lotes
na Vila Jurumirin e no Recanto dos Pássaros - preços
acessíveis - VENDAS DIRETAS COM O PROPRIETÁRIO Envie mensagem pelo WhatsApp:(11) 94243-0612

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
E-mails novos
contato@folhadepiraju.com
publicidade@folhadepiraju.com
editais@folhadepiraju.com
- Diretores Proprietários: José Elói Soares Caputo e José Carlos Carrara
- EDITORA

**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
EDIÇÃO ON LINE E PORTAL folhadepiraju.com

• Colaboradores: Cristiano Amorim, Dr. João A. Pereira Nantes, Jarbas

- Sugestões, cartas, reclamações, assinaturas, classiﬁcados,
publicidade, pedidos de orçamento e publicações legais em geral

Favoretto, Padre Luiz Antonio Pereira, Marcos Fernandes, Felipe Ramos

Co n t a to s n o ce l u l a r e w h a t s a p p

do Val, Miguel Mário Napolitano, Anderson Moreira entre outros.

1 4 - 9 9 6 6 61 01 4 o u

• Maria Ângela D. Ramos (Laka) (jornalista responsável /MTB 19.848)

1 4 - 9 9 8 62 876 6
*Aviso: Os artigos assinados são de total responsabilidade de seus autores,não
expressando necessariamente a opinião da Folha de Piraju.

edição online
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Um passo para a teocracia.
POR FERNANDO GABEIRA

TERRIVELMENTE TUDO
POR MARLY GONÇALVES
É terrível. Tenho me
sentido assim, terrivelmente aborrecida, e
lutando, girando igual
Giroflex, movimentando a cabeça para todos
os lados, buscando
encontrar coisas, pessoas, experiências legais
que possam me fazer
sentir, de alguma forma,
ao contrário, melhor,
terrivelmente feliz,
animada, mais confiante
em mudanças. Aqui e ali
até que tudo bem, mas
sei ser mais por conta de
meu espírito otimista e
bem humorado, e que às
vezes nem sei bem como
ainda consigo manter.

desse governo cada vez
mais mal avaliado – nas
pesquisas, nos papéis
frios, nas decisões e
indecisões, excesso de
bobeiras, nos resultados
cada vez terrivelmente
ruins em todas as áreas,
economia, saúde, educação, saneamento, uma
lista enorme que inclui a
incapacidade de controle, organização, compreensão e ação efetiva.

Estou aqui esperando,
sentada, balançando a
perninha. Sem entender porque – à beira
de um ano eleitoral
fundamental – ainda
estamos tratando com
O clima de final de
os mesmos candidatos,
ano já não ajuda muito,
alguns do século passaconvenhamos. O clima
do, nos mesmos debates
de final de ano de dois
e embates, as mesmas
seguidos dominados
divisões, os mesmos
pela pandemia e tudo o
erros prontos a serem
que significa, e as munovamente cometidos.
danças que ela não para Ou pior, perpetuados.
de trazer, eis o mundo
O povo nas ruas, sim,
transformado numa
no futebol, nos shows, e
caixinha de surpresas. O também no bate perna
que estamos encontran- de milhões à procura
do aí fora, no tal novo
de emprego, de algum
normal, bem diferente,
trabalho, do que levar
e tenho passado um
para casa, aglomerados
tempo observando para em filas e plataformas
entender melhor, ainda
de transportes públicos
sem clareza e com muique nunca se expandem,
tas dúvidas.
a não ser em promessas.
Vejo os estádios de futebol lotados e as festas
dos times campeões
nas ruas. Vejo de longe,
claro, nas telas. Incrível como nosso país se
mobiliza pelo futebol. Se
mobiliza também pelos
shows, especialmente
os gratuitos, que andaram pipocando nesse
momentinho de maior
abertura. Nessas horas o
medo é substituído pela
euforia. Aglomerações
nesse momento parecem
provocações para forçar
até onde tudo isso vai.
Mas raramente vemos
o país mobilizado para
melhorar. Ouvi, e você
também, e com toda a
certeza, muitas vezes,
que assim que fosse
possível haveria manifestações para mostrar o
desagrado com a política

Já ouvimos os batuques
ecoando um incerto
Carnaval. Sabemos de
festas já canceladas de
Ano-Novo. Máscaras
continuarão obrigatórias, tenha certeza, por
mais um bom tempo,
embora cada vez mais
estejam sendo abaixadas, criando conflitos
com os que querem se
cuidar. Corremos para
vacinar mais e mais, ao
mesmo tempo que as
nossas porteiras e fronteiras continuam sedutoras aos que se recusam
a elas. O coronavírus
continuamente trocando
de roupagem arreganha
os dentes para todo o
planeta.
Aí chega uma dúvida
cruel. O que acontecerá se acaso as coisas se
complicarem demais e

novamente? Ou seja, se
for preciso que se tomem decisões verdadeiramente radicais? Quero
dizer, fechar tudo, parar
tudo. Isso é terrivelmente possível.
Vai ter guerra? Desobediências que poderão
levar a conflitos civis?
Quem mais tentará se
aproveitar desse momento? Qual será o comportamento nacional?
O futuro comprometido está próximo de,
além de ter sido aceito
um ministro “terrivelmente evangélico” para
integrar pelas próximas
décadas o principal tribunal de decisões fundamentais, todos entendermos na pele que esse
não é um bom advérbio.
Terrivelmente é tudo de
ruim; assustador, forte,
violento.
Temos de falar sobre
isso. Ainda teremos
muito o que falar sobre
isso tudo.

MARLI GONÇALVES –
Jornalista, consultora de
comunicação, editora do
Chumbo Gordo, autora de
Feminismo no Cotidiano –
Bom para mulheres. E para
homens também, pela Editora Contexto. (Na Editora
e na Amazon). marligo@uol.
com.br / marli@brickmann.
com.br
_______________________
____________________
Instagram: https://www.
instagram.com/marligo/
No Twitter: @marligo
Blog Marli Gonçalves: www.
marligo.wordpress.com
No Facebook: https://
www.facebook.com/marli.
goncalves

…É espantoso como a
oposição e os deputados
independentes que
fizeram a CPI da
Covid-19 embarcaram
nessa. Parecem não ter
a visão histórica do que
é uma teocracia e do que
representará para o país.
Quando uma confissão
religiosa se articula como
partido político e busca o
poder, lança sinais muito
inquietantes.
teocracia
No momento em que o
país afunda na recessão, e
cresce a insegurança alimentar, começo com um
tema secundário, desses
que os analistas políticos
acham que mereciam
apenas uma nota de pé de
página na história.
O tema são os gastos do
cartão corporativo de Bolsonaro. Ele gasta a média
de R$ 1,3 milhão por mês,
e suas despesas estão sendo julgadas, em segredo,
pelo Tribunal de Contas.
É muito dinheiro para
quem tem casa, comida,
conexão e transporte
gratuitos. O relator do
processo é o ministro Raimundo Carreiro, o mesmo
que Bolsonaro designou
embaixador do Brasil em
Portugal. Um prêmio.
O deputado Elias Vaz
(PSB- GO) pediu que
o relator se declarasse
impedido. Mas é duvidoso
que aceite isso ou que seja
levado a isso.
Carreiro foi um grande
amigo de Sarney. Nasceu
num distrito de Nova
Iorque, no Maranhão, e aos
16 anos votou pela primeira vez na UDN. Dizem que
se declarou dois anos mais
velho para ser eleitor de
Sarney.
Sempre foi protegido do
cacique maranhense. No
Senado, saiu da área de
produção de atas e acabou
sendo um assessor vital
para os presidentes. Sua
fidelidade o levou ao Tribunal de Contas, e agora
parece cruzar o oceano
com ele.
Sou das poucas pessoas
que gostariam de saber
como Bolsonaro gasta

tanto dinheiro. E se isso é
servam a pluralidade de
legal e razoável.
nossas escolhas.
Como isso escapa um pou- Quando vi todo aquele
co do radar da oposição no esforço para agradar aos
conjunto, o melhor é tratar evangélicos e ganhar
o fato da semana: a eleição alguns votinhos em troca,
de André Mendonça para
quando vi um deputado
o STF.
evangélico que, no passaA demora em sabatiná-lo
do, foi preso com um avião
estava ficando constrange- carregado de dinheiro ao
dora. Suas declarações ao
lado do novo ministro do
Senado foram estudadas
STF, pensei: as coisas não
na medida para impressio- caminham bem no Brasil.
nar os senadores que, por
Pelo menos, no meu modo
sua vez, estavam ansiosos
de avaliar, baseado em
para agradar à grande for- experiência própria.
ça eleitoral evangélica.
Ao aprovar Mendonça, os
Mendonça disse que, em
senadores não consideracasa, seguia a Bíblia, e no
ram o absurdo de invocar
STF, a Constituição. Mal se a Lei de Segurança Naciosentiu vitorioso, disse que nal para punir adversários
sua vitória era um passo
de Bolsonaro, a existência
para o homem e um salto
de lista de pessoas suspeipara os evangélicos. Como tas de ser antifascistas.
assim?
E foram enganados na
O Brasil tem uma bancada resposta sobre apoio aos
evangélica que se dispersa direitos dos gays e LGBT.
por diferentes partidos.
Se você perguntar a eles se
Não temos bancadas
querem um Brasil teocatólica, protestante ou
crático, responderão que
umbandista. Os evangélinão. Mas não estabelecem
cos funcionam como um
nenhuma conexão entre
partido político.
suas escolhas e as consequências futuras.
Mendonça deu a entender
que o processo de infilSemana de isolamento.
tração religiosa no poder
Ainda bem que estou em
alcançara um novo pataviagem. Preocupar-se com
mar com sua eleição.
os astronômicos gastos de
É espantoso como a oposi- Bolsonaro e com um posção e os deputados indesível futuro teocrático do
pendentes que fizeram a
Brasil é coisa de minoria.
CPI da Covid-19 embarcaram nessa. Parecem não
Aprendi a me consolar
ter a visão histórica do que com essa ideia e, ainda
é uma teocracia e do que
assim, a sobreviver nos
representará para o país.
trópicos.
Quando uma confissão
religiosa se articula como
partido político e busca o
poder, lança sinais muito
inquietantes.
Na revolução teocrática do
Irã, um intelectual de peso
como Michel Foucault
embarcou na canoa furada
de apoiá-la, era popular,
antiamericana, deu no que
deu.
Estamos longe do Irã, muito mais longe dos talibãs.
Mas a mistura da religião
com política leva à ditadura teocrática. As religiões
pretendem dizer como
devemos viver, partidos
políticos democráticos
apenas apontam soluções
para nossos impasses,
saídas coletivas que pre-

•Fernando Gabeira– é escritor, jornalista e ex-deputado
federal pelo Rio de Janeiro.
Atualmente na GloboNews,
como comentarista especial.
Foi candidato ao Governo do
Rio de Janeiro. Articulista
para, entre outros veículos, O Estado de S. Paulo e
O Globo, onde escreve às
segundas. O artigo é reprodução do site chumbogordo.
com.br com autorização.
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ASSOCIAÇÃO PIRAJUENSE DOS ESTUDANTES INTERMUNICIPAIS – APEI
RUA: CORONEL JOAQUIM TEOTÔNIO DE ARAÚJO, 174 – SALA 10 – 3351-6151
CENTRO – PIRAJU/SP
CNPJ: 08.607.383/0001-72

EDITAL

DE

CONVOCAÇÃO

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Associação Pirajuense dos Estudantes Intermunicipais – APEI, com
sede à Rua Joaquim Teotônio de Araújo, nº 174, sala 10, município de
Piraju/SP, por seu Presidente, convoca seus 48 (quarenta e oito) associados,
em pleno gozo de seus direitos, para Assembleia Geral Extraordinária, que
realizar-se-á nas dependências do “Centrinho Cultural”, localizado na Praça
Joaquim Antônio de Arruda, s/n, Centro – Piraju/SP (CEP: 18800049), no dia 19 de dezembro de 2021 às 10 (dez) horas, em primeira
chamada, e, às 10 (dez) horas e 15 (quinze) minutos, em segunda chamada,
nos termos dos artigos 17, caput; 20, inciso VI e § 1º; e 21 do Estatuto Social,
e demais disposições estatutárias aplicáveis, para a seguinte ordem do dia:

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Pelo presente Edital, ficam convocados todos os associados da Sociedade de
Beneficência de Piraju – Hospital de Piraju, em pleno gozo de seus direitos, para
participarem da Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada no dia 09 de Dezembro
de 2021, às 19:30 horas, à Rua 7 de Setembro, 818, nesta cidade, a fim de deliberarem
sobre as seguintes matérias:
a) Reforma do Estatuto Social

1 - Eleição para diretoria e conselho fiscal, conforme artigo 17 do
Estatuto Social.
2 – Se prejudicada a eleição por falta de candidatos, deliberação
sobre a dissolução da Associação, nos termos do artigo 20, inciso
VI e § 1º combinado com o artigo 50, inciso II, ambos do
Estatuto Social.

b) Eleição de 2 (dois) membros para o Conselho de Administração.
Não havendo, na hora acima indicada, número legal de associados para instalação dos
trabalhos em primeira convocação, a Assembleia será realizada em segunda convocação,
meia hora após a primeira convocação, no mesmo dia e local, de acordo com as normas
estatutárias.
Piraju, 03 de Dezembro de 2021.

Piraju/SP, 02 de dezembro de 2021.
Alair Correa Hernandes
Presidente do Conselho Deliberativo

Arthur Felipe Rubin Tonon
Presidente

Folha de Piraju • 4 de dezembro de 2021• Guia de Saúde
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DEZEMBRO LARANJA
Dezembro
Laranja: conheça
os sinais de alerta
para o câncer
de pele no mês
de prevenção da
doença
Tipo de tumor maligno que mais
afeta a população brasileira pode
ter suas chances de incidência
amplamente reduzidas com cuidados
relacionados à exposição aos raios
solares
Além de causar o envelhecimento
precoce, o contato direto com
raios nocivos aumentam em até
10x o risco de câncer de pele, o
mais incidente entre os brasileiros,
correspondendo a um total que
ultrapassa a marca de 185 mil
novos casos a cada ano - cerca de

30% de todos os tumores malignos
registrados, de acordo com dados do
Instituto Nacional do Câncer (Inca).
“Os melanócitos e queratinócitos
(células da pele) são os principais
envolvidos no processo de
fotoproteção e quando expostos
à radiação solar podem aumentar
em número e tamanho. O câncer
de pele ocorre quando há um
crescimento anormal e excessivo
dessas células que compõem a pele
e pode ser de dois tipos: melanoma
e não-melanoma, sendo o primeiro
responsável por 95% dos tumores
cutâneos identificados entre os
brasileiros”, explica Sheila Ferreira,
oncologista da Oncoclínicas São
Paulo.
De acordo com a especialista, esse
índice está diretamente relacionado
à constante exposição à radiação
ultravioleta (UV) sem uso de
proteção adequada. Por isso, é
preciso estar atento aos sinais de
alerta.
“Os principais sinais e sintomas
de câncer não-melanoma são a
presença de lesões cutâneas com
crescimento rápido, ulcerações que
não cicatrizam e que podem estar

associadas a sangramento, coceira
e algumas vezes dor e geralmente
surgem em áreas muito expostas ao
Sol como rosto, pescoço e braços”,
diz a médica.
DE OLHO NA PREVENÇÃO
Para pessoas que costumam ficar
expostas ao sol, é preciso reforçar o
uso do protetor solar diariamente,
principalmente no rosto. Se a
exposição aos raios solares for
maior, como na praia ou piscina, é
importante abusar do protetor no
corpo todo, usar chapéus e evitar
horários em que a incidência solar
esteja mais forte.
É importante a avaliação frequente
de um especialista (dermatologistas)
para acompanhamento das lesões
cutâneas. A análise da mudança
nas características destas lesões
é de extrema importância para
um diagnóstico precoce. O
dermatologista tem o papel de
orientar uma proteção adequada
para descobrir os possíveis riscos
que os raios solares de verão podem
causar na pele.
Entenda os diferentes tipos de
câncer de pele e os possíveis

tratamentos
O câncer de pele não-melanoma
pode ser classificado em:
carcinoma basocelular e carcinoma
espinocelular. O primeiro é o tipo
mais frequente, com crescimento
normalmente mais lento. O
diagnóstico se dá, usualmente,
pelo aparecimento de uma lesão
nodular rosa com aspecto peroláceo
na pele exposta do rosto, pescoço
e couro cabeludo. Já no carcinoma
espinocelular, mais comuns em
homens, ocorre a formação de um
nódulo que cresce rapidamente,
com ulceração (ferida) de difícil
cicatrização.
“Tanto o carcinoma basocelular
quanto o espinocelular estão
relacionados à alta exposição
dos raios solares. Eles devem ser
prevenidos com protetor solar
e consultas frequentes com o

dermatologista, sendo fatores
fundamentais para detecção do
câncer na sua fase inicial”, aponta a
oncologista.
Já o chamado câncer de pele
do tipo melanoma, apesar de
considerado como sendo de baixa
incidência - ele é responsável
por 8.450 novos diagnósticos por
ano -, é o mais agressivo e requer
atenção redobrada. São geralmente
os casos que se iniciam com o
aparecimento de pintas escuras na
pele, que apresentam modificações
ao longo do tempo. As alterações
a serem avaliadas como suspeitas
são o “ABCDE”- Assimetria, Bordas
irregulares, Cor, Diâmetro, Evolução.
“A doença é mais facilmente
diagnosticada quando existe uma
avaliação prévia das pintas”, finaliza
Sheila Ferreira.

Em Piraju

Folha de Piraju • 4 de dezembro

4A

2021• cidades

Covid-19: pesquisa revela hábitos de higiene que
brasileiros pretendem continuar após a pandemia
Pesquisa feita pela Xlear mostrou que mais de 64%
dos entrevistados planeja continuar lavando as mãos
regularmente após cada vez que tocar em algo ou alguém
Desde março de 2020,
diversos hábitos tiveram que se modificar
por conta da pandemia,
principalmente os de
higiene: lavar as mãos
constantemente, usar
álcool em gel com frequência e não encostar
no rosto, por exemplo.
Uma pesquisa recente
feita pela Xlear, empresa de produtos saudáveis, mostrou que mais
de 64% dos entrevista-

dos planejam continuar
lavando as mãos regularmente depois de cada
vez que tocarem em
algo ou alguém, após o
fim da pandemia. Além
disso, metade das pessoas que participaram
da pesquisa disseram
que vão continuar usando o álcool em gel com
frequência.
A microempreendedora Celina Hikari mora
com os avós e seu filho

Miguel, em Brasília, e
conta os desafios de
não levar o vírus para
dentro de casa. “Meu
filho tem 3 anos, então
ele não sabe que não
pode colocar a mão no
chão e pôr na boca, por
exemplo. Hoje ele já entende porque moldamos
ele com os cuidados da
pandemia. Hoje ele usa
máscara, ele passa álcool em gel, em relação
a esses cuidados ele já

está bem disciplinado”.
Celina ressalta que tirar
os sapatos antes de entrar em casa foi um dos
hábitos adotados pela
família durante a pandemia e que será mantido por muito tempo.
Ainda na pesquisa, mais
de 44% dos entrevistados afirmaram que continuarão evitando tocar
no nariz e nos olhos
sem antes lavar as mãos
e mais de 36% confirmaram o mesmo em
relação à boca. Confira
a porcentagem de cada
hábito:
•Lavar as mãos sempre que tocar em algo
ou alguém - 64,2%
•Ter sempre à mão o
álcool em gel - 50,2%
•Evitar tocar no nariz e nos olhos sem
ter as mãos limpas 44,3%
•Evitar colocar as
mãos na boca - 36,2%

•Lavar o nariz - 17,4%
Para a estudante Maria
Eduarda Resende, de 14
anos, a maior dificuldade desde o começo da
pandemia foi manter
as mãos longe do rosto.
“Eu já tinha o hábito
de lavar a mão e passar
álcool em gel. Porém,
parar de passar a mão
no rosto, no nariz, parar
de encostar foi um grande desafio para mim
porque eu tinha essa
mania, mas a máscara
facilitou”, conta.
Além de lavar as mãos
e usar álcool em gel,
a dra. Natália Bastos
indica que outro hábito
também pode prevalecer. “Dentro dos cuidados [que vão ficar],
provavelmente após a
pandemia, as pessoas
vão ter mais cuidado de
não visitar o outro, visitar as pessoas, enquanto estiver doente. Isso

deve ser um hábito que
vai ser mantido após
a pandemia”, orienta a
médica pediatra, que
reforça a importância
de sempre manter um
pote pequeno de álcool
na bolsa.
Maria Eduarda já retornou para as aulas
presenciais na escola
e garante que planeja
manter os cuidados
mesmo após o fim da
pandemia.”Eu pretendo
adquirir, para minha
vida, o hábito de manter
um certo distanciamento das pessoas, de não
ficar abraçando toda
hora. O vírus ainda vai
estar aí quando a pandemia acabar e o risco
de nós pegarmos ainda
vai ser grande. Então,
vou continuar me preservando”, conclui.
Fonte: Brasil
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Museu municipal recebe novas peças
que valorizam a história de Timburi
A Secretaria Municipal
de Cultura de Timburi recebeu no final de
novembro mais peças
para o Projeto Museu
Municipal. O timburiense Márcio Alves,
um apaixonado pela
história de Timburi,
e responsável por um
considerável acervo de
antiguidades, muitas
delas que pertenciam
ao seu avô, o saudoso
Lindolpho Camargo
Alves, já contribuiu,
através de termo de
empréstimo, com

dezenas de itens históricos, como objetos da
1ª e 2ª Guerra Mundial,
Revolução de 32, peças
datadas da segunda metade do século 19, rádio
movido a válvulas,
entre muitas outras.
Um dos destaques dos
seus empréstimos, sem
dúvida, é a estola do
Padre Bento Gonçalves de Queiroz, utilizada pelo sacerdote,
no começo do século
passado. O prefeito
Silvio Polo agradece a
colaboração do Márcio.

“É um acervo histórico
e que valoriza o nosso
município, quero agradecê-lo pela parceria
e parabenizar a secretária Rafaela Naldi e o
assessor Diego Rossi
pela iniciativa”, enfatizou o prefeito.
O Museu Municipal fica
localizado no Centro de
Convenções e abre para
visitação de segunda
a sexta-feira, das 8 às
11hs e das 13 até 17
horas.
Fonte: COMUNIC
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PREFEITURA DE PIRAJU
REALIZA OBRAS NA CODESPAULO
A Prefeitura da
Estância Turísitca de
Piraju esta realizando
esta semana a
implantação de galeria
na Rua Jonas Ramos
Villas Boas,na saída do
Bairro Codespaulo.
As obras,
determinadas pelo
prefeito José Maria
Costa estão sendo
realizadas para acabar
com um problema de
água parada na rua,
e estão sendo feitas
com recursos de uma
verna impositiva do
vereador Gina Borges.
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Matriz recebe iluminação
A Prefeitura da Estância Turística de
Piraju, acertou esta semana a contratação, através do Projeto Ilumina
Piraju,do serviço de iluminação
cênica da Igreja Matriz.
A iluminação deverá estar funcionando a partir do próximo domingo
dia 12/12 e ficará até o dia 20/01,
aniversário da cidade.
As ruas no entorno da Praça da Matriz, estão recebendo nova pintura
de sinalização.
A iluminação da igreja, juntamente
com os enfeites da Praça Ataliba
Leonel trarão um brilho a mais nas
comemorações de fim de ano, deixando a Estância ainda mais bonita.
Na sequência fotos de José Carlos
Garcia de efeites de Natal na praça
(Ilumina Piraju 2021), trabalhos
coordenados por Julio de Oliveira e
pelo Departamento de Turismo.
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Um lugar para destacar a elegância, gentileza e
alegria de tantos momentos da vida em comunidade.

Torre em clima
de barzinho

A noite de música ao vivo na Torre de
Pisa aconteceu na sexta-feira, dia 3 com
apresentação de Juninho Moreno com show
acústico que agradou a todos. Um momento
especial que a pizzaria ofereceu a todos os
frequentadores com iluminação de barzinho e
muito Chopp. Lembrando que as sextas-feiras
é dia de Chopp em dobro na Torre que tem
promoções diárias.
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Um lugar para destacar a elegância, gentileza e
alegria de tantos momentos da vida em comunidade.

Rodizio agora é
às quintas-feiras

Já começa nesta quinta o novo dia de rodízio
da Torre de Pisa. Um cardápio variado e
irresistível. Confira que delícia !
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