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CADEIRAS
Na política estadual, há uma

hipótese que não fica longe de uma
realidade: os ex-governadores Ge-
raldo Alckmin e Márcio França
podem juntar-se no PSB e, daí, só
trocam as cadeiras — França sai
para governador e Alckmin para
vice-governador. E teriam, pela
frente, o ex-prefeito Fernando
Haddad (PT) como candidato a
governador, cujas atuais pesqui-
sas indicam primeiro lugar para
o Palácio dos Bandeirantes.

RETRATAÇÃO — I
Ação assinada pelo advogado

José Augusto Amstalden, diretor
do Departamento Jurídico da Ilu-
mina, pede ao Tribunal de Justiça
do Estado de São Paulo para que
determine ao prefeito Luciano Al-
meida que proceda à retratação
pública junto ao Plenário da Câ-
mara Municipal de Piracicaba, em
sessão aberta a todo o público.

RETRATAÇÃO — II
O pedido é para que o chefe

do Executivo piracicabano “se re-
trate das alegações caluniosas e
falsas de que a Fundação Ilumi-
na não teria prestado contas re-
ferentes às verbas de repasse me-
diante Emendas Parlamentares
no ano de 2020, como falsamen-
te afirmou aos senhores vereado-
res, confirmando publicamente que
as prestações de contas ocorreram
no seu devido tempo e local”.

RETRATAÇÃO — III
O documento também pede a

retratação pública do prefeito in-
formando que “quando da infor-
mação prestada aos senhores ve-
readores, de que a Associação Ilu-
mina não havia apresentado or-
çamento para transformação de
sua estrutura em leitos de UTI
para o combate municipal da Co-
vid-19, omitiu propositadamen-
te que a entidade não havia apre-
sentado o orçamento em razão
de estar aguardando visita téc-
nica da Vigilância Sanitária, por
ele mesmo não autorizada”.

RETRATAÇÃO — IV
Em outro trecho, o documen-

to pede ao Tribunal de Justiça para
que determine que o prefeito se
retrate também perante os verea-
dores e munícipes de sua intenção

de ter tentado obstruir a coloca-
ção da Carreta para atendimen-
to da população da região Norte
de Piracicaba, englobada pelo
bairro de Santa Teresinha, “pe-
los mesmos interesses escusos”.
A Associação Ilumina lembra que
o prefeito mandou a carreta fi-
car na garagem da instituição.

RETRATAÇÃO — V
Mas, como a Fundação preza

pelo interesse público, foi até o bair-
ro e realizou mais de 1.800 exames
gratuitos, tendo diagnosticado 54
casos suspeitos de câncer (mama,
pele, boca e colo de útero) em mu-
lheres que estavam com câncer de
mama e só tomaram conhecimen-
to da doença, em função do exame
realizado pela Fundação. Enquan-
to no SUS um diagnóstico chega a
demorar até 200 dias, na Ilumi-
na, sai em 72 horas, o que evita o
agravamento da doença, infor-
mou a médica, cirurgiã, Adriana
Brasil, presidente do Conselho de
Administração da entidade.

ESCUDEIRA
Uma professora da Rede

Municipal de Ensino escreveu ao
Capiau elogiando texto em que
fala da “fiel escudeira” na Secre-
taria Municipal de Educação. Só
que deveria, este Capiau, ser mais
detalhista, dizendo que se refere
ao Departamento de Educação
Infantil: “era apenas esse desejo
de toda uma classe de profissio-
nais em que muitos foram perse-
guidos por anos pela mesma. Re-
gistrado, professora Luciana.

TREVISAN
O vereador Laércio Trevisan

Jr. (PL) recebeu alta hospitalar na
manhã de sexta (9) e se encontra
em sua residência, onde continu-
ará os tratamentos para seu res-
tabelecimento e recuperação, afas-
tado da edilidade por 30 dias. Tre-
visan ficou internado no Hospital
Santa Isabel - Santa Casa de Pira-
cicaba, desde o dia 22 de março
para o tratamento da Covid-19.
Agradecemos, todos, a Deus.

RECLAMAÇÃO
Vereadores reclamam de fal-

ta de atenção do prefeito, desta-
cando-se Paulo Campos (Pode-
mos). Edis da base lamentam que
o prefeito Luciano Almeida tenha
esse estilo de governar. É que o
Capiau observou que o chefe do
Executivo despacha tudo para
o seu secretariado o que deve
ser resolvido, cada um em sua
área. Isso é bom de um lado, o
administrativo, mas não tão
bom do lado político. Faz parte.

Acipi, Simespi e Unimed Piracicaba
apoiam ação solidária “Comida já”

O que começou com um “pre-
sente de aniversário” se tornou
ação social para ajudar uma ci-
dade inteira. A campanha “Comi-
da já”, de iniciativa de um grupo
de amigas da sociedade piracica-
bana, que visa arrecadar cestas
básicas e valores para auxiliar
famílias em situação de vulnera-
bilidade social, por meio do Ban-
co de Alimentos, também ganhou
o apoio da Acipi (Associação Co-
mercial e Industrial de Piracica-
ba), do Simespi (Sindicato das
Indústrias Metalúrgicas, Mecâni-
cas, de Material Elétrico, Eletrô-
nico, Siderúrgicas e Fundições de
Piracicaba, Saltinho e Rio das
Pedras) e da Unimed Piracicaba.
A ação segue até 23 de abril. A7

Iniciativa, idealizada
por um grupo
de mulheres
da sociedade

piracicabana, já
arrecadou 3.000

cestas básicas que
serão doadas ao

Banco de Alimentos

Euclides Libardi (Simespi), Carlos Joussef (Unimed Piracicaba) e Luiz Carlos Furtuoso (Acipi)

Euclidia Fioravanti, Mara Ferraz, Adriana Viotti, Luciano Almeida, Andrea Almeida e Selma Ferrato
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A partir desta segunda (12),
entra em vigor o decreto, de nº
18.671, assinado pelo prefeito Lu-
ciano Almeida (DEM) e publicado
no Diário Oficial de Piracicaba. O
documento prorroga as medidas
de restrição para o combate à pan-
demia do coronavírus até o dia 18/
04, em conformidade com as re-
gras estabelecidas na Fase Verme-
lha do Plano São Paulo. Sendo as-
sim, somente poderão funcionar
com atendimento presencial no
município, nesse período, os ser-
viços considerados essenciais, tais
como: Saúde (hospitais, clínicas,
farmácias, clínicas odontológicas,
óticas e estabelecimentos de saúde
animal); Alimentação (supermer-
cados, hipermercados, açougues e
padarias, lojas de suplemento e
feiras livres, vedado o consumo
local); Abastecimento (cadeia de
abastecimento e logística, produ-
ção agropecuária e agroindústria,
transportadoras, armazéns, pos-
tos de combustíveis e lojas de ma-
teriais de construção); Segurança
(serviços de segurança pública e
privada); Comunicação social
(meios de comunicação social exe-
cutada por empresas jornalísticas
e de radiodifusão sonora e de sons
e imagens); Serviços gerais (hotéis,
lavanderias, serviços de limpeza,
manutenção e zeladoria, serviços
bancários - incluindo lotéricas -,
serviços de call center, assistência
técnica de produtos eletroeletrô-
nicos e bancas de jornais); Logís-
tica (estabelecimentos e empresas
de locação de veículos, oficinas de
veículos automotores, transporte
público coletivo, táxis, aplicativos
de transporte, serviços de entre-
ga e estacionamentos); Educação
(escolas, desde que observados os
protocolos específicos para o se-
tor estabelecidos pelo Plano São
Paulo, limitada a presença máxi-
ma de estudantes que deverá ser
de até 35% das matrículas).

VEDADA - Fica vedada a
realização de cultos, missas e de-
mais atividades religiosas de ca-
ráter coletivo, assim como even-
tos esportivos amadores de qual-
quer espécie e estabelecimentos
destinados à prática de ativida-
de física, sejam academias ou
clubes recreativos ou sociais.

CONSCIENTIZAÇÃO
A Estação da Paulista foi, em Piracicaba, um dos locais que
ganhou iluminação azul, para servir de alerta ao povo sobre
a conscientização do autismo, durante o mês de abril. A5

Decreto prorroga
medidas restritivas
para o combate à
pandemia até 18/04

Divulgação/CCS

DE VOLTA
AO GABINETE
Com todos os cuidados ne-
cessários e preocupado em
trabalhar para salvar vidas, o
médico Dr. Alcides, prefeito de
Laranjal Paulista, voltou ao
trabalho normalmente. Ele fi-
cou internado por 10 dias por
causa da Covid-19 e, agora,
segue com os projetos em
benefício do município. A9
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Sábado, 10, a segunda-feira, 12 de abril de 2021

Antigamente era
também frequente a
Poliginia, ou seja, um
homem a possuir vári-
as esposas. O que ain-
da ocorre em grande
parte do globo e que em
outras sociedades se
disfarça com a manu-
tenção de amantes.

As consequências
do prevalecimento desse projeto
familiar é a formação de alian-
ças políticas alicerçadas em pa-
rentesco, o nepotismo, a preser-
vação de uma cultura agrícola e
provinciana, dificuldade na for-
mação de uma cidadania cons-
ciente de seus deveres e direitos.

Já na Europa Ocidental de-
senvolveu-se uma tipologia di-
versa, em que o parentesco não
exercia tanta influência. Por
força da cristianização, por vol-
ta do ano quinhentos, estimu-
lou-se a formação de famílias
nucleares, resumidas aos pais e
seus filhos. Fragilizaram-se os
laços com os demais familiares.

Também era  vedada  a
união entre primos até o sexto
grau, assim como de parentes
por afinidade, aqueles que não
são de sangue, conforme a
complexa linhagem ainda hoje
prevista no Código Civil. Proi-
biu-se inclusive casamento de
padrinhos e madrinhas com
seus afilhados, relação consi-
derada incestuosa. Em lugar
da endogamia, prestigiou-se a
exogamia,  ou o casamento
com pessoas não aparentadas.

Aboliu-se levirato e sorora-
to e passou a vigorar o brocar-
do “quem casa quer casa”, sem
a ampliação dos grupos famili-
ares. O padrão monogâmico, em
tese, abomina o concubinato. O
resultado é o fim dos clãs, a for-
mação de agregações espontâne-
as entre diversos grupos, inten-
sificação da vida citadina e apre-
ço pela participação política.

O que dizer hoje dessa
origem familiar?

A chamada “família-tipo”
do século XX – pai a trabalhar
para obter o sustento, mãe com
tarefas domésticas, um casal
de filhos – praticamente é mi-
noritária. Chegou a ser 70% até
os anos cinquenta e no ano
2000 não ultrapassava 14%.

A partir daí, inúmeras con-
formações inesperadas surgiram.
A chamada “produção indepen-
dente”, com a filiação sem víncu-
los com o casamento. Muitas fa-
mílias mononucleares, com a mãe
como chefe e responsável pelos fi-
lhos. Avós criando netos em vir-
tude de filhos pré-mortos ou sem
condições de zelar pelo produto
de relações às vezes ocasionais.

Fertilização in vitro, fecun-
dação artificial, parelhas homoa-
fetivas, famílias poliafetivas e tan-
tas configurações, que ao se cui-
dar da “família”, abre-se espaço
para a multiplicidade de concre-
tizações de um convívio propicia-
do por afeto. Na verdade, mais
importante do que o sangue é o
amor. Aquele sentimento que
“move o sol e as demais estrelas”,
é a argamassa que permite a con-
tinuidade da experiência huma-
na sobre este sofrido planeta.

Toda sociedade que a vida
real mostra tornar-se possível,
desde que haja afeição, merece a
proteção estatal. A aparente de-
sordem social, a ruptura dos pa-
radigmas, o inimaginável, cede es-
paço ao respeito que o ser humano
merece, em quaisquer condições.

O Brasil é um instigante labo-
ratório antropológico, para o de-
senvolvimento de experiências as
mais interessantes e às vezes as
mais esdrúxulas. Mas onde está o
ser humano, aí está uma criatura
que tem ínsita dignidade. É mister
que ninguém se esqueça disso.

———
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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“Eu sou o Bom Pastor” (Jo 10,11)
Armando A.

dos Santos

Como vimos no
artigo anterior
 (“Nas cata-

cumbas romanas, o
início da arte cristã
ocidental”) publica-
do neste jornal na
edição de 2/4/2021,
uma das imagens mais recor-
rentes nas catacumbas roma-
nas, e que mais marcaram a arte
cristã ocidental, em seus primór-
dios, é a do Bom Pastor, identifi-
cado com Jesus Cristo, que a Si
mesmo designou como tal: “Eu
sou o bom pastor” (Jo 10,11).

A figura do pastor e das ove-
lhas também é recorrente nas
Sagradas Escrituras. No texto
latino da Vulgata, o substantivo
ovis (ovelha) aparece não menos
de 191 vezes, enquanto pastor
aparece 95 vezes e o verbo pasco
(apascentar) 103 vezes. O subs-
tantivo pecus (geralmente usa-
do em sentido coletivo, signifi-
cando o conjunto do rebanho,
embora também possa ser usa-
do individualmente, para de-
signar cada um dos animais
arrebanhados) é usado 98 ve-
zes. Ovile (aprisco, redil, abri-
go próprio para ovelhas) se
encontra 5 vezes e pastum (no
sentido de pastagem para ali-
mentação do rebanho) outras 5.

É bem compreensível que o
seja, pois a Bíblia é a palavra de
Deus, destinada a todos os ho-
mens de todas as culturas, mas
não podemos esquecer que foi es-
crita, sob inspiração do Espírito
Santo, por hebreus, com as refe-
rências culturais que eles possuí-
am; e sendo o povo hebreu essen-
cialmente pastoril - como o eram,
aliás, quase todos os povos da An-
tiguidade - era normal que a ima-
gem do pastor e das ovelhas esti-
vesse presente na sua cultura
como referencial permanente.
Também da Grécia, da Assíria e
do Egito nos chegaram não pou-
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cas representações ico-
nográficas ou literárias
alusivas às atividades de
pastoreio, tanto entendi-
das como uma ativida-
de humana econômica,
no moderno sentido do
termo, como, simbólica
e metaforicamente, sig-
nificando cuidado, zelo,
desvelo, proteção, gover-

no. Na Babilônia e na Assíria anti-
gas, os reis eram considerados - e
a si mesmos consideravam - como
pastores, aos quais os deuses ha-
viam atribuído a missão de pas-
torear e cuidar de seus povos.

Na Bíblia, a palavra “pastor”
não é usada em sentido unívoco,
mas tem vários significados. Em
sentido próprio, pastor é aquele
que cuida das ovelhas, conduzin-
do o rebanho aos locais em que
encontra alimento e água, prote-
gendo-o dos perigos e reconduzin-
do-o ao abrigo no final do dia:
metaforicamente, a Bíblia também
chama de pastores os governan-
tes dos povos, e os que cuidam das
almas, instruindo-as e conduzin-
do-as para Deus; e também utiliza
a mesma designação, contrario
sensu, para designar as pessoas
que exercem poder para o mal ou
que têm influência sobre outras
pessoas desviando-as do caminho
do bem. No Antigo Testamento,
Deus é o Pastor por excelência (Sl
22; 79,2) e em numerosas passa-
gens dos Livros Proféticos há re-
ferências a um pastor futuro que
salvaria o Povo de Israel de seus
inimigos e o reunificaria; são tex-
tos prefigurativos do esperado
Messias. Jesus Cristo a Si mesmo
designou como o Bom Pastor e
censurou os maus pastores que
agiam como mercenários (Jo 10,
11-14) e também instituiu como
pastor a São Pedro, quando lhe
ordenou que apascentasse as suas
ovelhas (Jo 21, 15-19); os Apósto-
los e os sacerdotes em geral tam-
bém são designados como pasto-
res (Ef 4,11; 1Cor 9, 7; 1Pt 5,2).

Na Escritura, a imagem me-

tafórica do pastor que conduz seu
rebanho conjuga de modo admi-
rável dois aspectos da autorida-
de que parecem se contrapor: o
pastor é, ao mesmo tempo, o che-
fe, o líder, aquele que governa
com a autoridade natural que lhe
é própria, mas ao mesmo tempo é
o pai, o irmão, o companheiro de
todas as horas, boas e más, aquele
que protege e defende o rebanho,
por ele arriscando a própria vida.
Sua autoridade é total e indiscutí-
vel, mas não se baseia na violên-
cia nem na coação, mas no amor.

Se são tantas as referências
bíblicas alusivas à figura do pas-
tor e das ovelhas, algumas passa-
gens, entretanto, marcaram mais
a tradição eclesiástica cristã e in-
fluenciaram a formação da ima-
gem clássica do Bom Pastor, me-
recendo,  por isso, uma atenção
especial. As principais são quatro:
em primeiro lugar, o Salmo 22, em
que o rei Davi se coloca na posição
de uma ovelha que confia plena-
mente no seu Pastor, que é o pró-
prio Senhor Deus. Em segundo
lugar, um trecho do Evangelho de
São João, em que Jesus Cristo a
Si mesmo designa como o bom
pastor, que conhece suas ovelhas
e por elas expõe a própria vida (Jo
10, 10-18). Por fim, os Evange-
lhos de São Lucas (15, 1-10) e São
Mateus (18, 1-14), que reportam a
parábola da ovelha desgarrada.

É da intelecção e da interpre-
tação dessas quatro passagens
que se compreende a ideia do Bom
Pastor, que tanto impressionou os
primeiros cristãos, a ponto de a
representarem com frequência,
iconograficamente, nas catacum-
bas, e que inspirou tantas refle-
xões aos autores eclesiásticos nos

primeiros séculos de história
do cristianismo e ainda hoje
continua nos impressionando.

A parábola do Bom Pastor
foi pregada por Jesus Cristo no
final do terceiro ano da sua vida
pública, poucas semanas antes
de ser morto, a pessoas que per-
tenciam a um povo pastoril e que
tinham todas as referências cul-
turais para bem entendê-la. Ain-
da hoje, quase dois milênios de-
corridos, tal é a força dessa pa-
rábola que ela ainda é capaz de
impressionar e comover profun-
damente os cristãos de nosso
tempo, mesmo aqueles que já não
têm nem de longe a vivência do
pastoreio, como tinham os con-
temporâneos do Bom Pastor que
pregou na Galileia e deu a vida
por suas ovelhas. Pode-se bem
imaginar o efeito psicológico pro-
fundo que ela causava aos cris-
tãos dos primeiros tempos, opri-
midos pela perseguição do paga-
nismo e obrigados a celebrar seus
cultos subterrâneos em catacum-
bas e vivendo sob permanente
ameaça. A perspectiva mais ou
menos próxima de sofrer morte
violenta, testemunhando a Cris-
to pelo martírio, era algo insepa-
rável dos cristãos daquele perío-
do. Compreende-se bem que a
imagem do Bom Pastor, que pre-
gou na Galileia, que deu a vida
por suas ovelhas, que ressusci-
tou dos mortos e subiu aos céus,
onde espera de braços abertos por
nós, fosse muito consoladora
para os cristãos daquele tempo.

Nada mais explicável, pois,
que nas catacumbas estivesse
tão presente a representação
iconográfica do Bom Pastor.

———
Armando Alexandre
dos Santos é licenciado
em História e em Filo-
sofia, doutor na área de
Filosofia e Letras, mem-
bro do Instituto Histó-
rico e Geográfico Brasi-
leiro e da Academia
Portuguesa da História

José Renato Nalini

Mudam-se os
hábitos, os
costumes, as

crenças e as ilusões.
Tudo é mudança no
convívio humano, algo
que Heráclito já intuí-
ra: “ninguém consegue
se banhar duas vezes
nas águas do mesmo rio”. Somos
outros, as águas são outras.
Tudo em movimento contínuo, ain-
da que nem sempre se perceba.

Por isso a melhor explica-
ção para o fenômeno jurídico é
aquela formatada por Miguel
Reale na teoria tridimensional
do direito. Fato, valor e norma.
Diante de um fato, a sociedade
confere um valor num determi-
nado momento histórico. A nor-
ma precisa corresponder ao va-
lor que se emprestou ao fato.

À mutação do fato, ocorrerá
mutação de valor e a norma não
subsiste. Uma das instituições
que melhor pode testemunhar
isso é a família. Havia dois mo-
delos predominantes de família
durante boa parte da história
registrada pelo ser humano em
sua peregrinação pela Terra.
Uma em que o parentesco era
algo muito consistente, o mais
antigo padrão já verificado. Sur-
giu com as sociedades agrárias,
que produziram clãs unidos por
recíprocos vínculos de parentesco.
Predomina a linhagem patriarcal.
Após o casamento, a mulher vai
residir com a família do marido.

Era o que vigia na China
Imperial, no Oriente Médio e, de
certa forma, ainda predomina
no Japão. É comum, nesse tipo,
o casamento entre primos, tios
com sobrinhas. A ideia é preser-
var a fortuna. Aqui no Brasil,
durante muito tempo, havia a pra-
xe de se solicitar ao Papa licença
para que tios idosos se casassem
com meninas suas sobrinhas.

Nesse padrão, ocorria o
Levirato, ou seja, a obrigação
da viúva sem filhos se casar
com o irmão do marido faleci-
do, mas também o Sororato: o
viúvo tende a se casar com a
irmã da mulher que morreu. Hi-
pótese ainda hoje não incomum
em vários nichos familiares.
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Do lado de baixo do Equador

Barjas Negri

Ocursinho pré-
vestibular mu-
nicipal comple-

tou 15 anos e atendeu
mais de 5 mil jovens
oriundos das escolas
públicas de Piracicaba
e, em especial, moradores dos
bairros da cidade e de famílias
de baixa renda. Esse cursinho,
oferecido pela Rede Municipal de
Educação em parceria com a Di-
retoria Regional de Ensino, teve
sucesso em todo esse período.

Uma grande quantidade
desses jovens teve oportunidade
de se preparar um pouco melhor
e de ingressar em escolas de en-
sino superior, tanto públicas
como particulares. Muitos pude-
ram cursar bons cursos na Uni-
camp, USP, Unesp - e inúmeras
outras instituições federais - e
hoje são bons profissionais, com
melhores remunerações. Eles,
com a ajuda do cursinho pré-
vestibular gratuito, utilizaram
essa oportunidade como forma
de ascensão social e por isso
merecem os cumprimentos.

Em 2020, ano de pandemia
do coronavírus, os responsáveis
pelo cursinho e os próprios alu-
nos passaram por dificuldades
devido à necessidade de distan-
ciamento social, mas utilizaram
tecnologia disponível, como o
Youtube, e conseguiram dar con-
ta do recado com o oferecimento
de aulas à distância. Em que pese
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a novidade, houve pos-
sibilidade de avanços
para muitos jovens.

Agora, em 2021, na
segunda onda da Co-
vid-19, parece estar ha-
vendo alguma dificul-
dade no oferecimento
do cursinho neste pri-

meiro semestre, conforme repor-
tado pelo jornal Piracicaba Hoje.
Segundo a publicação, as aulas
serão oferecidas apenas no segun-
do semestre. Pelo avanço da Co-
vid-19 em São Paulo - e na cidade
de Piracicaba , isso é compreen-
sível, mas não deve ser motivo
para colocar em risco esse impor-
tante projeto educacional e social.

Esperamos que a nova equipe
da Secretaria Municipal de Edu-
cação, agora sob o comando do
professor João Marcos Thomazie-
llo — que teve uma experiência com
muito êxito à frente da EE Hono-
rato Faustino —, possa equacio-
nar as dificuldades existentes e,
cumprindo os protocolos de dis-
tanciamento social, possa oferecer
o cursinho para os alunos no iní-
cio do segundo semestre deste
ano. Esperamos ainda que, se pos-
sível, seja ampliado o número de
vagas, pois a meta da equipe ante-
rior da pasta da Educação era
ampliar de 150 para 300 o núme-
ro de vagas anuais, dando mais
chance aos nossos jovens de con-
quistarem o direito de entrar
numa faculdade ou universidade
e, mais uma vez, terem oportuni-
dade de ascensão social numa so-
ciedade tão injusta com os jovens
de famílias de renda mais baixa.

Com planejamento, diálogo
e compromisso social será possí-
vel dar continuidade a esse im-
portante programa socioeduca-
tivo que é o cursinho municipal
pré-vestibular, gratuito, hoje re-
ferência no Estado de São Paulo.

———
Barjas Negri, ex-pre-
feito de Piracicaba

O papel do cursinho
municipal na ascensão

social dos nossos jovens

O fura-fila das vacinas é mais um
ataque à população na pandemia

Alexandre Padilha

No dia que o
mundo home-
nageava, pelo

segundo ano consecu-
tivo, os profissionais de
saúde pela luta contra
a maior tragédia huma-
na já registrada no
Brasil, no Dia Mundial da Saúde,
celebrado no dia 7 de abril, a Câ-
mara dos Deputados aprovava o
Projeto de Lei que autoriza a com-
pra de vacinas contra Covid-19
pelo setor privado antes do cum-
primento da vacinação de grupos
prioritários e tira a obrigatorieda-
de da doação de doses ao SUS. Le-
galizaram o fura-fila da vacina.

É importante esclarecer
que já havia sido aprovado no
Congresso Nacional um outro
PL que garante que empresas
comprem vacinas desde que se-
jam aprovadas pela Anvisa,
doadas ao SUS para que todo o
grupo prioritário seja vacinado
e proíbe a comercialização.

Essa medida é o que chamo
de “Camarote das Vacinas”
porque autoriza que um empre-
sário de 50 anos passe na fren-
te e se vacine antes de um ido-
so de 65 anos, por exemplo. Ele
significa que quem tem mais di-
nheiro pode receber a imuniza-
ção antes de quem realmente
precisa e não pode pagar. É mais
um ataque ao povo brasileiro
e mais uma irresponsabilida-
de na condução da pandemia.

Todas as vacinas devem ser
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bem públicos, ainda
mais em se tratando de
medidas de proteção
de uma pandemia que
tirou a vida de milha-
res de pessoas no
mundo. Esse PL sim-
boliza o fim do nosso
Programa Nacional de
Imunizações, já tão

desvalorizado pelo governo Bol-
sonaro, e representa uma parte
da elite brasileira que ainda tem
visão escravocrata. Nenhum país
adotou essa proposta, nem mes-
mo os Estados Unidos, país mais
capitalista do mundo e que tem
sistema privado de saúde.

A vacinação é proteção co-
letiva e os grupos prioritários
devem ser vacinados o quanto
antes, só assim vamos superar
a crise sanitária. É possível o
SUS vacinar toda a população
brasileira. Na pandemia de
H1N1 o Brasil vacinou mais de
80 milhões de pessoas em três
meses. Se Bolsonaro tivesse se-
guido o que foi feito à época,
nós já teríamos mais de 80 mi-
lhões de pessoas vacinadas no
Brasil, o que significam todos
os idosos, profissionais de saú-
de, trabalhadores da educação,
segurança e assistência social,
pessoas com deficiência, com
doenças cardíacas, diabetes e
pulmonares e todos os trabalha-
dores dos serviços essenciais.

Bolsonaro se negou a con-
tratar vacinas em 2020, cerca de
700 milhões de doses foram ofe-
recidas ao governo brasileiro, e

agora estamos em uma situação
de lentidão do programa de va-
cinação. Temos o total de 500
milhões de doses que foram con-
tratadas em março, mas que só
devem chegar no segundo se-
mestre. Do jeito que está, o cro-
nograma de vacinação da popu-
lação prioritária só será concluí-
da com as duas doses em 2022.  O
que vai fazer com que o Brasil até
lá tenha um rastro de mortes e
sua recuperação econômica pro-
fundamente adiada e atrasada.

O projeto não trará mais va-
cinas para o Brasil, ele tira as vaci-
nas do SUS e dá para um grupo
seleto de brasileiros. Não podemos
permitir que uma pessoa que tem
dinheiro passe na frente de alguém
que precisa mais rapidamente to-
mar a vacina. Vamos barrar esse
PL no Senado.  É uma vergonha
se essa lei for sancionada e re-
força o vexame que o Brasil está
passando com relação a respos-
ta do controle da pandemia.

———
A l e x a n d r e  P a d i l h a ,
m é d i c o ,  p r o f e s s o r
universitário e depu-
tado federal (PT-SP)

ASSINE E
ANUNCIE:
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Neste momento, com a
amada, querida e esti-
mada Alma gêmea, em

Oração pela humanidade e pelo
planeta, com os Espíritos do Se-
nhor, nossos amigos espirituais
da Colônia Manto da Luz che-
gam com as Virtudes dos Céus,
como um imenso exército que se
movimenta e espalha-se por toda
a superfície da Terra e, semelhan-
tes às estrelas cadentes, vêm ilu-
minar os caminhos com as Ver-
dades citadas no Evangelho de
Jesus Cristo nosso Senhor, o mai-
or exemplo a ser seguido. Por todo
o Amor, emocionante lição da es-
piritualidade que contribui para
abrir os olhos humanos e lançar
Luz sobre a causa dos sofrimen-
tos e como podemos evitá-los.

Passamos a clamar com as
vozes, em favor da fraternidade,
a valorizar a Vida, fazer valer
nossa estadia neste Mundo que
momentaneamente nos encon-
tramos. Por intermédio desta
singela narrativa, descortinar as
tempestades que se abatem so-
bre aqueles que transgridam por
omissão ou ignorância, as Leis
que regem o Universo. E neste
Amor, apaixonados pela Vida,
preparados para colher os fru-
tos da prazerosa União. Aqui
encarnados, os frutos da terra,
pela árvore da Vida, se faz pre-
sente, em busca do que planta-
mos. Sempre é tempo de cultivar
o bem, pois a boa safra compen-
sará a Luz semeadora. Rogamos
a Deus que as vozes dos Céus
continuem nos inspirando pelo
exemplo a corrigir nosso rumo,
por intermédio daqueles que, a
exemplo do Caminho da Luz, que
se entregam, de corpo e Alma, a

serviço do próximo, a semear o
esclarecimento e a esperança nas
mentes e nos corações aflitos.

Telas se abrem e o Manto
das estrelas forram o Céu, ilumi-
nando o abrigo em Deus e as pe-
queninas flores enfeitam e per-
fumam a natureza. Na vida, deve
reinar a simplicidade e a vonta-
de de viver o bem. E ao falar de
sonhos, como os sorrisos de cri-
anças, todas as lembranças to-
mam conta da mente sempre viva
na memória, fase inesquecível que
umedecem os corações. Tantas
foram às lembranças que vieram
ao coração que quero deixar tudo
adiantado para amanhã, admi-
rando a criação e agradecendo a
Deus pela dádiva da Vida. Após
muitas Orações, conciliamos o
sono com o dever cumprido e si-
lenciosamente em gratidão eter-
na, seguimos ao repouso. O arco-
íris infinito ali permaneceu.

Amados e queridos leitores.
Ser Luz não é apenas brilhar e
sim iluminar. A experiência é a
soma de todos os erros. Você é
fruto das escolhas que faz to-
dos os dias. Poucos vão lhe en-
tender, até passar pela mesma
situação. Seja exemplo pelas ati-
tudes, pois as palavras o vento
sempre leva. E em um instante,
o planeta convoca o Ser Huma-
no, a retornar. O que vem de
Deus, sempre traz harmonia e
paz. Na Casa de nosso Pai há
muitas moradas. Continuamos
a Vibrar na Luz e a Orar pelo
Universo e pelo planeta, assim,
Vigiar pelos nossos irmãos.
Mantenha o foco, a fé e a cora-
gem. Seja alegre e feliz. Nossa
gratidão eterna. Bom dia e boas
energias. Eu acredito em você.

E em um instante o
planeta convoca o

ser humano a retornar

Homofobia (VI) – A Laranja Podre
liberdade religiosa? Depois o mo-
vimento ganha a pecha de ser “só
para carnaval” e chama a isso de
homofobia? O grande salto que
uma parada dessa natureza pode
promover a quem sofre tantos
preconceitos e hostilidade social
fica prejudicado com atitudes in-
consequentes. Os excessos que já
dissemos estarem acontecendo
são por eventos dessa natureza.

Apesar de o fato ter ocorri-
do em 2007, com a última edi-
ção da Parada Gay os blogs ca-
tólicos atualizaram a matéria,
e a frase-título é “quem apela
para a Constituição para afir-
mar e defender seus direitos,
não deve esquecer que a mes-
ma Constituição garante o res-
peito aos direitos dos outros”.

Fontes: G1,
Blog do Carmadélio

Para ser sincero não entendi o
foco de sua dúvida. Se há uma
paixão já antiga que não foi
declarada, e as circunstâncias
da vida os afastou, essa está
sendo sua segunda chance,
coisa raríssima de acontecer!

Parece-me pelo que diz que
seu receio seja o de um sentimen-
to unilateral, mas pense bem: o
não você já o tem, sem a ousadia
da exposição. O risco é do sim
acontecer, e parece grande essa
possibilidade, ao menos sob sua
ótica. Fala inclusive de a paixão
ter se tornado uma obsessão.

É interessante que o apon-
ta como tímido, mas o que está
fazendo no sentido contrário
que vença essa barreira? O te-
mor é de ser descartada ou o
quê? Pode realmente perder essa
segunda chance se não agir com
inteligência e rapidez. A vida nos
exige ousadia para o lamento
não vir como arrependimento.

Em que pese os posiciona-
mentos dogmáticos e mui-
 tas vezes anacrônicos da

Igreja Católica especialmente no
tocante à sexualidade humana
de nossa sociedade moderna,
devemos a ela, assim como a to-
das as religiões, o devido respei-
to. Para combatermos o precon-
ceito é preciso, antes, de nos do-
tarmos de responsabilidade e
isso implica em imparcialidade.

Porém, o caráter político do
movimento perde força quando
apenas um integrante que seja
ofende toda uma comunidade.
Em 10/06/07 o G1 noticiou que
José Roberto Fernandes, 56, fan-
tasiou-se de “Bento 24”. Carre-
gando um cálice contendo fichas
brancas e preservativos alegou
estar protestando contra a “hi-
pocrisia da Igreja Católica”.

Isso é protesto ou afronta à

Há dois anos reencon-
trei uma paixão do traba-
lho não revelada de 15
anos atrás. Depois nos
afastamos, casei, separei
e ele ainda está solteiro.
Voltamos a trabalhar jun-
tos e retomamos a amiza-
de, ele sempre me elogia,
saímos com amigos, etc.
Convidou-me para um
churrasco no sítio do pai
dele, e essa paixão já virou
obsessão. Nunca tivemos
nada físico, é quase uma
paixão platônica, ele é tí-
mido. Há momentos que
fica claro que sou amiga,
mas algo no jeito dele o trai.
Devo abrir o jogo antes de
um novo afastamento?

Josi

A responsabilidade por
nossa felicidade é intransferí-
vel, uma tarefa de cada um.

INTERATIVO

COMENTÁRIOS
Leitor: Opine, critique, sugira temas nesse espaço.
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Nova lei passa a valer no dia 12 de abril
Entre as principais mudanças do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), estão aumento do limite de pontuação e extensão da validade da CNH

José F. Höfling

Em meio a uma das piores cri-
ses da saúde desse País, a
 troca de ministros da Saú-

de se dá de forma corriqueira e
desordenada na procura de al-
guém que não “desobedeça” as
ordens do Presidente em exercício
“Capitão Bolsonaro”, em decorrên-
cia da incidência de uma das pio-
res pandemias das últimas déca-
das, a covid-19.  Semelhante — mas
ao mesmo tempo diferente — de
outras endemias e pandemias que
ocorreram nos últimos tempos,
particularmente nos dois últimos
séculos, com a presença de doen-
ças graves como: AIDS (matou 32
milhões ou mais de pessoas até ago-
ra), ebola, gripe espanhola (deixou
ao menos 50 milhões de mortos),
algumas menos contagiosas que
outras, mas com uma taxa de
mortalidade muito alta e vice-ver-
sa, a covid-19 sem dúvida deixará
a sua marca profunda nas gera-
ções de nossos filhos, netos e bis-
netos.  Além de possuir caracte-
rísticas próprias como: doença al-
tamente contagiosa, com uma in-
cidência de mortes que cresce ver-
tiginosamente no País, (já chega-
mos a 350 mil mortes e com cer-
teza até o meio do ano atingire-
mos meio milhão de mortes no
Brasil), é pouco conhecida cienti-
ficamente, e já expressa novas
“variantes” (tipos genéticos dife-
rentes do vírus). Para se ter uma
melhor idéia, a AIDS possui mais
de quarenta sorotipos (tipos dife-
rentes, variantes) da doença...

Essas características que vem
surpreendendo os cientistas de
norte a sul do País, cuja contami-
nação independe de raça, cor, gê-
nero e idade, tem sido assustado-
ramente acompanhada da” des-
crença e minimização” de um go-
verno desprovido de calor huma-
no, solidariedade, respeito à vida
alheia e amor ao povo que gover-
na, às expensas de que a doença
não pode se sobrepor à economia.
Além de tornar o conceito da pan-
demia do ponto de vista patogêni-
co e letal aos seres humanos, mo-
tivo de descrença e escárnio junto
à população, - estes sem conheci-
mento de sua verdadeira impor-
tância como doença pandêmica -
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minimizando seus efeitos e trans-
formando-a em uma “gripezinha”
sem maiores consequências, tem
levado o País à uma total ignorân-
cia sobre os verdadeiros efeitos e
desdobramentos desse tipo de do-
ença que estamos sendo vítimas
no momento, com consequências
imprevisíveis para um futuro vin-
douro. Já bem se disse que “um
povo que não conhece sua histó-
ria, tende a repeti-la”. Muito pou-
cos investimentos em educação,
baixa qualificação de professores
em decorrência da falta de estímu-
lo econômico e ao aperfeiçoamen-
to de suas disciplinas, associado
ao corte de investimentos nas es-
colas públicas, assim como em
matérias de significada impor-
tância como História, Sociologia,
Política, línguas estrangeiras, etc.,
em nada contribuem para uma
sociedade que precisa crescer e
se tornar “primeiro mundo”.

Nesse sentido os jovens, des-
providos de conhecimento e atitu-
des positivas frente à um mundo
de mudanças rápidas embasadas
em conhecimentos científicos, soci-
ais, políticos e tecnológicos, tornam-
se incapazes de atuarem em um
mundo em constante mudança,
transformando-os em páreas
sociais...Portanto, nós que já vive-
mos muitos anos, sendo Pais e
Avós, vivenciando muitos desgover-
nos, temos a obrigação de agir ur-
gentemente contra a “ignorância e
atitudes antissociais que nos se apre-
sentam. Lembrando: “Nossas vidas
começam a terminar no dia em que
permanecemos em silêncio sobre as
coisas que importam”... M.L. King!

———
José F. Höfling, micro-
biologista e imunolo-
gista da FOP/Unicamp

“De erro em erro, vai-se descobrindo toda a
verdade”. (Sigmund Freud)

CITAÇÃO!

Pandemia Covid-19: história
que marcará muitas gerações
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No próximo dia 12, entra em
vigor a nova lei de trânsito.
Quem acompanha o site e redes
sociais do Departamento Estadu-
al de Trânsito de São Paulo (De-
tran-SP) nota que há campanhas
de orientação para os conduto-
res. Pelo https://www.detran.
sp.gov.br/ é possível ver uma sé-
rie de conteúdos para tirar dúvi-
das sobre as mudanças no Códi-
go de Trânsito Brasileiro (CTB),
que envolvem a documentação
de habilitação, prazos do proces-
so administrativo, obrigatorie-
dade de itens de segurança e
novas sanções de infração.

Desde o último dia 1º, o De-
tran esclarece as novas regras para
o transporte de crianças, como os
tipos de acessório para cada faixa
etária; sobre as mudanças para os
motociclistas, como a tipificação
da obrigatoriedade de uso da vi-
seira. Para os ciclistas, há infor-
mações sobre sinalização notur-
na e situações em que o tráfego
no bordo da pista é permitido.

Uma das principais alterações
no CTB é sobre o limite de pontua-
ção, que sobe de 20 para 40 em
alguns casos. Essa mudança vai
favorecer quem já tem 20 pontos
atualmente e não cometeu nenhu-
ma infração gravíssima. Nesse
caso, a partir do dia 12, o novo
limite do condutor subirá auto-
maticamente para 40 pontos e ele
não terá a habilitação suspensa.

PONTUAÇÃO - A quanti-
dade de pontos para a suspensão
de CNH considera três limites: 20
pontos para quem possui duas ou
mais infrações gravíssimas; 30
pontos, para aqueles com uma in-
fração gravíssima, e 40 se não hou-
ver nenhuma infração gravíssima.
A punição, para os casos de sus-
pensão direta, pode variar de dois
a oito meses, ou de oito a dezoito
meses se houver reincidência.

Para os motoristas profis-
sionais, valerá a regra de 40
pontos, independentemente da
natureza das infrações cometi-
das. Essa mudança era uma

antiga demanda de caminhonei-
ros. O legislador entendeu que,
por permanecerem mais tempo
ao volante do que os demais
condutores, o limite para esses
profissionais deveria ser dife-
renciado, posto que a suspen-
são do direito de dirigir impac-
taria a própria capacidade de
subsistência de suas famílias.

VALIDADE DA CNH - O
aumento da validade da CNH pas-
sou de cinco para dez anos para
condutores de até 50 anos. Aque-
les entre 50 e 70 anos passam a
renovar a cada cinco anos. Já os
motoristas com mais de 70 pas-
sam a renovar a cada três anos. A
regra é a mesma para os motoris-
tas profissionais. As mudanças só
valem para as habilitações expe-
didas após 12 de abril de 2021.

Além disso, a CNH passa a ser
documento oficial de identificação,
com previsão legal expressa.
Quando o motorista tiver acesso
à Carteira Digital de Trânsito,
será dispensado o porte da CNH.

MULTAS E DESCON-
TOS - Será obrigatória a substi-
tuição de multas leves ou médi-
as por advertência para o moto-
rista que não cometeu nenhuma
outra infração nos últimos 12
meses. Além disso, as infrações
terão o prazo de 30 dias para que
seja indicado o verdadeiro con-
dutor. A defesa prévia passa a
ser mais simples, podendo ser
eletrônica. Os órgãos autuado-

res do SNE (Sistema de Notifica-
ção Eletrônica) devem permitir
ao motorista infrator pagar so-
mente 60% do valor da multa.
Contudo, o abatimento de 40% ocor-
rerá apenas se o condutor quitar a
infração no aplicativo do SNE.

MOTOCICLISTAS - A vi-
seira é um item de segurança obri-
gatório nos capacetes dos motoci-
clistas. Antes, o desrespeito a essa
regra era uma infração leve, sujei-
ta a multa de R$ 88,38. A nova
regra cria infração específica, que
passa a ser considerada média,
com multa de R$ 130,16 e reten-
ção do veículo para regularização.

Além disso, passou de 7
para 10 anos a idade mínima
para que crianças possam ser
transportadas em motocicletas.
Aquelas que não possuem con-
dições de cuidar da própria se-
gurança também continuam
proibidas de viajar na garupa.

CADEIRINHA - É obriga-
tório o uso para crianças de até
dez anos ou que ainda não te-
nham atingido 1,45 metro de al-
tura. O condutor que desrespei-
tar essa regra poderá ser autua-
do com uma multa de infração
gravíssima, no valor de R$
293,47 e 7 pontos na carteira.

FARÓIS - Os faróis que an-
teriormente eram obrigatórios
em rodovias federais, agora se-
rão necessários somente em ca-
sos de rodovias fora do perímetro
urbano durante a luz do dia tam-

bém sob neblina, chuva, cerração
e em rodovias de pistas simples.

CICLISTAS - Pedestres pos-
suem a preferência sobre ciclistas
que, por sua vez, possuem prefe-
rência sobre os demais veículos.
Condutores de bicicletas devem
trafegar nas ciclovias, ciclofai-
xas ou acostamentos. Quando
não houver, devem utilizar o
bordo da pista, no mesmo senti-
do dos demais veículos. Sinaliza-
ção noturna dianteira, traseira,
lateral e nos pedais é obrigatória.

Outra mudança diz respeito à
alteração da gravidade da infração
dos motoristas nos casos de ultra-
passagem de ciclistas. Agora, dei-
xar de reduzir a velocidade do veí-
culo de forma compatível com a
segurança do trânsito ao ultrapas-
sar ciclista passa a ser infração gra-
víssima, no valor de R$ 293,47.

RECLUSÃO - Fica proi-
bida a conversão da pena de
reclusão (privativa de liberda-
de) por penas alternativas no
caso de morte ou lesão corpo-
ral provocada por condutor
sob efeito de álcool ou drogas.

BOA CONDUTA - Para
estimular a condução responsá-
vel, será criado o Registro Naci-
onal Positivo de Condutores
(RNPC), no qual deverão cons-
tar os dados dos condutores que
não cometeram infração de trân-
sito sujeita à pontuação nos últi-
mos 12 meses. Mais informações:
https://www.detran.sp.gov.br/

Secretário da Educação
desafia a Justiça e
a ameaça a vida

Professora Bebel

O secretário Rossie-
 li Soares voltou a
desafiar a justiça

e a ameaçar a vida de pro-
fessores, gestores, funcio-
nários, estudantes e suas
famílias, ao anunciar que pretende
a volta às aulas presenciais nas es-
colas estaduais no dia 14 de abril.

O Brasil e o Estado de São
Paulo vêm batendo macabros
recordes de mortes por covid 19,
que atinge cada vez mais pesso-
as jovens, mas o governo mar-
queteiro de João Doria começa
a relaxar restrições que nunca
foram suficientes para contro-
lar a propagação do vírus.

O secretário Rossieli parece
considerar muito poucas as 67
mortes de professores, funcio-
nários e estudantes até agora
registradas na rede estadual de
ensino em razão das aulas e ati-
vidades presenciais, além dos
2357 casos de contágios verifi-
cados em 1075 escolas desde o
dia 3/2. Até onde vai o desprezo

deste secretário pela
vida? Vale tudo para
atender os interesses das
escolas privadas com
quem ele confraterniza?

Não vamos permi-
tir a volta às aulas pre-
senciais. A sentença da

juíza Simone Casoretti é explíci-
ta e está em pleno vigor: não
pode haver aulas e atividades
presenciais em escolas estaduais,
municipais e privadas nas fases
vermelha e laranja e enquanto
não houver a vacinação de todos
os profissionais da educação.

Em defesa da vida, vamos
fazer valer a sentença judicial.
Não às aulas presenciais. Apren-
dizagem se recupera. Vidas não.

———
Professora Bebel é depu-
tada estadual pelo PT e
presidenta da Apeoesp

Não vamosNão vamosNão vamosNão vamosNão vamos
permitir a voltapermitir a voltapermitir a voltapermitir a voltapermitir a volta
às aulasàs aulasàs aulasàs aulasàs aulas
presenciaispresenciaispresenciaispresenciaispresenciais

Uma das principais alterações no CTB é sobre o limite de pontuação, que sobe de 20 para 40 em alguns casos

Fotos: Divulgação
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Bebel denuncia perda de quase 650 quilos de carne
De acordo com o Conselho de Alimentação Escolar, carne perdida foi recebida no primeiro semestre de 2020; Prefeitura explica como foi inutilizada

A presidenta da Apeoesp
(Sindicato dos Professores do
Ensino Oficial do Estado de São
Paulo), deputada estadual Pro-
fessora Bebel (PT), fez represen-
tação junto ao Ministério Públi-
co pela perda de 646 quilos de
carne suína e de frango pela
Merenda Escolar da Prefeitura
de Piracicaba. A denúncia foi
feita após ser informada pelo
Conselho de Alimentação Esco-
lar (CAE) do ocorrido com os
produtos que deveriam ter sido
utilizados na merenda escolar
fornecida a alunos das redes es-
tadual e municipal de ensino,
que ficou interrompida em fun-
ção da suspensão das aulas pela
pandemia do coronavírus, mea-
dos de março do ano passado.

De acordo com o Conselho de
Alimentação Escolar, a carne per-
dida foi recebida no primeiro se-
mestre do ano passado e armaze-
nada no prédio da Divisão de Ali-
mentação e Nutrição de Piracica-
ba, localizado na avenida Dona
Lídia, 493, na Vila Rezende. De
acordo com integrante do CAE,
no início do ano, a Prefeitura de
Piracicaba decidiu realizar  aná-
lise do produto, uma vez que a
sua validade era até meados de
março, quando foi constatado que
já não poderia mais ser utilizado.

A representação junto ao Mi-

Os 646 quilos de carne estavam armazenados no prédio
da Divisão de Alimentação e Nutrição de Piracicaba

Divulgação

A Prefeitura, por meio de
PMCA (Plano Municipal de Com-
bate ao Aedes aegypti), ligado ao
CCZ (Centro de Controle de Zoo-
noses), da Secretaria Municipal
de Saúde, realiza neste sábado
(10), arrastão de combate ao
mosquito Aedes aegypti, trans-
missor da dengue, zika e chikun-
gunya e febre amarela urbana. A
ação acontecerá nos bairros São
Jorge, Santo Antonio e Paineiras.

De acordo com dados da Vi-
gilância Epidemiológica, do dia
1º/01 até hoje, 09/04, foram
confirmados 1.883 casos da do-
ença em Piracicaba. Nenhuma
pessoa morreu. No mesmo perí-
odo de 2019 foram 851 casos e,
em 2020, 811 casos. O objetivo
do arrastão é a retirada de mate-
riais inservíveis que podem ser po-
tenciais criadouros do mosquito.

A ação está prevista para

EXPLICAÇÃO DA PREFEITURA

Foram inutilizados regularmente os 654 kg de pernil
O procedimento padrão da

Divisão de Alimentação e Nutri-
ção de recebimento e distribuição
de carnes às unidades escola-
res dá-se da seguinte forma: No
início da semana é recebida a
quantidade suficiente para pro-
dução de refeições de 1 semana
do cardápio padrão. A carne re-
cebida é distribuída nas unidades
nos dias restantes da semana,
portanto, não é conduta da Divi-
são manter carne, um produto
perecível, estocado. Ressaltamos
que os pedidos precisam ser fei-
tos com, no mínimo, 5 dias de an-
tecedência ao fornecedor.

Quando houve a paralisação
emergencial das aulas em março
de 2020, os pedidos para abas-
tecimento regular das unidades já
haviam sido enviados aos forne-
cedores e não houve tempo hábil
para solicitar o cancelamento.
Ressaltamos que a quantidade
recebida dos gêneros refere-se
ao abastecimento de 1 (uma) se-
mana do cardápio padrão das
nossas unidades de autogestão.
Portanto, o produto foi recebido e
armazenado, uma vez que, até
aquele momento, a previsão de
paralisação seria temporária e em
breve retornariam às aulas em
funcionamento normal e é obri-
gação da Divisão garantir o abas-
tecimento das unidades com
quantidade suficiente para pro-
dução das refeições aos alunos.

Com as prorrogações da paralisa-
ção, o produto permaneceu arma-
zenado na DAN no ano de 2020.

Com a preparação para o início
do ano letivo de 2021, esta gestão
que iniciou no corrente ano, tendo
ciência da referida carne em esto-
que, considerando a perecibilidade
do gênero e susceptibilidade à con-
taminação, mesmo que em câmara
fria, solicitou a contratação de uma
empresa especializada em análise
laboratorial para a carne suína (per-
nil), carne de frango (coxa e sobre-
coxa) em estoque e com validade
para consumo, para averiguar se
tais itens encontravam-se em con-
dições higiênico sanitárias para
consumo das nossas crianças,
mesmo estando dentro da validade
indicada pelo fabricante e com tem-
po hábil para utilização no início do
ano letivo de 2021 caso constatas-
se a segurança para consumo.

Por meio da análise laborato-
rial realizada junto ao Instituto de
Tecnologia de Alimentos (ITAL),
identificou-se que o pernil (654 kg)
não estava em condições higiêni-
co sanitárias seguras para con-
sumo, mesmo estando dentro do
prazo de validade. Diante do lau-
do, esta Divisão comunicou ofici-
almente a Vigi lância Sanitária
(VISA) do Município de Piracicaba
e o Conselho de Alimentação Es-
colar para definir o escoamento
deste produto. Conforme orienta-
ção e acompanhamento da Vigi-

lância Sanitária da cidade de Pi-
racicaba, 654 kg de pernil (quan-
tidade para abastecimento de 1
semana das unidades de ensino
infantil) foram inutilizados de for-
ma regular, visando a seguran-
ça das nossas crianças e de
acordo com os critérios de pre-
servação do meio ambiente.

A análise realizada pelo Ins-
tituto de Tecnologia de Alimen-
tos (ITAL) não indicou contami-
nação microbiológica nas amos-
tras de coxa e sobrecoxa de fran-
go, portanto, o produto não foi es-
coado para descarte. Sendo as-
sim os alimentos encontram-se
na Divisão com o prazo de vali-
dade vigente, sendo que 1.446
kg com vencimento 02/2022 e 78
Kg com vencimento 12/2021, que
serão destinados para as uni-
dades escolares e consumidos
em duas semanas, dentro dos
critérios de presença estipula-
do em 35% na fase vermelha.

Ressaltamos que esta Divisão
trabalha com transparência e pre-
caução quanto a todos os gêne-
ros alimentícios adquiridos pelo
poder público para a alimentação
dos alunos da rede pública de en-
sino. Desde o início da pandemia,
a Divisão vem informando ao Con-
selho de Alimentação Escolar e
elaborando estratégias juntamen-
te a este, visando o melhor aten-
dimento das nossas crianças e a
otimização dos recursos públicos.

nistério Público visa garantir que
sejam aprofundadas as investiga-
ções sobre os responsáveis por dei-
xar os 646 quilos de carne se es-
tragar. Para a deputada Professo-
ra Bebel, diante da situação vivi-
da por boa parte das famílias, que

não tem o que comer, em fun-
ção do agravamento da pande-
mia do coronavírus, a carne de-
veria ter sido doada a tempo, ga-
rantindo assim a alimentação de
milhares de pessoas, uma vez que
muitas estão passando fome.

acontecer das 8h30 às 14h e res-
peitará todos os protocolos sani-
tários e de segurança da Covid-
19. A orientação é para que os mo-
radores deixem nas calçadas
qualquer material que possa acu-
mular água, menos entulho, lixo
doméstico e galhos de árvores.

A maior incidência da doen-
ça neste ano continua sendo na
região central, com 1.003 casos, re-
presentando 54,7% da totalidade
dos casos registrados. Essa região
engloba bairros como Centro,
Nova Piracicaba, Nhô Quim, São
Dimas, São Judas, Rua do Porto,
Jardim Europa, Jardim Monu-
mento, Vila Rezende e Bairro Alto.
Os dados preocupam a Administra-
ção, que trabalha ininterruptamen-
te na prevenção da doença, com
ações como os mutirões e arrastões
em todas as regiões da cidade.

PREVENÇÃO - Alguns dos
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Prefeitura entrega kits alimentares
Divulgação

A entrega será feita nas escolas e obedece a um cronograma de retirada

A Prefeitura de Charqueada,
por meio da Secretaria de Educa-
ção, começou a entregar nesta sex-
ta-feira (9) mais uma remessa de
kit alimentar para os alunos da
rede municipal de ensino. Da
creche ao EJA são 2.113 matri-
culados que receberão os kits.

A entrega será feita nas esco-
las e obedece a um cronograma de
retirada. Para ter acesso ao kit,
pais ou responsáveis precisam
apresentar documento de identi-
ficação dos próprios alunos. Pais
que têm filhos estudando em
mais de uma escola poderão fa-
zer a retirada de todos os kits em
uma única unidade de ensino.

Vale ressaltar que é obriga-
tório o uso de máscara para fa-
zer a retirada do kit e a Secreta-
ria de Educação orienta que ape-
nas um dos familiares compare-
ça ao local indicado. Todos os
protocolos sanitários e de higie-
nização serão seguidos à risca.

CONFIRA O CRONO-
GRAMA: Sexta- feira (09/04/
2021): das 11h às 16h, para alunos
da EMEB José Pedro Mariotti; (A

entrega será na EMEB José Pedro
Mariotti); Segunda - feira (12): das
9h às 16h, para alunos da EMEB
Deoclécio Soave e CAPEC. (A en-
trega será na EMEB Deoclécio So-
ave); Terça- feira (13): das 9h às
16h, para alunos da EMEB Anto-
nio Furlan e EEI Chapeuzinho
Vermelho; (A entrega será na
EMEB Antonio Furlan); Quarta -
feira (14): das 9h às 15h, para alu-
nos da Creche Palmyra Turchi e

EMEB Braz Giuseppe Fedrigo. (A
entrega será na Creche Palmyra
Turchi); Quinta-feira (15): das 9h
às 15h, para alunos da EMEB Ero-
tides de Campos; (A entrega será
feita na EMEB Erotides de Cam-
pos); Sexta-feira (16): das 9h às
16h, para alunos da EMEB Profª
Áurea Montezzo Beissmann e
EMEB Danúzia da Silva Furlan;
(A entrega será na EMEB Profª
Áurea Montezzo Beissmann);
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Charqueada terá ponto do Sebrae Aqui
O secretário de Governo de

Charqueada, Ewerton Clemen-
te, participou nesta semana de
reunião com representantes do
Sebrae-SP para alinhar os últi-
mos detalhes para a implantação
do Sebrae Aqui no município.

A parceria, explica Clemente,
vai trazer diversos benefícios para
a população charqueadense e em
especial para a classe empreende-
dora. Um agente do Sebrae esta-
rá na cidade para auxiliar e ori-
entar todo o processo de abertu-
ra de empresas, regularização, e
também para tirar dúvidas.

“Isso vem de encontro aos
planos de fomentar e desenvolver
cada vez mais o comércio e o
empreendedorismo local, facili-
tando e gerando oportunidades
para a população abrir seu pró-
prio negócio”, lembra o secretário.

Gabriel Campos, responsável
pelo setor do Turismo em Char-
queada, também falou sobre a vin-

Divulgação

da do Sebrae Aqui para a cidade.
“Para o turismo isso é fundamen-
tal. O desenvolvimento do empre-
endedorismo aquece toda a eco-
nomia local e o trade turístico.
Ter o Sebrae como parceiro é um
ponto muito importante e já de-
mos início a outras tratativas

A Prefeitura, por meio da
Semob (Secretaria Municipal de
Obras), fará a recuperação de
trecho do pavimento na aveni-
da Corcovado, em Santa Teresi-
nha, nesta segunda-feira (12). Os
serviços consistem na elimina-
ção de borrachudos na avenida,
entre a rua Professor Carlos Au-
gusto de Lima e confluência com
a rua Ricardo Melotto, em fren-
te ao supermercado Coopideial.

Para realizar a obra, uma
faixa da avenida terá de ser in-
terditada a partir das 7h30.
Quem segue de Santa Terezi-

nha sentido Vila Sônia terá de
pegar a rua Virgílio da Silva
Fagundes e, na sequência, a
rua Santo Inácio de Loyola.

No sentido oposto – Vila
Sônia/Santa Teresinha -, uma
das faixas da Corcovado será
liberada para os motoristas.
A recomendação é para que
os motoristas evitem o trecho
e usem rotas alternativas se
puderem. Ainda de acordo
com a Semob, os serviços de-
vem ser concluídos no mes-
mo dia, se as condições cli-
máticas forem favoráveis.
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Semob vai recuperar trecho de pavimento
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São Jorge, Santo Antonio e Paineiras recebem arrastão
cuidados mais importantes para a
prevenção da dengue são: Elimi-
nar os focos de água parada;
Manter os pratos de vasos de flo-
res e plantas com areia até a bor-
da do vaso; Guardar garrafas com
a boca virada para baixo; Limpar
sempre as calhas dos canos; Não
jogar lixo em terrenos baldios;
Colocar o lixo sempre em sacos fe-
chados; Manter baldes e caixa
d´água devidamente tampados e
piscinas com colocação de cloro;
Deixar pneus ao abrigo da chuva
e da água; Furar latas de alumí-
nio antes de ser descartadas para
não acumular água; Lavar bebe-
douros de aves e animais pelo me-
nos uma vez por semana. Em caso
de suspeita da doença, entrar em
contato imediatamente com uma
unidade de saúde mais próxima
de sua residência e jamais utili-
zar medicação por conta própria.

Secretário de Governo de Charqueada, Ewerton Clemente,
em reunião com representantes do Sebrae-SP

para trazer mais novidades para
o empresariado local”, ressalta.

O programa Sebrae Aqui terá
uma sala própria no município. A
prefeitura, responsável por ceder o
espaço, já está vistoriando um local
adequado para a implantação do
ponto de apoio ao empreendedor.
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Monumentos são iluminados
para conscientizar sobre autismo
Saúde atende cerca de 100 crianças e adolescentes com o transtorno; vários
locais iluminados para alertar sobre o Transtorno do Espectro Autista (TEA)

O mês de abril é dedicado à
conscientização sobre o autismo
(TEA - Transtorno do Espectro
Autista), transtorno que atinge
mais de 2 milhões de pessoas no
Brasil. Para reforçar a data, a Pre-
feitura de Piracicaba, por meio da
Secretaria Municipal de Obras (Se-
mob), atendendo ao pedido do ve-
reador André Bandeira, iluminou
com luzes azuis alguns monu-
mentos e espaços públicos de
grande visibilidade no município.

Estão iluminados de azul o
Monumento ao Soldado Constitu-
cionalista, localizado na praça José
Bonifácio; a escultura do Peixe
Dourado, na rodovia Luiz de Quei-
roz (SP-304), e a fachada da Esta-
ção da Paulista. Os locais ficarão
iluminados durante todo este mês.

A Secretaria Municipal de
Saúde, por meio da Rede de Aten-
ção Psicossocial, atende cerca de
100 crianças e adolescentes com
TEA, na faixa etária dos 5 aos 17
anos em Piracicaba no Centros
de Atenção Psicossocial Infanto-
juvenil (CAPS Infantojuvenil).
Além de atividades terapêuticas
(atendimento terapêutico indivi-
dual pontual, oficinas terapêuti-
cas, grupos terapêuticos e ambi-
ência) e acompanhamento médi-
co, também há uma parceria com
o Instituto Cavalgar, para reali-
zação de atividades de equotera-
pia, com 12 vagas, atualmente.

Segundo Cristiane Florentino
Alves Lima, coordenadora da
Rede, cada usuário possui um Pro-
jeto Terapêutico Singular (PTS),

planejado com o usuário e os fa-
miliares, de acordo com as suas
necessidades e com base nos re-
cursos técnicos, estruturais e hu-
manos deste serviço e dos pro-
fissionais que compõem a equi-
pe, formada por 4 psicólogos, 2
terapeutas ocupacionais, 1 enfer-
meira, 2 técnicas de enfermagem,
1 auxiliar administrativo, 1 au-
xiliar de limpeza, 2 estagiários.

“Ofertamos atividades que
contribuem para o desenvolvi-
mento das habilidades sociais das
pessoas que apresentam deman-
das pertinentes ao Transtorno do
Espectro Autista, bem como para
a melhoria na qualidade de vida
dessas pessoas, as quais possuem
muitas potencialidades, a serem
desenvolvidas. Nosso compro-
misso é com a oferta de um cui-
dado e atenção junto aos usuári-
os atendidos, trabalhando para
contribuir para a qualidade de

vida dessas pessoas, que devem
ser olhadas enquanto cidadãos
de direito, em todas as esferas
de sua vida”, ressalta Cristiane.

“O mês de abril é marcado
com ênfase na conscientização
do autismo. Hoje dados mos-
tram que em 1 a cada 54 nasci-
mentos temos um autista. A cor
azul é reconhecida no mundo
como referência do autismo, por
isso a iluminação azul em pontos
importantes da cidade. Conscien-
tização e respeito são fundamen-
tais”, reforça André Bandeira.

ENTENDA - O Transtor-
no do Espectro Autista (TEA)
atinge 1 em cada 160 crianças.
No Brasil são mais de 2 milhões
de pessoas com autismo que de-
vem ser inseridas na sociedade.

O autismo impacta no de-
senvolvimento social e intelec-
tual das crianças. Mas algumas
pessoas só descobrem o trans-

torno na vida adulta. Não há
cura para o autismo, mas a iden-
tificação precoce pode colaborar
para a melhoria da qualidade de
vida do autista e seus familiares.

Em 2007, a Organização das
Nações Unidas (ONU) estabele-
ceu o dia 2 de abril para incenti-
var a conscientização do autismo
e o mês de abril é marcado por
ações de conscientização sobre o
autismo. A cor azul foi escolhida
como um dos símbolos do autis-
mo porque a maioria dos diagnós-
ticos de autismo é de pessoas do
sexo masculino e também pelo fato
de a cor azul transmitir calma e
tranquilidade para os autistas.

O objetivo da campanha
abril azul é ajudar a derrubar
preconceitos e sensibilizar os go-
vernantes a criar políticas públi-
cas. O acesso ao diagnóstico e
terapias de apoio pode ajudar o
autista a viver em sociedade.

Fotos: Divulgação/CCS

O famoso “peixe do Chaddad” foi iluminado Monumento ao Soldado Constitucionalista
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Cinema do Barulho
acontecerá neste mês

Atenção cinéfilos de plantão,
aqui vai uma informação incrí-
vel: o Festival Cinema do Baru-
lho - O Cinema Nunca Foi Mudo
acontecerá neste mês, durante os
dias 20 e 27 de abril. Os filmes te-
rão transmissão gratuita e online
no Youtube, sempre às 20 horas.

A programação do evento
contará com exibição de filmes
mudos com acompanhamento
musical do Cinepiano e convi-
dados especiais, além de mas-
terclasses interativas com Alex
Brasil, Tony Berchmans e o con-
vidado especial Celso Sabadin.

“Apesar de ser conhecido
como cinema mudo, os filmes
quase sempre eram acompa-
nhados por músicos que fazi-
am a trilha sonora ao vivo. En-
tão, resolvemos criar o festival
para homenagear essa época tão
interessante do cinema”, afir-
mou Tony Berchmans, idealiza-
dor e pianista do Cinepiano.

Produzido em conjunto pe-
las empresas Cine 16, Cinepiano
e Investe Produção e Gestão Cul-
tural, o evento terá toda a pro-
gramação transmitida duran-

te os oito dias em que acontece-
rá o Festival Cinema do Barulho.

“Sem poder realizar suas
edições presenciais, os festivais
de cinema vem promovendo
versões online e esta será mais
uma oportunidade para os
amantes da sétima arte assisti-
rem a programas exclusivos, em
casa e de forma gratuita”, ex-
plicou Carlos Cardozo, da Inves-
te Produção e Gestão Cultural
um dos produtores do festival.

O projeto online trará oito
sessões, sendo três masterclass e
cinco exibições de filmes, sendo
dois curtas, dois longas e um mé-
dia-metragem, todos com acom-
panhamento musical ao vivo e, um
deles, especial com foley, que é a
reprodução de efeitos sonoros
complementares de um filme. As
exibições serão realizadas no canal
YOUTUBE.COM/CINEPIANO.

Este projeto é viabilizado
com recursos da Lei Aldir Blanc,
oferecida pelo Ministério do Tu-
rismo, Secretaria Especial de Cul-
tura e Governo do Estado de São
Paulo, por meio da Secretaria de
Cultura e Economia Criativa.

Capa, Youtube3

Divulgação
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Profissionais aguardam a
manifestação do Executivo
Vereador Cássio Luiz pede máxima urgência para que esses funcionários,
que arriscam suas vidas para salvar outras, recebam o que é de direito

Vereador Cássio Fala Piracicaba é o autor do requerimento

Divulgação

Requerimento 378/2021, do
veador Cássio Luiz Barbosa, o Cás-
sio Fala Pira (PL), aprovado na 6.ª
reunião extraordinária de 2021, na
tarde de ontem (8), solicita infor-
mações do Executivo, em caráter
de urgência, sobre acréscimo do
adicional de insalubridade aos sa-
lários dos funcionários da saúde.

A consideração é que todos os
funcionários, que enfrentam dia-
riamente ambientes insalubres
devido à pandemia em que esta-
mos vivendo, incluindo profissio-
nais de clínicas, hospitais, UPAs,
unidades de saúde, entre outros
estabelecimentos recebam o que lhe
é devido quanto à insalubridade.

O parlamentar destaca a
norma que regulamenta a ques-
tão, a NR 15, que inclusive de-
termina o grau de exposição dos
funcionários em locais insalu-
bres, classificando os profissio-
nais da saúde, que principalmen-
te nos dias de hoje vivem 24 ho-
ras nesses ambientes de risco, em
fatos que confirmam a categoria
de “grau máximo”, tamanho é o
risco e a exposição dos mesmos.

A norma também demonstra
as atividade e operações insalu-
bras, incluindo agentes biológi-

cos, cuja insalubridade é caracte-
rizada pela avaliação qualitativa,
em contato permanente, com pa-
cientes em isolamento por doen-
ças infecto-contagiosas, bem
como expostos a objetos de seu
uso, não previamente esteriliza-
dos, no manuseio de carnes, glân-
dulas, vísceras, sangue, ossos,
couros, pêlos e dejeções de ani-
mais, portadores de doenças in-
fectocontagiosas (carbunculose,
brucelose, tuberculose). As con-
dições insalubres também incluem
esgotos (galerias e tanques), lixo
urbano (coleta e industrialização).

A condição de insalubridade,
de grau médio, também inclui tra-
balhos e operações em contato per-
manente com pacientes, animais
ou com material infecto-contagi-
ante, em hospitais, serviços de
emergência, enfermarias, ambula-
tórios, postos de vacinação e ou-
tros estabelecimentos destinados
aos cuidados da saúde humana
(aplica-se unicamente ao pessoal
que tenha contato com os pacien-
tes, bem como aos que manusei-
am objetos de uso desses pacien-
tes, não previamente esterilizados).

As condições insalubres
também englobam estabeleci-

mentos destinados ao atendi-
mento e tratamento de animais
(aplica-se apenas ao pessoal que
tenha contato com tais ani-
mais). Além de considerar o fato
de que essa pandemia não tem
previsão quando chegará ao fim.

No requerimento o vereador
Cássio Luiz reitera que a solicita-
ção é para que sejam pagos os adi-
cionais de insalubridade, por ser de
extrema importância e urgência
devido aos aumentos de contágios,

e que todos os funcionários estão
expostos a esse risco diariamente.

No requerimento o parlamen-
tar indaga qual o motivo do Exe-
cutivo Municipal não estar pagan-
do o adicional de insalubridade.
além de solicitar que esse adicio-
nal seja pago com a máxima ur-
gência para esses funcionários.
Em caso positivo, qual seria o pra-
zo para que tal pagamento seja
efetuado. E, em caso negativo,
que o Executivo se justifique.
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Hospital implanta tecnologia
para exames de imagem

Portal de Exames assegura atendimentos de beneficiários

Filipe Paes/Studio47

Mais uma vez, o Hospital
Unimed Piracicaba avança em tec-
nologia com a implantação de
moderno sistema de arquivamen-
to e comunicação de imagens —
Pacs (Picture Archive and Com-
munication System). A partir de
agora, imagens e laudos de exa-
mes, como raio-X, ressonância
magnética, mamografias, entre
outros, ficam arquivados virtu-
almente e podem ser acessados
em qualquer departamento do
complexo hospitalar ou à dis-
tância, por médicos e pacientes,
em qualquer parte do mundo.

“Para acessar é muito fácil.
Basta o beneficiário acessar o site
da Unimed Piracicaba e clicar no
link canais de atendimento, Por-
tal de Exames. Lá, você insere usu-
ário e senha que recebeu durante
o exame”, contou Carlos Joussef,
presidente da Unimed Piracicaba.

Atualmente, a unidade rea-
liza aproximadamente 10 mil
exames de imagens por mês.
“Com esta ferramenta, nossos
beneficiários terão mais precisão,
segurança e rapidez nos resulta-
dos de exames de imagem. Afi-
nal, o histórico armazenado pos-
sibilita a comparação de dados e
imagens no decorrer dos anos.
Queremos sempre aperfeiçoar, pois
a era digital já faz parte da nossa
realidade”, destacou Joussef.

Com a implantação do Pacs,
a instituição atinge um nível de
tecnologia inédito nos hospitais da
cidade e região, pois os principais
departamentos do Hospital Uni-
med já estão interligados e se inte-

ragem por meio de ampla rede. De
acordo com Joussef, a iniciativa
se estende para os consultórios dos
médicos cooperados, além de se-
guir os novos conceitos de intera-
ção virtual por conta da pandemia
global. “Utilizamos tecnologia de
ponta e a virtualização dos servi-
dores, o que permite a mudança de
hardware sem prejudicar a opera-
cionalização do serviço”, explicou.

Para garantir a segurança
de exames e laudos são feitos
backups de todos os arquivos,
que permanecem guardados em
um servidor, além de uma série
de treinamentos para capacitar
as equipes que operacionalizam
o novo sistema. “Investimos em
tecnologia e capacitação para
oferecer sempre o melhor aten-
dimento ao beneficiário. Esse é
o compromisso da nossa Insti-
tuição”, revelou Thalita Fermino,
coordenadora do departamen-
to de Projetos da Cooperativa.

SOBRE O PACS - O siste-
ma Pacs é uma ferramenta que
integra as imagens de um pacien-
te às informações tradicionais. A
tecnologia representa a evolução
natural do trabalho com imagens
no formato digital, além de forne-
cer um acesso melhor, mais rápi-
do e mais seguro. Os Pacs possu-
em recursos de tratamento de
imagens, que possibilitam obter
informações mais precisas sobre
estruturas anatômicas e patolo-
gias, auxiliando os médicos a di-
agnosticar doenças que, até en-
tão, não poderiam ser detectadas
por procedimentos tradicionais.
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Fumep discute “Saúde mental na pandemia”

NATAL MEIRA BARROS
Natal Meira Barros nasceu em
Piracicaba no ano de 1914 e
faleceu em 1932. Voluntário
piracicabano na Revolução
Constitucionalista de 1932,
um dos mortos em combate.
Filho do negociante Josué
Meira Barros e de Bianca Bul-
drini de Barros, proprietários
de bar e armazém à r. Pruden-
te de Moraes, na esquina da r.
do Rosário. Tinha vários ir-
mãos: Julieta D’Abronzo, es-
posa do comendador Hum-
berto D’Abronzo, Judith, Otá-
vio, Luiz, Ivone e Romeu Meira
Barros, pai de António Meira
Barros. Há uma travessa Na-
tal Meira Barros, no bairro Hi-
gienópolis. Um antepassado
dos Buldrini, Natale Buldri-
ni, era dono de armazém e

venda na rua do Porto, por
ocasião da publicação do “Al-
manak” de Camargo (1900).
Romeu Meira Barros (Buldri-
ni de Barros), vereador em
Piracicaba de 1952 a 1955,
foi proprietário do tradicional
armazém Mercadinho do
Porto no n° 1221 da avenida
Beira Rio e dá nome a uma
praça da avenida. O arma-
zém passou a ter Nelson
Buldrini como dono, nas últi-
mas décadas. Pfromm Net-
to, Samuel, 1932-2012. Dici-
onário de Piracicabanos /
Samuel Pfromm Netto. — 1.
ed. — São Paulo : PNA, 2013.
(Edson Rontani Júnior, Pira-
cicaba Antiga no Facebook
e no Youtube Facebook e
Instagram : edsonrontanijr)

Magnus Nascimento

O governador de São Paulo,
João Doria (PSDB) e o pre-
feito de Piracicaba, Luciano
Almeida (DEM) receberão o
apelo da Câmara de Verea-
dores, para que incluam
como prioritários, os portado-
res da síndrome de Down e
os autistas. As proposituras
(54/2021 e 55/2021), de au-
toria do vereador Pedro Ka-
wai (PSDB), assinadas tam-
bém pelos vereadores André
Bandeira (PSDB) e Ana Pa-
vão (PL), foram aprovadas na
reunião de quinta (8). Os do-
cumentos consideram a vul-
nerabilidade dessa popula-

AUTISTAS E DOWN
ção que, segundo o parla-
mentar,  tem di f iculdades
para utilizar máscaras e se-
guir as medidas sanitárias
de segurança contra o novo
Coronavírus. Kawai lembra
que, em resposta a um re-
querimento de sua autoria, o
prefeito afirmou que Piraci-
caba segue o plano estadu-
al de imunização, mas refor-
çou que Almeida possui au-
tonomia para aperfeiçoá-lo e
adequá-lo às necessidades
locais. A foto mostra a imuni-
zação em Natal, Rio Grande
do Norte, onde ocorre essa
campanha desde março.

A preservação da saúde
mental dos indivíduos, que sem-
pre foi um tema de extrema re-
levância social, ganha ainda
mais amplitude com a pandemia
e será discutido também duran-
te a Sipat (Semana Interna de
Prevenção de Acidentes do Tra-
balho) que a Fumep (Fundação
Municipal de Ensino de Piraci-
caba) realiza de 12 a 16 de abril.

O evento será totalmente
on-line e o tema será abordado
na terça (13), a partir das 15h,

pelo especialista em Programa-
ção Neurolinguística e em For-
mação Pedagógica, Sandro Apa-
recido Mota Carollo, com trans-
missão a todos os interessados
pelo link www.fumep.edu.br/si-
pat. “Antes, porém, na segun-
da-feira, 12, também às 15h, te-
remos palestra com o advogado
Diego Rafael Esteves Vasconce-
llos, especialista em Direito
Administrativo, para falar so-
bre as “Características da ad-
ministração pública indireta”,

considera o bibliotecário Guilher-
me Belissimo, presidente da Cipa.

Ele fala sobre a importân-
cia da Sipat enquanto ferramen-
ta de transformação do ambi-
ente de trabalho e lembra que
hoje, mais que nunca, é preciso
retomar a discussão de temas
relevantes à comunidade acadê-
mica e à população em geral, aler-
tando para outras discussões
prioritárias que não a pandemia.

Neste cenário, a Semana
trará à luz temas voltados tam-

bém aos ambientes digital, ele-
trônico e de saúde pública, com
as palestras “Bibliotecas digitais:
o exemplo da Biblioteca Brasilia-
na Guita e José Mindlin”, com o
Mestre em Ciência da Informa-
ção, Rodrigo Moreira Garcia, na
quarta; “Fogo em equipamentos
eletrônicos”, com o Cabo Guara-
cy Ribeiro Filho, na quinta; e
encerrando,  envio de material
por e-mail na sexta, esclarecen-
do sobre doenças sexualmente
transmissíveis- DSTs/Aids.
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Acipi, Simespi e Unimed Piracicaba
apoiam ação solidária “Comida já”
Iniciativa, idealizada por um grupo de mulheres da sociedade piracicabana, já arrecadou 3.000 cestas básicas que serão doadas ao Banco de Alimentos

CONSÓRCIO DE IMÓVEL CONTEMPLADO
CRÉDITO DE R$ 416 MIL PARA COMPRAR,

CONSTRUIR, QUITAR, OU REFINANCIAR
R$ 54 MIL + PARCELAS - 19 99931 2397

Conserto fogão
a gás... Pedro
Tel. e zap (19)
9 9696 2179

ou (19)
9 9654  2692

PINTOR: Residencial e comerci-
al, orçamento sem compromisso.
Piracicaba e Rio das Pedras. Tra-
tar fone: 99310-4666 com Júnior.
------------------------------------------
ATENÇÃO - Aqui pode estar seu
pão. Está a sua disposição gra-
tuitamente para trabalhos e ven-
das de produtos em geral, novos
e usados de pessoas necessita-
das, pequenos produtores, artis-
tas, colecionadores, consertado-
res em geral etc. Apresente-se
aos domingos, das 8h ás 12h, no
Lar dos Velhinhos de Piracicaba,
avenida Renato Wagner, 770.
------------------------------------------

VENDO OU TROCO apartamento em
Piracicaba por imóvel em São Pedro
ou Piracicaba tratar : (19) 9.9665.8116
------------------------------------------
TERRENO COM BARRACÃO
310m2 aceito carro no negócio
apenas 45.000. Local Capela. Con-
tato Elaine 19- 98216-9127 zap.
------------------------------------------
VENDE-SE TERRENO 6300m²-Cen-
tro Mombuca ótima localização-mai-
ores informações 19998963876.
------------------------------------------
VENDE-SE imóvel em  SÃO PE-
DRO, com 2 casas, cada com 2
dorm, sala, coz, wc, gar. (19)
3372-9484 e (19) 99970-2630.
------------------------------------------
VENDO CASA EM ANHUMAS PI-
RACICABA -  com 5 cômodos
mais quarto para passar roupa,
lavanderia cobertura mais quar-
to de ferramentas. Piscina infan-
til, terreno medindo 20 X 25 mts.
Tratar fone: 99440-6695.
------------------------------------------
ALUGA-SE - Barracão direto propri-
etário, a cinco minutos do Centro.
Ideal para depósito, com 450 metros
quadrados, com mezanino. Escritó-
rio em 2 pisos. Fone 9.9806-6622.
------------------------------------------

ALUGA-SE  apartamento Praia
Grande, cel: 99101-8784.
------------------------------------------
VENDO APARTAMENTO EM SAN-
TOS SP em condomínio fechado
com 3 quartos, sala 2 ambiente,
cozinha, área de serviço e 1 ba-
nheiro, ar condicionado na sala e
ventiladores de teto na sala e nos 3
quartos. Estacionamento coletivo.
Praca a arborizada, play ground,
área de lazer e quadra de esporti-
va. Recem reformado. A duas qua-
dras de distância da praia. De frente
ao shopping Praiamar e hipermerca-
do Carrefour. Próximo tem farmácia,
padaria, banco, ponto de táxi e ôni-
bus. Contatos: (19) 99897-1417 Ali-
ne ou (13) 99704-6484 Maria Alice.
------------------------------------------
VENDO/ ALUGO Barracão 360 m²,
na R. Olavo Bilac, 836, Vila Lobos,
S. Pedro. F. (19) 3483-1505.
------------------------------------------

MORADIA VITALÍCIA - No Lar
dos Velhinhos, duas vagas óti-
mas. Estuda permuta com imó-
veis. F: 3372-9482.
------------------------------------------
MUROS PARA PUBLICIDADE - O
Lar dos Velhinhos de Piracicaba
oferece por contribuição ou per-
muta. Avenida: Renato Wagner
770. F: 996330202, com Viviane.
------------------------------------------
BOMBA D’ AGUA PARA POÇO
Schneider manual ou com motor R$
700,00. Tratar Rua Moraes Barros,
1205. Fone: 19 3422-5162.
------------------------------------------

VENDE-SE carro Corolla 2005, gaso-
lina, super econômico, manual, com-
pleto, impecável. Tratar pelo celular
(19) 9.9705-5588. Valor: R$22.500,00.
------------------------------------------
VENDE-SE chevrolet classic 2013 com
4 portas 15000+ assumir parcelas -
maiores informações 19 991911944.
------------------------------------------

FALECIMENTOS
SRA. FRANCISCA CONNHAGO ROS-
SI faleceu ontem, nesta cidade, contava
86 anos, filha dos finados Sr. Delmiro
Connhago Garcia e da Sra. Carmen Chin-
chilio Carrilio, era viúva do Sr. Henrique
Rossi, deixa os filhos: Claudemir José
Rossi, casado com a Sra. Nilza Honorio
Rossi; Valdir Rossi, casado com a Sra.
Dalva Aparecida Wenceslau Rossi; Mar-
lene Aparecida Rossi Garcia, casada com
o Sr. Francisco Aparecido Garcia Andri-
otta; Marcia Rossi Garcia, casada com
o Sr. Noedir José Garcia Andriotta e
Odair Antonio Rossi, casado com a Sra.
Lucineia Rodrigues Rossi. Deixa ne-
tos, demais familiares e amigos. Seu
sepultamento será realizado hoje, sain-
do o féretro às 13h00 do Velório da Sau-
dade, sala “03” para o Cemitério Muni-
cipal da Saudade, em jazigo da família.
ABIL GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

PROFESSORA CLEUSA MARIA ZANU-
ZZI OROFINO faleceu ontem, nesta ci-
dade, contava 68 anos, filha dos finados
Sr. Augusto Zanuzzi e da Sra. Philomena
Barbosa, era viúva do Sr. Norival Orofi-
no, deixa os filhos: Mateus Orofino, ca-
sado com a Sra. Ana Paula Silveira Oro-
fino; Juliana Zanuzzi Orofino e Renata Za-
nuzzi Orofino Fustaino, casada com o Sr.
Marcelo Fustaino. Deixa netos, demais
familiares e amigos. Sua Cerimonia de
Cremação foi realizado ontem às 18h00
no Crematório Unidas de Piracicaba – SP.
ABIL GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

SR. MARCOS HENRIQUE BALDASIN
faleceu ontem, nesta cidade, contava 33
anos, filho do Sr. José Henrique Baldasin
e da Sra. Cleide Delfina Baldasin, deixa
os filhos: Henrique Borges Baldasin e
Maycon Borges Baldasin. Deixa demais
familiares e amigos. Seu sepultamento
será realizado hoje, saindo o féretro às
14h00 da sala “02” do Velório do Cemi-
tério Municipal da Vila Rezende, para a
referida necrópole em jazigo da família.
ABIL GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

JOVEM GABRIELE MARIANA DE
CAMPOS SANTOS faleceu ontem, nesta
cidade, contava 25 anos, filha dos fina-
dos Sr. Marcos Roberto Ede Oliveira e da
Sra. Adriana de Fátima de Campos Coe-
lho, era casada com o Sr. Luciano de
Jesus Carvalho, deixa os filhos: Guilher-
me Fernando Campos Carvalho e Marai-
za Adriana Campos Carvalho. Deixa ir-
mãos, cunhados,  sobrinhos, demais fa-
miliares e amigos. Seu sepultamento será
rea l izado ho je ,  sa indo o fére t ro  às
10h00 da sala “03” do Velório do Ce-
mitério Municipal da Vila Rezende, para
a referida necrópole em jazigo da famí-
lia. ABIL GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

SRA. CLEMENTINA BENEDITA FER-
REIRA BARBOSA faleceu ontem, nesta
cidade, contava 96 anos, filha dos fina-
dos Sr. João Antonio Ferreira e da Sra.
Maria Antonia Ferreira, era viúva do Sr.
Vandelino Pio Barbosa, deixa demais fa-
miliares e amigos. Seu sepultamento foi
realizado ontem às 17h00 no Cemitério
Municipal da Saudade, em jazigo da famí-
lia. ABIL GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

SRA. PASCHOA MAGRINI FURLAN
faleceu anteontem, nesta cidade, con-
tava 92 anos, filha dos finados Sr. An-
tonio Magrini e da Sra. Benedita de Go-
doy Magrini, era viúva do Sr. Florindo
Furlan, deixa os f i lhos: Al ice Furlan
Geronimo;  Anton ia Fur lan Campos;
Adair Furlan Galzerani; Romario Fur-
lan; Arlete Aparecida Furlan; Florindo
Furlan Filho; Claudio Antonio Furlan e
Angela Maria de Fatima Furlan, já fale-
cida. Deixa genros, netos, bisnetos,
demais familiares e amigos. Seu sepul-
tamento foi realizado ontem, tendo saí-
do o féretro às 10h30 do Velório da Sau-
dade, sala 05, para o Cemitério Munici-
pal da Saudade em jazigo da família.
ABIL GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

SRA. LEONETTI MANIERO SALUM
faleceu anteontem, nesta cidade, con-

FALECIMENTOS
SR. ATILIO ZANETTI  faleceu ontem
na cidade de Piracicaba, aos 78 anos
de idade e era casado com a Sra. Neu-
za Aparecida Costa Zanetti. Era filho
do Sr. Francisco Zanetti e da Sra. Ge-
orgina Ponce, ambos falecidos. Deixa
as filhas: Sandra Helena Zanetti e An-
dreia Zanetti Roel casada com Apare-
cido Marcelo Roel. O seu sepultamen-
to dar-se-á hoje as 10:30 hs, saindo a
urna mortuária do Velório do Cemitério
Parque da Ressurreição – sala C, se-
guindo para a referida necrópole, onde
será inumado em jazigo da famí l ia.
(GRPO BOM JESUS FUNERAIS)

SRA. BEATRIZ BEZERRA LIMA fale-
ceu anteontem na cidade de Piracica-
ba, aos 67 anos de idade e era filha da
Sra. Maria Jose da Conceição, já fale-
cida. Deixou os filhos: Jeferson Bezer-
ra L ima, Mar ia Cel ia Bezerra L ima,
Marcelo Bezerra Lima, Simone Pereira
Lima e Denise Pereira Lima. Deixa ain-
da netos e demais parentes. O seu se-
pultamento deu-se ontem as 09:00 hs,
no Cemitério Municipal da Vila Rezen-
de, onde foi inumada em jazigo da famí-
lia. (GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)

SR. BENEDITO DE CAMARGO  fale-
ceu ontem  na cidade de Piracicaba,
aos 79 anos de idade e era casado
com a Sra. Elza Pereira da Silva Ca-
margo. Era f i lho do Sr. Henrique de
Camargo e da Sra. Rosa de Camargo,
falecidos. Deixou as filhas: Amanda de
Camargo casada com Fabio Junior Ca-
margo e Patricia Camargo Oliveira casa-
da com Gilberto Antônio de Oliveira. Dei-
xa 02 netos. O seu sepultamento dar-se a
hoje as 10:30 hs, saindo a urna mortuária
do Velório Municipal da Vila Rezende –
Sala 01 para a referida necrópole, onde
será inumado em jazigo da famí l ia.
(GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)

SR. CARLOS ALBERTO PORTES fale-
ceu ontem na cidade de Piracicaba, aos
52 anos de idade e era casado com a
Sra. Sileide Simone Bezerra Portes. Era
filho do Sr. José Augusto Portes e da
Sra. Carma da Silva Portes. Deixa os
filhos: Douglas Alberto Bezerra Portes,
Diego Alberto Bezerra Portes, Diogo Al-
berto Bezerra Portes e Priscila Maressa
Bezerra Portes. Deixa 03 netos. O seu
sepultamento deu-se ontem as 17:00 hs,
no Cemitério Municipal da Vila Rezende,

O que começou com um “pre-
sente de aniversário” se tornou
ação social para ajudar uma cida-
de inteira. A campanha “Comida
já”, de iniciativa de um grupo de
amigas da sociedade piracicabana,
que visa arrecadar cestas básicas e
valores para auxiliar famílias em
situação de vulnerabilidade social,
por meio do Banco de Alimentos,
também ganhou o apoio da Acipi
(Associação Comercial e Industrial
de Piracicaba), do Simespi (Sindi-
cato das Indústrias Metalúrgicas,
Mecânicas, de Material Elétrico,
Eletrônico, Siderúrgicas e Fundi-
ções de Piracicaba, Saltinho e Rio
das Pedras) e da Unimed Piracica-
ba. A ação segue até 23 de abril.

As três entidades anuncia-
ram ontem (9), durante evento
realizado em espaço aberto nas
dependências da Fumep (Funda-
ção Municipal de Ensino de Pira-
cicaba) e seguindo todos os pro-
tocolos sanitários e de saúde, a

parceria com a campanha ideali-
zada pela dentista Adriana Viot-
ti; a sambista Aninha Barros; a
jornalista Mara Ferraz, a médica
Mari Cançado, a ex-atleta Magic
Paula; a atriz Monica Corazza; a
primeira-dama e presidente do
Fundo Social de Solidariedade,
Andrea Almeida, e a esposa do
vice-prefeito, Selma Ferrato.

PRESENTE — Adriana pe-
diu de aniversário para os ami-
gos cestas para doação. A ideia se
multiplicou e ganhou, primeiro, o
apoio da Unimed, por meio do
marido, o presidente da coopera-
tiva, Carlos Joussef. “A questão
da pandemia está presente den-
tro da nossa casa por conta da
profissão do Carlos, pelo que ele
passou (ele teve Covid-19 e ficou
mais de 60 dias internado). Mas
saber que há famílias passando
fome, me deu uma agonia muito
grande. Aí fiz essa campanha no
meu aniversário, falei com a An-

drea e acertamos para doar para
o município, apareceram outros
pedidos. O Carlos gostou da mi-
nha empolgação e dispôs a Uni-
med e resolvemos chamar mais
gente. A ideia foi crescendo e todo
mundo concordou”, declarou.

PARCERIA — Já foram ar-
recadadas 3.000 cestas, 1.000 de
cada entidade, o equivalente a um
total de 45 mil quilos de alimen-
tos. Para o presidente da Acipi,
Luiz Carlos Furtuoso, esta cam-
panha se soma às outras iniciati-
vas que a entidade tem realizado,
todas de cunho social.  “A Acipi
tem feito doações desde o início da
pandemia para contribuir com
entidades e hospitais. Essa cam-
panha que vem agora é robusta e
importante, porque tem muitas
famílias que passam necessida-
de, estão desempregadas ou que
deixaram aquelas atividades que
faziam, informais, e estão sem
renda. Solicitamos, em nomes de

todos, que cada um faça uma
contribuição, dentro de sua rea-
lidade, para que possamos alivi-
ar a fome daqueles que depen-
dem dessas doações”, apontou.

Joussef ressaltou que a ideia
da esposa, de fato, fez com que
ele pensasse em ajudar por meio
da Unimed, para que então, a ini-
ciativa fosse multiplicadora. “A
Unimed hoje nos dá uma segu-
rança para poder fazer a gestão,
porque a cidade nos deu confi-
ança e credibilidade para isso e
acredito que temos de retribuir,
no que ela está precisando. Agora
com nossos associados, empresas
associadas esperamos chegar,
pelo menos, a 10 mil cestas. É a
responsabilidade social que cada
um de nós deve fazer”, disse.

O presidente do Simespi, Eu-
clides Libardi, contou que a en-
tidade havia se mobilizado para
arrecadar alimentos, visando
auxiliar os que mais necessitam.

“Mas tínhamos dificuldade na
distribuição. Aí quando soube-
mos do movimento ficamos mais
tranquilos. Tivemos um desem-
prego grande na cidade, poucos
voltaram a trabalhar, então é
muito importante. Essas cestas
não podem ser pontuais. As 3.000
estão garantidas, mas precisamos
continuar doando”, destacou.

O prefeito Luciano Almeida
também participou do evento e
parabenizou a ação que, segundo
ele, reforça a união de todos. “É
muito importante essa iniciativa,
em prol de um objetivo comum
que conseguiu sensibilizar tanta
gente e está crescendo, sabemos
que cada vez está chegando mais
pessoas para ajudar todo mun-
do a não passar fome”, afirmou.

“A campanha foi  muito
importante pela união da Uni-
med, da Acipi, Simespi e mostra o
quão Piracicaba é solidária”, res-
saltou a primeira-dama, Andrea.

Selma acrescentou que toda
ajuda é bem-vinda. “Só temos a
agradecer a esses três parceiros
que nos deram um apoio maravi-
lhoso e continuar pedindo para que
a população nos ajude”, reforçou.

COMO PODEM SER FEI-
TAS AS DOAÇÕES - As arreca-
dações serão todas direcionadas ao
Banco de Alimentos de Piracicaba
e de lá direcionadas às famílias que
necessitam. “A demanda aumen-
tou muito. O Banco faz a entrega
de forma otimizada, assim chega
para quem precisa de forma orga-
nizada”, explicou a secretária mu-
nicipal de Assistência e Desenvol-
vimento Social, Euclidia Fioravan-
te.  As doações também podem ser
feitas por meio de transferência
bancária: Banco Sicoob (756) –
Agência 5004 – C/C 1.029.985-8 ou
então por PIX: CNPJ – 44.803.922/
0001 -02. Outras informações:
comidaja@unimedpiracicaba.
com.br ou (19) 99755-9551.

tava 83 anos, filha dos finados Sr. Jose
Maniero e da Sra. Teresa Cavinatto,
era viúva do Sr. João Issa Salum, dei-
xa o filho: Roberto Carlos Salum, ca-
sado com a Sra. Lucivania Maria Fac-
co. Deixa Demais Famil iares e ami-
gos. Seu sepultamento foi  real izado
ontem, às 09h30 no Cemitério Munici-
pal da Saudade em jazigo da família.
ABIL GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

SR. PAULO SERGIO DA SILVA faleceu
anteontem, nesta cidade, contava 56 anos,
filho dos finados Sr. Paulo Francisco da
Silva e da Sra. Maria Jose Soares da
Silva, era casado com a Sra. Ivone Du-
rães da Silva, deixa os filhos: Jhonatas
David da Silva, casado com a Sra. Ca-
roline G. Franco Silva e Aline Cristina da
Silva, casada com o Sr. Gui lherme
Eduardo da Silva. Deixa netos, demais
familiares e amigos. Seu sepultamento
foi realizado ontem, tendo saído o féretro
às 13h00 da sala 01 do Velório do Cemi-
tério Municipal da Vila Rezende, para a
referida necrópole em jazigo da família.
ABIL GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

SRA. IGNES SOTOPIETRO BALIONI
faleceu anteontem, nesta cidade, con-
tava 86 anos, filha dos finados Sr. Sil-
vio Sotopietro e da Sra. Elza Saciloto,
era casada com o Sr. Antenor Balioni,
deixa os f i lhos: El isabete Aparecida
Balioni Calderan, casada com o Sr. Enes
Ricardo Calderan e Darci Balioni, casa-
do com a Sra. Ana Maria Marson Balio-
ni.  Deixa netas, demais famil iares e
amigos. Seu sepultamento foi realizado
ontem às 16h00 no Cemitério Municipal
de Charqueada/SP em jazigo da famí-
lia. ABIL GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

SR. WILSON HILARIO MIANO  fa le-
ceu ontem, nesta cidade, contava 57
anos, filho do Sr. Norberto Hilario Mia-
no, já falecido, e da Sra. Otavina Ma-
ria Miano, era casado com a Sra. Eli-
sabete Aparecida da Silva Miano; dei-

xa a fi lha: Marcela Giovana da Silva
Miano. Deixa demais familiares e ami-
gos. Seu sepultamento foi  real izado
ontem, às 14h00 no Cemitério Munici-
pal da Saudade, em jazigo da família.
ABIL GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

JOVEM MATHEUS ERCOLIN BRAN-
DI DE SOUZA  faleceu ontem, nesta
cidade, contava 24 anos, filho do Sr.
Ananias Brandi de Souza, e da Sra.
Iolanda Ercolin dos Santos Batista, já
falecida, era casado com a Sra. Pris-
c i la Lopes Marcel ino;  deixa a f i lha:
Lavinia Ercolin Lopes. Deixa demais
familiares e amigos. Seu sepultamento
foi realizado ontem, tendo saído o fére-
tro às 13h30 da sala 02 do Velório do
Cemitério Municipal da Vila Rezende, para
a referida necrópole em jazigo da família.
ABIL GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

SR . JOSÉ MIQUELETI QUINELATO
faleceu ontem, nesta cidade, contava
85 anos, filho dos finados Sr. Antonio
Quinelato e da Sra. Ilydia Miqueleti, era
casado com a Sra. Maria Irene de Sou-
za; deixa os filhos: Antonio Quinelato;
Vania Quinelato; Maria Quinelato; Ru-
bens José Quinelato e Beatriz Antonia
de Souza Bueno. Deixa netos, demais
familiares e amigos. Seu sepultamento
foi realizado ontem, tendo saído o fére-
tro às 14h00 da sala 03 do Velório do
Cemitério Municipal da Vila Rezende, para
a referida necrópole em jazigo da família.
ABIL GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

JOVEM VINICIUS SALVATO TOTTI fa-
leceu ontem, nesta c idade, contava
20 anos, filho do Sr. Antonio Alessan-
dro Totti e da Sra. Rita de Cassia Sal-
vato;  deixa i rmãos,  demais fami l ia-
res e amigos. Seu sepultamento foi re-
alizado ontem, tendo saído o féretro às
17h00 da sala 01 do Velório do Cemité-
rio Municipal da Vila Rezende, para a
referida necrópole em jazigo da família.
ABIL GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

onde foi inumado em jazigo da família.
(GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)

DR. SERGIO ALESSIO CHITOLINA
faleceu ontem na cidade de Piracica-
ba, aos 71 anos de idade e era casado
com a Sra. Martha Penezi Gentile. Era
filho do Sr. Reinaldo Chitolina e da Sra.
Maria Delfini Chitolina, falecidos. Dei-

xa a filha: Marben Chitolina Rotta ca-
sada com Luiz Roberto Rotta Junior.
Foi sua filha: Mariela Chitolina Costa
Bernardo que foi casada com Leonar-
do Costa Bernardo. Deixa 03 netos. O
seu sepul tamento dar -se-á ho je  as
10:00 hs, no Cemitério da Saudade,
onde será inumado em jazigo da famí-
lia. (GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)
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Em tratamento, Trevisan Jr. ficará afastado por 30 dias
O vereador Laércio Trevisan

Jr. (PL) ficará afastado por 30
dias do cargo na Câmara Muni-
cipal de Piracicaba, por conta do
tratamento contra a Covid-19.
Internado na Santa Casa de Mi-
sericórdia no último dia 22, o
parlamentar recebeu alta nessa
sexta-feira (9) e continuará a re-
cuperação em sua residência.

A solicitação de afastamen-
to foi encaminhada ao presiden-
te da Mesa Diretora, vereador
Gilmar Rotta (Cidadania) e se
utiliza do parágrafo 2 do artigo

112 do Regimento Interno do
Legislativo piracicabano, o qual
estabelece a medida “na hipóte-
se de moléstias devidamente
comprovadas (...)”. A solicitação
foi protocolada na reunião extra-
ordinária dessa quinta-feira (8),
mas ainda dentro da normativa
interna, “é homologatória e não
precisa passar por votação”.

Por conta do afastamento,
já foi encaminhada a convoca-
ção ao primeiro suplente do Par-
tido Liberal, Antonio Sérgio Rosa
de Oliveira, o “Sérgio da Van”, que

tomará posse na segunda-feira
(12), em solenidade a partir das
9h30, na Sala da Presidência.

Durante todo o período de
internação do vereador Trevisan
Jr., a assessoria do parlamentar
publicou informes sobre o seu es-
tado de saúde e a evolução do
tratamento. Na última postagem
em sua rede social, além de anun-
ciar a alta hospital, agradece “a
todas as pessoas que fizeram
suas orações pela saúde do nos-
so amigo” e também à direção e
aos profissionais da Santa Casa.

parlamentar recebeu alta nesta
sexta-feira (9) e continuará a
recuperação em sua residência

Fabrice Desmonts
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Literatura:
teatro on-line,
no YouTube

O clássico da literatura Alice
no País das Maravilhas, de Lewis
Carroll (1865), é referência lúdica
para o teatro on-line infantojuve-
nil ‘Natal Encantando da Alice’. O
projeto apresentado pela empresa
paulistana Século 21 – Produção
de Conteúdo, que tem a frente a
produtora-executiva Ana Viegas,
foi contemplado pelo Edital Ex-
presso Lei Aldir Blanc 2020, da
Secretaria da Cultura e Economia
Criativa do Estado de São Paulo.

Apesar de o título remeter ao
período natalino, celebrado no
fim do ano, a trama, o desenro-
lar da história e a mensagem tem
a ver com sentimentos atempo-
rais: amizade e respeito. A peça
está disponível gratuitamente no
canal do YouTube da Século 21
até o dia 30 de abril. Assista no
link: https://www.youtube.com/
watch?v=MHy9jn-TotY.

Em parceria e realização
com a Yeshua Produções Tea-

trais e Eventos, ‘Natal Encan-
tando da Alice’ é uma livre in-
terpretação da clássica literatu-
ra e possui roteiro inédito, assi-
nado pelos veteranos Denise
Frances e Flávio Bueno, que
também cuidam da trilha sono-
ra e direção. No palco, a peça
traz personagens conhecidos,
como Alice, Chapeleiro Maluco,
Rainha Vermelha, Rainha Bran-
ca, o Gato, a Lebre e o Sapo.

O espetáculo é indicado para
todas as idades, especialmente ao
público infantojuvenil. A equipe e
o elenco são formados por jovens,
cheios de boas energias e amor às
artes cênicas. E lembre-se: man-
tenha o distanciamento social e
use máscara! Luz e paz, a todos.

facebook.com/
ocanaldalili @ocanaldalili

Eliana Teixeira
Editora de Conteúdo

A Tribuna: (19) 2105-8555
Celular e WhatsApp: (19) 97153-8582ANUNCIE AQUI:O Canal da Lili - www.ocanaldalili.com
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Regulamento do 48º Salão
de Humor já está no ar
Evento, que acontecerá virtualmente pelo segundo ano consecutivo
devido à pandemia, será aberto no próximo dia 21 de agosto de 2021

Os interessados poderão inscrever até três obras por categoria

Um dos concursos mais
antigos e ininterruptos das ar-
tes gráficas no mundo, o Salão
Internacional de Humor de Pi-
racicaba chega à sua 48ª edi-
ção com inscrições gratuitas até
o dia 20 de junho. Os trabalhos
deverão ser autorais, com te-
mas e técnicas livres. A abertu-
ra oficial está prevista para o
dia 21 de agosto, em uma live,
na qual serão revelados e premi-
ados os vencedores da edição.

Os interessados poderão
inscrever até três obras por
categoria, diretamente pelo
site do evento salaodehumor.
piracicaba.sp.gov.br, via Correios
ou pessoalmente no Cedhu (Cen-
tro Nacional de Documentação,
Pesquisa e Divulgação do Humor
Gráfico), no Armazém 14A, En-
genho Central. Profissionais e
amadores a partir de 16 anos,
devem participar apenas com
obras que não foram premiadas
em outros eventos gráficos.

Os trabalhos enviados de-
verão conter a assinatura do
autor e estar acompanhados da
ficha de inscrição devidamente
preenchida. Via internet, os tra-
balhos deverão estar nomeados
e ter formato JPEG e 300 DPI
(imagens anexadas de uma úni-
ca vez), conforme regulamento
disponível no site do evento.

Devido à pandemia, o even-
to acontecerá virtualmente pelo
segundo ano consecutivo. "Che-
gamos à nossa 48ª edição em

meio a uma pandemia e com um
grande desafio: tirar um sorri-
so das pessoas nesse momento
tão delicado que o mundo intei-
ro enfrenta junto. Já que o lema
atual é o 'fica em casa', levare-
mos virtualmente um pouco de
humor com a nossa exposição
até cada pessoa, na tela de seu
smartphone ou computador", dis-
se Adolpho Queiroz, secretário da
Ação Cultural de Piracicaba e um
dos criadores do evento.

O Salão premiará cinco ven-
cedores divididos entre as cate-
gorias charge, cartum, caricatu-
ra, tiras/histórias em quadri-
nhos e prêmio temático - que esse
ano tem o tema de Jogos Olímpi-
cos. Outros prêmios são Júri Po-
pular Alceu Marrozi Righetto
(destinado à escultura); os prê-
mios Câmara Municipal de Pira-
cicaba, exclusivo para a catego-
ria caricatura e o Saúde Unimed.

SERVIÇO
As inscrições para o 48º Sa-
lão Internacional de Humor
de Piracicaba são gratuitas e
podem ser feitas até o dia 20
de junho pelo site do evento
(salaodehumor.piracicaba.
sp.gov.br), via Correios (Ave-
nida Maurice Allain, nº 454,
Parque do Engenho Central.
Caixa Postal 12. Piracicaba-
SP, CEP 13.405-123) ou pes-
soalmente no Cedhu, Arma-
zém 14A, no Engenho Cen-
tral. Informações: (19) 3403-
2620 ou (19) 3403-2623.

‘O P‘O P‘O P‘O P‘O PRRRRROOOOOVÁVELVÁVELVÁVELVÁVELVÁVEL     EEEEE     OOOOO P P P P POSSÍVELOSSÍVELOSSÍVELOSSÍVELOSSÍVEL’’’’’

Projeto Sonora Fantasma estreia com single
Sonora Fantasma é o novo

projeto do fazedor de filmes e mú-
sicas Diego da Costa, que já pas-
sou por bandas do interior de São
Paulo como Lazo Black, Nuvens
Invisíveis e Mochila de Criança.
Com o disco de estreia totalmente
gravado e masterizado, o single
que apresenta a banda na música
alternativa nacional é a sensível 'O
Provável e o Possível'. Ouça o sin-
gle de estreia no link: https://
tratore.ffm.to/sonoro-fantasma.

'O Provável e o Possível' con-
densa as principais referências do
Sonora Fantasma, entre texturas
de guitarras e sintetizadores. É
uma canção doce, um passeio
ora expansivo, ora introspecti-
vo pelo indie, rock n’ roll e punk.

Influenciado pelo rock alter-
nativo do final dos anos 90, iní-
cio dos 2000, Sonora Fantasma
traz nas texturas de guitarras e
sintetizadores, um convite para
imersão a sonoridades que des-
pertam o lúdico. Colagens, tex-
turas, fragmentos, arte, possi-
bilidades e a potência da imagi-
nação de tempos esperançosos

dão o tom do projeto. A capa do
single de estreia é obra de uma
collab entre Diego e Keila Mar-
tins do Portal Collage, inspira-
da em um trabalho da artista
conhecida como Partnership. A
música conta com a participa-
ção de Pedro Iuá no sax.

Diego, em recente entrevis-
ta ao site Cabana da Música, fa-
lou sobre o single de estreia.
"Tem uma letra muito profun-
da, que tem a ver com trabalhar
o nosso estado de espírito, a nos-
sa mente, para que não percamos
as esperanças mesmo vivendo
sem um governo e abandonados
pela elite de rapina. É um cha-
mado para criarmos forças com
aqueles que estão próximos e pro-
jetar outros futuros possíveis. O
futuro não está dado, cabe a nós
construí-lo, criá-lo", detalhou.

O primeiro álbum intitula-
do ‘Adeus Mundo Véio’  foi
gravado em Socorro (interior
de São Paulo) no estúdio RBS
e será lançado pelo selo Abbey
Roça. Diego assina a produção
ao lado de Rafael Sartori.

SERVIÇO - 'O Provável e o Possível' também ganha videocli-
pe no dia 15 de abril, com muitas colagens e texturas. Ative o
lembrete: https://www.youtube.com/watch?v=P9VXuxfGeck.
Sonora Fantasma é um artista verificado no Spotify. Siga a
banda: sonora-fantasma-spotify. Sonora Fantasma nas redes
sociais: instagram.com/sonorafantasma; facebook.com/sono-
rafantasma; linktr.ee/sonorafantasma.

Diego da Costa inicia novo projeto dentro da música alternativa
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Obrigatoriedade do
uso é aprovada em PL

A obrigatoriedade do uso de
máscaras transparentes ou de
protetor facial com visor trans-
parente em estabelecimentos pri-
vados que desenvolvam ativida-
des de atendimento ao público
foi aprovada, em segunda dis-
cussão, na 6ª reunião extraor-
dinária de 2021, nesta quinta-
feira (8). O PL (Projeto de Lei)
153/2020 foi aprovado com 18
votos favoráveis e 2 contrários.

De autoria dos vereadores
Gilmar Rotta (Cidadania) e Pe-
dro Kawai (PSDB), o PL esta-
belece que pelo menos uma pes-
soa do corpo de colaboradores
do estabelecimento use a más-
cara. O projeto de lei tem por
objetivo facilitar a comunicação
por via da leitura labial das pes-
soas com deficiência auditiva.

O uso de máscaras transpa-

rentes nos estabelecimentos será
obrigatório enquanto vigorar o
Decreto Municipal nº 18.269, de
05 de maio de 2020, que “dispõe
sobre o uso obrigatório e geral de
máscaras de proteção facial para
o enfrentamento da pandemia de
COVID-19”. O não cumprimento
do disposto do PL acarretará ao
estabelecimento advertência e
multa no valor 500 reais, dobra-
da em caso de reincidência.

Os vereadores Fabricio Polezi
(Patriota) e Wagner Alexandre de
Oliveira, o Wagnão (CID), vota-
ram contra o projeto de lei. Polezi
declarou que "cada centavo que
gera de oneração para conta do
empreendedor, do comerciante,
do criador de trabalho e gera-
ção de renda, é um prego a mais
no caixão desse mesmo que já
está com a corda no pescoço".
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Prefeito Dr. Alcides retorna ao
trabalho diário na Prefeitura
Prefeito de Laranjal Paulista volta a despachar no seu gabinete e concentra
ação no combate à Covid-19; Dr. Alcides trabalha com agenda reduzida

Curado e de volta ao traba-
lho. Depois de vencer o corona-
vírus, o prefeito de Laranjal Pau-
lista, Dr. Alcides de Moura Cam-
pos Junior, retomou na segunda
(5) às suas funções diretamente
no gabinete. Ele deverá, porém,
ter agenda reduzida, concentra-
da no dia a dia administrativo,
em virtude do processo de forta-
lecimento imunológico pós-Co-
vid. O prefeito teve alta no dia 16
de março e desde então seguiu
trabalhando em home office e
cuidando de sua recuperação.

INTERNADO — O prefeito
teve que ser internado na UTI, do
Hospital Beneficência Portugue-
sa, em São Paulo, dia 9 de março,
devido à instabilidade na satura-
ção do oxigênio. Em virtude da

inexistência de vagas na UTI lo-
cal e também nos centros de refe-
rência da região, foi necessário
recorrer ao hospital em São Pau-
lo. Foram 10 dias hospitalizado.

“Gostaria de agradecer de
coração à grande corrente de
orações e vibrações positivas, às
centenas de mensagens que re-
cebi. Nos momentos mais difí-
ceis e de maior aflição, foi essa
força que me deu ânimo e dis-
posição para lutar e vencer essa
doença. Que Deus abençoe a to-
dos. Estou de volta à Prefeitu-
ra e seguimos trabalhando ain-
da com mais empenho e dedi-
cação para salvar vidas, vaci-
nar nossa população e vencer o
coronavírus”, comentou, emo-
cionado, o prefeito Dr. Alcides.

Emocionado, Dr. Alcides agradece a todos e
refirma seu trabalho para salvar vidas

Divulgação

A Caixa Econômica Federal
começou esta semana os paga-
mentos do auxílio emergencial
2021 para os nascidos em ja-
neiro. Nesta primeira semana,
também depositou a primeira
parcela do novo ciclo na sexta
(09) para os nascidos em feve-
reiro. O calendário de crédito em
conta digital segue até o dia 22
de agosto.  Com quatro parce-
las de R$ 150 a R$ 375, depen-
dendo da família, o auxílio emer-
gencial começará a ser pago a
quem recebia o benefício em de-
zembro de 2020. Também é ne-

PPPPPÁSCOAÁSCOAÁSCOAÁSCOAÁSCOA

Prefeitura entrega os kits
às famílias em situação
de vulnerabilidade social

Páscoa foi celebrada pela
Secretaria de Promoção Social
e Política Habitacional

Divulgação

A Prefeitura de Laranjal
Paulista, através da Secretaria de
Promoção Social e Política Habi-
tacional, não deixou de celebrar
a Páscoa, mesmo num momento
tão crítico da pandemia. Cerca
de 250 famílias, em situação de
vulnerabilidade social e atendi-
das pelos programas sociais ofe-
recidos no município, receberam
como lembrança um chocolate,
na semana passada. Afinal, essa
data tem um significado de re-
novação e esperança, tão neces-
sários para os dias de hoje.

Além disso, várias outras
medidas foram intensificadas nes-
te mês de março para o enfrenta-
mento à pandemia. Foram distri-
buídas 195 cestas de alimentos para
famílias em situação de vulnera-
bilidade social atendidas pelos
CRAS “Vila Zalla”, “Vó Carola” e
Secretaria. Mais de 100 famílias
receberam kits de higiene e limpe-
za. 1.365 litros de leite para crian-
ças de até 5 anos e 11 meses bene-
ficiárias do programa Viva Leite.
Também foram 34 novas pesso-
as inseridas no programa Fren-
te de Trabalho, desde o início do
ano, que proporciona uma bolsa
auxílio e cartão alimentação no
total de R$ 1.156 para pessoas
que estavam desempregadas.

SEM AGLOMERAÇÂO —
As distribuições acontecem de
forma cronometrada nas unida-

des e também com entrega nas
casas, com todas as medidas ne-
cessárias para que evitar aglome-
ração e protocolos de higiene.

Além disso, o Fundo Soci-
al de Solidariedade também
tem intensificado seus traba-
lhos no atendimento às famí-
lias, com campanhas de arre-
cadação de alimentos e confec-
ção de máscaras de proteção.

Importante também desta-
car também o trabalho das en-
tidades, iniciativa privada e or-
ganizações religiosas que tem
contribuído para o enfrenta-
mento à pandemia, atendendo
grande número de famílias com
alimentos e demais necessidades.

A Prefeitura de Laranjal
Paulista prorrogou mais uma
vez o retorno às aulas presen-
ciais na rede pública munici-
pal de ensino. O prefeito Dr. Al-
cides de Moura Campos Juni-
or editou, na segunda (5), o
Decreto 4.013 que transfere o
início das atividades escolares

RETORNO

Aulas presenciais
novamente adiadas

regulares, presenciais, para o
dia 24 de maio. A volta está,
porém, vinculada às condi-
ções epidemiológicas do mu-
nicípio. Até lá, as aulas seguem
em formato remoto, através dos
meios digi tais e apost i las
preparadas pelos educado-
res e pedagogos do município.

EMERGÊNCIA

Auxílio voltou a ser pago esta semana
cessário cumprir outros requisi-
tos para ter direito à nova rodada.

DETALHES — O prefeito Dr.
Alcides de Moura Campos Junior
recebeu esta semana o gerente
geral da agência de Laranjal Pau-
lista, Álvaro Timóteo Machado, para
tratar dos detalhes e da abrangên-
cia do benefício do município e se
comprometeu a colaborar na di-
vulgação e no encaminhamento
dos cidadãos a partir da Secre-
taria de Desenvolvimento Social.

Para saber mais detalhes,
sobre o auxíl io emergencial,
basta acessar o site da Caixa.

CCCCCORORORORORONAONAONAONAONAVIRVIRVIRVIRVIRUSUSUSUSUS

Município prepara-se
para mais uma rodada

Na segunda (12), será inici-
ada a imunização dos professo-
res acima de 47 anos, incluindo
todos os profissionais da edu-
cação que, para serem vacina-
dos, precisam seguir o protoco-
lo para garantir as doses. O pri-
meiro passo é entrar no site ht-
tps://vacivida.sp.gov.br/imuni-
zacao e fazer um cadastro, que
será validado pelo diretor da
escola e pelo secretário de edu-
cação. Após essa validação, o
profissional deverá imprimir a
autorização para apresentar no
momento da aplicação da vaci-
na. Sem esse procedimento, não
será autorizada a imunização.

Já no dia 14, quarta-fei-
ra, será iniciada a vacinação
das pessoas de 67 anos.

A partir desta semana a va-
cinação contra a Covid-19 será
realizada apenas no Ginásio de
Esportes, tendo em vista que
nas UBSs estarão concentradas
as vacinas contra a gripe. Am-
bas no horário das 8 às 16h.

Esta semana, Laranjal Pau-
lista recebeu 790 doses, sendo
270 para professores e 520 des-
tinadas à segunda dose de 72 a
74 anos. No início da semana,
mais um lote será entregue.

É necessário levar RG, CPF e
Cartão SUS. Os idosos acamados
deverão entrar em contato com a

SEMANA

Vacinação
contra a gripe
influenza

Tem mais vacina che-
gando por aí. Agora, contra a
gripe. De 12 de abril a 10 de
maio, o grupo prioritário se-
rão as crianças de seis me-
ses a menores de seis
anos, gestantes, puérperas
e trabalhadores da saúde. A
imunização acontece de se-
gunda a sexta-feira, das 8h
às 16h, no Posto de Saúde
Central, nas UBSs do bair-
ro da Ponte, São Roque,
Vila Zalla, Maristela e Laras.

A vacinação contra o ví-
rus influenza previne o sur-
gimento de complicações
decorrentes da gripe, óbitos
e outras consequências
sobre os serviços de saú-
de, além de minimizar a
carga da doença fortalecen-
do o sistema imunológico
e reduzindo os sintomas
que podem ser confundi-
dos com os da Covid-19.

unidade básica de saúde mais
próxima de sua casa, para solici-
tar o agendamento. As aplicações
serão realizadas em domicílio.

DDDDDOAÇÃOOAÇÃOOAÇÃOOAÇÃOOAÇÃO

Campanha Vacina Solidária é
realizada em Laranjal Paulista

Laranjal Paulista numa cor-
rente pela saúde e pela solidarie-
dade. Você vai ser imunizado con-
tra a Covid-19? Então, também
participe doando um quilo de ali-
mento não perecível que será re-
vertido para as pessoas que mais
precisam. As doações estão sen-
do recebidas em todos os locais
de vacinação. Você também po-
derá doar uma cesta básica ou
qualquer quantidade de alimen-
to não perecível. Os donativos se-
rão recebidos no Fundo Social de
Solidariedade de Laranjal Paulis-
ta em sistema drive-thru, na Rua
Hélio Rodrigues Pires, 54 - Vila
Campacci. Se preferir peça para
o seu supermercado entregar
pelo delivery. Mais informações
pelo telefone (15) 3283-6256.

VACINÔMETRO — Laran-
jal Paulista passa das 4 mil doses
aplicadas da vacina contra o coro-

navírus, mais precisamente 4.647.
O município aparece no ranking
do Governo do Estado como uma
das cidades com maior percentual
de imunização na região. A nova
rodada de imunizações aconteceu
esta semana com a primeira dose
para as pessoas com 68 anos e se-
gunda dose para 75 e 76 anos.

Você sabia que o seu Impos-
to de Renda pode ajudar as pes-
soas que mais precisam? Sim!
Você pode destinar até 3% para
os projetos socias mantidos no
município. É possível também
escolher entre o Fundo Munici-
pal do Idoso ou Fundo Munici-
pal da Criança e do Adolescente.

Para participar é fácil. Bas-
ta escolher o modelo completo
da declaração, conferir o va-
lor do imposto e confirmar a
opção “Doações Diretamente
na Declaração”. Em seguida,
no formulário, é preciso clicar
no botão “novo” e escolher o
município de Laranjal Paulista
SP e o fundo que deseja doar.

Por fim, o contribuinte
deverá informar o valor a ser
doado, respeitando o limite de
até 3% e o próprio programa
gerará o DARF, que deverá
ser pago até o dia final de en-
trega da declaração à vista.

É importante esclarecer que
o contribuinte não irá pagar a
mais se escolher doar, ele pagará
exatamente o mesmo valor que já
seria pago ao Fisco. Na dúvida,
peça ajuda ao seu contador.

IIIIIMPOSTOMPOSTOMPOSTOMPOSTOMPOSTO     DEDEDEDEDE R R R R RENDAENDAENDAENDAENDA

Fundos da
Criança e do
Adolescente
e do Idoso
podem ser
beneficiados

CCCCCOMPRAOMPRAOMPRAOMPRAOMPRA     DEDEDEDEDE     VVVVVAAAAACINASCINASCINASCINASCINAS

Laranjal lidera grupo de 13 cidades
As tratativas para a aquisi-

ção das vacinas contra o coro-
navírus ganharam um novo ca-
pítulo. O prefeito Dr. Alcides de
Moura Campos Junior convi-
dou prefeitos da região para
tratar do assunto. Eles se reu-
niram em uma teleconferência
para definir os detalhes para a
importação conjunta dos imu-
nizantes. Ao todo, 13 cidades
participaram: Araçoiaba da
Serra, Campina do Monte Ale-
gre, Capivari, Cerquilho, Con-
chas, Cordeirópolis, Itatinga,
Laranjal Paulista, Lençóis Pau-
lista, Paranapanema, Pereiras,
Porto Ferreira e Promissão.

Dr. Alcides está viabilizan-
do um acordo global entre as
cidades, para facilitar os trâ-

mites de importação e possibili-
tar o acesso. Mas, a ideia é que
cada município faça sua compra
individual e que seja responsá-
vel pela definição no número de
doses, pelo pagamento e retira-
da dos lotes nos aeroportos.

A carta de intenção de
compras foi disponibilizada a
todos os prefeitos. O compro-
misso, dos interessados em
participar, é encaminhar o do-
cumento assinado já nos pró-
ximos dias. No prazo de 72
horas os laboratórios deverão
se pronunciar sobre a confir-
mação da venda. Em caso afir-
mativo, a tramitação docu-
mental e chegada da vacina deve
durar aproximadamente 30 dias.
O pagamento é feito somente no

ato da entrega, quando as vaci-
nas já estiverem no Brasil.

Muitas cidades devem fazer
campanhas para que poder pú-
blico e empresariado, juntos, pos-
sam adquirir o maior número de
doses. Tanto Laranjal Paulista,
quanto os demais municípios,
projetam garantir vacinas para
pelo menos 80% da população.
Outra medida conjunta é garan-
tir, por meio jurídico, que não
haja confisco das vacinas por
parte do Ministério da Saúde,
uma vez que não há decisão
pacificada que garanta a com-
pra por estados e municípios.

Ainda não há definição so-
bre o imunizante a ser importa-
do. Há três possibilidades: Si-
novac, Sputinik e Astrazeneca.
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PREFEITURA DO MUNICÍPIO
DE LARANJAL PAULISTA

3 x 15

PREFEITURA DO MUNICÍPIO
DE LARANJAL PAULISTA

3 x 13

PREFEITURA DO MUNICÍPIO
DE LARANJAL PAULISTA

3 x 24

PREFEITURA DO MUNICÍPIO
DE LARANJAL PAULISTA

3 x 36

PREFEITURA DO MUNICÍPIO
DE LARANJAL PAULISTA

3 x 10



A11
A Tribuna Piracicabana
Sábado, 10, a segunda-feira, 12 de abril de 2021

PREFEITURA DO MUNICÍPIO
DE LARANJAL PAULISTA

3 x 50

PREFEITURA DO MUNICÍPIO
DE LARANJAL PAULISTA

3 x 15

PREFEITURA DO MUNICÍPIO
DE LARANJAL PAULISTA

3 x 20

PREFEITURA DO MUNICÍPIO
DE LARANJAL PAULISTA

3 x 14
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PREFEITURA DO MUNICÍPIO

3 x 18

PREFEITURA DO MUNICÍPIO

3 x 18

PREFEITURA DO MUNICÍPIO
DE LARANJAL PAULISTA

3 x 18

PREFEITURA DO MUNICÍPIO

3 x 18

TERMO DE SUSPENSÃO DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA
Nº 001/2021-PROCESSO Nº 005/2021

O Prefeito Municipal de Laranjal Paulista, no uso de suas atribuições legais,  comunica a
SUSPENSÃO do ato público de recebimento dos envelopes da Concorrência Pública 001/
2021, marcado para o dia 13.04.2021, às 9:00 horas, por prazo indeterminado, por determi-
nação do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo- TC-008847.989.21-7. Laranjal Pau-
lista, 09 de abril de 2.021.Alcides de Moura Campos Júnior

PREFEITURA DO MUNICÍPIO
DE LARANJAL PAULISTA

3 x 6,5
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ÁGUA VIVA EM FERNANDÓPOLIS (SP)ÁGUA VIVA EM FERNANDÓPOLIS (SP)ÁGUA VIVA EM FERNANDÓPOLIS (SP)ÁGUA VIVA EM FERNANDÓPOLIS (SP)ÁGUA VIVA EM FERNANDÓPOLIS (SP)

Fernandópolis é um importante polo turístico, pois faz parte
da Região Turística “Maravilhas do Rio Grande” e está localiza-
do sobre o Aquífero Guarani, o maior lençol freático do País.
Em Fernandópolis a água é jorrada a 59ºC e a qualidade ter-
mal das águas fernandopolenses potencializa o turismo do
município. Assim, ali temos o “Água Viva Thermas Clube”, um
parque aquático completo, com águas quentes, mornas e fri-
as, tobogãs, quadras de tênis, quiosque, bar, restaurante, la-
goa, pista para caminhada, enfim, uma completa área de
lazer. As águas são minerais termo ativas, analisadas pelo
Instituto Adolfo Lutz que testou qualidade puríssima. Quando
terminar a pandemia aproveite para visitar Fernandópolis.

A PA PA PA PA PARÓQUIA DE FERNANDÓPOLISARÓQUIA DE FERNANDÓPOLISARÓQUIA DE FERNANDÓPOLISARÓQUIA DE FERNANDÓPOLISARÓQUIA DE FERNANDÓPOLIS

Santa Rita de Cássia, a santa dos impossíveis, tem uma
bela paróquia na cidade de Fernandópolis (SP), patrimônio
arquitetônico e cultural de grande valor histórico. O templo
tem um estilo próprio que revela o uso de muitas técnicas
de construção de influência holandesa, haja vista que foi
construído pelo religioso holandês Lamberto. O estilo se ca-
racteriza por apresentar construções sólidas, muitas vezes
feitas em pedra; em horizontalidade, isto é, não possui estru-
turas muito altas; as paredes são grossas; o interior pouco
adornado. O piso central de ladrilhos é único e feito exclusiva-
mente para a igreja; provavelmente importado da Holanda.

PRAIA DPRAIA DPRAIA DPRAIA DPRAIA DAS PAS PAS PAS PAS PALMEIRAS, EM IAALMEIRAS, EM IAALMEIRAS, EM IAALMEIRAS, EM IAALMEIRAS, EM IACCCCCANGANGANGANGANGA (SP)A (SP)A (SP)A (SP)A (SP)
Está sendo finalizada a 1ª fase da revitalização da Praia das
Palmeiras, no município de Interesse Turístico de Iacanga. O
calçadão e todo o seu espaço ficou bem amplo para caminha-
das, leitura, bancos pergolados, paisagismo e iluminação.
Obras em execução com verbas do MIT (Municípios de Interes-
se Turístico) fornecida aos credenciados pela Secretaria de
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IGREJA EM COMUNICAÇÃO

Meu Senhor e meu Deus!
A mensagem do Ressus-

citado nos convida a viver a
fraternidade, sabendo parti-
lhar nossos dons. Foi isso que
levou os primeiros cristãos a
viverem a comunidade ideal.
Neste 2º Domingo da Páscoa,
na primeira leitura (At 4,32-
35),  o  l ivro dos Atos dos
Apóstolos nos conta como vi-
viam esses cristãos: com co-
ragem davam testemunho da
ressurreição do Senhor, ti-
nham tudo em comum, sa-
bendo partilhar. Por isso não
havia entre eles necessitados
e “a multidão dos fiéis era um
só coração, uma só alma.”

Na segunda leitura (1Jo
5,1-6), o apóstolo São João
nos lembra que a verdadeira
fé não pode ser separada da
vida: se amamos a Deus, guar-
damos os seus mandamentos.
E “os seus mandamentos não são
pesados, pois todo o que nas-
ceu de Deus vence o mundo”.

O evangelho (Jo 20,19-31)
narra duas aparições de Jesus

Ressuscitado no meio dos discí-
pulos. Na primeira, depois de
desejar-lhes a paz, envia-os para
a missão no meio do mundo, re-
vigorados pela força do Espírito
Santo: “A paz esteja convosco!
Como o Pai me enviou, assim
também eu vos envio.” Jesus
vai continuar presente entre os
homens no anúncio e no teste-
munho de seus seguidores.

Na segunda aparição, te-
mos em Tomé o símbolo daque-
les que não acreditam no teste-
munho da comunidade de fé.
Sempre há gente querendo uma
experiência diferente, que Jesus
apareça só para si. Por isso o
Divino Mestre nos anima: “Fe-
lizes os que creem ser ter visto.”

Quando nos reunimos em
comunidade, quando aprende-
mos a partilhar, vivemos a men-
sagem do Ressuscitado. É na co-
munidade que encontramos alen-
to para viver nosso cristianismo
e, como Tomé, professar nossa
fé no Cristo que venceu a mor-
te: “Meu Senhor e meu Deus!”.

IGREJA EM NOTÍCIAS
DIVINA MISERICÓR-

DIA - O 2º Domingo da Pás-
coa é também chamado da Di-
vina Misericórdia, celebração
instituída por São João Paulo
II. Ele quis esta festa ao pro-
clamar santa a Irmã Faustina
Kowalska, apóstola da divina
misericórdia, em 30 de abril de
2000. O Sumo Pontífice na
época explicou: “Cristo nos en-
sinou que o homem não so-
mente recebe e experimenta a
misericórdia de Deus, mas é
também chamado a usar de mi-
sericórdia para com os outros”.

CAMPANHA DE SOLI-
DARIEDADE - O bispo dioce-
sano, Dom Devair Araújo da
Fonseca convidou os fiéis para
uma Campanha de Doação de
Alimentos. Todas as paróquias
estarão abertas para receber a
doação de alimentos não pere-
cíveis para ajudar as famílias
mais necessitadas. A Campa-
nha teve início no Domingo de
Páscoa e termina no domingo,
dia 11. É um gesto concreto
para expressar o fruto de nos-
sa caminhada quaresmal, o
gesto de solidariedade que não
fizemos no Domingo de Ramos.

TOQUE DE SINOS – O
Conselho Permanente da CNBB
propôs aos bispos do Brasil o
toque de sinos nas igrejas, às
15h, no domingo da Misericór-
dia, dia 11. É uma ação pasto-
ral simples para manifestar si-
nais de esperança, fé e solidarie-
dade diante das mortes pela Co-
vid-19, das famílias impedidas de
viver o luto, do esforço dispen-
dido pelos profissionais da saú-
de e do desejo dos brasileiros quan-
to à superação da pandemia.

ORDENAÇÃO DIACO-
NAL – Tendo como lema “Pela
caridade, colocai-vos a serviço
uns dos outros" (Gl 5,13), o se-
minarista Aramis Bastos recebe-
rá o primeiro grau do Sacramen-
to da Ordem pela imposição das

mãos do bispo diocesano Dom
Devair Araújo da Fonseca em
missa solene no domingo, dia 25
de abril, às 15h, na Igreja Matriz
São Francisco de Assis, na cida-
de de Rio Claro. Já no domingo,
2 de maio ocorrerá a ordenação
diaconal do seminarista Henri-
que Assi, na Matriz São João Ba-
tista, em Santa Bárbara d’Oeste,
também às 15h. Devido à pande-
mia da Covid-19, não será per-
mitida a presença de fiéis, que
devem acompanhar a transmis-
são ao vivo através do YouTu-
be no canal da TV ORAÇÃO.

58ª AG – A 58ª Assem-
bleia Geral da CNBB pela pri-
meira vez será realizada em um
formato virtual, de 12 a 16 de
abril. O tema central diz respei-
to ao Pilar da Palavra proposto
pelas Diretrizes Gerais da Ação
Evangelizadora da Igreja no
Brasil (DGAE 2019-2023). Mes-
mo sem a possibilidade de vota-
ção de um documento, será de-
batido o tema “Casas da Palavra
– Animação bíblica da vida e da
pastoral nas comunidades ecle-
siais missionárias” e outros as-
suntos relacionados à atuação
da Igreja Católica no Brasil.

PASTORAL DA CRIAN-
ÇA - No último dia 1º de abril,
Marina Rodrigues dos Santos
Nascimento de Carvalho assu-
miu interinamente a coordena-
ção diocesana da Pastoral da
Criança da Diocese de Piracica-
ba. Embora tenha ocorrido As-
sembleia Diocesana Eletiva nos
dias 6 e 7 de janeiro de 2021, o
bispo diocesano Dom Devair
Araújo da Fonseca constatou que
a lista tríplice não apresentava
três nomes viáveis. Sendo assim,
para que não houvesse prejuízo
no trabalho pastoral desenvol-
vido pela Pastoral da Criança,
decidiu pela nomeação de uma
coordenadora interina. A sua
função se realizará pelo período
de um ano, quando será con-
vocada uma nova Assembleia.

Turismo do Estado de São Paulo. Agora, a liberação da verba
para a execução da 2ª fase, é aguardada com ansiedade por
sua Coordenadora de Turismo, Glacimar de Oliveira, recém
eleita interlocutora da Região Turística “Caminhos do Tietê”.

PPPPPARQUE ECOLÓGICO DE SERTÃOZINHOARQUE ECOLÓGICO DE SERTÃOZINHOARQUE ECOLÓGICO DE SERTÃOZINHOARQUE ECOLÓGICO DE SERTÃOZINHOARQUE ECOLÓGICO DE SERTÃOZINHO

Nas margens de um lago formado pela represa de uma usina
de açúcar, no município de Sertãozinho (SP), temos um Par-
que Ecológico inaugurado em 2008, em área de mais de 800
mil m2. Em sua estrutura temos piscinas, quadras poliesporti-
vas, quadras de tênis, campos de futebol, ciclovia, pista de coo-
per e ampla área verde com quiosques, com e sem churrasquei-
ras. O destaque é para a praia artificial e estaleiros para pesca,
principalmente a esportiva. Todos os dias, menos 2as. e 3as.
Um bom programa para quando terminar esta pandemia.

CIET DCIET DCIET DCIET DCIET DA SECRETA SECRETA SECRETA SECRETA SECRETARIAARIAARIAARIAARIA
A Secretaria de Tu-
rismo do Estado de
São Paulo, sob o
comando de Vini-
cius Lummertz
criou o Centro de In-
teligência da Eco-
nomia do Turismo
no Estado de São
Paulo. Abreviado
para CIET, o Centro
de Inteligência é
responsável pela

coleta e tratamento de dados a fim de monitorar e compreen-
der o comportamento dos visitantes no destino São Paulo. Igual-
mente, antecipa as tendências do mercado turístico e a susten-
tabilidade do próprio setor. As análises e pesquisas são um
trunfo importante para todo o setor de turismo no planejamen-
to de ações e direcionamento de esforços para o desenvolvi-
mento da cadeia produtiva do turismo, viagens e eventos. É um
trabalho muito bem feito. Veja: www.turismo.sp.gov.br/ciet.

Água Viva Thermas Clube, em Fernandópolis (SP)

Piso especial da Paróquia de Fernandópolis (SP)

Calçadão da Praia de Iacanga concluiu a 1ª fase

Parque Ecológico de Sertãozinho (SP)

O CIET da Secretaria de Turismo
do Estado de São Paulo

Vacina contra a poliomielite
Travis Pittman e Spencer Bruttig

A pólio causou pânico em todo o
país no meio do século 20, com surtos
incapacitando ou paralisando uma mé-
dia de 35.000 pessoas nos EUA a cada
ano, de acordo com os Centros para
Controle e Prevenção de Doenças. Os
pais temiam deixar seus filhos fora e
quarentenas foram impostas em áreas
onde ocorreram surtos de pólio.

Em 1953, o Dr. Jonas Edward Salk
anunciou ao mundo que ele estava tes-
tando uma vacina em sua própria famí-
lia que provaria ser um divisor de águas.

O CDC diz que a pólio — mais es-
pecificamente conhecida como poliomi-
elite paralítica — "é uma doença infec-
ciosa paralisante e potencialmente fa-
tal. É causada pelo poliovírus. O vírus
se espalha de pessoa para pessoa e
pode invadir o cérebro e a medula espi-
nhal de uma pessoa infectada, causan-
do paralisia." Por causa disso, os hospi-
tais estabeleceram salas onde algumas
crianças tinham que viver em máquinas
de pulmão de ferro para sobreviver.

Salk teve uma ideia contrária à opi-
nião científica popular, segundo o Ins-
tituto Salk . Ele acreditava que o uso
de um poliovírus "morto" poderia imu-

nizar com segurança pessoas sem ris-
co de infecção. Ele estava tão confian-
te em sua vacina que ele testou em si
mesmo e sua própria esposa e filhos.
Em 26 de março de 1953, Salk foi à
rádio nacional para anunciar que os tes-
tes estavam em andamento.

Salk e sua família desenvolveram
anticorpos contra a poliomielite sem
reações adversas.

Depois que o teste nacional come-
çou em 1954, a vacina de Salk foi anun-
ciada como sucesso em 12 de abril de
1955. A fabricação generalizada começou
e, de acordo com o Instituto Salk, o nú-
mero médio de casos de poliomielite caiu
para 910 em 1962. Hoje, é praticamente
inexistente na maior parte do mundo, de
acordo com a National Geographic.

Salk poderia ter ganho uma fortu-
na por sua vacina, mas ele buscou o
bem maior e nunca o patenteou, de
acordo com o Instituto Salk.

DrDrDrDrDr. Jonas Salk esta. Jonas Salk esta. Jonas Salk esta. Jonas Salk esta. Jonas Salk estavvvvvaaaaa
tão certo de que suatão certo de que suatão certo de que suatão certo de que suatão certo de que sua
vacina funcionaria quevacina funcionaria quevacina funcionaria quevacina funcionaria quevacina funcionaria que
testou em si mesmo etestou em si mesmo etestou em si mesmo etestou em si mesmo etestou em si mesmo e
em sua própria famíliaem sua própria famíliaem sua própria famíliaem sua própria famíliaem sua própria família

Ele também tentou encontrar uma
vacina para o HIV, o vírus que causa
a AIDS. Embora ele não tivesse a con-
dição, ele anunciou em 1991 que fa-
ria o mesmo com sua vacina contra a
poliomielite - ele testaria isso em si
mesmo. Antes que ele pudesse con-
cluir seu trabalho, Salk morreu em 23
de junho de 1995 aos 80 anos. (Adap-
tação – Érico Cesar Bisson – Rota-
ry Club de Piracicaba Paulista)
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PROSA

RETORNANDO AO SÍTIO
DO PICA-PAU AMARELO

Leda ColettiLeda ColettiLeda ColettiLeda ColettiLeda Coletti

Volto ao Sítio do Pica-Pau Amarelo e o que vejo? A vó Benta
bonachona, na sua cadeira de balanço chama a atenção dos neti-
nhos arteiros, mas na verdade, aceita suas peraltices, que são
reforçadas pela tia Nastácia. Esta aprendeu com a primeira, a fazer
quitutes deliciosos, que dão água na boca, só em pensar neles!

Pedrinho com aquela mania de caçar o Saci Pererê com a
peneira, não escuta Emília, a boneca falante, que insiste para que
o deixe em paz.  A teimosia dele era tanta, que acabou se enros-
cando nela.

E o anjinho da asa quebrada? Narizinho explicava pra todos do
sítio, que isso não o prejudicava, pois ele nem reclamava e voava
do céu pra terra, como os de asas normais.

Ultimamente Emília andava amolada. Era por causa do seu
pretendente, o Marquês de Rabicó, que não sabia se comportar,
quando havia visita no sítio. Ficava a roncar e ainda muito descui-
dado sujava a sala, com o corpo sujo de lama. Chegava a assustar
o visitante. Nessa hora vó Benta ficava brava pra valer:,,- Não foi
isso que ensinei a vocês! Onde está a educação? As visitas mere-
cem toda nossa consideração! Mas Emília retruca:

- Vó Benta nós nos comportamos bem. É ele que não segue
seus conselhos. As demais crianças concordam com ela. Combi-
nam então correr atrás do porquinho, que foge para o matagal.

Assim são os dias no Sítio do Pica-Pau Amarelo. Eu, costumo
visitá-lo todos os anos, em 18 de Abril, dia dedicado ao livro. Por
este motivo, levo sempre um para cada morador. Mas, quem gos-
ta mais é vó Benta, que escolhe o que mais gosta e já conta a
história para todos.

Depois de comer as gostosas rosquinhas feitas pela tia Nastá-
cia, até me arrisco a esperar com seus moradores, a ventania que
dizem sempre trazer o Saci Pererê, que tem ouvido aguçado e fica
rondando o terreiro, quando vó Benta conta história nova.

É muito bom passear no sítio do Pica Pau Amarelo!

Dicas de livros de Alessandra e
Tiago Guarnieri Betti

Visite o Bloguinho Infantil
http://bloguinho-

infantil.blogspot.com/
Siga no Instagram:

livros_inesqueciveis

CANTINHO INFANTIL

POESIA

JAMAIS SEREMOS OS MESMOS
TTTTTaciana Nogueira de Caraciana Nogueira de Caraciana Nogueira de Caraciana Nogueira de Caraciana Nogueira de Carvvvvvalho Pieronialho Pieronialho Pieronialho Pieronialho Pieroni

“Feliz quem guarda as memórias mais queridas no livro
d’alma esculpidas, gravadas fundas em si”
Casimiro de Abreu
A canção “Meu Mundo Caiu”, lindamente interpretada pela

saudosa Maysa, nunca foi tão atual. O mundo de cada um, o nosso
mundo caiu, no plano dos sonhos mais banais aos ideais mais
consagradores da alma humana – o mundo de qualquer um de
nós caiu.

Jamais seremos os mesmos, nossa ave fênix interna sairá
voando em busca da ressignificação de valores, outrora inarredá-
veis em nossos devaneios mesquinhos, como, também, procura-
rá meio cambaleante algum porto seguro para depositar novas
convicções.

A pandemia nos colocou cara a cara com nossas incertezas,
derrubou a segurança de algumas emoções e, de certa forma, nos
chacoalhou de angústias e temores que abalaram nossos alicer-
ces.

Daremos o devido valor à conversa com amigos no barzinho
da esquina; ao cheiro do perfume novo; ao abraço apertado no
ente querido e, até mesmo, aos amores perdidos. Aprenderemos
melhor a ser, a estar, a repaginar, a reviver, a lembrar, a
solidarizar…tudo que era desvalorizado pela banalidade do gesto
ou pela trivialidade do conteúdo irá nos ensinar alguma lição, ain-
da que tardia.

Leio pessoas indignadas nas redes sociais porque na França,
devido a reabertura gradual do comércio, formaram-se filas em
frente às unidades de uma famosa loja de roupas. Afinal, o mundo
não ia mudar? A moça que enfrentou fila para comprar uma blusa
nova ressignificou-se de alguma maneira? Sua frívola atitude lhe
fará sair da loja e rever a torre Eiffel com um novo olhar? Não há
respostas, como não temos mais nossas inabaláveis certezas.

A pandemia traz lições que insistíamos em não aprender. Nos-
sa mente não descansa em refletir sobre conjecturas e projeções.
Nossos corações já doem de tanta saudade do tudo e do nada e
tal como ensina Chico Buarque “a saudade é o revés de um parto”.

Como seremos felizes sem as nossas certezas, que se torna-
ram “frágeis testemunhas de um crime sem perdão”? Não sabe-
mos de nada, simplesmente não sabemos mais nada e as obvie-
dades também nos abandonaram.

Jamais seremos os mesmos porque já não somos mais o que
éramos. Voltaremos aos lugares de nós mesmos por lembranças
e estaremos em outras sintonias.

A vida se reinventará e o “velho amor” ressurgirá. É como nas
sábias palavras de Sêneca “Durante toda a vida é preciso apren-
der a viver”. Que assim seja! Que aprendamos as melhores lições,
pois jamais seremos os mesmos!

 Mestre em Direito e professora da Escola Superior Dom Hel-
der Câmara

“““““AAAAAcontcontcontcontcontece que, de alguma fece que, de alguma fece que, de alguma fece que, de alguma fece que, de alguma forma, há um grorma, há um grorma, há um grorma, há um grorma, há um grande núme-ande núme-ande núme-ande núme-ande núme-
ro de coisas pelas quais devemos estar otimistas.”ro de coisas pelas quais devemos estar otimistas.”ro de coisas pelas quais devemos estar otimistas.”ro de coisas pelas quais devemos estar otimistas.”ro de coisas pelas quais devemos estar otimistas.”

Hank GreenHank GreenHank GreenHank GreenHank Green

William Henry "Hank" Green II é umWilliam Henry "Hank" Green II é umWilliam Henry "Hank" Green II é umWilliam Henry "Hank" Green II é umWilliam Henry "Hank" Green II é um
ememememempresário, músico, educadorpresário, músico, educadorpresário, músico, educadorpresário, músico, educadorpresário, músico, educador, escri-, escri-, escri-, escri-, escri-
tttttororororor, produt, produt, produt, produt, produtor e blogueiro americano.or e blogueiro americano.or e blogueiro americano.or e blogueiro americano.or e blogueiro americano.
Ele é mais conhecido por seu trabalhoEle é mais conhecido por seu trabalhoEle é mais conhecido por seu trabalhoEle é mais conhecido por seu trabalhoEle é mais conhecido por seu trabalho
no Yno Yno Yno Yno YouTouTouTouTouTube com o canal Vlogbroube com o canal Vlogbroube com o canal Vlogbroube com o canal Vlogbroube com o canal Vlogbrothertherthertherthersssss
junto com seu irmão, John Green, alémjunto com seu irmão, John Green, alémjunto com seu irmão, John Green, alémjunto com seu irmão, John Green, alémjunto com seu irmão, John Green, além
de criar conteúdo educacional na mes-de criar conteúdo educacional na mes-de criar conteúdo educacional na mes-de criar conteúdo educacional na mes-de criar conteúdo educacional na mes-
ma plataforma com os canais Crashma plataforma com os canais Crashma plataforma com os canais Crashma plataforma com os canais Crashma plataforma com os canais Crash
Course e SciShow.Course e SciShow.Course e SciShow.Course e SciShow.Course e SciShow.

Nascimento: 5 de maio de 1980, Bir-Nascimento: 5 de maio de 1980, Bir-Nascimento: 5 de maio de 1980, Bir-Nascimento: 5 de maio de 1980, Bir-Nascimento: 5 de maio de 1980, Bir-
mingham, Alabama, EUAmingham, Alabama, EUAmingham, Alabama, EUAmingham, Alabama, EUAmingham, Alabama, EUA

Fonte: WikipédiaFonte: WikipédiaFonte: WikipédiaFonte: WikipédiaFonte: Wikipédia

PALAVRA DO ESCRITOR:

GÊNESES
Lidia SendinLidia SendinLidia SendinLidia SendinLidia Sendin

No princípio era o caos
Em toda a parte:

Sem noite, sem dia.
E disse o criador:

Haja arte:
E, então, houve poesia.

A poesia vem do espanto,
Do sabor da descoberta.

Canto a paz, a guerra canto,
Sem saber a razão certa.

Reflito e num lampejo
Penso ter sabedoria,

Mas só fico no desejo:
O que nasce é a poesia.

O livro Siara descobre a Áfri-
ca gráfica escrita por Edna Ande
e Sueli Lemos, ilustrada por Loly
e Bernadilla da Editora Edebê, nos
leva a viajar até
a África.

Ele fala so-
bre Siara, que
num dia chu-
voso, pergunta
a sua mãe so-
bre seus ances-
trais. Ela então
aprende muita
coisa interes-
sante, desde o
significado de
seu nome até
sobre os hábi-
tos, os costu-
mes e a arte da
tribo Ndebele,
lugar onde sua
mãe nasceu.

Um livro en-
cantador que
desperta em
nós, a vontade
de saber mais
sobre nossas origens, sobre nossos antepassados.  Que tal, apro-
veitar e conversar, mesmo que por telefone, com os avós, ou na
impossibilidade, com os pais sobre isso. Serão momentos tão ri-
cos e importantes. Recomendamos!!!!

Faixa etária: 08 a 10 anos

Encontramos a versão contada em: https://youtu.be/
2VoDgQX10dw

SAUDADES OCEÂNICAS
Carmen PilottoCarmen PilottoCarmen PilottoCarmen PilottoCarmen Pilotto

Os mares que sorvi, geladas águas espumantes, lavam de
azul minha alma sequiosa de sensações. A brisa marinha traz o
vazio do absoluto, inércia e estática alinhando o tempo que virá.

Na linha do horizonte uma imagem de recortes multifaceta-
dos mareja meus olhos saudosos de uma criança levantando um
frágil castelo de areia com umbrais generosos, como a singeleza
de seus sonhos pueris. Dos olhinhos vivazes, chispas de felicidade
concentradas no projeto arquitetônico. O mundo formatado sem
estruturas formais ou qualquer neurose de metafísica.  Que uni-
verso amplo e irrestrito, contido na areia úmida, exacerbado em
uma macro sensação de eternidade! Uma conchinha aqui, outra
acolá enfeitam a entrada da suposta alvenaria.

Gotas de uma chuva da tarde de outono caem em meus senis
cabelos lembrando da crua realidade dos dias que vivemos...

C I C L O S
Sílvia OliveiraSílvia OliveiraSílvia OliveiraSílvia OliveiraSílvia Oliveira

Peregrinam palavras
por toda minh´alma
encantadas por luas,

estrelas e mares
residentes nas praias

de areia bem alva
e que encontram nas bocas

assim os seus lares

Gotas fazem azul o
brilhante oceano

rindo ao sol da manhã
e na tarde amarela

inteirando seus dias em ciclo perfeito
navegando paisagens que passam em telas
onde andam gaivotas que cantam no peito...

SARTO
Fausto LongoFausto LongoFausto LongoFausto LongoFausto Longo

Ali memo, onde tá o sarto
Tudo era praninho e, nas pedra e areia fina

Corria mansa e bem crarinha as água do rio,
Cheio de peixe, dos grandão inté fiote

Tudo os dia de sor
Uma linda indiazinha,

ainda bem pequeninha
não parava de brincá
O tempo foi passando

A menina foi crescendo
Acabô virano

Uma bela duma muié
Nunca largô, no entanto

Memo com tanto encanto
Nas água rasinha do rio

Tudo dia se banhá
Com tanta buniteza

Sem nenhuma sutileza
Óia que coisa doida.
Pela bela indiazinha
Foi o rio se apaixoná

Mar ele sabia
Já era prometida

Prô cacique Paiaguá!
O rio, furioso, logo se agitô

Revorveu água, peixe, pedra grande, pequena e matacão.
Até as capivara, as onça, os tracajá

Num estrondo tão arto
escuitado muito longe inté

Nos morro, nos vale, aqui e acolá
Tudo virô, tudo mexeu

A índiazinha, ainda virgem
Nem o cacique namorô

Nas pedra grande do sarto
O rio inconformado
A menina aprisionô

O tempo foi passando, tudo foi mudando,
Os índios tudo já se foi,
Nem rastro eles deixô

Mas inté hoje indía
Bem ali, nas pedra do sarto,

debaixo das água do rio, dorme pequeninha
A indiazinha Paiaguá.

De noite, bem noitinha, quando ocêis tá tudo dormino, ela vai
toda faceira,

os moço namorá”!
De noite, bem
noitão, quando

ocêis nem
acordô,

antes do sor
nascê,

Ela vorta toda
alegre,

E ocêis tudo
nem vê,
Ela nem
bem foi,

E logo já vortô!

ooOoo

ooOoo

ooOoo
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ADAPTAÇÕES NEURAIS NO TREINAMENTO

PARA CORREDORES
Rafael Toledo

Rafael de Toledo Carvalho,
Professor, Fisioterapeuta

fã dos Red Sox,
Springboks e Seahawks

Bom dia, amigos e amantes da
atividade física. Hoje, o recado
mais uma vez vai para vocês, cor-
redores. E aí, como estão os trei-
nos? E essa tal adaptação neural
aí, o que é? Você deve estar se per-
guntando... Vamos lá tentar sim-

plificar ao máximo esse conceito e
sua enorme importância para nos-
sa modalidade. A quantidade (vo-
lume) de um grupo muscular por
maior que seja necessita de um
estímulo neural para gerar uma
contração e produzir força para
nos locomover por exemplo.

Adaptações neurais promo-
vem uma otimização na ativação
dos grupos musculares, melhora
na coordenação motora, uma
postura corporal mais adequada,
fortalecimento do tecido ósseo,
manutenção e ganho de massa
muscular entre outros. Tudo o
que foi citado anteriormente con-
seguimos através do treinamen-

to resistido ou de força. Mas o
que isso tem a ver com a corrida?
Economia energética durante ati-
vidade, uma melhora significati-
va na recuperação pós-treino (ali-
ado é claro, com repouso e alimen-
tação adequada), diminuição no
risco de lesões agudas e crônicas
devido a sobrecarga repetitiva.

E temos também o treina-
mento proprioceptivo que nos
ajuda muito a estabilizar nos-
sas articulações durante a nos-
sa corrida. Esse treinamento
deve ser realizado como parte
preventiva em nosso ciclo de trei-
namento, promovendo melhora
em nossa estabilidade postural

e das nossas articulações como
joelhos, tornozelos e quadril.
Profissionais da Educação Físi-
ca e fisioterapeutas fazem uma
dobradinha perfeita para cola-
borar com a nossa modalidade
preferida. Os treinamentos pro-
gressivos de força prescritos pelo
Educador e o preventivo neural
pelo Fisioterapeuta será essenci-
al para nosso bem-estar pré, du-
rante e pós-treino. Consulte sua
equipe multidisciplinar para
maiores informações e lembre-se,
sozinho nunca chegaremos ao
pódio necessitamos estar unidos
como um time. Grande e forte
abraço a todos, e bons treinos.

Falam, amigos quinzistas de
todo território nacional! Espera-
mos que estejam todos bem, nessa
guerra que estamos travando, e
esse momento turbulento que es-
tamos passando e parece nunca
ter fim. Com lockdown ou sem,
nada muda no País. Os gover-
nantes não conseguem uma so-
lução e quem sempre é o maior
prejudicado somos todos nós.

Uma notícia bastante chata é
sobre nosso zagueiro Douglas
Marques, que se recuperou da Co-
vid-19, mas foi constatada uma in-
flamação na musculatura do co-
ração, o que pode ocasionar uma
arritmia e levar à morte súbita ao
praticar uma atividade física. Os
médicos não descartam a possibi-
lidade de ser uma sequela da Co-
vid-19. Lamentamos demais esse
ocorrido com nosso zagueiro e to-
dos nós desejamos a ele muita for-
ça, nesse momento difícil em sua
carreira. Tenha muita fé e princi-
palmente nessa hora, fique ainda
mais próximo de seus familiares
que estarão ao seu lado para dar
força ao jogador e a pessoa que
é. Douglas Marques sempre foi
um atleta dedicado no clube e
sempre honrou nosso manto sa-
grado, desde quando chegou.

Falando agora de Campeona-
to Paulista, existe a possibilidade
de serem retomadas as competi-
ções na próxima semana, vamos
acompanhando para ver o que
acontece e torceremos para que
volte o mais rápido possível, sem-
pre com muita segurança. Essa
paralisação nos campeonatos, que
desde a coluna passada venho des-
tacando que jamais devia ter acon-
tecido, pois se os clubes mantêm
um protocolo a ser seguido,
porque paralisou novamente?

Para os clubes do interior
já é difícil a sobrevivência quan-
do tem campeonatos, imagina
sem jogos? Continuo defenden-
do que o meio mais seguro que
temos é justamente o futebol,
aonde os integrantes dos clubes
são testados e é uma atração a
mais para o público de casa.

Errado, no meu ponto de
vista, é lotação dos ônibus que
ninguém fala nada, poucos hos-
pitais aonde sempre faltaram lei-
tos, e não é de hoje que esse pro-
blema existe, aglomerações nas
periferias que a polícia não con-
segue reprimir. Estamos vendo
trabalhadores sendo acuados,
ambulantes e comerciantes que
precisam viver e têm que traba-
lhar escondido. Engraçado que
as contas não param de chegar.
Fica em casa, mas os credores
não querem nem saber: é luz,
água, banco, boleto, chegando.
É lamentável essa situação, mi-
nha gente. Bem, ficamos por
aqui. Um grande abraço e fiquem
com Deus! Vamos trabalhar,
mas vamos nos cuidar. Até mais.

Daniel Campo é promotor
de vendas e fanático
pelo XV de Piracicaba

FORÇA

GUERREIRO!!
Daniel Campos

A IMPORTÂNCIA DA RESILIÊNCIA

NO ESPORTE E NA VIDA
Professor Marcos Souza

Marcos Souza é Mestrando
em Educação, MBA em Gestão

de Projetos, Graduado em
Administração, Coach
Profissional, Analista

Comportamental, Professor
de Graduação e Pós-

Graduação com 30 anos de
experiência em áreas

corporativas e educacionais

ma, um objeto que não sofre
deformação é chamado de re-
siliente (resiliência é um termo
com origem do latim e significa
“voltar ao estado normal”).

Nas últimas décadas, a Psi-
cologia se baseou nesse termo
para definir a capacidade que
um indivíduo tem de se adaptar
a mudanças, lidar com pressão,
superar problemas, obstáculos e
situações adversas sem apresen-
tar um desequilíbrio psicológico
que o impeça de aprender, en-
contrar soluções para essas
questões e seguir em frente.

Mas, quais são as caracterís-
ticas de uma pessoa resiliente?
Não existe uma fórmula pronta
que fala a qualquer um de nós,
uma fonte de resiliência da noite
para o dia. Entretanto, especia-
listas em psicologia ressaltam que
existem alguns pontos em comum
nesses indivíduos, tais como:
Persistência, Autoconfiança, Em-
patia, Humildade e Otimismo.

A resiliência é um aspecto
psicológico fundamental do es-
porte e na vida. A capacidade
de se recuperar de um mau de-
sempenho ou de um erro come-
tido em uma competição impor-

tante é crucial para o sucesso de
um atleta. Por mais que os es-
portistas, sejam eles amadores
ou profissionais, odeiem admi-
tir, o fracasso faz parte do jogo.

Afinal, pense no desenvol-
vimento de um atleta desde o
seu primeiro contato com a mo-
dalidade até atingir o auge do
profissionalismo. É bem prová-
vel que muitos jovens sequer
conheciam os movimentos bá-
sicos de execução, e precisaram
passar por milhares de horas de
treinamento até conseguir chu-
tar a bola da maneira correta
ou fazer a virada na piscina.

Entre um treinamento e ou-
tro, houve muitas frustrações e
erros. Muitos atletas passam um
dia inteiro executando o mesmo
movimento centenas de vezes sem
sucesso, sempre na tentativa do
sucesso. É claro que sempre existe
a vontade de jogar tudo para o
alto, mas cada erro oferece uma
oportunidade e um ensinamento.

Do mesmo modo, muitos
treinos e competições vieram
acompanhados de quedas, ma-
chucados e lesões (algumas muito
sérias), em que a dor se mistura
com o sentimento de fracasso e

Ainda que a resiliência seja
um termo bastante comum, prin-
cipalmente quando se fala em as-
pectos mentais, ela tem sua origem
em uma ciência bem distinta da
Psicologia. Esse conceito é prove-
niente da Física e está relacionado
ao estudo das propriedades mate-
riais de determinados compostos.

Na Física, cada material
possui um nível de resistên-
cia relacionado à quantidade
de pressão sofrida e à sua ca-
pacidade de retornar ao esta-
do primário  sem que haja
qualquer ruptura ou danos
em sua estrutura. Dessa for-

vergonha. Nos casos de problemas
mais graves, o processo de recu-
peração tende a ser longo e bas-
tante estressante para o atleta.

As competições são o mo-
mento em que, além da capaci-
dade técnica do atleta, a parte
mental também é colocada à pro-
va. Afinal, só existe um vence-
dor em cada disputa, sendo que
os perdedores podem ter reações
diversas em relação ao resulta-
do, desde uma vontade enorme
de jogar tudo para o alto até a acei-
tação do fato, corrigir erros e re-
tomar os treinos no dia seguinte.

Além disso, ser um atleta re-
siliente permite lidar com o fracas-
so e as falhas de maneira muito
mais madura e inteligente. Dessa
forma, é possível analisar os erros
e aprender com eles ou mesmo ob-
servar como os vencedores tri-
unfam e se espelhar neles. Não
se pode esquecer que eles tam-
bém passaram por tudo isso.

A capacidade de trabalhar
com os erros e tropeços é vital para
um bom desempenho. Quanto
melhor um atleta puder fazer isso,
mais bem equipado ele estará para
lidar com situações difíceis no es-
porte e na vida. Até a próxima!

A VIDA ACIMA

DE TUDO

Renato Bonfiglio é Advogado,
ex-presidente, ex-diretor de

futebol  e conselheiro vitalício
do XV de Piracicaba

Renato Bonfiglio

Olá, amigos leitores deste
matutino diário tão importan-
te na história de nossa amada
Piracicaba, e torcedores do
meu amado Nhô Quim. Muito
obrigado por estarem conosco
em nosso espaço semanal.

A pandemia é muito mais
perigosa do que muitos pensa-
ram. Ela ceifa vidas sem esco-
lher classe social, cor e crença
religiosa. O perigoso e mutável
vírus da Covid-19, ainda não
conseguiu ser totalmente defini-
do pelos cientistas, a vacinação
já está sendo executada, mas não
é garantia total de imunidade.

Além de ser “obrigatório” que
todos tomem a vacina, indepen-
dente do nome e de qual político a
trouxe, manter o distanciamento
social, a higiene pessoal com ál-
cool, estar sempre lavando as
mãos, o uso da máscara “corre-
tamente” e a reclusão domiciliar,
saindo para a rua somente em
casos extremamente necessários,
deveria ser uma “lei” federal e
uma obrigação de cada um.

A insistência que vemos em

algumas pessoas manter qualquer
tipo de aglomeração clandestina,
assim como lotação de supermer-
cados, transporte público, e cultos
religiosos chega a ser criminosa.
Aqui, ninguém está dizendo
para não comer, não rezar/orar
e não se locomover. O que pedi-
mos é um pouco mais de consci-
ência pelo momento que vivemos.

Alguém deixará de ser cristão,
se não puder por algum tempo visi-
tar igrejas e templos? Vai afetar sua
personalidade e a sequência de sua
vida, ficar sem ir a festas e chur-
rascos nesse tempo de reclusão? O
futebol parado não se compara ao
comércio e indústrias sem ativida-
des? Não são todos trabalhadores?
O porquê de tanta insistência?

Se cada um fizer sua parte,
tratando essa pandemia e a peri-
culosidade do vírus como deve ser
tratado, tomando a vacina e
cumprindo as regras do fecha-
mento geral, com certeza vamos
minimizar as consequências des-
sa pandemia. Vamos refletir?

Estou pedindo a Deus que
olhe por cada um dos contamina-
dos, e bem próximo a nós, do es-
porte que gostamos e do time que
amamos. Que a recuperação de
Douglas Marques seja rápida e
completa. Que ele possa voltar a
jogar como sempre fez. Deus está
dando a oportunidade para ele
continuar sua vida, e ele deve agar-
rar com todas as forças. Já pre-
senciei e infelizmente vivenciei
acontecimentos sem segunda
chance. No caso do atleta Cana-
varros, nem deu tempo de pensar...
Deus sabe de todas as coisas!

CYBER ATLETA
Ronan Pinheiro da Costa

Ronan Pinheiro da Costa
é advogado e apaixonado

por games

E ae, galera!! O mês de abril
começou com bastante novida-
des para os amantes de conso-
les, especialmente para os que
possuem assinatura de jogos,
que é basicamente você pagar
para poder jogar diversos jogos
sem adquiri-los. Eles ficam dis-
poníveis durante um período
onde você poderá jogar à vonta-
de até uma data que eles serão
substituídos por novos jogos.
Abaixo, listo os três principais e
mais usados serviços. É válido
informar que os dois primeiros
são essenciais para quem queira

jogar on-line (multiplayer) com
os amigos e dão acesso a jogos
clássicos de tempos em tempos
e uns que foram lançados a pou-
co tempo (um a dois anos). O últi-
mo apenas te dá acesso a um catá-
logo de jogos sem o multiplayer.

O primeiro é a Playstation
Plus, que este mês vai disponi-
bilizar dois jogos para o Plays-
tation 4, Days Gone e Zombie
Army 4: Dead War, e um jogo
para o Playstation 5, Oddworld:
Soulstorm. Lembramos que os
jogos de PS4 podem ser jogados
no PS5, através da retrocompa-
tibilidade. O segundo serviço é
o Xbox Live Gold. Teremos dois
jogos para o Xbox 360, Dark
Void e Darksiders, e mais dois
jogos para Xbox One e Xbox Se-
ries X/S, Vikings: Wolves of
Midgard e Truck Racing Cham-
pionship, lembrando que os jo-
gos do Xbox 360 podem ser jo-
gados no Xbox Series S/X, devi-
do a retrocompatibilidade.

O terceiro e último é o Xbox

Game Pass, serviço da Microsoft,
que pode ser acessado tanto pelo
PC quanto por usuários do Xbox.
Este mês teremos GTA V, Zombie
Army 4: Dead War, NHL 21, Rain
on Your Parade, Pathway e MLB
The Show 21. A E3 2021 foi confir-
mada e será realizada de forma
on-line e totalmente gratuito. Todo
mundo terá acesso a todos os
anúncios e conteúdo, que ocorre-
rá entre os dias 12 e 15 de junho.

A E3 é a maior feira de jo-
gos do mundo e é sempre muito
aguardada por sempre trazer as
principais novidades do mundo
dos jogos e tecnologias, que em
sua grande maioria são revela-
dos nela. No ano passado, a fei-
ra não foi realizada devido a
pandemia, deixando muitas
pessoas tristes e obrigando al-
gumas empresas a divulgarem
seus lançamentos e novidades
por conta própria, porém sem
muita visibilidade. Neste ano, os
organizadores ainda estavam
em dúvida se iriam realizar a

feira no formato on-line e tão
somente agora foi confirmado
que ela será, pela primeira vez,
on-line e contará com o desta-
que das principais companhias de
games, como Microsoft, Ninten-
do, Ubisoft, Take-Two, Capcom,
Konami, Warner Bros. Games.

Na próxima terça-feira (13),
será o início da BLAST Premier
Spring Showdown de Counter-Stri-
ke: Global Offensive (CS:GO). E na
quarta-feira (14), às 11h30, tere-
mos um confronto direto épico
entre as duas maiores e famosas
equipes brasileiras de CS:GO. O
duelo será entre FURIA e MIBR
logo de cara e esse duelo vale a
permanência no torneio que usa o
formato de eliminação única.
Quem perder estará eliminado.
Ainda não confirmado, mas há
grandes chances de a partida ser
transmitida no canal da twitch do
Streamer Gaules. Fiquem ligados!
Será incrível. Por hoje é só. Fiquem
ligados nas próximas colunas!!
Winner, winner, chicken dinner!!!
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Expediente
Aprendendo com os cães

A atual realidade nos faz perceber o 
quanto todos necessitam de uma 

dose de amor. Estamos vivendo um 
momento crítico e pouco levado a sério. 
Se antes dessa atual realidade já era 
visível a falta desse sentimento, agora 
está escancarado em todos os cantos. 
Tempos difíceis chegaram, e para mui-
tos não há como nem sorrir. E de fato, 

preciso caminhar com quem tem muito 
a ensinar: os cães.

São os melhores amigos dos seres hu-
manos, são capazes de alegrar o dia, 
de fazer sorrir e são bem fáceis de con-
quistar, assim são os cães. Basta fazer 
um carinho, ou, diminuir o tom da voz 
deixando-a mais espontânea que será 
possível ver o “pequeno” de quatro pa-
tas transbordando de felicidade. São 
visivelmente radiantes, e por se alegra-
rem facilmente, acabam alegrando de 
graça quem os alegram.

Um simples gesto de carinho é capaz 
de deixar o cachorro feliz. E isso, é 
uma lição de vida de que a felicidade é 
realmente simples. E a felicidade pode 
ser tão simples como passar um tempo 
com quem você ama. E já que o atual 

bem isso. Não deixe que as ocupações 
da vida o impeça de passar esse tem-
po com qualidade com as pessoas que 
você ama. Faça isso por elas. É sim-
ples, como os próprios cães sentem.

Esse atual tempo de calma faz muita 
gente descobrir o que realmente gosta 

de fazer. E de fato, isso é uma das lições 
dos cães para os humanos. Estão sem-
pre brincando e parecem nunca cansar. 
Por isso, é importante armazenar na 
mente que a vida não é só feita de tare-
fas e obrigações. Humanos não são ro-
bôs, humanos também devem brincar e 
tirar graça da vida. Pois isso é viver, os 
cães demonstram muito bem isso.

O mais mágico dos cachorros é que eles 
não guardam rancor nenhum, e não se 
preocupam com o que aconteceu no 
dia anterior. E entre eles, resolvem os 
problemas e seguem em frente. É im-
pressionante observar essa dádiva dos 
cães, uma outra lição pra vida humana: 
não guardar rancor. É importante perdo-
ar, mesmo que não queira estar por per-
to, pois isso o faz seguir tão leve e poder 
recuperar o sentido de plenitude, paz e 
a então capacidade de seguir em frente.

que os humanos aprendem novamen-
te. Os cães não gostam de brincar so-
zinhos, preferem uma companhia, isso 
é fato. A companhia faz a brincadeira 

-
do tudo isso acabar, chame um amigo, 
sentem na mesa de um bar e comen-
tem, por exemplo, dos primeiros dias de 
fúrias que teve de usar máscara para 
comprar pães na padaria.

Até a próxima edição!

Clay Silva
Jornalista

Artigo
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Remédios manipulados: um segmento 
indispensável na indústria farmacêutica
Conheça as vantagens e a importância de um medicamento
manipulado para o seu animal, em entrevista com a farmacêutica
e proprietária da Animalia Farma Piracicaba, Giselle Lara

MERCADO

Quais as vantagens de um medicamento 
veterinário manipulado?
Hoje em dia os tutores tem que comprar o 
remédio na agropecuária ou na farmácia hu-
mana e tem que cortar, e quando você manda 
manipular você tem a dosagem correta no me-
dicamento personalizado. Outra vantagem é 

o comprimido, então temos a possibilidade de 
fazer o medicamento em biscoitos, em pasta, 
em líquido e com sabores, ou até mesmo em 
gel transdérmico. E o gel transdérmico serve 
para muitos animais que não estão habilitados 
a mastigar. Fazemos o medicamento no gel 
transdérmico que é passado na pele do ani-
mal e a própria pele absorve o medicamento. 
E a outra vantagem é que o manipulado em 
comparação ao industrializado sai mais bara-
to, pois comprando em uma agropecuária, por 
exemplo, você acaba comprando uma caixa 
inteira do medicamento com 20 comprimidos 
e você só vai precisar usar 10, então manipu-
lando você acaba tendo as dosagens corretas 
para o tratamento.

Tem muita gente que ainda não conhece a 
tecnologia de um laboratório de manipulação 
dentro de uma farmácia de manipulação. E 
hoje em dia, as farmácias de manipulação es-
tão muito mais equipadas do que há 15 ou 20 
anos atrás. Então conseguimos ter a mesma 
qualidade de um medicamento produzido em 
larga escala em laboratório industrial. A gen-
te conta com parceiros e terceiros para fazer 
as análises que são importantes de qualida-
de tanto de matéria prima quanto de produto 
acabado e temos os quipamentos dentro da 
farmácia para garantir essa produção com 
qualidade no teor necessário e aspecto que o 
cliente precisa.

É possível manipular qualquer medicamento?
É possível desde que esteja disponível para ma-
nipulação no Brasil. Contamos com órgãos que 
são a Vigilância Sanitária Local e Federal (Anvi-
sa) e o Ministério da Agricultura para autorizar. 
Então desde que a matéria prima seja autorizada 
para manipulação, dá para manipular todos sim. 
Existem algumas matérias primas que são paten-
teadas e ainda não são autorizadas para serem 
manipuladas no Brasil, mas assim que quebra 
patente temos autorização sim.

A validade dos medicamentos manipulados é 
sempre curta?
Em alguns casos os medicamentos de manipula-
ção tem a validade mais curta porque colocamos 
uma quantidade de adjuvante químico e conser-
vantes menores do que na indústria por não ter-
mos a necessidade de deixar o medicamento dois 
anos na prateleira. Ele é mais natural e automati-
camente tem uma durabilidade menor.

O tutor pode repetir a receita quando o medi-
camento acabar?
O tutor pode sim continuar o medicamente desde 
que seja autorizado pelo veterinário. O veterinário 
receita, a gente faz e quando o veterinário pede 
para repetir o medicamento a gente repete sim.

O tutor pode recomendar o remédio para um 
colega usar em seu animal?
O tutor não pode recomendar o medicamento 
para outra pessoa usar em outro animal porque 
isso seria uma indução a automedicação e isso 
não é legal para o animal. O animal precisa ser 
assistido por um médico veterinário e ele vai sa-
ber qual que é o medicamento mais adequado 
para aquele animal e nem sempre o medicamen-
to de um vai ser o mesmo para o outro.

O que fazer quando tiver alguma dúvida em 
relação ao medicamento?

O tutor pode estar entrando em contato 
com a farmácia que fez o medicamento, 
e sempre temos alguém para poder tirar 
essas dúvidas e também é importante 
sempre estar em contato com o veterinário 
que vai estar ciente das dúvidas a respeito 
do medicamento e saber como foram sa-
nadas as dúvidas. Então é importante ter 
esse contato tanto com o farmacêutico 
quanto com o veterinário que prescreveu 
a medicação.

O tutor pode aumentar a dosagem do me-
dicamento para o animal se achar que ele 
está com dor, por exemplo? E quando o 
animal estiver melhor, pode parar de mi-
nistrar o medicamento?

-
cado sem a autorização do veterinário e 

nem a farmácia tem a autorização de mudar 
a dosagem sem a autorização do veterinário. 
E também não pode parar a medicação sem 
a autorização do veterinário e isso acontece 
bastante com antibióticos porque o tutor vê 
melhoras numa primeira semana com os an-

não esteja ainda no animal. Então uma vez 
que o veterinário pediu para dar o medicamen-
to por um mês, mesmo que o animal já esteja 

período e na dosagem que foram prescritos.

O tutor pode oferecer um medicamento 
junto com outro para o animal?
O tutor pode oferecer duas formulações sim, 
desde que seja prescrito pelo médico veterinário 
e que não tenha nenhuma alteração na medi-
cação do outro, não sendo antagonistas. E isso 

o farmacêutico. 

Como deve ser a receita médica?
A receita médica sempre tem que ter o nome 
do animal, o peso, o princípio ativo a ser mani-
pulado, a respectiva dose, o número de doses 
e como o medicamento deverá ser ministrado, 
a assinatura do médico veterinário e o carimbo 

Qual a importância da indústria no mercado?
São extremamente importantes para a popu-
lação, tanto humana quanto animal. Antes da 
indústria produzir um medicamento em larga 
escala, desenvolvem todo aspecto e toda es-
trutura em um laboratório magistral dentro da 
indústria. Já a farmácia de manipulação é uma 
indústria menor, é onde tudo começa, sendo 
o coração do laboratório magistral onde são 
desenvolvidos todos os farmas. A única dife-
rença da indústria, é que no laboratório ma-
gistral ele produz medicamentos em menores 
quantidades para o animal com as dosagens 
que ele precisa no peso dele, no sabor que 
ele quer e totalmente personalizado, diferente 
da indústria que são medicamentos em larga 
escala para diversos tipos de animais em um 
só medicamento.

Rua Quinze de Novembro, 1515
no Bairro Alto. Informações ou

 dúvidas através do telefone (19) 3422-3426.
experiente em Indústria Farmacêutica Humana, tem especialização
em manipulação de medicamentos e cosméticos veterinários
e MBA em gestão de produção e qualidade pela FGV.
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distúrbio de ansiedade do seu pet
Hábito de humanizar o animal é o que mais contribui na
dependência emocional entre o cão e o dono

SAÚDE

Quando não são identificados 
logo no início, os sintomas da 

ansiedade canina podem prejudicar 
a saúde do animal. Os sinais par-
tem de um latido excessivo, falta de 
apetite e até mesmo a necessida-
de de marcar território em diversos 
lugares da residência. O hábito de 
humanizar o animal é o que mais 
contribui na dependência emocional 
entre o cão e o dono. Já alguns pets 
acabam tendo ansiedade em con-
sequência de barulhos e podem ser 
agravados em casos de fogos de ar-
tifícios e trovões.

Segundo especialistas, muitos tutores 
confundem tratar bem o animal com 
mimá-los demais. Atitudes como essa 
não satisfazem necessidades básicas 
do cão como socialização com outros 
animais e práticas de atividades. Passe-

ar com o cachorro em locais públicos pelo 
menos uma vez ao dia é essencial para 
ajudar no desenvolvimento do animal.

A identificação dos sintomas de ansie-
dade em cães deve ser feita por um 
veterinário. É importante que o profis-
sional avalie o animal antes que a an-
siedade leve ao desenvolvimento de 
outras doenças, a exemplo da depres-
são canina. Por isso, é importante ficar 
atento com o comportamento. Saiba 
agora o que fazer para ajudar:

1- Crie uma rotina
Uma das causas mais comuns dos sin-
tomas de ansiedade em cachorros é a 
falta de distração. A exemplo, quando os 
humanos estão entediados ocorre uma 
sensação de agonia. Algo bastante se-
melhante também acontece com os cães. 
A criação de rotina, nessa medida, se tor-
na essencial para reverter esse processo.

2- Acostume-o a lidar com sua 
ausência
A ansiedade por separação em cães é 
bem comum. Em geral, ocorre quan-
do o cachorro é acostumado a passar 
muito tempo do dia ao lado do tutor 
que quando precisa se afastar o ani-
mal sente na pele. O rompimento par-
cial ou completo do vínculo produz 
muito sofrimento para os cães.
3- Ofereça-o uma alimentação 
adequada
Os sintomas de ansiedade são psico-
lógicos, no entanto também existe a 
chance de tornarem-se físicos. Então, 
para que isso seja evitado, ao notar que 
seu cachorro está entrando um proces-
so de crise, reforce a alimentação.
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Cão-guia: conheça algumas
curiosidades do cão adestrado
Saiba mais sobre os super companheiros de pessoas com

CÃOPANHEIRO

Por ser um companheiro tão especial 
e importante para orientar pessoas 

cegas, o cão-guia ganhou um dia só pra 
ele, sendo toda última quarta-feira do 
mês de abril. E justamente para celebrar 
essa data, listamos algumas curiosidade 
sobre esses caninos amigavelmente in-
críveis. Segundo dados do IBGE (Institu-

-

possui cão-guia, o que representa cerca 

visão de especialistas é muito grave, já 
que alertam a importância de ampliar nú-
mero de cães-guias.

As raças mais utilizadas para essa tarefa 
-

do informações de especialistas, adestrar 
bem um cão-guia requer um longo perío-
do de treinamento e adaptação à rotina 

do novo dono. O período de treinamento 
tem em geral três etapas: socialização, trei-
namento e instrução. Já sobre o tempo de 
trabalho do cão-guia, é de cerca de 8 anos. 

com seu tutor ou ser adotado por uma famí-

Especialistas dizem que é importante as 
pessoas se conscientizar que quando um 
cão-guia está desempenhando o seu papel 

-
mentar e nem desviar a atenção do animal. 
É recomendado perguntar à pessoa com 

adequado para interagir com o animal.

Eles começam o processo de socialização 
com famílias voluntárias, que irão ensiná-los 
a conviver com outros seres humanos. De-
pois, o treinamento é feito por um adestra-

dor especialista que ensinará comandos 

que receberá o cão-guia passa por um 
treinamento com o animal para aprender 
a dar todas as instruções. O processo de 
treinamento é concluído quando o cão 
tem entre um ano e meio à dois anos.

A legislação brasileira garante às pessoas 
-

res públicos. Conforme a lei, conhecida 

o direito de ingressar e permanecer com 
o animal nos veículos e nos estabeleci-
mentos públicos e privados de uso coleti-
vo em todo o território brasileiro.



A evolução da Medicina
Veterinária desde o início
Assim como a medicina humana, a veterinária tem avançado em
estudos e tecnologia para melhorar o tratamento dos animais de estimação

HOMENAGEM

A Medicina Veterinária encontra-se 
muito avançada comparada há al-

guns anos atrás. Atualmente, o animal 
de estimação é considerado como mem-
bro da família, o que antes não era feito, 
hoje em dia recebem todo tratamento 
voltado à eles. Foi-se a época que os 
cães e gatos eram deixados nos quin-
tais e recebiam restos de comida ca-
seira como alimentação. E assim como 
a medicina humana, a veterinária tem 
avançado em estudos e tecnologia para 
melhorar o tratamento de diversas en-
fermidades dos animais de estimação.

O “Papiro de Kahoun”, encontrado no 
Egito em 1890, descreve fatos relacio-
nados a arte de curar animais ocorridos 
há 4000 anos a.C., indicando proce-
dimentos de diagnóstico, prognóstico, 
sintomas e tratamento de doenças de 
diversas espécies de animais. No conti-

nente europeu, os primeiros registros sobre 
essa prática foram encontrados na Grécia, 
no século VI a.C., no qual havia cidades 
que reservavam cargos públicos para os 
que praticavam a cura dos animais e lhes 
davam o nome de hipiatras.

A era moderna da Medicina Veterinária deu 

do século XVIII, 20 novos estabelecimentos 
de ensino veterinário surgiram pela Europa.

Já no Brasil, o imperador Dom Pedro II que, 
ao visitar a Escola Veterinária de Alfort, em 
1875, decidiu criar uma também, por meio 
de um decreto, assinado em 1910 pelo en-
tão presidente Nilo Peçanha. Esse docu-
mento tornou obrigatório o ensino da Medi-

de Janeiro, houve a criação da Escola Su-
perior de Agricultura e Veterinária e a Esco-

la de Veterinária do Exército. O primeiro 
diploma legal a regulamentar a Medicina 
Veterinária veio em 1933.

Já em 1944, a Organização Panameri-
cana de Saúde começou a contratar ve-

conferência de estruturação da Organi-

criação de uma seção de saúde veteriná-
ria, que foi estabelecida em 1949.

Anualmente, no último sábado do mês 
de abril, celebra-se o Dia Mundial da 
Medicina Veterinária. A data foi estabe-
lecida em 2000 pela Associação Mundial 
de Veterinária com o intuito de promover 
a Medicina Veterinária no mundo inteiro.

LINHA DO TEMPO - DATAS IMPORTANTES DA MEDICINA VETERINÁRIA
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As fases da Medicina
Preventiva Veterinária
Segundo o médico veterinário norte-a-
mericano, Calvin Schwabe, as ações 
praticadas pela Medicina Veterinária 
Preventiva são divididas em cinco fa-
ses, sendo: a fase de ações locais, a 
fase militar, a fase polícia sanitária ani-
mal, a fase ações coletivas e a fase 
revolução epidemiológica. A medicina 

HOMENAGEM

preventiva veterinária deve acontecer, 
como o próprio nome sugere, para pre-
venir doenças em cães, gatos e outros 
animais. Com essa antecipação, evita-se 
que o animal adoeça e também que as 
doenças graves, que precisam de acom-
panhamento ou de um tratamento urgen-
te, sejam detectadas precocemente.

Proporciona mais qualidade de vida para os animais
Um dos principais benefícios de investir na medicina preventiva veterinária 
é que ela proporciona mais qualidade de vida para os animais. As ações 
de prevenção ajudam a trazer reflexos positivos nas condições gerais da 
saúde do pet.

Reduz os gastos com saúde
Não há nenhum dono de pet que goste de gastar um valor alto em um 
procedimento que poderia ter sido evitado se ele tivesse feito a medicina 
preventiva veterinária. Por isso, podemos afirmar que ela reduz os gastos 
com saúde. Afinal, o cliente gasta apenas a consulta anual, as vacinas e os 

Previne doenças nos animais
Como vimos, a medicina veterinária preventiva não tem o foco de tratar 
doenças, mas sim, preveni-las. No entanto, precisamos considerar que a 
maioria das pessoas vão até uma clínica quando o animal está com alguma 
irregularidade na sua saúde. Claro, existem muitos casos em que o trata-
mento é tranquilo e a doença não é grave. No entanto, existem algumas 
situações que podem levar o animal ao óbito. Também há casos graves em 
que o pet contraiu alguma doença contagiosa (que pode arriscar tanto a 

Proporciona mais rendimento para o seu pet shop
Não podemos ignorar outro benefício bem importante de investir na medici-
na preventiva veterinária: os rendimentos para o seu estabelecimento. Isso 
porque, quando um cliente entende a importância dessa atividade, costu-
ma comparecer ao seu consultório anualmente. Assim, além dos gastos 
com consulta, veterinário, vacinas, pomadas e outros medicamentos, eles 
conferem as novidades no seu pet shop e podem comprar ração, petiscos, 
brinquedos e outros materiais que ajudam a turbinar o sistema financeiro 
da sua empresa.

BENEFÍCIOS DA MEDICINA PREVENTIVA VETERINÁRIA

surgem os primeiros combates às doenças 
animais, realizadas através de tratamento 
médico, cirúrgico e obstétrico individual, qua-
rentena e sacrifício de animais enfermos.

-
pansão das nações demanda um controle das 
doenças animais em larga escala. Devido à 
importância militar que o cavalo assumia, os 
tratamentos são realizados dentro do âmbito 
militar, daí o nome da fase. Essa fase dura até 

-
ços no controle de doenças, acrescentando 
às técnicas anteriores o diagnóstico pela aná-
lise dos sintomas.

-
meira escola de veterinária e ocorre devido 
ao surgimento de enfermidades atingindo um 
grande número de animais na Europa. Nessa 
fase, surgem também centros organizados de 
tratamento veterinário e duas novas táticas 
são acrescentadas às anteriores: a higiene e 
o controle sobre o abate de animais, visando 
combater as doenças animais e as humanas 
associadas a alimentos de origem animal, for-
necendo as bases para a saúde pública.

-

contágio, que fornece base para a investiga-
ção de doenças e de seus agentes etiológi-
cos. O controle de doenças se torna bastante 
satisfatório, abrindo possibilidades para a cria-
ção de animais em produção intensiva. Sur-
ge uma nova tática, as ações populacionais 
como o diagnóstico, a imunização e a terapia 
em escala populacional e procedimentos eco-
lógicos para o controle de vetores, a partir da 
descoberta da transmissão de um microrga-
nismo por meio de artrópodes, a babesiose.

percebeu que cada situação demanda uma 
análise dos fatores que interagem para a 
ocorrência de doenças. A epidemiologia, estu-
do dos fatores que determinam a frequência e 
a distribuição das doenças nas coletividades, 
foi então introduzida na Medicina Veterinária 
Preventiva. Essa fase teve seu início na dé-
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MEDICINAMMEEDDIICCIINNAACampanha mundial faz alerta
contra a crueldade aos animais

ABRIL LARANJA

Apesar da existência de leis e sanções previstas, a impunidade

A ASPCA (Sociedade Americana para 
a Prevenção da Crueldade a Ani-

-
cientizar e prevenir maus-tratos aos 
animais. No Brasil, maltratar animais 
domésticos, silvestres, nativos ou exó-
ticos, é crime passível de detenção e 

-
cias de maus-tratos podem ser feitas 
em delegacias, para o Ministério Públi-
co, secretarias municipais e estaduais 
de Meio Ambiente e para o Ibama, es-
pecialmente se envolver animais selva-
gens, silvestres ou espécies exóticas.

O Estado de São Paulo conta com a 
Depa (Delegacia Eletrônica de Pro-

-
-tratos via internet. As denúncias pela 
internet são voltadas para os casos 
recorrentes de violência. Situações de 

Polícia Militar por meio do telefone 190.

O Brasil possui parâmetros legais para 
punir quem pratica agressões físicas, 

-
vestres. Apesar da existência de leis e 
sanções previstas, a impunidade ainda 
prevalece. Pois nem sempre é possível 
localizar os infratores ou as denúncias 
não são levadas a sério nos órgãos que 
deveriam ser responsáveis pela investi-
gação. Algumas pessoas podem acre-
ditar que as crueldades praticadas con-
tra animais acontecem devido à falta de 
conhecimento de que se trata de um cri-
me. Mas esse argumento é descartado 
por especialistas.

Para além da crueldade existe uma ou-

tra questão: o abandono de animais. Já 
citamos aqui em várias matérias o quanto 
a prática do abandono se enquadra como 
crime de maus tratos, sendo ainda mais 
difícil de ser controlada. O que deve ser 
levado em consideração, seja cachorro, 
gato ou animais silvestres, é que eles vão 
passar um longo tempo dividindo suas 
vidas com seus donos. Esses animais 
necessitam de alimentação, higiene, ati-
vidade física, vacinação, vermifugação e 
principalmente amor. Por isso é importan-

Em Piracicaba, os dois primeiros meses 
desse ano tiveram metade do número de 
denúncias de maus-tratos a animais em 
comparação ao número total de denúncias 
dos 12 meses do ano passado. Os casos 

mais comuns de maus-tratos são contra 
cães, gatos e cavalos. A cidade passou 
a adotar o PPBEA (Protocolo de Perícia 

-
ções sobre o animal, podendo orientar 
melhor os atendimentos e cuidados.

Para preparar suas equipes, o coman-
do da GCM (Guarda Civil Municipal de 

reciclagem de conhecimento com os 
398 guardas do efetivo, que passarão 
por cursos sobre vários temas, até no-
vembro desse ano.

Créditos: Pixabay

Apesar da existência de leis e sanções previstas, a impunidade ainda prevalece
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Ajudar animais de rua é uma
tarefa que todos podem fazer

HELP

É importante todos conscientizar, mesmo que possa não adotar

O Brasil tem a 2ª maior população de 
cães do mundo. Só os cachorros 

que já têm um lar somam mais de 52 
milhões e os gatos cerca de 22 milhões, 
segundo dados do IBGE (Instituto Bra-

há dados de quantos vivem nas ruas 

cães e gatos sejam semi-domiciliados 
no brasil. Ou seja, recebem cuidados de 
uma pessoa ou da comunidade, mas vi-

vivem totalmente abandonados.

Só pela divulgação desse número, pode-
mos observar que milhões de animais es-
tão sujeitos todos os dias a maus-tratos, 
doenças, fome e atropelamentos. Sendo 
assim, é importante todos conscientizar, 
mesmo que possa não adotar animais, 

lar já faz a diferença. O trabalho voluntário 
de protetores independentes tenta ame-
nizar esse problema em diversas cidades 

1. Tire-o da rua:
Aproxime-se com cuidado e deixe o ani-
mal se acostumar com você. Uma boa 
dica é oferecer comida ou esticar sua mão 
para que cheirem. Importante lembrar que 
antes de pegar um cão ou gato desconhe-
cido no colo, tome cuidado: providencie 
uma coleira ou focinheira, especialmente 
se o animal estiver ferido. Ou use um co-
bertor para envolver e carregá-lo em se-
gurança, evitando mordidas.

2. Lar, doce lar:
A melhor opção é levar o animal para a 
sua casa. A maioria dos abrigos, ONGs e 

enfrentam superlotação, falta de recur-

quanto você. Dê um jeitinho! Se você não 

com sua família e amigos. 

3. Comida e cuidados simples:
Um lar provisório não tem que ser perfeito 
ou espaçoso. Basta ter uma área de servi-
ço ou um cantinho no quintal, onde o ani-
mal resgatado possa se proteger do frio 
e do calor também. Improvise uma cama 
com um cobertor ou moletom velho. O 
ideal é alimentar com ração. 

4. Alguém perdeu um bichinho?
Nem todo animal na rua foi abandona-

treinados, bem alimentados ou com coleira. 

Converse com os vizinhos, avise em comér-
cios locais e procure pelos donos em sites 
especializados.

5. Joga na timeline:

Facebook, Twitter, Instagram ou em sites 
de adoção. Capriche na foto, conte como 
encontrou o animal e dê detalhes da sua 
personalidade. Isso ajuda as pessoas a 
criar um vínculo emocional com o animal 
e a adotar. Informe também o tamanho e 
idade aproximados. E não se esqueça de 
deixar o álbum ou foto públicos para poder 
compartilhar, marcar amigos, divulgar em 
grupos e páginas.

6. O que o veterinário disse?
Garanta a sua segurança e a saúde do ani-
mal: leve ao veterinário o quanto antes. Ele 
irá avaliar a necessidade de vacinar e ver-
mifugar. Aproveite a consulta para descobrir 
o peso, tamanho, idade aproximada e se o 
animalzinho está com dor. Ajude-o a se sen-
tir melhor logo.

7. Não doe sem castrar:
Quer salvar um cão ou gato? Castre. Tirar um 
animal da rua resolve um problema, mas a 
castração previne vários. O procedimento evi-

um lar, e também diminui o risco de doenças.

Maneiras de poder ajudar
o grupo Gatos de Rua

1 -
prejudicar os rins e o aparelho 

urinário dos felinos.

2 - 
castrações, cirurgias, exames, que é 

realizado tido mês.

3 - Produtos de higiene, usamos 
um produto que é a base de amônia 
quaternária que é 70 um frasco, isso 

não pode nos faltar.

4 - Ajuda com lar temporário, as 
vezes não conseguimos ajudar a 

todos pedidos, por falta de espaço.

5 - No nosso caso, doações 
de roupas, acessórios, 

eletrodomésticos, objetos de 
decoração usados, tudo que se 
usa numa casa e a pessoa quer 

descartar, pra nós tem Muito valor, 
pois conseguimos com isso fazer 

bazares e reverter em dinheiro para 
pagar nossas dívidas.

6 - 
remédios, pós castração 

pulga.

O QUE FAZER PARA AJUDAR UM ANIMAL DE RUA?

do país. Porém estão, em sua maioria, 
com abrigos superlotados e acumulando 
dívidas em casas de ração e clínicas ve-
terinárias, a exemplo do grupo Gatos de 

continuar a manter o trabalho de prote-
ger gatos abandonados em Piracicaba.
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Equoterapia: método que utiliza cavalo
oferece benefícios para saúde física e mental
Público da equoterapia são pessoas com alguma disfunção mental, sensitiva ou 

A equoterapia é um método terapêuti-
co que utiliza o cavalo em diversas 

abordagens interdisciplinares na saúde, 
educação e equitação de pessoas com 

equoterapia são pessoas com alguma 
disfunção mental, sensitiva ou motora, 
que apresentam problemas de movi-
mento, na postura ou até mesmo em 
seu comportamento visceral. Esse mês 
tem a campanha Abril Azul, que busca 
trazer visibilidade ao TEA (Transtorno do 

equoterapia também se compromete ao 
tratamento de crianças autistas.

“A intervenção psicomotora nas Pertur-
bações do Espectro do Autismo, através 
do trabalho corporal, permite abrir os ca-
nais de comunicação, possibilitando à 
criança conhecer-se, e estimular a inte-
ração com o ambiente”, diz o Dr. Carlos 

-
ponsável técnico do Centro de Equote-

trabalho consiste na ampliação de sua 
capacidade de socialização através da 
sua relação com a equipe e com o ca-
valo, fortalecendo os laços entre o cor-
po e a atividade mental, para melhorar a 
capacidade de adaptação e envolvimen-
to, além da promoção de atividades de 
estimulação sensorial, visual e auditiva”, 

Segundo o Dr. Carlos, a equoterapia “é 
indicada para diversos tipos de compro-
metimentos motores, mentais, sociais e 
emocionais”, que são: “paralisia cerebral, 
problemas neurológicos, ortopédicos, 
posturais, Síndrome de Down, distúrbios 
de comportamento, autismo, esquizofre-

SOCIAL

auditiva, distúrbio de atenção, percepção, 
fala, linguagem, hiperatividade, e pessoas 
que tenham problemas de posturas, insônia, 

“é necessário encaminhamento médico para 
a realização do tratamento”.

“No caso da educação/reeducação, o ca-
valo é tido como instrumento pedagógico, 
trazendo benefícios no campo educacional 
dos praticantes que possuem um mínimo 
de autonomia durante a montaria, anali-
sa-se que o praticante tem condições de 
exercer alguma atuação sobre o cavalo e 
que pode até conduzi-lo, dependendo em 
menor grau do auxiliar-guia e do auxiliar la-

Na equitação as atividades são realizadas 
onde os praticantes se organizam no espaço 
e tempo, e preparam-se para sua inserção 
na sociedade, executando atividades com 
obstáculos nas pistas. O Dr. Carlos ressalta 
que “é necessário que o praticante apresente 
boas condições para atuar e conduzir o cava-
lo sozinho, podendo participar de exercícios 

-
-

lizado como instrumento de inserção social”.

O trabalho é feito através de uma equipe 
-
-

do o Dr. Carlos, “é necessário que estes 
-

bre cavalos e também que realizem cursos 

tem que ser adequados e treinados para a 
realização da equoterapia”, conclui.

Já sobre como as atividades são feitas no 

adequam sessões priorizando o bem-es-
tar do praticante. “Estabelecemos inicial-
mente vínculo entre o praticante, o cavalo 
e a equipe, para que assim ocorra con-

o movimento tridimensional do cavalo, 
que são únicos, e nenhum outro equipa-
mento ou aparelho consegue simulá-los”, 

cavalos “são os grandes percussores dos 
benefícios gerados ao longo dos atendi-
mentos para as crianças com autismo”.

A equoterapia é bastante recomendada, 
porém possuiu algumas restrições ou 
contraindicações. É imprescindível que o 
paciente passe por uma avaliação médica 
para atestar que poderá ser submetido a 
atividade. Já para a atividade de Equitação 
e Equitação lúdica não se faz necessário 

240, ao lado do Clube Cristóvão.

Créditos: Rancho dos Ipês
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24 de abril - Dia Mundial da Medicina Veterinária




