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FOLHA DO DIA 30  DE DEZEMBRO ! UM JORNAL POR DIA ATÉ DIA 1º.

CARLINHOS PNEUS INICIA REFORMA
DO VELÓRIO MUNICIPAL

O prefeito em exercício Carlos Pneus iniciu obra de reforma do velório municipal. 
Especialmente a parte externa que precisava de adequações para dar  melhor acesso 
aos carros funerários (o velório conta com 3 salas) .
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Circulação  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 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

Edição digital
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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 !!!!!

PREFEITO EM EXERCÍCIO CARLINHOS PNEUS 
INICIA REFORMA DO VELÓRIO MUNICIPAL
Reclamações em redes 
sociais e moradores 
da cidade apontando 
falhas no velório muni-
cipal que precisam ser 
corrigidas levou o pre-
feito Carlinhos Pneus 
a iniciar as obras de re-
forma do velório, me-
lhorando o acesso dos 

carros funerários ao 
local e fazendo outras 
melhorias. Você pode 
assistir  a entrevista do 
prefeito interino, Car-
los Pneus ao repórter e 
funcionário municipal, 
Marcos Fernandes no 
portal 
folhadepiraju.com
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São Paulo possui o maior número de autorizações para 
importações de medicamentos à base de cannabis
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Um dos momentos 
marcantes do
fim das atividades 
de 2022 dos grupos 
de convivência e 
fortalecimento de 
vínculos do CRAS 
e dos beneficiários 
dos programas 
sociais de Timburi, 
foi marcado 
por expressões 
de carinho e 
solidariedade. O 

prefeito Silvinho 
Polo, a esposa 
Rosana, a secretaria 
da Assistência 
Social Leila Minozzi 
mais a equipe que 
atua na área social 
estiveram reunidos 
no Centro de 
Convenções, para 
fazer as entregas 
dos panetones 
aos cerca de 200 
inscritos nos 

programas. 
De acordo com o 
prefeito Silvinho, 
a iniciativa da 
administração foi 
de gratidão a todos 
por mais um ano. 
“Resolvemos 
realizar a entrega 
simbólica como 
forma de valorizá-
los e agradecer 
por mais um ano 
que tivemos a 

oportunidade 
de compartilhar 
de tantos bons 
momentos  que só 
enriqueceram a 
todos”. 
Foram diversas 
reuniões, cursos 
e encontros 
realizados para 
garantir a inclusão 
social e ações 
para evitar as 
desigualdades 

organizados pelo 
setor.
Silvinho deixou 
um agradecimento 
especial à toda 
equipe pelos 
trabalhos e 
desejou a todos 
os envolvidos um 
Natal abençoado 
e um Ano Novo 
de Saúde, Paz e 
alegrias.

Prefeito Silvinho deixou mensagem 
de gratidão a equipes da área social



O prefeito Silvinho Pólo acompanhado da primeira dama e da equipe da área 
social falou da riqueza da convivência dos integrantes dos projetos e do pessoal 
dos atendimentos.  “O Panetone foi uma forma de reverenciar tantos bons 
momentos desses projetos sociais”, disse Silvinho à reportagem.
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Os projetos sociais do município de Timburi funcionam com muita eficiência. 
Município pequeno que cuida de caso a caso e atende com atenção plena as 
questões e incentivos aos projetos sociais, promovendo inclusão com sucesso.
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São Paulo possui o maior número de autorizações para 
importações de medicamentos à base de cannabis

No Brasil, ocorre 
Kaya Mind aponta 
que existem 40.403 
autorizações para im-
portações de produtos 
à base de cannabis no 
estado, o qual possui 
o maior número de 
autorizações do país

No dia 22 de dezem-
bro a Assembleia 
Legislativa de São 
Paulo (Alesp) apro-
vou projeto que ga-
rante fornecimento de 
medicamentos à base 
da cannabis no SUS 
no estado, que busca 
ampliar o acesso para 
tratamento de pacien-
tes autistas, pessoas 
com síndromes raras, 
Parkinson, epilepsia, 
Alzheimer, entre 
outros. 
A Kaya Mind, primei-
ra empresa brasileira 
especializada em 
dados e inteligência 
de mercado no seg-
mento da cannabis, 
do cânhamo e de seus 
periféricos, aponta 
em seu último levan-
tamento que existem 
40.403 autorizações 
para importações 
de produtos à base 
de cannabis em São 
Paulo, o qual possui 
o maior número de 
autorizações do país. 
Entretanto, ao mesmo 
tempo, não é o estado 
com mais pacientes 
por habitantes, já que 
a população do estado 
é a maior do país, sen-
do de 44,04 milhões. 

O valor das autori-
zações, no entanto, 
é alto por conta da 
maior concentração 
de profissionais de 
saúde no estado, além 
de haver mais pessoas 
acometidas por con-
dições médicas e uma 
alta taxa de empresas 
importadoras aloca-
das na região. Com 
isso, a cada 1.155 
pessoas, existe um 
paciente de cannabis 
na região. 
Além disso, São Paulo 
possui, hoje, 24 asso-
ciações, sendo 19 de-
las com CNPJ aberto. 
Logo em seguida vem 

o Rio de Janeiro, com 
14 associações (9 com 
CNPJ aberto).
Todos os dados fazem 
parte do “Anuário da 
Cannabis no Brasil”, 
material inédito e 
completo sobre a 
regulamentação da 
cannabis no país e 
seus desdobramentos 
no mercado. 
Na companhia, a 
executiva atua dire-
tamente no atendi-
mento e prospecção 
de clientes e parceiros 
comerciais, além de 
ser a administradora 
financeira da opera-
ção, enquanto Thia-
go, fica à frente do 
time de inteligência 
de mercado e dados, 
além de ser o Data 
Protection Officer da 
companhia. 

Formada em Rela-
ções Internacionais, a 
Maria Eugenia possui 
Master em Consumer 
Insights e acumula 
vasta experiência 
na área comercial, 
administrativa e de 
inteligência de mer-
cado em diferentes 
segmentos, com 
passagem em gran-
des empresas como 
a P&G, multinacional 
americana de bens de 
consumo.

Já Thiago é formado 
em Administração 
pela Faculdade de 

Economia, Adminis-
tração e Contabilida-
de da USP e sempre 
trilhou sua carreira 

profissional guiado 
por dados, análises 
e evidências para 
orientar as melhores 
decisões em diferen-
tes contextos.

Sobre a Kaya Mind

A Kaya Mind é a primeira 
empresa brasileira especiali-
zada em dados e inteligência 
de mercado no segmento da 
cannabis, do cânhamo e de 
seus periféricos. Com me-
todologia própria e análises 
quantitativa e qualitativa, 
desenvolve relatórios relacio-
nados à cannabis. A startup 
oferece, ainda, uma platafor-
ma de consolidação  de dados 
e consultoria estratégica para 
empresas interessadas ou 
atuantes nesse setor, dentre 
outros serviços com foco na 
indústria de cannabis. Mais 
informações no site.nela”.
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