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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)
Divulgação

O Corpo de Bombeiros completou 141 anos no dia 10 de março 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, coragem 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 sargento 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 importante e fundamental para a comunidade. Parabenizo os bombeiros,
especialmente os que atuam em
São Pedro, pelo trabalho realizado’, disse o prefeito Thiago Silva.

ORIENTAÇÕES – Entre as
orientações destacadas pelo Corpo
de Bombeiros para evitar incêndios em residências e acidentes domésticos estão o acionamento da
corporação pelo telefone 193; estabelecimento de área externa para
fumantes, descarte de cigarro em
cinzeiro e certificação de que o mesmo foi apagado, não sobrecarregar
extensões elétricas com uso de benjamins ou Ts, não deixar celulares
para carregar sobre camas ou sofás, já que o aparelho pode ter uma
pane e causar um princípio de incêndio, cuidados com o uso de velas, que devem ficar a pelo menos 30 cm de objetos, além dos
relacionados a acidentes domésticos, como por exemplo,a recomendação para evitar tapetes
soltos pela casa, principalmente ao
lado de escadas e corredores.

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. Os três casos positivos 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 Endemias, o veterinário Matheus
Murbach explica que o bloqueio
e controle de criadouros é realizado com orientação dos moradores e ações na região ao redor dos casos positivos. A8
Divulgação

Divulgação

Aldo Guimarães

ALEX DE MADUREIRA — Na tarde de quarta (10), o deputado
Alex de Madureira teve uma audiência com o Secretário Estadual de Logi´stica e Transportes, João Octaviano Machado Neto, sobre o programa “Novas Vicinais”, do Governo
d o E s t a d o d e S ã o P a u l o , v o l t a d o p a r a a r e c u p e r a ção
das estradas vicinais paulistas. A reunião acontec e u d e m a n e i r a v i r t u a l e o d e p u t a d o e s t a d u a l que é
líder do Partido Social Democrático (PSD) na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp), participou de seu gabinete, tendo sido acompanhado por autoridades e lideranças de várias região do Estado de São Paulo.

PROFESSORA BEBEL — Em comunicado aos professores, a
Apeoesp (Sindicato dos Professores do Ensino Oficial do Estado 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 escolas 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 Diretorias Regionais de Ensino e cobrando o cumprimento da ação,
que estabelece o fechamento das unidades escolares. A11

Para regular o trânsito, semáforos instalados
A rua José Pedro Azzini ganhou dois semáforos que já estão em funcionamento, no cruzamento das ruas Veríssimo
Prado e Valentim Amaral. Há
ainda outros quatro pontos que

terão a sinalização semafórica:
Valentim Amaral com Malaquias Guerra; Malaquias Guerra
com Veríssimo Prado; Malaquias Guerra com Joaquim Teixeira de Barros e Veríssimo Prado

com Floriano Peixoto. A instalação faz parte do Programa
Respeito à Vida, do Governo do
Estado, criado para atuar na
viabilização 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 sinalização horizontal e vertical e
travessia elevada. A5

Maria da Paz comemora 110 anos
Moradora da Casa dos Velhinhos de São Pedro desde novembro 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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Alguma chance no futuro?
José Renato Nalini
Antigamente, havia certa previsibilidade quando se falava no
futuro. A promessa de um diploma 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 crescente progresso. Chegou-se até a vaticinar a chegada de uma "era do
ócio". Ninguém saberia o que fazer
com tanto tempo livre, dispensados os humanos de trabalho, porque a humanidade teria atingido o
seu mais alto nível civilizatório.
Lamentavelmente, não é o que
ocorre. Os Estados Unidos costumam ser o espelho do mundo menos desenvolvido. Sempre foi padrão 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 chegou à pobreza. Esta foi empurrada 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 trinta 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 universal. Sem inglês não se consegue falar com o restante do mundo.
Nossas escolas estão preparadas para oferecer ao mercado: 1.
Gamification designer; 2. Digital
architect; 3. Avatar manager; 4.
Virtual reality experience designer;
5. 3D printer design specialist; 7

Não há
inteligência
artificial que
supra a falta um
coração
misericordioso
computer personality designer; 8.
Personalitu rogrammer; 9. Neighborhood watch officer; 10. Remote
drone pilot; 11. Drone dispatcher;
12. Energy storage; 13. Body part
engineer; 14. Nano medic; 15. Neuro-implant technician; 16. Organ
farmer; 17.tele-sergeon; 18. Healthcare navigator; 19. Memory augmentation/nostalgist; 20. Child
designer; 21. Remote health care
specialist; 22. Amnesis surgeons;
23. End of life therapist; 24. Rewilder; 27. Localizer; 28. Ecosystem
auditor; 29. Vertical farmer; 30.
Waste data handler; 32. Climate
controller; 32. Extinction revivelists; 33. Biomimicricy designer?
É óbvio que não é só disso que
a humanidade vai necessitar. Ela
precisa - e a pandemia mostrou de enfermeiros, cuidadores, médicos, nutricionistas, fisioterapeutas,
médicos. Médicos bons, com prática e senso humanitário. A humanidade vai continuar a padecer, vai
continuar a sofrer e quem conhece
o ser humano, de maneira a minimizar suas dores e sofrimento, é só
um outro ser humano. Não há inteligência artificial que supra a falta um coração misericordioso.
José Renato Nalini, reitor
da Uniregistral, docente
da Pós-graduação da Uninove, presidente da Academia Paulista de Letras
(APL); foi presidente do
Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo

O adorável Brasil com (e de) Pelé

F

oi-me, ao mesmo tempo, balsâmico e entristecedor assistir ao documentário “Pelé”, da
Netflix. Balsâmico por
realimentar-me de
uma época e de um país irradiantes de alegrias e de esperanças. E tristeza diante do horror que estremece o mundo e
que abate o Brasil. Como foi
possível? – perguntei-me, pergunto-me. Como foi possível um
mundo e um Brasil com aquela
energia alvissareira, quase frenesi? E como foi possível tudo
ter-se desmanchado?
Por falta de explicação lógica,
apoio-me na visão analógica, maravilhosamente 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, criara-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 seres espirituais, os anjos, que
habitam os espaços. Mas – lembrei-me – diabinhos são, também, 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 estragar 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 criativa legião de anjos, então borboleteando no ar. Os anjos foram pretensiosos demais –
aliás, sempre houve anjos pretensiosos – e resolveram inventar 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 semelhança com o que já houvesse criado. Pelé seria Pelé. E
os anjos o inventaram.
Podem duvidar dessa minha visão. Mas é a única explicação em que posso apoiar-me
para uma narrativa até mesmo
pobrezinha do que foram aquele tempo e aquele mundo de maravilhas. E do quê e de quem foi

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. Contudo, como ela não é tão rápida
como o "WhatsApp", a pandemia
do corona-vírus chegou para nós
brasileiros, na sua fase mais perigosa, sem que os responsáveis pela
sua contenção, ainda, não tomassem as necessárias providências.
Agora, não há guarda-chuvas suficientes para amenizar sua fúria.
Teremos que suportar as consequências e para isso, forçados a nos
humilhar diante do mundo e torcer para que nele haja pessoas que
tenham misericórdia e recursos financeiros para nos ajudar.
Enalteço, sem laicismo, as
duas grandes pessoas que nessas
duas últimas semanas em que a
pandemia do corona-vírus explode 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 limitações, vai ao Iraque tornando-se o
1º líder da Igreja Católica, tentando aparar arestas de um país ferido pelo sectarismo, pela ocupação
estrangeira e marcado pela perseguição de minorias, incluído os cristãos católicos que lá residem, é recebido pelo seu primeiro-ministro,
Mustafa Al-Kadhimi em Bagdá,
sob forte segurança e no seu 1º pronunciamento declarar às autoridades no palácio presidencial: "Venho
como peregrino da paz, em nome
de Cristo. Quando rezamos ao longo destes anos pela paz no Iraque.
E Deus escuta sempre. Cabe a nós

Pelé. Sim, esse Pelé que,
em seus 80 anos, temos visto em cadeira
de rodas. Ora, se o
próprio Deus judaicocristão-islâmico descansou no sétimo dia,
por que negar-se, a
Pelé, o repouso aos
seus 80 anos? Mas não é sobre

Pelé foi essa
criação única,
singularíssima
da mais criativa
legião de anjos,
então borboleteando
no ar
isso que eu quero escrever.
Com uma bola, Pelé revolucionou o Mundo, encantando-o. Pelé foi recebido por presidentes, ditadores, reis, rainhas que se juntaram às multidões de todos os quadrantes
para render-lhe homenagem.
Para ver Pelé, duas guerras foram interrompidas. Durante a
ditadura brasileira, Pelé foi
alegria, consolo, conforto, esperança – mesmo que ele nunca se tivesse pronunciado, ainda que politicamente usado
por ditadores. Aliás, Pelé quase nunca pareceu falar racionalmente. Ele falava com o coração. E causava confusão.
Por exemplo: todo o universo
político protestou quando ele
disse que “brasileiro não sabe
votar”. E daí? Será que aprendemos 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. Universalmente. Pelé foi o mais competente embaixador brasileiro a revelar, ao mundo, a vocação brasileira para a beleza, para a harmonia, para a confraternização. Assim era aquele adorável Brasil
com Pelé. De Pelé.
Agora, porém, vibra em
mim o grito rouco de Castro Alves e tento torná-lo meu: “Brasil, 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, escritor, jornalista, decano da
imprensa piracicabana
(celiato@terra.com.br);
Blog: cecílio.blog.br

ouvi-Lo. Calem-se as armas!"; e a
freira Ann Rose Nu Twang em Mianmar ou Birmânia, o país de maioria budista, cujo nome oficial segundo enciclopédias operantes via
Internet é República da União de
Myanmar, onde ocorrem manifestações em um reduto cristão contra o golpe militar de 1º de fevereiro e,
freiras e padres se juntam a manifestantes 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 encontrava entre os manifestantes,
aproximou-se das forças de segurança, ajoelhou-se diante de dois
de policiais, juntando às mãos em
sinal de respeito, o que foi acompanhado pelos dois policiais à sua
frente, enquanto outros permaneceram indiferentes, implorou:
"Não atirem nos jovens! Atirem em
mim, me matem..." mas, não muito longe dali outro grupo de policiais começou a disparar contra os
manifestantes ferindo pessoas. Isso
muito me emocionou e me retrocedeu no tempo para quando vim trabalhar 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 testemunhei e vivi fatos dificílimos nunca experimentados na minha vida,
que muito me ensinaram a mais
amar a minha terra natal, Piracicaba e minha querida São Pedro
que me reconheceu com o título de
cidadão são-pedrense pelo meu trabalho 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 saúde e a situação desesperadora dos

"V
enho como
"Venho
peregrino da
paz, em nome
de Cristo
profissionais que nela atuam, que
colocam a mão na massa como costumo dizer e, sentem suas forças
se esgotarem e sem profissionais
suficientes para substituí-los, morrem nesse trabalho para salvarem
outras vidas. Sei perfeitamente o
que é isso. Quem ama o que faz somente desiste quando a vida se esvai. Não me esqueço, jamais, que
na minha infância, nascido e morando em bairro onde também
moravam famílias de comerciantes realizados, funcionários públicos dos poderes legislativos, executivo e judiciário, sempre ouvia de
seus filhos e meus colegas, que queriam ser doutores quando crescessem e isso me contagiava. Quando
do início de minha juventude já completado o ensino primário iniciei no
trabalho como aprendiz, ingressado
no ginásio não e tendo condições para
estudar em escola particular, consegui bolsa de estudo gratuita para escola de comércio, que me conseguiu
o secretário da mesma, o qual, ainda, me ofereceu trabalho no seu escritório de contabilidade, como
aprendiz, onde tive oportunidade de
conhecer o Hospital e Maternidade 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 suficiente para custear tal estudo e
capacidade para ser aprovado nos
vestibulares de universidades públicas 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 ingressei na carreira pública por habilitação em concurso público para
Agente Fiscal de Rendas do Governo do Estado de São Paulo, onde
me aposentei após cumprimento do
tempo necessário para a minha
aposentadoria e voltar a me dedicar 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 pandemia mundial nunca dantes vista e que suplanta as demais até
então também vivenciadas, mas,
jamais com esse grau de contaminação tão veloz, volto a pedir aos
meus leitores para não desobedecerem as recomendações dos infectologistas quanto ao uso de máscaras, álcool-gel, contenham-se em
suas casas, não participe de aglomerações, evite contatos desnecessários... Estamos todos no mesmo
barco e a procura de um porto-seguro para vencer essa batalha pandêmica e, alcançarmos luz suficiente 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 remédio 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

Quando o despreparo se torna vulnerável
João Ribeiro Junior

"In Extremis"

Cecílio Elias Netto

A tempestade chegou e...

Durante anos, os "personagens públicos" despreparados tornaram-se vulneráveis. Aconteceu
assim com a turma do PT. Durante anos e anos nos fizeram acreditar 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 democracia, principalmente, os que
acharam que o governo dos militares fora um golpe e não um
contra- golpe contra a esquerda 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 despreparo foi apenas um ingrediente
deste cozinhado indigesto a que
esta turma petista nos submeteu (e
ainda nos submete) constantemente. Existem outros., como o governo do Rio de Janeiro, herdeiros do
Cabral (não o descobridor do Brasil, mas descobridor do caminho
para ficar milionário em pouco tempo) mais perversos, mais intragáveis, mais letais. Refiro-me ao deboche às ideias fascistas de perpetuação no poder, ao "nunca sabem
de nada" e, são "inocentes", aqueles que juram "foi um golpe político
do atual presidente" finalmente, a

certeza da impunidade que grassa
no meio político brasileiro, corroborada e exacerbada por aqueles
que cospem no rosto do povo, seguidores da cartilha da corrupção
Este é o desserviço do PT à democracia. Do PT elite; do PT transmudado; do PT poder. " O que importa são eles, o povo que se dane.".
O Brasil cresceu. Poderia ter
crescido muito mais. Afinal, ficamos aquém de outros países, inclusive vizinhos. A economia mundial em 2007 cresceu muito. O crescimento aliado a uma super arrecadação fiscal e tributária, não justifica um carnaval esbanjador dos
que deveriam cuidar do tesouro e
promover reformas urgentes, necessárias. Sobrar dinheiro em caixa
não é sinônimo de relaxamento
moral ou oportunidade para gastança O que vimos foi uma orgia da esquerda cínica à custa dos cofres
públicos, malgrado os bons salários dos que dela tomaram parte.
E tudo isso a sombra de uma
pseuda eficiência dos que dizem
"nunca como antes", e se diz e m r e s p o n s á v e i s por tão
grandes e nobres resultados sociais 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 familiares de políticos aproveitam da oportunidade), graças ao despreparo de
parlamentares da Câmara e do Se-

E tudo isso à
sombra de uma
pseuda eficiência
dos que dizem
"nunca como
antes" (...)
nado e elementos do Judiciário, que
nos deixa atônitos e muitas vezes
desacreditados. Isto sem nos esquecer, que a intenção da maior parte
dos parlamentares, principalmente petista suspeitos de corrupção,
que fazem tudo para deixarem as
instituições de joelhos, ao quererem
criminalizar a Operação Lava Jato.
Os governos do PT caracterizam-se por uma coleção de escândalos como "nunca antes na
história deste país". De sua governança petista, o que mais
ressalta aos olhos é a corrupção
escandalosa, ilimitada, desavergonhada, ampla, geral e irrestrita. Luiz Inácio Lula da Silva
já se definiu quando afirmou
que não existe político do ponto
de vista do comportamento moral e ético" Lula, como a maioria
dos componentes de seu partido, é
de um abissal despreparo intelectual e de um trato pessoal vulgar e mal-educado, além de
uma absoluta falta de escrúpulos. Possui, porém, uma esperteza inata e uma natural facilidade de conexão com a parcela

mais humilde e despreparada da
população, incapaz de perceber
para onde o populismo, a demagogia e a desonestidade de
propósitos conduziram o Brasil.
Conta ainda com o apoio de
cidadãos que se beneficiam de altos conchavos de certos banqueiros, que nunca tiveram lucros tão
exorbitantes e de políticos e intelectuais, viúvos do falecido comunismo, 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 assalto definitivamente o poder e novamente enricar-se da maneira
mais desbragada possível, não
se pejando de convidar para ele
uma mídia mentirosa, sem escrúpulos, imbuída dos mesmos
propósitos de expulsar o atual
presidente, que ainda acredita no
Brasil. Gostaria de saber o que
aconteceria ao país com os " ilustrados petistas" e seus colaboradores; para onde levariam o Brasil
com essa impiedosa pandemia?
João Ribeiro Junior, advogado (USP), docente
em Direito Constitucional, e de História, doutor
em Educação e mestre
em Filosofia (Unicamp)

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 marca de mais de 2 mil mortes por dia,
após um ano do decreto da pandemia.
O Brasil, agora, é uma ameaça ao mundo. Nosso país tornou-se terra fértil
para o surgimento de novas variantes
da doença, que têm mostrado mais
capacidade de transmissão, maior poder de infecção para o contágio e acometimento dos mais jovens.
Não acredito que o Brasil esteja vivendo a terceira onda da doença, porque não tivemos desde o
início da pandemia a estabilização
dos casos e mortes. Em 2020, ficamos por 14 semanas consecutivas
com mais de mil mortes diárias, até
tivemos redução, mas nunca um
momento de estabilização e, agora, voltamos a ter crescimento significativo.
Outro aspecto desse momento é que,
pela primeira vez, todos os estados brasileiros estão com seus sistemas de
saúde colapsados ao mesmo tempo, com mais de 70% dos leitos de
UTI ocupados.
Algumas regiões estão apresentando 100% da capacidade de internação, fazendo com que milha-

res de pessoas precisem de leitos de
UTI e não encontram. Pacientes estão internados em enfermarias, sem
o cuidado adequado da terapia intensiva, bloqueando a possibilidade
de remanejar pacientes entre regiões para garantir o atendimento.
Existe relação direta entre as
decisões políticas e execuções do governo Bolsonaro no aumento dos
casos e óbitos e na criação do ambiente para novas variantes, porque a mensagem pública do governo federal é de estímulo às aglomerações: não utilização de máscaras
e questionamento das medidas de
isolamento físico.
O governo brasileiro tem passado 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 infeliz é de uma parte da elite econômica brasileira que desrespeita regras e fomenta privilégios quando
está no Brasil, mas que cumpre as
exigências sanitárias quando está
em países mais ricos. Outra asneira foi a declaração de um dos filhos do presidente, que aconselhou
que o uso de máscara seja em um lu-

O governo
Bolsonaro se
negou a
incorporar
vacinas para o
Brasil doadas
pelas empresas
Pfizer e Johnson
gar onde ela não deve ser utilizada.
Avalio que chegamos nesse
ponto por três atitudes de Bolsonaro: abertura irresponsável das cidades, estímulo às aglomerações e fechamentodeleitoscriadosparaoatendimento de pacientes com Covid-19.
Ao longo de 2020, 13 mil leitos
foram abertos e 9 mil fechados no início deste ano pelo corte no envio de
recursos pelo governo federal aos estados 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 comparada com a tradição do nosso Programa 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 Bolsonaro, para atrasar ainda mais o plano
de vacinação, se negou a incorporar vacinas para o Brasil doadas
pelas empresas Pfizer e Johnson,
que juntas ofereceram cerca de 100
milhões de doses, recusou a parceria com a vacina russa Sputnik,
não tomou nenhuma atitude
com relação a parceria na produção da vacina cubana Soberana e
impede que os governos municipais e estaduais possam comprar
vacinas para acelerar a vacinação.
Diante desse cenário aterrorizador e da pressão da sociedade e do
Congresso Nacional, o governo aprovou medidas que aceleram a incorporação de vacinas e autorizam estados e municípios a comprarem doses. Além disso, também foi aprovado que o setor privado possa comprar vacinas, mas tem que doar 100%
delas para o SUS. A defesa da vida
venceu o genocídio de Bolsonaro.
_____
Alexandre Padilha, médico, professor universitário
e deputado federal (PT-SP)
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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 importante um atendimento de qualidade na recepção da saúde pública,
especialmente no setor de regulação, que é responsável por disponibilizar consultas com especialistas
de diversas áreas.
Considerando que o paciente
se apresenta muitas vezes em situações de dificuldades sociais, psicológicas e emocionais, além dos
problemas que o levaram até lá.
E quando o mesmo é recepcionado de forma empática e serena isso provoca um sentimento
de bem estar, segurança e sobretudo esperança para aquele
que se encontra fragilizado.
Compreendendo que as emoções positivas são determinantes
para o êxito do tratamento, é fundamental que a saúde pública tenha seu potencial humano extremamente bem preparado
para lidar com os desafios que
a área implica e cumprir a sua
missão de organizar uma sociedade mais saudável.
Com isto buscou-se uma profissional da respectiva área para
exemplificar o quão importante é
um atendimento, que além de apresentar competência técnica, seja
humanizado, portanto segue
abaixo a entrevista com Silvana
Zampieri, formada em Pedagogia 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 atende as áreas que a cidade não oferece ou especialidades que existem na
cidade, mas que não atendem a

C ASA

DOS

Divulgação

necessidade do paciente, como exames mais específicos e alguns tipos
de cirurgias, ou ainda os casos de
urgência que a cidade não tem condições de atender. Sempre priorizando o que é melhor para o
paciente e muitas vezes recorrendo ao AME - Ambulatório
Médico de Especialidades para
fazer este atendimento.
Eliana - Quais as principais dificuldades encontradas na área atualmente?
Silvana - Recursos. Faltam
cursos de capacitação, maior conhecimento da área de regulação e
dos caminhos que existem.
Eliana - Qual a sua motivação
para manter toda qualidade observada na sua atuação?
Silvana - Busco atender a todos que me procuram da forma
como gostaria de ser atendida e ter
empatia, pois quem me procura já
vem com problemas físicos, psicológicos e sociais. Portanto, é necessário ouvir primeiro para poder
ajudar. Procurar ser amorosa, carinhosa e respeitosa. Quero que tenham o melhor de mim.
Eliana - Na sua opinião,
os problemas encontrados no
atendimento se devem a falhas no potencial humano ou
são de ordem estrutural?
Silvana - Os dois. Mas o fator
humano pesa muito, é preciso deixar 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 determinadas informações diante de
demais pessoas.
Eliana - Qual sugestão
você daria para tornar a saúde pública mais humanizada?
Silvana - Respeito, para si e

Silvana Zampieri, pedagoga, trabalha na UBS São Dimas

Eliana Prata, colaboradora de A Tribuna de São Pedro

para os outros, e capacitação.

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

Eliana - Conforme sua experiencia quais perfis respondem melhor aos encaminhamentos ou tratamentos
ministrados?
Silvana - Pessoas positivas.
Eliana - No atual momento que o país atravessa, o que
te causa insegurança?
Silvana - Tudo está interligado, esta situação atípica do covid19, a pandemia, a fome, o desequilíbrio 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, durante 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 diversos, aparelhos de última geração,
cirurgias de pequeno e médio porte e uma UTI - Unidade de Terapia
Intensiva muito bem equipada, as

V ELHINHOS

Maria da Paz comemora 110 anos
Moradora da Casa dos Velhinhos de São Pedro desde novembro 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.
"Apesar de todo esse caos
que estamos vivendo neste
momento de pandemia, fizemos questão de comemorar o
aniversário da dona Maria.
Ela anda, come sozinha, responde todas nossas perguntas, e ainda ama dar milho
para as galinhas que temos
na Casa", contou a assistente social da entidade, Olímpia de Fátima Cardoso,
Vacina contra o coronavírus, Maria da Paz, carinhosamente chamada de vozinha pelos moradores e funcionários da
instituição, festejou os 110 anos
com todos os cuidados e proteção. Fátima contou com a colaboração de diversas pessoas
para comemoração. "Ganhamos
tudo para fazer o aniversário
dela: os salgados, a decoração,
o bolo, os docinhos, balas, pirulitos, pãezinhos, brigadeiro, beijinho, sorvete, enfim, foi lindo".
Por causa da pandemia, há
um ano as visitas foram suspensas na Casa dos Velhinhos,
então a comunicação entre
moradores e familiares é feit a s o m e n t e p o r t e l e f one e
whatsApp. "Num momento tão
difícil, essa festa foi muita boa
e alegrou a vida deles".
Atualmente com 43 moradores - 25 mulheres e 18 homens
-, a Casa dos Velhinhos de São
Pedro fica na rua Joaquim Teixeira de Toledo, 1026, Centro.
Para saber mais sobre a entidade e realizar doações, o telefone
é (19) 3481-1313. Site: http://
casadosvelhinhos.org.br/

Divulgação

Eliana - Quais características você considera fundamentais para obter êxito em
sua função?
Silvana - Respeito, autocontrole e amor ao que se faz.
Eliana - O que você espera da atual liderança da Área

de Saúde de São Pedro?
Silvana - Que ele dê continuidade 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 continuar. Não podemos deixar o medo
vencer. Temos que ser esperançosos e positivos, não focar no
pior, sempre buscar o melhor."

P IZZA S OLIDÁRIA

Igreja Batista quer construir casa
para família carente de São Pedro
Divulgação

Para realizar o sonho de uma
família carente de São Pedro de
ter a casa própria, a Primeira
Igreja Batista (PIB) em São Pedro promove no dia 20 de março a Pizza Beneficente. Com sete
sabores disponíveis, R$ 28 cada,
as pizzas semi-prontas devem
ser encomendadas pelos telefones (14) 99723-8951, com Jussara,
ou (11) 96195-2727, com Luciene.
"Toda renda vai ser revertida para uma família, mãe e filha, para ajudar na construção
de sua casa, pois a vida toda
pagou aluguel com muito sacrifício e agora ganhou um terreno", explicou um dos organizadores do evento. Com pagamento em dinheiro, cartão de crédito ou Pix, a expectativa da igreja
é vender cerca de 100 pizzas.
De acordo com a equipe de voluntários, com toda segurança e
recomendações de higiene da Saú-

Moradora da Casa dos Velhinhos de São Pedro, Maria da Paz completou 110 anos no dia 10 de março

de neste momento de pandemia, a
retirada das encomendas será no
dia 20, das 17h às 19h, na rua Maestro Benedito Quintino, 765, na
sede da PIB.
SABORES - Para quem quiser
ajudar, os sabores de pizzas disponíveis para encomenda são:
Portuguesa (molho, presunto,
mussarela, ervilha, milho, palmito, azeitona e orégano), Calabresa
(molho, mussarela, calabresa, azeitona e orégano), Frango Catupiry
(molho, mussarela, catupiry, frango, azeitona e orégano), Mussarela Catupiry (molho, catupiry, mussarela, azeitona e orégano), Lombo Catupiry (molho, catupiry, lombo, mussarela, azeitona e orégano), Presunto e Mussarela Catupiry (molho, presunto, catupiry,
mussarela, azeitona e orégano), e
Baianinha (molho, presunto, calabresa, mussarela, pimenta calabresa, azeitona e orégano).
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A RTESP

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 deputado Alex de Madureira teve
uma audiência com o Secretário Estadual de Logítica e Transportes,
João Octaviano Machado Neto,
sobre o programa "Novas Vicinais", do Governo do Estado de São
Paulo, voltado para a recuperação
das estradas vicinais paulistas.
A reunião aconteceu de maneira virtual e o deputado estadual que é líder do Partido Social Democrático (PSD) na Assembleia
Legislativa do Estado de São Paulo
(Alesp), participou de seu gabinete,
tendo sido acompanhado por autoridades e lideranças de várias região do Estado de São Paulo.
Lançado pelo Departamento de Estradas de Rodagem

(DER), órgão da Secretaria Estadual de Logística e Transportes, a apresentação do projeto
geral do programa aconteceu
no mês passado (dia 2 d e f e vereiro) e prevê recuperar
todas as estradas vicinais
do Estado. A previsão do
Departamento de Estradas
de Rodagem é que o edital
de licitação, do primeiro
lote, seja publicado ainda neste 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 prioridade será para vicinais que ligam
polos geradores de serviços e ro-

dovias estaduais, além de estradas
que dão acesso a municípios.
"As estradas vicinais têm importância significativa no interior
e litoral de São Paulo. Elas são usadas para o escoamento da produção agrícola, deslocamento da população aos centros urbanos e acesso para consumo e fomento ao turismo", 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 desenvolvimento econômico do Estado, estas vias fazem parte da
nova matriz logística rodoviária
integrada em todo o Estado.
Aldo Guimarães

Deputado Alex de Madureira é líder do PSD na Alesp

Esta publicação custou R$ 389,40 aos cofres públicos

Esta publicação custou R$ 920,40 aos cofres públicos
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RESPEITO

À

VIDA

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 ganhou dois semáforos que já estão
em funcionamento, no cruzamento das ruas Veríssimo Prado e Valentim Amaral. Há ainda outros
quatro pontos que terão a sinalização semafórica: Valentim Amaral
com Malaquias Guerra; Malaquias Guerra com Veríssimo Prado;
Malaquias Guerra com Joaquim
Teixeira de Barros e Veríssimo Prado com Floriano Peixoto.
A instalação faz parte do Programa Respeito à Vida, do Governo do Estado, criado para atuar
na viabilização de ações com foco
na redução de acidentes e fatalidades de trânsito. Ao todo, são 26
pontos que terão melhorias.Alémdos
6 semáforos e de semáforos para pedestres, 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 trânsito. 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 contrapartida do município de R$ 79,4 mil.
MAIS SINALIZAÇÃO - Há

Divulgação/Prefeitura

Semáforo temporizador, mais controle

ainda outros 20 pontos que vão
receber sinalização. A instalação da
travessia elevada - as lombofaixas
- está programada para o cruzamento da avenida Angelo
Franzin com rua Cezário Azzini; José Delício com Veríssimo
Prado e rua Padre Aurélio Votta
com rua Antenor Oliveira.
Os pontos que vão receber sinalização vertical e horizontal são,
além dos que vão receber semáforos 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 Primaveras com rua Antonio Franzin; rua
Ademir Antonio Bontorim com rua
Fioravante Pessoti; rua Natal Cabana 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

com rua José Matarazzo; avenida
Batista Golinelli com avenida dos
Bandeirantes; rua José Daniel com
rua Menotti Bettoni, rua José Oliveira com avenida Guglielmo Tonon; 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, avenida dos Imigrantes e rua Maestro Benedito Quintino com
rua Floriano Peixoto.

Semáforo pedestre é a novidade

C ICLISMO

Grupo encerra desafio de subir a serra por um mês
Divulgação

No último dia 28, um grupo
que ama pedalar encerrou o Desafio Serra de São Pedro, que consistia em subir a serra de bicicleta durante todo mês de fevereiro. Idealizado por Valdirene
Bort, o desafio reuniu cerca de 10
pessoas, de diversas idades.
De acordo com Gediane Tenório, que participou das atividades, o principal objetivo foi
"pedalar para a manutenção da
saúde física e mental, curtir as
belezas que a cidade de São Pedro proporciona e fomentar o
turismo da nossa estância".
Ela conta que a amiga Valdirene lançou no grupo de 50 pessoas o desafio de pedalar durante
todo mês de fevereiro, ou seja, subir a serra por 28 dias consecutivos 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.

Grupo de ciclistas participou do desafio de subir a serra pedalando por 28 dias consecutivos, no mês de fevereiro
Sem importar com o horário (manhã ou tarde) e duração do percurso, a regra era
cumprir o desafio diariamente, que foi monitorado por

meio do aplicativo Strava.
"Ganhamos alguns patrocinadores para incentivar e
motivar a participação", disse, 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 sinto com maior resistência
muscular, perda de peso, melhor qualidade de vida e com

certeza o pedal nos rende
bons amigos", contou Gediane. O grupo comemorou a final
do desafio com um café da manhã no Rancho da Tirolesa.
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FALECIMENTOS
SRA. CLELIA
ANDRADE BOZELLI
Faleceu no dia 06/03 na cidade de Piracicaba, aos 72 anos
de idade e era casada com o
Sr. Benedito Adelino Bozelli.
Era filha dos finados Sr. Antonio Andrade e da Sra. Elisa
Prati Andrade. Deixa os filhos: Benedito Claudinei Bozelli, Cleber Roberto Bozelli
e Edcleia Aparecida Bozelli.
Deixa netos e demais parentes 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 Municipal de Santa Maria da Serra
seguindo para o Cemitério da mesma localidade onde foi inumada em jazigo da família. (GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)
SR. DIRCEU VALERIANO
Faleceu no dia 11/03 na cidade 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 transladado para a cidade de Santa
Maria da Serra e o seu sepultamento deu se dia 12/03 ás
11:30 hs saindo a urna mortuária do Velório Municipal seguindo
para o Cemitério da mesma localidade onde foi inumado em
jazigo da família .(GRUPO
BOM JESUS FUNERAIS )
SRA.HIDECO TSUJIMOTO
Faleceu na cidade de São Pedro 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 amigos. O seu sepultamento deu se
dia 13/03 ás 13 :00 hs saindo a
urna mortuária do Velório Memorial Bom Jesus seguindo para o
Cemitério Municipal de São Pedro onde foi inumada em jazigo da família (GRUPO BOM
JESUS FUNERAIS )

FALECIMENTOS
SRA. BENEDICTA
ESPEGO DE MORAES
Faleceu dia 09 de Março na cidade de São Pedro, aos 80
anos. Filha dos finados: Sr.
Jose Espego e da Sra. Marcolina Penteado Espego. Era viúva do Sr. Virginio de Moraes.
Deixa o filho: Sr. Gumercindo
de Moraes. Deixa irmãos, sobrinhos demais familiares e amigos.
O velório e sepultamento ocorreram em São Pedro, tendo saído
o féretro do Velório Municipal
dia 10 às 16h00 para o Cemitério Municipal da Saudade
São Pedro. (ABIL GRUPO UNIDAS FUNERAIS).
SRA. CECILIA GOMES
DE OLIVEIRA
Faleceu dia 10 de Março na cidade de Santa Barbara do Oeste, aos 70 anos. Filha dos finados: Sr. Tercio Gomes de
Oliveira e da Sra. Adelaide Lopes Ribeiro. Era viúva do Sr.

Americo Pires de Oliveira. Deixa os filhos: Americo Pires de
Oliveira Junior e a Sra. Vania Pires Oliveira Mateus casada com
o Sr. Eder Mateus. O sepultamento 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 cidade de Piracicaba, aos 45
anos. Filho do Sr. Jeorge da Silva e da Sra. Maria Madalena da
Silva. Era casado com a Sra.
Katia Eunice de Almeida da Silva. Deixa a filha Cristina de Almeida Silva. Deixa neta demais familiares e amigos. O velório e sepultamento ocorreram em Charqueada, tendo saído o féretro
dia 11 às 16h00 do Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Charqueada. (ABIL
GRUPO UNIDAS 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 CONDOMÍNIO FECHADO Próximo a
Águas de São Pedro 450m² de
terreno e 70m² de construção.
R$ 275.000,00 - aceita financiamento. 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 vista ou Pequena Entrada e o restante em 48 Pagamentos. Informações pelo Tel.: 19-3482-2613 ou
WhatsApp 19 99991-3605.
------------------------------------------VENDO
Chácara próxima a Águas de
São Pedro. 1.000 m² - Com escritura - Facilita o pagamento R$
60.000,00 - ACEITA CARRO e
Parcelamento. Informações
pelo Tel.: 19-3482-2613 ou WhatsApp 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 WhatsApp 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 Osvaldo preço a combinar.
------------------------------------------VENDO OU TROCO
Palio 2001, 1.0, gasolina, 4
pneus novos, 2 portas, cor vermelha, tudo em ordem, só a pintura está queimada, valor R$
6.500 Tel.: (19) 9.9986-3580.
Falar com Osvaldo.
------------------------------------------VENDO
Corsa, 98, 4 portas, 1.6 gasolina, R$ 5.500,00 tratar: (19)
9.8393-2801.

INSTRUMENTOS MUSICAIS
e acessórios novos e usados, conserto, compra, vende e troca. Ficha
Som Usados. F. (19) 3483-2136.
------------------------------------------APARELHAGENS DE
som, profissionais e residenciais, usados, compra, vende, troca 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 residencial, conserta, compra, vende, troca ou loca. Ficha Som Usados.
F. (19) 3483-2136.
------------------------------------------VENDO TVs
usadas. F. (19) 3483-2136.
------------------------------------------VENDO ÓRGÃO
Minami MDX15, série ouro, com banqueta, 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, completa na caixa, lacrada, filtro lona
chão e capa (19) 9.9736-2029.

OFEREÇO
Para trabalhar: Serviço gerais, Camareira, Passadeira, Balconista
em Geral, Limpeza de Casa completa 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 apresentaram os documentos exigidos pelo art. 1525 do Código Civil Brasileiro.
ENDRICK RUBIO URDANETA, estado civil solteiro, profissão autônomo, nascido em Maracaibo
- Venezuela, no dia dezoito de dezembro de mil
novecentos e oitenta e sete (18/12/1987), residente e domiciliado na Rua Sebastião Cesar Giocondo, 45, Jardim São Dimas, São Pedro, SP, filho
de ENDER ENRIQUE RUBIO CABARCAS e de
SORAIMA DEL CARMEN URDANETA VERA.
JAQUELINE NUNES DOS SANTOS GONÇALVES BARBOSA, estado civil solteira, profissão 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 Giocondo, 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), residente e domiciliado na Rua Sol Nascente, 99, Novo Horizonte, São Pedro, SP, filho de MARIO SIMÕES e
de MARIA FRANCISCA MORAIS SIMÕES. ANGELA MARIA ASSINE, estado civil solteira, profissão 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 domiciliada na Rua Luiz Antonio Barboza Neto, 146,
Residencial São Pedro, São Pedro, SP, filha
de JOSÉ FERNANDES ASSINE e de PHILOMENA 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

Os três casos positivos de dengue registrados este ano em São
Pedro servem de alerta para que os
cuidados para evitar a doença sejam mantidos e reforçados.
Responsável pelo Controle de Endemias, o veterinário Matheus Murbach explica que o bloqueio e controle
de criadouros é realizado com orientação dos moradores e ações na região
ao redor dos casos positivos.
O combate ao mosquito Aedes
aegypti, que provoca, além da dengue, zika vírus, chikungunya e febre 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 Desenvolvimento Social pede a colaboração dos munícipes para que abram as
portas de casa para os profissionais do setor de endemias.
"Peço que a população receba bem os agentes e funcionários, responsáveis por desenvolver um trabalho que também
protege a saúde de todos", afirma Matheus Murbach
PERIGO - Para evitar qualquer problema, a atenção nas ações

rotineiras de combate ao mosquito
deve ser redobrada. Sacolas plásticas, baldes, garrafas ou qualquer vasilha deixada em local descoberto podem acumular água, assim como
calhas e lajes, que devem ser constantemente 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 transformar em criadouro.
O Controle de Vetores orienta
que caso encontre larvas em água
parada em algum recipiente, o

munícipe deve descartar este material na terra e nunca jogar em
ralos, na pia, ou lugar que tenha
água. Outra recomendação é usar
cloro em locais que possam acumular 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 sintomas mais comuns da dengue.
Em caso de suspeita, o paciente
deve procurar sua Unidade de
Saúde de referência.

SP
-19
1
SP-19
-191

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 Irineu Penteado -, entre os quilômetros 99 e 15, com equipes mobilizadas entre 6h e 18h.
O trecho que passa por intervenções está devidamente sinalizado 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 condições adequadas de tráfego nesse
trecho é um serviço previsto na conservação de rodovias e que atende
as exigências do contrato de concessão 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 também acontece a implantação de
infraestrutura de fibra ótica,
que possibilitará trafegar dados,
imagens e vídeo em alta velocidade e estabelecer a conexão
entre todas as ferramentas tecnológicas que a Eixo SP, conforme o contrato de concessão.
O corredor rodoviário formado pela concessão será monitorado 24h por dia por 1.025 câmeras
que permitirão a identificação de
intercorrências na rodovia para o
acionamento do recurso operacional. Ainda no pacote tecnológico
da Eixo SP estão previstos pontos de conexão wi fi para o contato entre o usuário e o CCO Centro de Controle Operacional.

SANT
A MARIA
ANTA

DA

SERRA

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, município de Santa Maria da Serra. As
frentes de trabalho de obras estão
mobilizadas entre 6h e 18h e, em
determinados trechos está prevista a operação Pare e Siga, modalidade em que o tráfego flui por uma
faixa, em sentidos alternados, em
cronograma alinhado com a Agência Reguladora de Transportes do
Estado de São Paulo (Artesp).
"A Eixo SP mantém por toda

sua malha administrada um serviço de recuperação asfáltica em
ritmo acelerado. Tudo isso para
entregar ao motorista caminhos
cada vez mais aprimorados", afirma José Geraldo de Andrade, superintendente de Obras da Eixo SP.
A Concessionária recomenda que os
usuários ao transitarem por estes trechos reduzam a velocidade e não
parem na pista para observar a atividade das equipes da concessionária - conduta que oferece risco de colisão traseira. Os serviços serão reagendados em caso de chuva.
Divulgação

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

Divulgação

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

Esta publicação custou R$ 450,00 aos cofres públicos
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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 fazendo outra coisa. “Quando era
pequeno, ia assistir a peças no Teatro Manoel Lyra e ficava encantado com os cenários, figurinos e histórias... Como a cidade não tinha
curso de teatro para a sua idade,
aos 11 anos foi estudar artes cênicas 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 Mantonielli, Mônica Teixeira, Alex Tietri,
Bruno Stuani, Renato Simões,
Átila Camurça, Fabi Bang, Lígia
Aydar, entre outros” disse a mãe
do jovem e promissor talento artístico de Santa Bárbara.
Damasi atuou em mais de 15
espetáculos e dirigiu mais de quatro peças infantis. Atualmente é
membro da Câmara Setorial de
Teatro do Município e ministra
aulas regulares nas cidades de Santa Barbara d’ Oeste, Nova Odessa e
Campinas. Fundou o primeiro
curso de teatro infantil em Santa Bárbara junto com o Grandplié Studio de dança e teatro, o qual
visa oferecer oportunidade e encaminhar jovens talentos do teatro
paulista ao mundo profissional.
A série Imagine retrata os
diversos conflitos da vida, desde a infância até a vida adulta.
Abrange temáticas muito importantes e atuais como preconceito, bulling, traição e imaginação, 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 transmitida 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 formalmente notificado da sentença judicial que suspende as atividades presenciais nas escolas estaduais, municipais e privadas do Estado de São
Paulo.Alongodequarta(10),assubsedes
daApeoesp em todo o Estado, como é o
caso de Piracicaba, estarão protocolando a sentença nas Diretorias Regionais
de Ensino e cobrando o cumprimento da ação, que estabelece o fechamento das unidades escolares com
base na decisão proferida, em defesa da vida. As Prefeituras de Piracicaba e das cidades da região
também estão sendo notificadas
pela Apeoesp e pelo Sindicato dos
Trabalhadores Municipais, que integram a Comissão de Educação de
Piracicaba, contra o retorno das
aulas presenciais, em função da
pandemia do coronavírus, coordenada pela deputada estadual
Professora Bebel (PT), presidenta da Apeoesp, e por José Osmir
Bertazzoni, diretor do Sindicato dos Municipais local.

A deputada Professora Bebel e o sindicalista José Osmir Bertazzoni, coordenadores das notificações

P ROIBIÇÃO

M OÇÃO

O que diz
a sentença
judicial
A sentença que está em vigor
foi dada pela juíza Simone Gomes
Rodrigues Casoretti, da nona vara
da Fazenda Pública da capital paulista, na última terça (9), favorável
à Ação Civil Pública movida pela
Apeoesp (Sindicato dos Professores do Ensino Oficial do Estado
de São Paulo), com outras entidades da educação, suspendendo as aulas e atividades presenciais nas escolas de educação
básica do Estado de São Paulo.
Na sentença, a juíza proíbe a
convocação de qualquer profissional 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 deputada estadual Professora Bebel (PT).
Segundo Bebel, a sentença
gera efeito para todos os profissionais da educação, uma vez que obriga o Estado a respeitar o que dispunha o decreto 65.061 de 2020,
que estabelecia que as atividades presenciais nas escolas seriam optativas.
"A decisão também considera nulo o §
7º, do artigo 11 da Resolução 95 de
2020 da SEDUC (Secretaria Estadual de Educação), que obriga a
atividades presenciais nas escolas,
e assim os efeitos da sentença valem para todos, no que toca à não
necessidade de comparecimento
nas atividades presenciais nas escolas", ressalta a parlamentar.

Bebel apoia movimento de
trabalhadores de aplicativos
A deputada estadual Professora Bebel (PT) protocolou nessa
semana moção de apoio ao movimento desencadeado por trabalhadores de aplicativos, na Assembleia
Legislativa de São Paulo, em que
pedem melhores condições de trabalho e reajuste nas tarifas pelos
serviços prestados. No documento, também dirigido às empresas
de aplicativos, a parlamentar ressalta seu apoio aos trabalhadores e faz apelo para que as reivindicações sejam atendidas.
Na moção, Bebel destaca que
o "o movimento dos motoristas de

aplicativos, organizado pela Associação dos Motoristas de Aplicativos de Piracicaba (AMP) e Associação dos Motoristas Particulares do
Interior de São Paulo (AMPIESP),
que reivindica aumento da tarifa
mínima das viagens e maior repasse para os condutores é mais do que
justa, até porque os preços dos combustíveis não param de subir e têm
impacto direto nos custos desta
importante categoria de trabalhadores", diz, lembrando que no último dia cinco, inclusive, cerca de
trabalhadores promoveram manifestação pelas ruas de Piraci-

caba, cobrando "mais segurança", "ubers unidos" e "melhores
taxas", inclusive deixando claro
que o valor atual da tarifa mínima paga aos condutores, que
é de R$ 3,75, é insuficiente até para
arcar com o custo do combustível.
Bebel diz também que no momento crítico que o país atravessa,
agravado pelo agravamento da
pandemia do novo coronavírus,
"considero fundamental que a Assembleia Legislativa preste seu
apoio e solidariedade a esses trabalhadores, razão pela qual
apresento a seguinte moção".
Divulgação

Manifestação de trabalhadores de aplicativos, com cerca de 300, e terminou no bolsão
de estacionamento da Rua do Porto, em Piracicaba

A FOME

Instituto do Consumidor
cobra sanção de PL de
alimentação escolar
saudável da deputada Bebel
O Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (IDEC) vem cobrando do governador de São Paulo, João Doria, a sanção do projeto
de lei (PL) 891/2019 que institui o
Programa Estadual de Alimentação Escolar nas escolas de Educação Básica da rede pública estadual. O projeto, de autoria da deputada estadual Professora Bebel (PT),
une a melhoria da alimentação escolar, 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 comece a se preparar para melhorar a qualidade da alimentação
das crianças, diminuindo os ultraprocessados 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 estadual de ensino enfrenta retrocessos
no que se refere à alimentação escolar. E, nos últimos tempos, houve a
diminuição da oferta de produtos in
natura e o aumento da oferta de gêneros ultraprocessados, incompatíveis com as diretrizes do Programa e
as recomendações do Guia Alimentar Para a População Brasileira. É necessário que isso mude". Ela ajudou
na construção do projeto de lei aprovado 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 implementarem a lei, a sanção do projeto é importante como referência
de política pública focada na alimentação saudável nas unidades de ensino estadual. A proposta 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 Alimentação Adequada, o PL reconhece 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 necessidade de capacitação de professores para estruturação de projetos
pedagógicos de educação alimentar e nutricional conforme previsto na BNCC (Base Nacional Comum
Curricular); capacitação dos profissionais envolvidos com alimentação na escola para a compreensão de seu papel social e para a produção e oferta de alimentos mais
saudáveis; desenvolvimento de
estratégias de informação às famílias e promover o compartilhamento de experiências de alimentação adequada e saudável entre
unidades de ensino, trocando informações e vivências.
De acordo com o Idec, ainda,
a proposta apresenta uma alternativa para o controle social da qualidade da alimentação escolar,
que seria feito a partir de CEAEs
(Conselhos de Alimentação Escolar) nas diretorias de ensino e
nos polos que forneceriam informações 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 pública realizada pela autora do projeto, a deputada estadual Professora Bebel, para ajudar no
aperfeiçoamento da proposta. O
Instituto publicou a Coleção Escolas Saudáveis, que tem um
Guia sobre Alimentação Escolar
feito para gestores.
Em maio de 2020, foi publicada uma Resolução 6, pelo FNDE
(Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação), que também dispunha sobre a aquisição
de alimentos ultraprocessados
e processados. Assim, a previsão de redução do uso de ultraprocessados do PL 891/2019 já
foi contemplada pela resolução.
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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 traduzir o conceito e a tradição do Hospital 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 serviços 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 transformações, o HFC sentiu a necessidade

de atualizar a marca, para acompanhar a evolução que já vem acontecendo, seja na estrutura com equipamentos cada vez mais modernos
ou no investimento intelectual da
equipe. “É incansável a nossa busca pela inovação, excelência e qualidade nos atendimentos. A nova
marca está relacionada com o propósito de cuidar e encantar as pessoas. Traz uma identidade mais
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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 Produções, de propriedade de Diógenes Donisete Moreira, para fazer a
decoração de carnaval na cidade,
que não funciona na Travessa
Dona Santina, 242, na Vila Rezende, em Piracicaba, endereço que
consta no Cadastro Nacional de
Pessoa Física apresentado pelo município. No endereço, funciona uma
clínica médica e odontológica, denunciou o vereador Nelinho Noronha (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, fracionando as diversas contratações, o
que a desobrigou de fazer uma licitação. "Com certeza, fizeram isso
para fugir das obrigações estabelecidas pela legislação", diz Nelinho.
O vereador Nelinho disse que
começou a desconfiar da contratação ao ser informado que a empresa havia sido constituída no último dia 21 de janeiro deste ano. "Em
função disso, comecei a investigar,
até porque, na primeira sessão deste ano, como forma de garantir que
finalmente Águas de São Pedro
desse maior transparência aos processos licitatórios, de aquisição
de bens e serviços para o município, cobrei que o prefeito da
cidade, João Vitor (Cidadania),
passasse a encaminhar à Câmara de Vereadores a data e os
horários já programados para
a realização de pregões eletrônicos e demais processos licitatórios, o que não ocorreu", conta.

moderna, que representa de forma
ainda mais integrada os nossos
valores”, explicou a superintendente, 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 segurança continua o mesmo.
A IDENTIDADE – Na construção da identidade visual do HFC
Saúde o objetivo foi desenvolver
uma marca que pudesse, de forma
simples e direta representar os valores do hospital. Era preciso uma
marca facilmente aplicável e reconhecida 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 desenvolvimento, o novo elemento apresenta uma forma mais simplificada, leve e orgânica, criando ramificações e interações entre os principais serviços oferecidos pelo HFC
Saúde. O símbolo, além de representar uma flor, apresenta também
de maneira abstrata uma cruz
(cruz vermelha), elemento universal usado para representar hospital e a área da saúde.
A PALETA DE CORES – A
nova cor revela o segmento, o espírito e
a personalidade da marca, comunicando 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, harmonia, segurança e limpeza. Transmite
uma imagem de autoconfiança, integridade, fé, destemor, idealismo prático e grande atividade em seu meio. Os
seis principais serviços do HFC Saúde
passam a ser chamados de: HFC Imagem,HFCLAB,HFCMED,HFCONCO,
HFCNEFROeHFCMATERNO.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!

S AÚDE

Deputado recebe pedido
de verba para Estância

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

Nas investigações constatou
que no prédio localizado na Travessa Dona Santina, 242, na Vila
Rezende, em Piracicaba, funciona
uma clínica médica e odontológica, que não tem nenhuma relação
com o proprietário da empresa.
"Isso terá que ser denunciado para
investigação do Ministério Público", diz Nelinho.
Nelinho também acusa contradição do prefeito, uma vez que
na última quinta-feira, 11 de março, a Câmara Municipal votou projeto do Executivo autorizando a
realização de um Refis municipal.
"Acho muito importante o Refis,

para que a população possa acertar seus débitos junto ao município, mas o prefeito acaba fazendo
lambança com o dinheiro público,
gastando indevidamente mais de
R$ 62 mil com carnaval, que estava cancelado em todo país,
além da empresa contratada
estar sob suspeição", ressalta.
OUTRO LADO — O prefeito
João Vitor, de Águas de São Pedro, informou que, devido às adaptações ao no Decreto do governador João Doria, não conseguiu
tempo para responder ao detalhes
sobre a licitação do Carnaval, e que
fará na próxima semana.

cio com solicitação de verba ao
deputado estadual Marcos Damasio (PL), representado por
Martinez.
O pedido de verba, no valor de
R$ 100 mil, deve ser direcionado
para a área da saúde pública. "Tivemos uma conversa muito produtiva e expomos as necessidades da
nossa estância. A saúde, como sempre, tem uma atenção especial e es-

peramos que em breve este dinheiro chegue para a prefeitura aplicar
em melhorias para a população",
disse o prefeito.
Martinez colocou o gabinete à
disposição dos cidadãos águapedrenses. "O deputado estadual
Marcos Damásio estará à disposição do mandato do prefeito, 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

