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Corpo de Bombeiros comemora 141 anos
Em São Pedro, o sargento Ricardo Migatta conta que em 2020 foram atendidas 987 ocorrências, entre eles incêndio (185), resgate (322) e salvamento (189)

O Corpo de Bombeiros com-
pletou 141 anos no dia 10 de mar-
ço e por conta da pandemia não
houve celebração. Para marcar a
data, a corporação que tem como
valores a vontade de ajudar ao
próximo, espírito de sacrifício, co-
ragem e heroísmo, focou em ações
de educação pública para evitar
incêndios e acidentes domésticos.
Comandante pela base do Corpo
de Bombeiros em São Pedro, o sar-
gento Ricardo Migatta conta que
em 2020 foram atendidas 987
ocorrências, entre eles incêndio
(185), resgate (322) e salvamento
(189). “O Corpo de Bombeiros é
uma instituição muito importan-
te e fundamental para a comuni-
dade. Parabenizo  os bombeiros,
especialmente os que atuam em
São Pedro, pelo trabalho realiza-
do’, disse o prefeito Thiago Silva.

ORIENTAÇÕES – Entre as
orientações destacadas pelo Corpo
de Bombeiros para evitar incêndi-
os em residências e acidentes do-
mésticos estão o acionamento da
corporação pelo telefone 193; esta-
belecimento de área externa para
fumantes, descarte de cigarro em
cinzeiro e certificação de que o mes-
mo foi apagado, não sobrecarregar
extensões elétricas com uso de ben-
jamins ou Ts, não deixar celulares
para carregar sobre camas ou so-
fás, já que o aparelho pode ter uma
pane e causar um princípio de in-
cêndio, cuidados com o uso de ve-
las, que devem ficar a pelo me-
nos 30 cm de objetos, além dos
relacionados a acidentes domés-
ticos, como por exemplo,a reco-
mendação para evitar tapetes
soltos pela casa, principalmente ao
lado de escadas e corredores.

ALEX DE MADUREIRA — Na tarde de quarta (10), o deputado
Alex de Madureira teve uma audiência com o Secretário Es-
tadual de Logi´stica e Transportes, João Octaviano Macha-
do Neto, sobre o programa “Novas Vicinais”, do Governo
do Estado de São Pau lo ,  vo l tado para  a  recuperação
das  es t radas  v i c i na i s  pau l i s tas .  A reun ião  acon te -
ceu de  mane i ra  v i r tua l  e  o  deputado es tadua l  que é
líder do Part ido Social Democrát ico (PSD) na Assem-
bleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp), partici-
pou de seu gabinete, tendo sido acompanhado por autori-
dades e l ideranças de várias região do Estado de São Paulo.

PROFESSORA BEBEL — Em comunicado aos professores, a
Apeoesp (Sindicato dos Professores do Ensino Oficial do Esta-
do de São Paulo), sob a presidência da Professora Bebel (na
foto, com o sindicalista José Osmir Bertazzoni) informa que   o
governo do Estado já foi formalmente notificado da sentença
judicial que suspende as atividades presenciais nas esco-
las estaduais, municipais e privadas do Estado de São
Paulo. A longo de quarta (10), as subsedes da Apeoesp no
Estado, como Piracicaba, protocolaram a sentença nas Dire-
torias Regionais de Ensino e cobrando o cumprimento da ação,
que estabelece o fechamento das unidades escolares. A11
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Cuidados com a dengue
devem ser mantidos

Febre alta súbita, dores de ca-
beça e corpo e articulações, náuse-
as, vômitos, manchas vermelhas no
corpo e coceira são os sintomas
mais comuns. Os três casos positi-
vos de dengue registrados este ano
em São Pedro servem de alerta para
que os cuidados para evitar a do-

ença sejam mantidos e reforçados.
Responsável pelo Controle de En-
demias, o veterinário Matheus
Murbach explica que o bloqueio
e controle de criadouros é reali-
zado com orientação dos mora-
dores  e ações na região ao re-
dor dos casos positivos.  A8

Para regular o trânsito, semáforos instalados
A rua José Pedro Azzini ga-

nhou dois semáforos que já es-
tão em funcionamento, no cru-
zamento das ruas Veríssimo
Prado e Valentim Amaral. Há
ainda outros quatro pontos que

terão a sinalização semafórica:
Valentim Amaral com Malaqui-
as Guerra; Malaquias Guerra
com Veríssimo Prado; Malaqui-
as Guerra com Joaquim Teixei-
ra de Barros e Veríssimo Prado

com Floriano Peixoto. A insta-
lação faz parte do Programa
Respeito à Vida, do Governo do
Estado, criado para atuar na
viabi l ização de  ações  com
foco na redução de acidentes

e fatalidades de trânsito. Ao
todo, são 26 pontos que terão
melhorias. Além dos 6 semáforos e
de semáforos para pedestres, há sina-
lização horizontal e vertical e
travessia elevada. A5
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Maria da Paz comemora 110 anos
Moradora da Casa dos Velhi-

nhos de São Pedro desde novem-
bro do ano passado, Maria da Paz
Ribeiro comemorou nesta semana
110 anos. Nascida em Boa Vista do

Tupi (Bahia), a idosa que passou
muitos anos da vida trabalhando
na lavoura e até hoje ama cuidar
dos animais, ganhou uma linda
festa no último dia 10. A3
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A tempestade chegou e...
Aldo Nunes

Clamei aos quatro ventos, pedi
aos meus leitores que meditassem
no final da semana que passou
para que até utilizassem a intuição,
a vontade que vem diretamente do
nosso coração e é o amor, a energia
necessária para nossa vida. Con-
tudo, como ela não é tão rápida
como o "WhatsApp", a pandemia
do corona-vírus chegou para nós
brasileiros, na sua fase mais peri-
gosa, sem que os responsáveis pela
sua contenção, ainda, não tomas-
sem as necessárias providências.
Agora, não há guarda-chuvas su-
ficientes para amenizar sua fúria.
Teremos que suportar as consequ-
ências e para isso, forçados a nos
humilhar diante do mundo e tor-
cer para que nele haja pessoas que
tenham misericórdia e recursos fi-
nanceiros para nos ajudar.

Enalteço, sem laicismo, as
duas grandes pessoas que nessas
duas últimas semanas em que a
pandemia do corona-vírus explo-
de no mundo, mesmos correndo
risco de vida, suas preocupações
dão mostra de amor e respeito ao
próximo: o Papa Francisco que, em
meio à pandemia do corona-vírus,
apesar de sua idade e suas limita-
ções, vai ao Iraque tornando-se o
1º líder da Igreja Católica, tentan-
do aparar arestas de um país feri-
do pelo sectarismo, pela ocupação
estrangeira e marcado pela perse-
guição de minorias, incluído os cris-
tãos católicos que lá residem, é re-
cebido pelo seu primeiro-ministro,
Mustafa Al-Kadhimi em Bagdá,
sob forte segurança e no seu 1º pro-
nunciamento declarar às autorida-
des no palácio presidencial: "Venho
como peregrino da paz, em nome
de Cristo. Quando rezamos ao lon-
go destes anos pela paz no Iraque.
E Deus escuta sempre. Cabe a nós

ouvi-Lo. Calem-se as armas!"; e a
freira Ann Rose Nu Twang em Mi-
anmar ou Birmânia, o país de mai-
oria budista, cujo nome oficial se-
gundo enciclopédias operantes via
Internet é República da União de
Myanmar, onde ocorrem manifes-
tações em um reduto cristão con-
tra o golpe militar de 1º de fevereiro e,
freiras e padres se juntam a manifes-
tantes que pedem liberdade de presos
e volta da democracia.

Neste Dia Internacional da
Mulher,  inúmeras jovens  foram
às ruas para marcar presença e a
freira Ann de 45 anos, que se en-
contrava entre os manifestantes,
aproximou-se das forças de segu-
rança, ajoelhou-se diante de dois
de policiais, juntando às mãos em
sinal de respeito, o que foi acompa-
nhado pelos dois policiais à sua
frente, enquanto outros permane-
ceram indiferentes, implorou:
"Não atirem nos jovens! Atirem em
mim, me matem..." mas, não mui-
to longe dali outro grupo de polici-
ais começou a disparar contra os
manifestantes ferindo pessoas. Isso
muito me emocionou e me retroce-
deu no tempo para quando vim tra-
balhar em Águas de São Pedro e,
pouco depois, também comecei a
lecionar em São Pedro, no Colégio
Comercial, ainda na vigência do
governo militar pelo qual passou
nosso país e durante o qual teste-
munhei e vivi fatos dificílimos nun-
ca experimentados na minha vida,
que muito me ensinaram a mais
amar a minha terra natal, Piraci-
caba e minha querida São Pedro
que me reconheceu com o título de
cidadão são-pedrense pelo meu tra-
balho filantrópico e na minha luta
em prol do bem estar da sua gente,
especialmente na área da educação,
da saúde e da comunicação.

Assisto na TV o drama da saú-
de e a situação desesperadora dos

profissionais que nela atuam, que
colocam a mão na massa como cos-
tumo dizer e, sentem suas forças
se esgotarem e sem profissionais
suficientes para substituí-los, mor-
rem nesse trabalho para salvarem
outras vidas. Sei perfeitamente o
que é isso. Quem ama o que faz so-
mente desiste quando a vida se es-
vai. Não me esqueço, jamais, que
na minha infância, nascido e mo-
rando em bairro onde também
moravam famílias de comercian-
tes realizados, funcionários públi-
cos dos poderes legislativos, execu-
tivo e judiciário, sempre ouvia de
seus filhos e meus colegas, que que-
riam ser doutores quando cresces-
sem e isso me contagiava. Quando
do início de minha juventude já com-
pletado o ensino primário iniciei no
trabalho como aprendiz, ingressado
no ginásio não e tendo condições para
estudar em escola particular, conse-
gui bolsa de estudo gratuita para es-
cola de comércio, que me conseguiu
o secretário da mesma, o qual, ain-
da, me ofereceu trabalho no seu es-
critório de contabilidade, como
aprendiz, onde tive oportunidade de
conhecer o Hospital e Maternida-
de Piracicaba, cliente do escritório
e onde melhor conheci o trabalho
de médicos, enfermeiras e demais
integrantes do hospital.

Brotou em mim o desejo de
seguir estudos para ser médico.
Porém, somente depois de concluir
a formação contábil, ter renda su-
ficiente para custear tal estudo e
capacidade para ser aprovado nos
vestibulares de universidades pú-
blicas fora de Piracicaba. Segui com
os estudos na área contábil, admi-

nistrativa, econômica e finalmente
em direito, porém nunca deixei de
estar ligado ao ramo da saúde e da
educação, mesmo quando ingres-
sei na carreira pública por habilita-
ção em concurso público para
Agente Fiscal de Rendas do Gover-
no do Estado de São Paulo, onde
me aposentei após cumprimento do
tempo necessário para a minha
aposentadoria e voltar a me dedi-
car à contabilidade, administração,
econômica, direito e comunicação.

Agora, quando a idade já me
pesa nos ombros e pela primeira vez
em minha vida, vivencio uma pan-
demia mundial nunca dantes vis-
ta e que suplanta as demais até
então também vivenciadas, mas,
jamais com esse grau de contami-
nação tão veloz, volto a pedir aos
meus leitores para não desobede-
cerem as recomendações dos infec-
tologistas quanto ao uso de más-
caras, álcool-gel, contenham-se em
suas casas, não participe de aglo-
merações, evite contatos desneces-
sários... Estamos todos no mesmo
barco e a procura de um porto-se-
guro para vencer essa batalha pan-
dêmica e, alcançarmos luz sufici-
ente para que possamos enxergar e
atingir um futuro melhor. Por isso,
braços nos remos, união total com
amor no coração, fé suficiente para
suportamos os transtornos e como
disse o Papa: "E Deus nos escuta
sempre! Cabe a nós ouvi-Lo".

A tempestade chegou e agora...
aguentemos as consequências sem
cruzar os braços e botar a mão na
massa. Quiçá, ainda, tenha remé-
dio para vencermos a pandemia e
aprendamos a não semear ventos
para não colhermos tempestades.

Aldo Nunes, contabilista,
advogado e Agente Fiscal de
Rendas aposentado. E-mail:
audusconsultoria@gmail.com
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Quando o despreparo se torna vulnerável
João Ribeiro Junior

Durante anos, os "persona-
gens públicos" despreparados tor-
naram-se vulneráveis. Aconteceu
assim com a turma do PT. Duran-
te anos e anos nos fizeram acredi-
tar que a corrupção - que até então
nem conhecíamos como endêmica
-era coisa "das elites" e que um dia
votamos em Lula, e mais tarde em
Dilma, quando pensamos que a de-
mocracia, principalmente, os que
acharam que o governo dos mili-
tares fora um golpe e não um
contra- golpe contra a esquer-
da revolucionária que pretendia
tomar o poder para libertarmo-nos
das mazelas "neoliberais". E nós
acreditamos. E demos nosso voto
de confiança. E sonhamos com um
futuro melhor para o Brasil,

Hoje, sabemos que o despre-
paro foi apenas um ingrediente
deste cozinhado indigesto a que
esta turma petista nos submeteu (e
ainda nos submete) constantemen-
te. Existem outros., como o gover-
no do Rio de Janeiro, herdeiros do
Cabral (não o descobridor do Bra-
sil, mas descobridor do caminho
para ficar milionário em pouco tem-
po) mais perversos, mais intragá-
veis, mais letais. Refiro-me ao de-
boche às ideias fascistas de perpe-
tuação no poder, ao "nunca sabem
de nada" e, são "inocentes", aque-
les que juram "foi um golpe político
do atual presidente" finalmente, a

certeza da impunidade que grassa
no meio político brasileiro, corro-
borada e exacerbada por aqueles
que cospem no rosto do povo, se-
guidores da cartilha da corrupção
Este é o desserviço do PT à demo-
cracia. Do PT elite; do PT trans-
mudado; do PT poder. " O que im-
porta são eles, o povo que se dane.".

O Brasil cresceu. Poderia ter
crescido muito mais. Afinal, fica-
mos aquém de outros países, in-
clusive vizinhos. A economia mun-
dial em 2007 cresceu muito. O cres-
cimento aliado a uma super arre-
cadação fiscal e tributária, não jus-
tifica um carnaval esbanjador dos
que deveriam cuidar do tesouro e
promover reformas urgentes, ne-
cessárias. Sobrar dinheiro em caixa
não é sinônimo de relaxamento
moral ou oportunidade para gastan-
ça O que vimos foi uma orgia da es-
querda cínica à custa dos cofres
públicos, malgrado os bons salári-
os dos que dela tomaram parte.

E tudo isso a sombra de uma
pseuda eficiência dos que dizem
"nunca como antes", e se di-
z e m  r e s p o n s á v e i s por tão
grandes e nobres resultados so-
ciais e econômicos para o país.

Corrupção não é prerrogativa
exclusiva nossa. Mas a desfaçatez
e atrevimento com que por aqui se
instala e avança (onde até familia-
res de políticos aproveitam da opor-
tunidade), graças ao despreparo de
parlamentares da Câmara e do Se-

nado e elementos do Judiciário, que
nos deixa atônitos e muitas vezes
desacreditados. Isto sem nos esque-
cer, que a intenção da maior parte
dos parlamentares, principalmen-
te petista suspeitos de corrupção,
que fazem tudo para deixarem as
instituições de joelhos, ao quererem
criminalizar a Operação Lava Jato.

Os governos do PT carac-
terizam-se por uma coleção de es-
cândalos como "nunca antes na
história deste país". De sua go-
vernança petista, o que mais
ressalta aos olhos é a corrupção
escandalosa, ilimitada, desaver-
gonhada, ampla, geral e irres-
trita. Luiz Inácio Lula da Silva
já se definiu quando afirmou
que não existe político do ponto
de vista do comportamento mo-
ral e ético" Lula, como a maioria
dos componentes de seu partido, é
de um abissal despreparo intelec-
tual e de um trato pessoal vul-
gar e mal-educado, além de
uma absoluta falta de escrúpu-
los. Possui, porém, uma esper-
teza inata e uma natural facili-
dade de conexão com a parcela

mais humilde e despreparada da
população, incapaz de perceber
para onde o populismo, a dema-
gogia e a desonestidade de
propósitos conduziram o Brasil.

Conta ainda com o apoio de
cidadãos que se beneficiam de al-
tos conchavos de certos banquei-
ros, que nunca tiveram lucros tão
exorbitantes e de políticos e intelec-
tuais, viúvos do falecido comunis-
mo, que acham de muito bom tom
discutirem as virtudes do regime
cubano, à distância e entre tragos
de scotch enquanto se encantam e
se divertem com as estripulias de
um apedeuta cego, dirigindo cegos,
ainda que com alguma perícia, cuja
máxima intenção é tomar de assal-
to definitivamente o poder e nova-
mente enricar-se da maneira
mais desbragada possível, não
se pejando  de convidar para ele
uma  mídia mentirosa, sem es-
crúpulos, imbuída dos mesmos
propósitos de expulsar o atual
presidente, que ainda acredita no
Brasil. Gostaria de saber o que
aconteceria ao país com os " ilus-
trados petistas" e seus colaborado-
res; para onde levariam o Brasil
com essa impiedosa pandemia?

João Ribeiro Junior, ad-
vogado (USP), docente
em Direito Constitucio-
nal, e de História, doutor
em Educação e mestre
em Filosofia (Unicamp)

Não háNão háNão háNão háNão há
inteligênciainteligênciainteligênciainteligênciainteligência
artificial queartificial queartificial queartificial queartificial que
supra a falta umsupra a falta umsupra a falta umsupra a falta umsupra a falta um
coraçãocoraçãocoraçãocoraçãocoração
misericordiosomisericordiosomisericordiosomisericordiosomisericordioso

Alguma chance no futuro?
José Renato Nalini

Antigamente, havia certa pre-
visibilidade quando se falava no
futuro. A promessa de um diplo-
ma era a chave para a abertura de
todas as portas. Os pais ousavam
sonhar com futuro róseo para seus
filhos. Gerações passadas haviam
sofrido as consequências de duas
Guerras Mundiais. Acenava-se com
o mundo em paz, rumo ao crescen-
te progresso. Chegou-se até a vati-
cinar a chegada de uma "era do
ócio". Ninguém saberia o que fazer
com tanto tempo livre, dispensa-
dos os humanos de trabalho, por-
que a humanidade teria atingido o
seu mais alto nível civilizatório.

Lamentavelmente, não é o que
ocorre. Os Estados Unidos costu-
mam ser o espelho do mundo me-
nos desenvolvido. Sempre foi pa-
drão para os brasileiros. Converse
com qualquer americano e veja o
que eles pensam de seu país hoje.
Os pais já não podem prometer
um futuro melhor aos filhos.
Houve empobrecimento geral. A
classe média foi achatada e che-
gou à pobreza. Esta foi empur-
rada para a  miséria.  Nada
prenuncia melhores dias.

Quando se verifica o rol das
profissões que desaparecerão, é
desanimador. Mais de setecentas
ocupações deixarão de existir. Em
seu lugar virão coisas como as trin-
ta e três opções a seguir. Deixo em
inglês, pois esse idioma hoje não é
uma segunda língua. É "a" língua.
É o código de comunicação univer-
sal. Sem inglês não se consegue fa-
lar com o restante do mundo.

Nossas escolas estão prepara-
das para oferecer ao mercado: 1.
Gamification designer; 2. Digital
architect; 3. Avatar manager; 4.
Virtual reality experience designer;
5. 3D printer design specialist; 7

computer personality designer; 8.
Personalitu rogrammer; 9. Neigh-
borhood watch officer; 10. Remote
drone pilot; 11. Drone dispatcher;
12. Energy storage; 13. Body part
engineer; 14. Nano medic; 15. Neu-
ro-implant technician; 16. Organ
farmer; 17.tele-sergeon; 18. Heal-
thcare navigator; 19. Memory aug-
mentation/nostalgist; 20. Child
designer; 21. Remote health care
specialist; 22. Amnesis surgeons;
23. End of life therapist; 24. Rewil-
der; 27. Localizer; 28. Ecosystem
auditor; 29. Vertical farmer; 30.
Waste data handler; 32. Climate
controller; 32. Extinction revive-
lists; 33. Biomimicricy designer?

É óbvio que não é só disso que
a humanidade vai necessitar. Ela
precisa - e a pandemia mostrou -
de enfermeiros, cuidadores, médi-
cos, nutricionistas, fisioterapeutas,
médicos. Médicos bons, com práti-
ca e senso humanitário. A huma-
nidade vai continuar a padecer, vai
continuar a sofrer e quem conhece
o ser humano, de maneira a mini-
mizar suas dores e sofrimento, é só
um outro ser humano. Não há in-
teligência artificial que supra a fal-
ta um coração misericordioso.

José Renato Nalini, reitor
da Uniregistral, docente
da Pós-graduação da Uni-
nove, presidente da Aca-
demia Paulista de Letras
(APL); foi presidente do
Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo
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Brasil se torna ameaça global das
novas variantes da Covid-19

Alexandre Padilha

O Brasil vive o pior momento da
pandemia da Covid-19, com recordes
diários de casos e mortes registradas.
Nesta semana, chegamos a triste mar-
ca de mais de 2 mil mortes por dia,
após um ano do decreto da pandemia.
O Brasil, agora, é uma ameaça ao mun-
do. Nosso país tornou-se terra fértil
para o surgimento de novas variantes
da doença, que têm mostrado mais
capacidade de transmissão, maior po-
der de infecção para o contágio e aco-
metimento dos mais jovens.

Não acredito que o Brasil este-
ja vivendo a terceira onda da do-
ença, porque não tivemos desde o
início da pandemia a estabilização
dos casos e mortes. Em 2020, fica-
mos por 14 semanas consecutivas
com mais de mil mortes diárias, até
tivemos redução, mas nunca um
momento de estabilização e, agora, vol-
tamos a ter crescimento significativo.
Outro aspecto desse momento é que,
pela primeira vez, todos os estados bra-
sileiros estão com seus sistemas de
saúde colapsados ao mesmo tem-
po, com mais de 70% dos leitos de
UTI ocupados.

Algumas regiões estão apresen-
tando 100% da capacidade de in-
ternação, fazendo com que milha-

res de pessoas precisem de leitos de
UTI e não encontram. Pacientes es-
tão internados em enfermarias, sem
o cuidado adequado da terapia in-
tensiva, bloqueando a possibilidade
de remanejar pacientes entre regi-
ões para garantir o atendimento.

Existe relação direta entre as
decisões políticas e execuções do go-
verno Bolsonaro no aumento dos
casos e óbitos e na criação do am-
biente para novas variantes, por-
que a mensagem pública do gover-
no federal é de estímulo às aglome-
rações: não utilização de máscaras
e questionamento das medidas de
isolamento físico.

O governo brasileiro tem pas-
sado por cenas patéticas como, por
exemplo, na comitiva chefiada pelo
Ministro das Relações Exteriores
em Israel, em que foi obrigado a
utilizar máscara enquanto, aqui no
Brasil, faz aparições e fotos sem o
item de proteção. Essa postura in-
feliz é de uma parte da elite econô-
mica brasileira que desrespeita re-
gras e fomenta privilégios quando
está no Brasil, mas que cumpre as
exigências sanitárias quando está
em países mais ricos. Outra asnei-
ra foi a declaração de um dos fi-
lhos do presidente, que aconselhou
que o uso de máscara seja em um lu-

gar onde ela não deve ser utilizada.
Avalio que chegamos nesse

ponto por três atitudes de Bolso-
naro: abertura irresponsável das ci-
dades, estímulo às aglomerações e fe-
chamento de leitos criados para o atendi-
mento de pacientes com Covid-19.

Ao longo de 2020, 13 mil leitos
foram abertos e 9 mil fechados no iní-
cio deste ano pelo corte no envio de
recursos pelo governo federal aos es-
tados e municípios, o que contribuiu
para o colapso do sistema de saúde.

A lista de responsabilização de
Bolsonaro não acaba. A lentidão do
calendário de vacinação é mais uma.
Iniciamos a vacinação há quase dois
meses e não vacinamos nem 5% da
população, uma vergonha compa-
rada com a tradição do nosso Pro-
grama Nacional de Imunização, que
sempre foi amplo, com alto grau e

volume de pessoas vacinadas. Para
se ter uma ideia, na pandemia de
H1N1, em 2010, o país vacinou mais
de 80 milhões de pessoas em três
meses e 100 milhões em seis meses.
Enquanto isso o governo Bolsona-
ro, para atrasar ainda mais o plano
de vacinação, se negou a incorpo-
rar vacinas para o Brasil doadas
pelas empresas Pfizer e Johnson,
que juntas ofereceram cerca de 100
milhões de doses, recusou a parce-
ria com a vacina russa Sputnik,
não tomou nenhuma atitude
com relação a parceria na produ-
ção da vacina cubana Soberana e
impede que os governos munici-
pais e estaduais possam comprar
vacinas para acelerar a vacinação.

Diante desse cenário aterrori-
zador e da pressão da sociedade e do
Congresso Nacional, o governo apro-
vou medidas que aceleram a incor-
poração de vacinas e autorizam es-
tados e municípios a comprarem do-
ses. Além disso, também foi aprova-
do que o setor privado possa com-
prar vacinas, mas tem que doar 100%
delas para o SUS. A defesa da vida
venceu o genocídio de Bolsonaro.

_____
Alexandre Padilha, médi-
co, professor universitário
e deputado federal (PT-SP)

O adorável Brasil com (e de) Pelé
"In Extremis"

Pelé. Sim, esse Pelé que,
em seus 80 anos, te-
mos visto em cadeira
de rodas. Ora, se o
próprio Deus judaico-
cristão-islâmico des-
cansou no sétimo dia,
por que negar-se, a
Pelé, o repouso aos

seus 80 anos? Mas não é sobre

isso que eu quero escrever.
Com uma bola, Pelé revo-

lucionou o Mundo, encantan-
do-o. Pelé foi recebido por pre-
sidentes, ditadores, reis, rai-
nhas que se juntaram às mul-
tidões de todos os quadrantes
para render-lhe homenagem.
Para ver Pelé, duas guerras fo-
ram interrompidas. Durante a
ditadura brasileira, Pelé foi
alegria, consolo, conforto, es-
perança – mesmo que ele nun-
ca se tivesse pronunciado, ain-
da que politicamente usado
por ditadores. Aliás, Pelé qua-
se nunca pareceu falar racio-
nalmente. Ele falava com o co-
ração. E causava confusão.
Por exemplo: todo o universo
político protestou quando ele
disse que “brasileiro não sabe
votar”. E daí? Será que apren-
demos a fazê-lo?

Quando se falava do Brasil,
falava-se de Pelé. E, falando-se
de Pelé, falava-se do Brasil. E não
nos esqueçamos: o futebol é o
esporte que consegue sintetizar
as paixões humanas. Universal-
mente. Pelé foi o mais competen-
te embaixador brasileiro a reve-
lar, ao mundo, a vocação brasi-
leira para a beleza, para a harmo-
nia, para a confraternização. As-
sim era aquele adorável Brasil
com Pelé. De Pelé.

Agora, porém, vibra em
mim o grito rouco de Castro Al-
ves e tento torná-lo meu:  “Bra-
sil, ó, Brasil de Pelé, onde estás
que não respondes? Em que
mundo, em que estrelas tu te
escondes, embuçado nos céus.
Onde estás, meu Brasil”?

———
Cecílio Elias Netto, escri-
tor, jornalista, decano da
imprensa piracicabana
(celiato@terra.com.br);
Blog: cecílio.blog.br

Cecílio Elias Netto

Foi-me, ao mes-
mo tempo, bal-
sâmico e entris-

tecedor assistir ao do-
cumentário “Pelé”, da
Netflix. Balsâmico por
realimentar-me de
uma época e de um país irradi-
antes de alegrias e de esperan-
ças. E tristeza diante do hor-
ror que estremece o mundo e
que abate o Brasil. Como foi
possível? – perguntei-me, per-
gunto-me. Como foi possível um
mundo e um Brasil com aquela
energia alvissareira, quase fre-
nesi? E como foi possível tudo
ter-se desmanchado?

Por falta de explicação lógica,
apoio-me na visão analógica, ma-
ravilhosamente mítica de nossos
ancestrais. Eles já se extasiavam
com os quatro elementos: água,
terra, fogo, ar. E entendiam que a
água – mares, lagos, rios – existia
para abrigar os peixes. A terra, cri-
ara-se, ela, para morada dos seres
vivos, homens, plantas, animais.
O fogo, para aquecer, incendiar,
transformar o cru no cozido. E o
ar – eis aí, a grande resposta –
fora criado para abrigar os se-
res espirituais, os anjos, que
habitam os espaços. Mas – lem-
brei-me – diabinhos são, tam-
bém, seres espirituais.

Os anjos resolveram fazer
uma grande festa, um festival
de belezas, de maravilhas –
que se tornaram conhecidos
como “Anos Dourados”. E os
diabinhos uniram-se para es-
tragar tudo, para infernizar a
vida do planeta. Ainda estão
por aí, mas os anjos sempre
voltam, no “eterno retorno” de
tudo o que é bom. Pois bem.
Pelé foi essa criação única,
singularíssima da mais criati-
va legião de anjos, então bor-
boleteando no ar. Os anjos fo-
ram pretensiosos demais –
aliás, sempre houve anjos pre-
tensiosos – e resolveram in-
ventar uma criatura sem igual,
em nada semelhante àquela do
Criador, que fizera o homem à
sua imagem e semelhança. Pelé
não seria imagem de nada, de
ninguém. E sem qualquer se-
melhança com o que já hou-
vesse criado. Pelé seria Pelé. E
os anjos o inventaram.

Podem duvidar dessa mi-
nha visão. Mas é a única expli-
cação em que posso apoiar-me
para uma narrativa até mesmo
pobrezinha do que foram aque-
le tempo e aquele mundo de ma-
ravilhas. E do quê e de quem foi
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A atitude que faz a diferença
"Temos que ser esperançosos e positivos, não focar no pior, sempre buscar o melhor", afirma a pedagoga Silvana Zampieri, da UBS São Dimas

Eliana Prata
Especial para A Tribuna

O presente trabalho objetiva
dar visibilidade do quanto é impor-
tante um atendimento de qualida-
de na recepção da saúde pública,
especialmente no setor de regula-
ção, que é responsável por disponi-
bilizar consultas com especialistas
de diversas áreas.

Considerando que o paciente
se apresenta muitas vezes em situ-
ações de dificuldades sociais, psi-
cológicas e emocionais, além dos
problemas que o levaram até lá.
E quando o mesmo é recepcio-
nado de forma empática e sere-
na isso provoca um sentimento
de bem estar, segurança e so-
bretudo esperança para aquele
que se encontra fragilizado.

Compreendendo que as emo-
ções positivas são determinantes
para o êxito do tratamento, é fun-
damental que a saúde pública te-
nha seu potencial humano ex-
tremamente bem preparado
para lidar com os desafios que
a área implica e cumprir a sua
missão de organizar uma soci-
edade mais saudável.

Com isto buscou-se uma pro-
fissional da respectiva área para
exemplificar o quão importante é
um atendimento, que além de apre-
sentar competência técnica, seja
humanizado, portanto segue
abaixo a entrevista com Silvana
Zampieri, formada em Pedago-
gia e profissional atuante do
setor de regulação da UBS São
Dimas, em São Pedro.

Eliana - Qual o cargo que
você ocupa na Area da Saúde
Municipal de São Pedro e há
quanto tempo?

Silvana - Há três anos e meio
atuo na área de regulação, que aten-
de as áreas que a cidade não ofere-
ce ou especialidades que existem na
cidade, mas que não atendem a

necessidade do paciente, como exa-
mes mais específicos e alguns tipos
de cirurgias, ou ainda os casos de
urgência que a cidade não tem con-
dições de atender. Sempre prio-
rizando o que é melhor para o
paciente e muitas vezes recor-
rendo ao AME - Ambulatório
Médico de Especialidades para
fazer este atendimento.

Eliana - Quais as princi-
pais dificuldades encontra-
das na área atualmente?

Silvana - Recursos. Faltam
cursos de capacitação, maior co-
nhecimento da área de regulação e
dos caminhos que existem.

Eliana - Qual a sua motivação
para manter toda qualidade obser-
vada na sua atuação?

Silvana - Busco atender a to-
dos que me procuram da forma
como gostaria de ser atendida e ter
empatia, pois quem me procura já
vem com problemas físicos, psico-
lógicos e sociais. Portanto, é neces-
sário ouvir primeiro para poder
ajudar. Procurar ser amorosa, ca-
rinhosa e respeitosa. Quero que te-
nham o melhor de mim.

Eliana - Na sua opinião,
os problemas encontrados no
atendimento se devem a fa-
lhas no potencial humano ou
são de ordem estrutural?

Silvana - Os dois. Mas o fator
humano pesa muito, é preciso dei-
xar os problemas pessoais fora do
ambiente profissional. Precisa de
melhora no local de atendimento
dos pacientes para especialidades,
porque muitas vezes eles se sentem
constrangidos em nos passar de-
terminadas informações diante de
demais pessoas.

Eliana - Qual sugestão
você daria para tornar a saú-
de pública mais humanizada?

Silvana - Respeito, para si e

Silvana Zampieri, pedagoga, trabalha na UBS São Dimas

Divulgação

Eliana Prata, colaboradora de A Tribuna de São Pedro

para os outros, e capacitação.

Eliana - Conforme sua ex-
periencia quais perfis res-
pondem melhor aos encami-
nhamentos ou tratamentos
ministrados?

Silvana - Pessoas positivas.

Eliana - No atual momen-
to que o país atravessa, o que
te causa insegurança?

Silvana - Tudo está interliga-
do, esta situação atípica do covid-
19, a pandemia, a fome, o desequilí-
brio emocional, as dependências de
remédios, a questão econômica,

porque tudo isso desencadeia uma
situação de falta de fé, tornando
as pessoas perdidas, sem rumo.

Eliana - Na sua visão, du-
rante todos estes anos que
você trabalhou com a saúde,
existem grandes feitos para
se comemorar na área? Fale
sobre alguns?

Silvana - Da pra comemorar
muito. São Pedro é referência em
Saúde hoje. temos exames diver-
sos, aparelhos de última geração,
cirurgias de pequeno e médio por-
te e uma UTI - Unidade de Terapia
Intensiva muito bem equipada, as

UBS - Unidade Básica de Saúde e
PSF - Programa de Saúde da Famí-
lia contam com excelentes médicos,
citando também a UPA - Unidade
de Pronto Atendimento que presta
um serviço ótimo e primordial para
nossa cidade.

Eliana - Quais caracterís-
ticas você considera funda-
mentais para obter êxito em
sua função?

Silvana - Respeito, autocontro-
le e amor ao que se faz.

Eliana - O que você espe-
ra da atual liderança da Área

de Saúde de São Pedro?
Silvana - Que ele dê continui-

dade ao que já estava sendo feito,
e que continue melhorando, pois
não podemos regredir.

MENSAGEM - E Silvana
deixou uma mensagem especial à
população: "Não podemos deixar
o medo e a insegurança impedir o
nosso trabalho, agora mais do
que nunca nós precisamos ter
união e juntar forças para conti-
nuar. Não podemos deixar o medo
vencer. Temos que ser esperanço-
sos e positivos, não focar no
pior, sempre buscar o melhor."
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Maria da Paz comemora 110 anos
Moradora da Casa dos Ve-

lhinhos de São Pedro desde no-
vembro do ano passado, Maria
da Paz Ribeiro comemorou nes-
ta semana 110 anos. Nascida em
Boa Vista do Tupi (Bahia), a
idosa que passou muitos anos
da vida trabalhando na lavou-
ra e até hoje ama cuidar dos
animais, ganhou uma linda fes-
ta no último dia 10.

"Apesar de todo esse caos
que estamos vivendo neste
momento de pandemia, fize-
mos questão de comemorar o
aniversário da dona Maria.
Ela anda, come sozinha, res-
ponde todas nossas pergun-
tas, e ainda ama dar milho
para as galinhas que temos
na Casa", contou a assisten-
te social da entidade, Olím-
pia de Fátima Cardoso,

Vacina contra o coronaví-
rus, Maria da Paz, carinhosa-
mente chamada de vozinha pe-
los moradores e funcionários da
instituição, festejou os 110 anos
com todos os cuidados e prote-
ção. Fátima contou com a cola-
boração de diversas pessoas
para comemoração. "Ganhamos
tudo para fazer o aniversário
dela: os salgados, a decoração,
o bolo, os docinhos, balas, piru-
litos, pãezinhos, brigadeiro, bei-
jinho, sorvete, enfim, foi lindo".

Por causa da pandemia, há
um ano as visitas foram suspen-
sas na Casa dos Velhinhos,
então a comunicação entre
moradores e familiares é fei-
ta  somente  por  te le f one e
whatsApp. "Num momento tão
difícil, essa festa foi muita boa
e alegrou a vida deles".

Atualmente com 43 mora-
dores - 25 mulheres e 18 homens
-, a Casa dos Velhinhos de São
Pedro fica na rua Joaquim Tei-
xeira de Toledo, 1026, Centro.
Para saber mais sobre a entida-
de e realizar doações, o telefone
é (19) 3481-1313. Site: http://
casadosvelhinhos.org.br/ Moradora da Casa dos Velhinhos de São Pedro, Maria da Paz completou 110 anos no dia 10 de março
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Igreja Batista quer construir casa
para família carente de São Pedro

Para realizar o sonho de uma
família carente de São Pedro de
ter a casa própria, a Primeira
Igreja Batista (PIB) em São Pe-
dro promove no dia 20 de mar-
ço a Pizza Beneficente. Com sete
sabores disponíveis, R$ 28 cada,
as pizzas semi-prontas devem
ser encomendadas pelos telefo-
nes (14) 99723-8951, com Jussara,
ou (11) 96195-2727, com Luciene.

"Toda renda vai ser reverti-
da para uma família, mãe e fi-
lha, para ajudar na construção
de sua casa, pois a vida toda
pagou aluguel com muito sacri-
fício e agora ganhou um terre-
no", explicou um dos organiza-
dores do evento. Com pagamen-
to em dinheiro, cartão de crédi-
to ou Pix, a expectativa da igreja
é vender cerca de 100 pizzas.

De acordo com a equipe de vo-
luntários, com toda segurança e
recomendações de higiene da Saú-

de neste momento de pandemia, a
retirada das encomendas será no
dia 20, das 17h às 19h, na rua Ma-
estro Benedito Quintino, 765, na
sede da PIB.

SABORES - Para quem quiser
ajudar, os sabores de pizzas dis-
poníveis para encomenda são:
Portuguesa (molho, presunto,
mussarela, ervilha, milho, palmi-
to, azeitona e orégano), Calabresa
(molho, mussarela, calabresa, azei-
tona e orégano), Frango Catupiry
(molho, mussarela, catupiry, fran-
go, azeitona e orégano), Mussare-
la Catupiry (molho, catupiry, mus-
sarela, azeitona e orégano), Lom-
bo Catupiry (molho, catupiry, lom-
bo, mussarela, azeitona e oréga-
no), Presunto e Mussarela Catu-
piry (molho, presunto, catupiry,
mussarela, azeitona e orégano), e
Baianinha (molho, presunto, ca-
labresa, mussarela, pimenta cala-
bresa, azeitona e orégano).

Divu lgação

Divu lgação
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Alex de Madureira
teve audiência sobre o
programa Novas Vicinais
Reunião com o secretário de Estado de Logística
e Transportes, João Octaviano,  acompanhado por
autoridades de várias regiões do Estado de São Paulo

Na tarde de quarta (10), o de-
putado Alex de Madureira teve
uma audiência com o Secretário Es-
tadual de Logítica e Transportes,
João Octaviano Machado Neto,
sobre o programa "Novas Vici-
nais", do Governo do Estado de São
Paulo, voltado para a recuperação
das estradas vicinais paulistas.

A reunião aconteceu de ma-
neira virtual e o deputado estadu-
al que é líder do Partido Social De-
mocrático (PSD) na Assembleia
Legislativa do Estado de São Paulo
(Alesp), participou de seu gabinete,
tendo sido acompanhado por au-
toridades e lideranças de vári-
as região do Estado de São Paulo.

Lançado pelo Departamen-
to de Estradas de Rodagem

(DER), órgão da Secretaria Es-
tadual de Logística e Transpor-
tes, a apresentação do projeto
geral do programa aconteceu
no mês passado (dia 2  de  fe-
vere i ro)  e  prevê  recuperar
t o d a s  a s  e s t r a d a s  v i c i n a i s
d o  E s t a d o .  A  p r e v i s ã o  d o
Departamento  de  Estradas
d e  R o d a g e m  é  q u e  o  e d i t a l
d e  l i c i t a ç ã o ,  d o  p r i m e i r o
lote, seja publicado ainda nes-
te mês de março.

O programa foi criado após
amplo levantamento realizado
pelo DER e serviu de base para
a formação de uma nova matriz
logística de São Paulo. A priorida-
de será para vicinais que ligam
polos geradores de serviços e ro-

Aldo Guimarães

Deputado Alex de Madureira é líder do PSD na Alesp

dovias estaduais, além de estradas
que dão acesso a municípios.

"As estradas vicinais têm im-
portância significativa no interior
e litoral de São Paulo. Elas são usa-
das para o escoamento da produ-
ção agrícola, deslocamento da po-
pulação aos centros urbanos e aces-
so para consumo e fomento ao tu-
rismo", disse Alex de Madureira.

O Novas Vicinais foi criado
estrategicamente pelo Governo
de SP para ajudar a Prefeituras
a modernizar estas estradas,
que são de responsabilidade
municipal. Importantes para o de-
senvolvimento econômico do Es-
tado, estas vias fazem parte da
nova matriz logística rodoviária
integrada em todo o Estado.

Esta publicação custou R$ 920,40 aos cofres públicosEsta publicação custou R$ 389,40 aos cofres públicos
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Para regular o trânsito, semáforos instalados
Instalação em seis pontos faz parte do programa Respeito à Vida, do Governo do Estado; equipamento para pedestres é uma das novidades

A rua José Pedro Azzini ga-
nhou dois semáforos que já estão
em funcionamento, no cruzamen-
to das ruas Veríssimo Prado e Va-
lentim Amaral. Há ainda outros
quatro pontos que terão a sinaliza-
ção semafórica: Valentim Amaral
com Malaquias Guerra; Malaqui-
as Guerra com Veríssimo Prado;
Malaquias Guerra com Joaquim
Teixeira de Barros e Veríssimo Pra-
do com Floriano Peixoto.

A instalação faz parte do Pro-
grama Respeito à Vida, do Gover-
no do Estado, criado para atuar
na viabilização de ações com foco
na redução de acidentes e fatalida-
des de trânsito. Ao todo, são 26
pontos que terão melhorias. Além dos
6 semáforos e de semáforos para pe-
destres, há sinalização horizontal e
vertical e travessia elevada.

"Os pontos de instalação foram
definidos com base no Infosiga SP,
levantamento de dados do Estado
que mapeia os acidentes de trânsi-
to. A segurança na mobilidade é a
principal melhoria deste convênio"
disse o prefeito Thiago Silva.

Os serviços são executados pela
empresa Bergamin Sinalização e
Técnica Viária Ltda., vencedora da
licitação. O convênio é de R$ 514,3
mil, valor que inclui a contraparti-
da do município de R$ 79,4 mil.

MAIS SINALIZAÇÃO  - Há

ainda outros 20 pontos que vão
receber sinalização. A instalação da
travessia elevada -  as lombofaixas
-  está programada para o cru-
zamento da avenida Angelo
Franzin com rua Cezário Azzi-
ni; José Delício com Veríssimo
Prado e rua Padre Aurélio Votta
com rua Antenor Oliveira.

Os pontos que vão receber si-
nalização vertical e horizontal são,
além dos que vão receber semáfo-
ros e travessia elevada: cruzamen-

to da avenida Angelo Franzin com
rua Benedito Miranda; rua Luiz
Rachione com rua Luiz Borba; rua
Luiz Rachione com Avelina
Machado;Alameda das Primave-
ras com rua Antonio Franzin; rua
Ademir Antonio Bontorim com rua
Fioravante Pessoti; rua Natal Ca-
bana com rua Angelo Franzin, rua
Rodrigo C. C.Azzini com rua José
Maria de Souza; rua Rodrigo C.C.
Azzini com rua Olga Fonseca de
Aguiar, rua Rodrigo C.C. Azzini

Semáforo temporizador, mais controle

 Semáforo pedestre é a novidade

Divulgação/Prefeitura

CCCCCICLISMOICLISMOICLISMOICLISMOICLISMO

Grupo encerra desafio de subir a serra por um mês
No último dia 28, um grupo

que ama pedalar encerrou o Desa-
fio Serra de São Pedro, que con-
sistia em subir a serra de bici-
cleta durante todo mês de feve-
reiro. Idealizado por Valdirene
Bort, o desafio reuniu cerca de 10
pessoas, de diversas idades.

De acordo com Gediane Te-
nório, que participou das ativi-
dades, o principal objetivo foi
"pedalar para a manutenção da
saúde física e mental, curtir as
belezas que a cidade de São Pe-
dro proporciona e fomentar o
turismo da nossa estância".

Ela conta que a amiga Valdi-
rene lançou no grupo de 50 pesso-
as o desafio de pedalar durante
todo mês de fevereiro, ou seja, su-
bir a serra por 28 dias consecuti-
vos até a rotatória do bairro Santo
Antonio. "A ideia era motivar o
grupo a pedalar mais, a união,
melhorar a resistência muscular e
desenvolver o bem-estar e apenas
alguns amigos aceitaram: três
mulheres e seis homens", explicou.

Sem importar com o ho-
rário (manhã ou tarde) e du-
ração do percurso, a regra era
cumprir o desafio diariamen-
te,  que foi monitorado por

meio do aplicativo Strava.
"Ganhamos alguns patroci-
nadores  para  incentivar  e
motivar a participação", dis-
se, ao ressaltar que quem fi-

nalizou os dias de pedalada
concorreu a uma bicicleta aro
29 da Loja Sport Bike, de Rio
Claro, e um celular A11, da
Lojas Missouri."Posso dizer

que após concluir o desafio, o
sentimento é de vitória, me sin-
t o  c o m  m a i o r  r e s i s t ê n c i a
muscular, perda de peso, me-
lhor qualidade de vida e com

certeza  o  pedal  nos  rende
bons amigos", contou Gedia-
ne. O grupo comemorou a final
do desafio com um café da ma-
nhã no Rancho da Tirolesa.

Grupo de ciclistas participou do desafio de subir a serra pedalando por 28 dias consecutivos, no mês de fevereiro

Divulgação

com rua José Matarazzo; avenida
Batista Golinelli com avenida dos
Bandeirantes; rua José Daniel com
rua Menotti Bettoni, rua José Oli-
veira com avenida Guglielmo To-
non; rua José Delício com rua José
Esteves, rua José Matarazzo com
rua Ernesto Diocono e rua João
Gaiani; avenida dos Imigrantes
e avenida Manoel Aranha, ave-
nida dos Imigrantes e rua Ma-
estro Benedito Quintino com
rua Floriano Peixoto.
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FALECIMENTOS
SRA. BENEDICTA
ESPEGO DE MORAES
Faleceu dia 09 de Março na ci-
dade de São Pedro, aos 80
anos. Filha dos finados: Sr.
Jose Espego e da Sra. Marco-
lina Penteado Espego. Era vi-
úva do Sr. Virginio de Moraes.
Deixa o filho: Sr. Gumercindo
de Moraes. Deixa irmãos, sobri-
nhos demais familiares e amigos.
O velório e sepultamento ocorre-
ram em São Pedro, tendo saído
o féretro do Velório Municipal
dia 10 às 16h00 para o Cemi-
tério Municipal da Saudade
São Pedro. (ABIL GRUPO UNI-
DAS FUNERAIS).

SRA. CECILIA GOMES
DE OLIVEIRA
Faleceu dia 10 de Março na ci-
dade de Santa Barbara do Oes-
te, aos 70 anos. Filha dos fi-
nados: Sr. Tercio Gomes de
Oliveira e da Sra. Adelaide Lo-
pes Ribeiro. Era viúva do Sr.

Americo Pires de Oliveira. Dei-
xa os filhos: Americo Pires de
Oliveira Junior e a Sra. Vania Pi-
res Oliveira Mateus casada com
o Sr. Eder Mateus. O sepulta-
mento ocorreu em São Pedro
dia 11 às 10h00 no Cemitério
Parque São Pedro.  (ABIL
GRUPO UNIDAS FUNERAIS).

SR. JOSE EDUARDO
DA SILVA
Faleceu dia 10 de Março na ci-
dade de Piracicaba, aos 45
anos. Filho do Sr. Jeorge da Sil-
va e da Sra. Maria Madalena da
Silva. Era casado com a Sra.
Katia Eunice de Almeida da Sil-
va. Deixa a filha Cristina de Almei-
da Silva. Deixa neta demais fami-
liares e amigos. O velório e se-
pultamento ocorreram em Char-
queada, tendo saído o féretro
dia 11 às 16h00 do Velório Mu-
nicipal para o Cemitério Muni-
cipal de Charqueada. (ABIL
GRUPO UNIDAS FUNERAIS).

FALECIMENTOS

SRA. CLELIA
ANDRADE BOZELLI
Faleceu no dia 06/03 na cida-
de de Piracicaba, aos 72 anos
de idade e era casada com o
Sr. Benedito Adelino Bozelli.
Era filha dos finados Sr. Anto-
nio Andrade e da Sra. Elisa
Prati Andrade. Deixa os fi-
lhos: Benedito Claudinei Bo-
zelli, Cleber Roberto Bozelli
e Edcleia Aparecida Bozelli.
Deixa netos e demais paren-
tes e amigos.O seu corpo foi
transladado para a cidade de
Santa Maria da Serra e o
seu sepultamento deu se dia
07/03 ás 14:30 hs saindo a
urna mortuária do Velório Muni-
cipal de Santa Maria da Serra
seguindo para o Cemitério da mes-
ma localidade onde foi inuma-
da em jazigo da família. (GRU-
PO BOM JESUS FUNERAIS)

SR. DIRCEU VALERIANO
Faleceu no dia 11/03 na cida-
de de Piracicaba, aos 62 anos
de idade e era casado com a
Sra. Valeria Domingues Fabri
Valeriano. Era filho do Sr. Os-

valdo Valeriano e da finada Sra.
Maria Ambrózio Valeriano. Deixa
Irmãos, Sobrinhos e demais
parentes.O seu corpo foi trans-
ladado para a cidade de Santa
Maria da Serra e o seu sepul-
tamento deu se dia 12/03 ás
11:30 hs saindo a urna mortuá-
ria do Velório Municipal seguindo
para o Cemitério da mesma lo-
calidade onde foi inumado em
jazigo da família .(GRUPO
BOM JESUS FUNERAIS )

SRA.HIDECO TSUJIMOTO
Faleceu na cidade de São Pe-
dro aos 77 anos de idade. Era
casada com o Sr.Isotsugu
Tsujimoto.Era filha dos finados
Sr.Tatsuziro Koyama e da
Sra.Sakae Koyama. Deixa os
filhos: Daniel e Tatiana .Deixa
netos , demais parentes e ami-
gos. O seu sepultamento deu se
dia 13/03 ás 13 :00 hs saindo a
urna mortuária do Velório Memo-
rial Bom Jesus seguindo para o
Cemitério Municipal de São Pe-
dro onde foi inumada em jazi-
go da família (GRUPO BOM
JESUS FUNERAIS )
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ALUGO APTO
Ubatuba na Praia Grande. F. (19)
3481-6112/ 9 9759-9092.
-------------------------------------------
VENDO OU TROCO CASA
Em Charqueada por terreno ou
chácara em São Pedro. Tratar:
(19) 9.9949-6148.
-------------------------------------------
VENDO OU TROCO
Apto em Sto Andre s/cond, ótima
localização por casa em Águas
de São Pedro. (19) 9.8393-2801.
-------------------------------------------
VENDO OU TROCO
Apartamento em Piracicaba por
imóvel em São Pedro. Tratar
(19) 9.9665-8116.
-------------------------------------------
VENDO
CASA NA PLANTA EM CONDO-
MÍNIO FECHADO Próximo a
Águas de São Pedro 450m² de
terreno e 70m² de construção.
R$ 275.000,00 - aceita financia-
mento. Informações pelo Tel.:
19-3482-2613 ou WhatsApp 19
99991-3605.
-------------------------------------------
VENDO
Terreno com 253m² - em Águas
de São Pedro R$ 78.000,00 a vis-
ta ou Pequena Entrada e o restan-
te em  48 Pagamentos. Informa-
ções pelo Tel.: 19-3482-2613 ou
WhatsApp 19 99991-3605.
-------------------------------------------
VENDO
Chácara próxima a Águas de
São Pedro. 1.000 m² - Com es-
critura - Facilita o pagamento R$
60.000,00 - ACEITA CARRO e
Parcelamento. Informações
pelo Tel.: 19-3482-2613 ou What-
sApp 19 99991-3605.
-------------------------------------------
ALUGA
APTO 03 Dorms. e 01 vaga de
garagem. R$ 1.380,00 - incluso
condomínio. Informações pelo
Tel.: 19-3482-2613 ou WhatsA-
pp 19 99991-3605.

VENDO OU TROCO
Mazda 626 ano 98 R$ 7.200,00
Tel. (19) 9.9399-3880.
-------------------------------------------
VENDO
Logan 2011 completo, cel
9.9192-6862 - 3481-1357
-------------------------------------------
VENDO OU TROCO
Fox 1.0 2005 Flex completo, ar,
direção mecânica, vidro e trava
elétrica, cor preta, rodas liga leve
acabo de fazer o cabeçote carro
bem econômico Tel.: (19)
9.9986-3580. Falar com Osval-
do preço a combinar.
-------------------------------------------
VENDO OU TROCO
Palio 2001, 1.0, gasolina, 4
pneus novos, 2 portas, cor ver-
melha, tudo em ordem, só a pin-
tura está queimada, valor R$
6.500 Tel.: (19) 9.9986-3580.
Falar com Osvaldo.
-------------------------------------------
VENDO
Corsa, 98, 4 portas, 1.6 gasoli-
na, R$ 5.500,00 tratar: (19)
9.8393-2801.

INSTRUMENTOS MUSICAIS
e acessórios novos e usados, con-
serto, compra, vende e troca. Ficha
Som Usados. F. (19) 3483-2136.
-------------------------------------------
APARELHAGENS DE
som, profissionais e residenci-
ais, usados, compra, vende, tro-
ca e loca. Ficha Som Usados. F.
(19) 3483-2136.
-------------------------------------------
GRAVAÇÕES DE
fitas K7 e Discos de Vinil p/ CD/MP3 e
VHS p/ DVD. F. (19) 3483-2136.
-------------------------------------------
ALTO-FALANTES,
profissionais, residenciais e
automotivos; conserta, compra,
vende ou troca. F. (19) 3483-2136.
-------------------------------------------
VD PRATELEIRA
p/ armazenar 1.800 cd's. F. (19)
3483-2136.
-------------------------------------------
CAIXAS DE
som, profissional ou residenci-
al, conserta, compra, vende, tro-
ca ou loca. Ficha Som Usados.
F. (19) 3483-2136.
-------------------------------------------
VENDO TVs
usadas. F. (19) 3483-2136.
-------------------------------------------
VENDO ÓRGÃO
Minami MDX15, série ouro, com ban-
queta, ótimo estado. F. (19) 3483-2136.
-------------------------------------------
COMPRO
Violão usado - Ficha Som (19)
3483-2136 ou (19) 9.9736-2029.
-------------------------------------------
COMPRO
Óleo de cozinha (reciclo) acima
de 30 litros, pago R$ 2,00 o litro.
(19) 9.9747-0381 Adilson.
-------------------------------------------
VENDO
Piscina Bel-life 11mil litros, com-
pleta na caixa, lacrada, filtro lona
chão e capa (19) 9.9736-2029.

OFEREÇO
Para trabalhar: Serviço gerais, Ca-
mareira, Passadeira, Balconista
em Geral, Limpeza de Casa com-
pleta ou por ambiente, repositora
de loja ou mercado, organização
de guarda-roupa, garagem. Tenho
referencias (19) 3481-5526 / (19)
9.9793-3730 Ero.
-------------------------------------------
OFEREÇO-ME
Como cuidadora de idosos com
referencia. (19) 9.9952-5798.

ORAÇÃO À Sto. Expedito.

OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS
NATURAIS DE SÃO PEDRO - SP

Mariana Izzo La Luna - Registradora Civil

Faço saber que pretendem se casar  e  apresenta-
ram  os  documentos exigidos pelo art. 1525 do Códi-
go Civil Brasileiro.

ENDRICK  RUBIO  URDANETA,  estado  civil sol-
teiro, profissão autônomo, nascido em Maracaibo
- Venezuela, no dia dezoito de dezembro de mil
novecentos e oitenta e sete (18/12/1987), residen-
te e  domiciliado  na Rua Sebastião Cesar Giocon-
do, 45, Jardim São Dimas, São  Pedro, SP, filho
de ENDER ENRIQUE RUBIO CABARCAS e de
SORAIMA DEL CARMEN URDANETA VERA.
JAQUELINE  NUNES  DOS SANTOS GON-
ÇALVES BARBOSA, estado civil solteira, pro-
fissão  do  lar, nascida em Novo Cruzeiro, MG,
no dia dezenove  de  julho  de  mil novecentos
e noventa e dois (19/07/1992), residente  e
domiciliada  na Rua Sebastião Cesar Giocon-
do, 45, Jardim São  Dimas,  São  Pedro,  SP, filha
de VALENTINO GONÇALVES BARBOSA e de
SALVINA DE LOURDES NUNES.

NORBERTO SEBASTIÃO SIMÕES, estado civil
divorciado, profissão servidor público  aposentado,
nascido  em  Ibirá, SP, no dia dezenove de novembro de
mil novecentos e quarenta e seis (19/11/1946), residen-
te e domiciliado  na  Rua  Sol Nascente, 99, Novo Ho-
rizonte, São Pedro, SP, filho de MARIO SIMÕES e
de MARIA FRANCISCA MORAIS SIMÕES.  ANGE-
LA  MARIA  ASSINE, estado civil solteira, profis-
são encarregada de frios,  nascida em São Pedro,
SP, no dia vinte de janeiro de mil   novecentos   e
cinquenta  e  nove  (20/01/1959),  residente  e do-
miciliada  na  Rua  Luiz  Antonio Barboza Neto, 146,
Residencial São Pedro,  São  Pedro, SP, filha
de JOSÉ FERNANDES ASSINE e de PHILOME-
NA GIOCON ASSINE.

Cartório de Registro Civil - Rua Patrício Miguel
Carreta, nº 704, Centro - São Pedro/SP - CEP:
13.520-000 - Tel: (19) 3481.5310 - WhatsApp

+55 19 3481-5310
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Cuidados com a dengue
devem ser mantidos
Febre alta súbita, dores de cabeça e corpo e articulações, náuseas, vômitos,
manchas vermelhas no corpo e coceira são os sintomas mais comuns

Esta publicação custou R$ 450,00 aos cofres públicos

Os três casos positivos de den-
gue registrados este ano em São
Pedro servem de alerta para que os
cuidados para evitar a doença se-
jam mantidos e reforçados.

Responsável pelo Controle de En-
demias, o veterinário Matheus Mur-
bach explica que o bloqueio e controle
de criadouros é realizado com orienta-
ção dos moradores  e ações na região
ao redor dos casos positivos.

O combate ao mosquito Aedes
aegypti, que provoca, além da den-
gue, zika vírus, chikungunya e fe-
bre amarela, precisa também do
fundamental apoio dos moradores,

que devem criar rotinas diárias de
limpeza, sempre com o objetivo de
evitar criadouros.

A Secretaria de Saúde e De-
senvolvimento Social pede a colabora-
ção dos munícipes para que abram as
portas de casa para os profissio-
nais do setor de endemias.

"Peço que a população rece-
ba bem os agentes e funcionári-
os, responsáveis por  desenvol-
ver um trabalho que também
protege a saúde de todos", afir-
ma Matheus Murbach

PERIGO - Para evitar qual-
quer problema, a atenção nas ações

rotineiras de combate ao mosquito
deve ser redobrada. Sacolas plásti-
cas, baldes, garrafas ou qualquer va-
silha deixada em local descoberto po-
dem acumular água, assim como
calhas e lajes, que devem ser cons-
tantemente vistoriadas e limpas.

Obras também podem ser local
de proliferação do Aedes. Para limpar
pincéis ou outros materiais, a água é
importante aliado, mas se ficar parada
por apenas alguns dias, pode se trans-
formar em criadouro.

O Controle de Vetores orienta
que caso encontre larvas em água
parada em algum recipiente, o

munícipe deve descartar este ma-
terial na terra e nunca jogar em
ralos, na pia, ou lugar que tenha
água. Outra recomendação é usar
cloro em locais que possam acumu-
lar água, como o vaso sanitário de
casa de veraneio, por exemplo.

SINTOMAS - Febre alta
súbita, dor de cabeça e dor no
corpo e articulações, náuseas e
vômitos, manchas vermelhas
no corpo e coceira são os sinto-
mas mais comuns da dengue.
Em caso de suspeita, o paciente
deve procurar sua Unidade de
Saúde de referência.

SPSPSPSPSP-19-19-19-19-1911111

Obras de recuperação de pavimento
alteram trânsito em Charqueada

Em Charqueada, a Eixo SP
Concessionária de Rodovias segue
com os serviços de recuperação no
pavimento na SP 191 - Rodovia Iri-
neu Penteado -, entre os quilôme-
tros 99 e 15, com equipes mobiliza-
das entre 6h e 18h.

O trecho que passa por in-
tervenções está devidamente si-
nalizado e o plano operacional
para a execução dos trabalhos
foi submetido e aprovado pela
Artesp (Agência de Transporte
do Estado de São Paulo).

"O restabelecimento das con-
dições adequadas de tráfego nesse
trecho é um serviço previsto na con-
servação de rodovias e que atende
as exigências do contrato de con-
cessão e ao trabalho incessante da
Eixo SP para garantir segurança e
conforto ao usuário", disse Geral-

do de Andrade, supervisor de obras
da concessionária.

Tecnologia - Na SP 191 tam-
bém acontece a implantação de
infraestrutura de fibra ótica,
que possibilitará trafegar dados,
imagens e vídeo em alta veloci-
dade e estabelecer a conexão
entre todas as ferramentas tec-
nológicas que a Eixo SP, confor-
me o contrato de concessão.

O corredor rodoviário forma-
do pela concessão será monitora-
do 24h por dia por 1.025 câmeras
que permitirão a identificação de
intercorrências na rodovia para o
acionamento do recurso operacio-
nal.  Ainda no pacote tecnológico
da Eixo SP estão previstos pon-
tos de conexão wi fi para o con-
tato entre o usuário e o CCO -
Centro de Controle Operacional.

Em Charqueada, os serviços de recuperação no pavimento
acontecem entre os quilômetros 99 e 115, entre 6h e 18h

 Divulgação
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Equipes da Eixo seguem com obras
de recuperação em trecho da SP 304

A Eixo SP Concessionária de
rodovias segue com a recuperação
do pavimento na SP 304 - Rodovia
Geraldo de Barros, km 213, muni-
cípio de Santa Maria da Serra. As
frentes de trabalho de obras estão
mobilizadas entre 6h e 18h e, em
determinados trechos está previs-
ta a operação Pare e Siga, modali-
dade em que o tráfego flui por uma
faixa, em sentidos alternados, em
cronograma alinhado com a Agên-
cia Reguladora de Transportes do
Estado de São Paulo (Artesp).

"A Eixo SP mantém por toda

sua malha administrada um ser-
viço de recuperação asfáltica em
ritmo acelerado. Tudo isso para
entregar ao motorista caminhos
cada vez mais aprimorados", afir-
ma José Geraldo de Andrade, su-
perintendente de Obras da Eixo SP.
A Concessionária recomenda que os
usuários ao transitarem por estes tre-
chos reduzam a velocidade e não
parem na pista para observar a ati-
vidade das equipes da concessioná-
ria - conduta que oferece risco de co-
lisão traseira. Os serviços serão re-
agendados em caso de chuva.

Obras de recuperação do pavimento na SP 304, km 213,
em Santa Maria da Serra, acontece entre 6h e 18h

Divulgação
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Jovem de Santa Bárbara d’Oeste
destaca-se em série do SBT
Felipe Damasi faz parte do elenco da série Imagine, nova produção ao público infanto-juvenil e das tardes de sábado pela VTV/ SBT

Felipe Damasi, 17 anos: talento

De acordo com sua mãe ele
desde a infância amou o mundo
artístico e nunca se imaginou fa-
zendo outra coisa. “Quando era
pequeno, ia assistir a peças no Tea-
tro Manoel Lyra e ficava encanta-
do com os cenários, figurinos e his-
tórias... Como a cidade não tinha
curso de teatro para a sua idade,
aos 11 anos foi estudar artes cêni-
cas na cidade de Campinas. Fez
diversos cursos e workshops,
aprofundando-se nas vertentes
do audiovisual e teatro musical
com mestres renomados como:
Luciano Sabino, Ricca Mantoni-
elli, Mônica Teixeira, Alex Tietri,
Bruno Stuani, Renato Simões,
Átila Camurça, Fabi Bang, Lígia
Aydar, entre outros” disse a mãe
do jovem e promissor talento ar-
tístico de Santa Bárbara.

Damasi atuou em mais de 15
espetáculos e dirigiu mais de qua-
tro peças infantis. Atualmente é
membro da Câmara Setorial de
Teatro do Município e ministra
aulas regulares nas cidades de San-
ta Barbara d’ Oeste, Nova Odessa e
Campinas. Fundou o primeiro
curso de teatro infantil em San-
ta Bárbara junto com o Grand-
plié Studio de dança e teatro, o qual
visa oferecer oportunidade e enca-
minhar jovens talentos do teatro
paulista ao mundo profissional.

A série Imagine retrata os
diversos conflitos da vida, des-
de a infância até a vida adulta.
Abrange temáticas muito impor-
tantes e atuais como preconcei-
to, bulling, traição e imagina-
ção, é uma série para a família
inteira assistir e se envolver
com a história. Escrita por
Renato Simões, a série teve sua
estreia sábado (6) e é transmi-
t ida  todos  os  sábados  das
13h15 às 13h45 pelo VTV/SBT.

Nos estúdios do SBT

Em cena

Fotos: Divulgação
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Diretoria de Ensino e Prefeituras
do Estado estão sendo notificadas
As Prefeituras de Piracicaba e das cidades da região também estão sendo
notificadas pela Apeoesp e pelo Sindicato dos Trabalhadores Municipais

Em comunicado dirigido aos
professores, a Apeoesp (Sindicato
dos Professores do Ensino Oficial
do Estado de São Paulo) informa
o governo do Estado já foi formal-
mente notificado da sentença judi-
cial que suspende as atividades pre-
senciais nas escolas estaduais, mu-
nicipais e privadas do Estado de São
Paulo. A longo de quarta (10), as subsedes
da Apeoesp em todo o Estado, como é o
caso de Piracicaba, estarão protocolan-
do a sentença nas Diretorias Regionais
de Ensino e cobrando o cumprimen-
to da ação, que estabelece o fecha-
mento das unidades escolares com
base na decisão proferida, em de-
fesa da vida.  As Prefeituras de Pi-
racicaba e das cidades da região
também estão sendo notificadas
pela Apeoesp e pelo Sindicato dos
Trabalhadores Municipais, que in-
tegram a Comissão de Educação de
Piracicaba, contra o retorno das
aulas presenciais, em função da
pandemia do coronavírus, coor-
denada pela deputada estadual
Professora Bebel (PT), presiden-
ta da Apeoesp, e por José Osmir
Bertazzoni, diretor do Sindica-
to dos Municipais  local. A deputada Professora Bebel e o sindicalista José Osmir Bertazzoni, coordenadores das notificações
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Instituto do Consumidor
cobra sanção de PL de
alimentação escolar
saudável da deputada Bebel

O Instituto Brasileiro de Defe-
sa do Consumidor (IDEC) vem co-
brando do governador de São Pau-
lo, João Doria, a sanção do projeto
de lei (PL) 891/2019 que institui o
Programa Estadual de Alimenta-
ção Escolar nas escolas de Educa-
ção Básica da rede pública estadu-
al. O projeto, de autoria da deputa-
da estadual Professora Bebel (PT),
une a melhoria da alimentação es-
colar, para combater a obesidade
infantil, com o apoio à agricultura
familiar e tem o apoio do Idec.

Para Bebel, é importante que,
mesmo ainda em meio à pandemia,
o governo faça essa sanção para
que toda a estrutura escolar co-
mece a se preparar para melho-
rar a qualidade da alimentação
das crianças, diminuindo os ul-
traprocessados e aumentando a
alimentação orgânica.

De acordo com  Giorgia Russo,
nutricionista e consultora técnica do
programa de Alimentação Saudável
e Sustentável do Idec, "a rede esta-
dual de ensino enfrenta retrocessos
no que se refere à alimentação esco-
lar. E, nos últimos tempos, houve a
diminuição da oferta de produtos in
natura e o aumento da oferta de gê-
neros ultraprocessados, incompatí-
veis com as diretrizes do Programa e
as recomendações do Guia Alimen-
tar Para a População Brasileira. É ne-
cessário que isso mude". Ela ajudou
na construção do projeto de lei apro-
vado pela Assembleia Legislativa de
São Paulo, no ano passado.

O Idec reforça que mesmo que
aprovado na forma autorizativa -
que não obriga os governos a im-
plementarem a lei, a sanção do pro-
jeto é importante como referência
de política pública focada na ali-
mentação saudável nas unida-
des de ensino estadual. A pro-
posta prevê que a alimentação
escolar tenha cada vez menos
alimentos ultraprocessados e que
seja gradativamente ampliado o
consumo de  produtos orgânicos
vindos da agricultura familiar.

Além de reforçar os objetivos
do PNAE (Programa Nacional de
Alimentação Escolar) como um
programa que assegura o cumpri-

mento do Direito Humano à Ali-
mentação Adequada, o PL reco-
nhece a centralidade da escola
como espaço propício à formação
de hábitos saudáveis e construção
da cidadania e procura fortalecer
os espaços de participação e gestão
democrática da Educação.

Com esse objetivo educacional,
o texto do projeto aborda a neces-
sidade de capacitação de professo-
res para estruturação de projetos
pedagógicos de educação alimen-
tar e nutricional conforme previs-
to na BNCC (Base Nacional Comum
Curricular); capacitação dos pro-
fissionais envolvidos com alimen-
tação na escola para a compreen-
são de seu papel social e para a pro-
dução e oferta de alimentos mais
saudáveis; desenvolvimento de
estratégias de informação às fa-
mílias e promover o compartilha-
mento de experiências de alimen-
tação adequada e saudável entre
unidades de ensino, trocando in-
formações e vivências.

De acordo com o Idec, ainda,
a proposta apresenta uma alterna-
tiva para o controle social da qua-
lidade da alimentação escolar,
que seria feito a partir de CEAEs
(Conselhos de Alimentação Esco-
lar) nas diretorias de ensino e
nos polos que forneceriam infor-
mações e relatórios para um CEAE
central. Por lei, é previsto apenas
um CEAE para todo o estado.

ELABORAÇÃO - Em 2019,
o Idec participou de audiência pú-
blica realizada pela autora do pro-
jeto, a  deputada estadual Pro-
fessora Bebel, para ajudar no
aperfeiçoamento da proposta. O
Instituto publicou a Coleção Es-
colas Saudáveis, que tem um
Guia sobre Alimentação Escolar
feito para gestores.

Em maio de 2020, foi publica-
da uma Resolução 6, pelo FNDE
(Fundo Nacional de Desenvol-
vimento da Educação), que tam-
bém dispunha sobre a aquisição
de alimentos ultraprocessados
e processados. Assim, a previ-
são de redução do uso de ultra-
processados do PL 891/2019 já
foi contemplada pela resolução.

A sentença que está em vigor
foi dada pela  juíza Simone Gomes
Rodrigues Casoretti, da nona vara
da Fazenda Pública da capital pau-
lista,  na última terça (9), favorável
à Ação Civil Pública movida pela
Apeoesp (Sindicato dos Professo-
res do Ensino Oficial do Estado
de São Paulo), com outras  enti-
dades da educação, suspenden-
do as aulas e atividades presen-
ciais nas escolas de educação
básica do Estado de São Paulo.

Na sentença, a juíza  proíbe a
convocação de qualquer profissio-
nal para comparecer às unidades
escolares de educação básica do
Estado de São Paulo (públicas e
privadas), estaduais ou municipais,
nas fases laranja e vermelha do
Plano São Paulo. "É uma grande
vitória em defesa da vida", diz a
presidenta da Apeoesp, a deputa-
da estadual Professora Bebel (PT).

Segundo Bebel, a sentença
gera efeito para todos os profissio-
nais da educação, uma vez que obri-
ga o Estado a respeitar o que dis-
punha o decreto 65.061 de 2020,
que estabelecia que as atividades pre-
senciais nas escolas seriam optativas.
"A decisão também considera nulo o §
7º, do artigo 11 da Resolução 95 de
2020 da SEDUC (Secretaria Esta-
dual de Educação), que obriga a
atividades presenciais nas escolas,
e assim os efeitos da sentença va-
lem para todos, no que toca à não
necessidade de comparecimento
nas atividades presenciais nas es-
colas", ressalta a parlamentar.
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O que diz
a sentença
judicial
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Bebel apoia movimento de
trabalhadores de aplicativos

A deputada estadual Profes-
sora Bebel (PT) protocolou nessa
semana moção de apoio ao movi-
mento desencadeado por trabalha-
dores de aplicativos, na Assembleia
Legislativa de São Paulo, em que
pedem melhores condições de tra-
balho e reajuste nas tarifas pelos
serviços prestados. No documen-
to, também dirigido às empresas
de aplicativos, a parlamentar res-
salta seu apoio aos trabalhado-
res e faz apelo para que as rei-
vindicações sejam atendidas.

Na moção, Bebel destaca que
o "o movimento dos motoristas de

aplicativos, organizado pela Asso-
ciação dos Motoristas de Aplicati-
vos de Piracicaba (AMP) e Associa-
ção dos Motoristas Particulares do
Interior de São Paulo (AMPIESP),
que reivindica aumento da tarifa
mínima das viagens e maior repas-
se para os condutores é mais do que
justa, até porque os preços dos com-
bustíveis não param de subir e têm
impacto direto nos custos desta
importante categoria de trabalha-
dores", diz, lembrando que no últi-
mo dia cinco, inclusive, cerca de
trabalhadores promoveram ma-
nifestação pelas ruas de Piraci-

caba, cobrando "mais seguran-
ça", "ubers unidos" e "melhores
taxas", inclusive deixando claro
que o valor atual da tarifa mí-
nima paga aos condutores, que
é de R$ 3,75, é insuficiente até para
arcar com o custo do combustível.

Bebel diz também que no mo-
mento crítico que o país atravessa,
agravado pelo agravamento da
pandemia do novo coronavírus,
"considero fundamental que a As-
sembleia Legislativa preste seu
apoio e solidariedade a esses tra-
balhadores, razão pela qual
apresento a seguinte moção".

Manifestação de trabalhadores de aplicativos, com cerca de 300, e terminou no bolsão
de estacionamento da Rua do Porto, em Piracicaba
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Prefeitura de Águas contrata empresa
suspeita de ser "fantasma" para decoração

A Prefeitura de Águas de São
Pedro contratou a empresa RV Pro-
duções, de propriedade de Dióge-
nes Donisete Moreira, para fazer a
decoração de carnaval na cidade,
que não funciona na Travessa
Dona Santina, 242, na Vila Rezen-
de, em Piracicaba, endereço que
consta no Cadastro Nacional de
Pessoa Física apresentado pelo mu-
nicípio. No endereço, funciona uma
clínica médica e odontológica, de-
nunciou o vereador  Nelinho No-
ronha (PT) na sessão da Câmara
Municipal de Águas de São Pedro,
realizada na última segunda-feira,
dia 8 de março, alegando que há
fortes suspeitas de que a empresa
contratada é "fantasma".

Pelos serviços realizados, a
Prefeitura de Águas pagou à RV
Produções R$ 16.900,00. Ao todo,
a Prefeitura investiu no carnaval,
que estava proibido em todo país,
pouco mais de R$ 62 mil, fracio-
nando as diversas contratações, o
que a desobrigou de fazer uma lici-
tação. "Com certeza, fizeram isso
para fugir das obrigações estabele-
cidas pela legislação", diz Nelinho.

O vereador Nelinho disse que
começou a desconfiar da contrata-
ção ao ser informado que a empre-
sa havia sido constituída no últi-
mo dia 21 de janeiro deste ano. "Em
função disso, comecei a investigar,
até porque, na primeira sessão des-
te ano, como forma de garantir que
finalmente Águas de São Pedro
desse maior transparência aos pro-
cessos licitatórios, de aquisição
de bens e serviços para o muni-
cípio, cobrei que o prefeito da
cidade, João Vitor (Cidadania),
passasse a encaminhar à Câma-
ra de Vereadores a data e os
horários já programados para
a realização de pregões eletrô-
nicos e demais processos licita-
tórios, o que não ocorreu", conta.

Nas investigações constatou
que no prédio localizado na Tra-
vessa Dona Santina, 242, na Vila
Rezende, em Piracicaba, funciona
uma clínica médica e odontológi-
ca, que não tem nenhuma relação
com o proprietário da empresa.
"Isso terá que ser denunciado para
investigação do Ministério Públi-
co", diz Nelinho.

Nelinho também acusa con-
tradição do prefeito, uma vez que
na  última quinta-feira, 11 de mar-
ço, a Câmara Municipal votou pro-
jeto do Executivo autorizando a
realização de um  Refis municipal.
"Acho muito importante o Refis,

para que a  população possa acer-
tar seus débitos junto ao municí-
pio,  mas o prefeito acaba fazendo
lambança com o dinheiro público,
gastando indevidamente mais de
R$ 62 mil com carnaval, que es-
tava cancelado em todo país,
além da empresa contratada
estar sob suspeição", ressalta.

OUTRO LADO — O prefeito
João Vitor, de Águas de São Pe-
dro, informou que, devido às adap-
tações ao no Decreto do governa-
dor João Doria, não conseguiu
tempo para responder ao detalhes
sobre a licitação do Carnaval, e que
fará na próxima semana.
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Deputado recebe pedido
de verba para Estância

Águas de São Pedro segue
protocolando pedidos aos par-
lamentares da região para que
mais recursos cheguem para a
estância. Nesta semana, o as-
sessor Fabiano Ruiz Martinez
esteve na cidade para uma reu-
nião com o prefeito João Victor
Barboza e a vereadora Tatiana
Heidorn, ambos do Cidadania.
Os políticos entregaram um ofí-

cio com solicitação de verba ao
deputado estadual Marcos Da-
masio (PL), representado por
Martinez.

O pedido de verba, no valor de
R$ 100 mil, deve ser direcionado
para a área da saúde pública. "Ti-
vemos uma conversa muito produ-
tiva e expomos as necessidades da
nossa estância. A saúde, como sem-
pre, tem uma atenção especial e es-

peramos que em breve este dinhei-
ro chegue para a prefeitura aplicar
em melhorias para a população",
disse o prefeito.

Martinez colocou o gabinete à
disposição dos cidadãos águape-
drenses. "O deputado estadual
Marcos Damásio estará à dis-
posição do mandato do prefei-
to, da vereadora e da cidade de
Águas de São Pedro."

Assessor Fabiano Ruiz Martinez com o prefeito João Victor Barboza e a vereadora Tatiana Heidorn
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Com 54 anos de história, nasce um novo HFC
Nova marca do HFC traz modernidade sem perder a tradição; hospital sentiu a necessidade de atualizar a marca; incansável busca pela inovação

Novos traços e formas foram
criados para representar e tradu-
zir o conceito e a tradição do Hos-
pital dos Fornecedores de Cana de
Piracicaba, que agora passa a ser
chamado de HFC Saúde.

A nova marca do HFC Saúde
faz parte de um amplo projeto de
revitalização da identidade visual.
“Tradicionalmente conhecido em
Piracicaba e região, o HFC passa

por uma nova fase. Com 54 anos
de existência, o hospital se tornou
referência pela qualidade dos ser-
viços prestados e pela estrutura
hospitalar que possui. Para chegar
até aqui, a diretoria sempre esteve
aberta às mudanças necessárias
para o desenvolvimento”, disse o
presidente José Coral.

Em meio a tantas transforma-
ções, o HFC sentiu a necessidade

de atualizar a marca, para acom-
panhar a evolução que já vem acon-
tecendo, seja na estrutura com equi-
pamentos cada vez mais modernos
ou no investimento intelectual da
equipe. “É incansável a nossa bus-
ca pela inovação, excelência e qua-
lidade nos atendimentos. A nova
marca está relacionada com o pro-
pósito de cuidar e encantar as pes-
soas. Traz uma identidade mais

moderna, que representa de forma
ainda mais integrada os nossos
valores”, explicou a superintenden-
te, Lucimeire Ravelli Peixoto.

Segundo os diretores consultivos,
Arnaldo Bortoletto e Moacir Soave, o
HFC Saúde inicia um novo momento.
Apesar da evolução da marca, de ser
um hospital ainda mais moderno, o
compromisso com a qualidade e a se-
gurança continua o mesmo.

A IDENTIDADE – Na cons-
trução da identidade visual do HFC
Saúde o objetivo foi desenvolver
uma marca que pudesse, de forma
simples e direta representar os va-
lores do hospital. Era preciso uma
marca facilmente aplicável e reco-
nhecida pela tradição do HFC.  A

nova marca carrega em seu corpo
estrutural o arco, elemento que já
era utilizado pelo HFC. Tendo a
flor como ideia base para o desen-
volvimento, o novo elemento apre-
senta uma forma mais simplifica-
da, leve e orgânica, criando ramifi-
cações e interações entre os princi-
pais serviços oferecidos pelo HFC
Saúde. O símbolo, além de repre-
sentar uma flor, apresenta também
de maneira abstrata uma cruz
(cruz vermelha), elemento univer-
sal usado para representar hospi-
tal e a área da saúde.

A PALETA DE CORES – A
nova cor revela o segmento, o espírito e
a personalidade da marca, comunican-
do seus valores e visão. A cor azul cria

um senso de segurança e promove a
confiança de uma marca que já existe
a 54 anos. O azul pode ser associado a
paz, tranquilidade, serenidade, harmo-
nia, segurança e limpeza. Transmite
uma imagem de autoconfiança, inte-
gridade, fé, destemor, idealismo práti-
co e grande atividade em seu meio.  Os
seis principais serviços do HFC Saúde
passam a ser chamados de: HFC Ima-
gem, HFCLAB, HFCMED, HFCONCO,
HFCNEFRO e HFCMATERNO. Todos
terão o mesmo símbolo, porém cada
uma com sua cor própria. Isso vai
ajudar a organizar e distinguir os
setores, deixando a comunicação
visual independente, mas ainda
assim interligada à marca central.
Somos o HFC Saúde!


