Sedema zera as solicitações via
SIP-156 que estavam em atraso
Sedema

Pasta é a mais solicitada pela
população por meio deste canal.
“Todo serviço que o município
precisa que seja executado deve ser
solicitado pelo serviço”, diz secretário
O foco da Sedema (Secretaria Municipal de Defesa do
Meio Ambiente) em fortalecer
cada vez mais o Serviço de Informações à População (SIP) –
156 continua. Para isso, a Pasta

zerou ontem, 21, as solicitações
que estavam em atraso no acumulado dos últimos anos até 2021.
A Sedema é a secretaria mais requisitada por meio deste canal
da Prefeitura de Piracicaba. A4

Piracicaba tem o menor número
de óbitos nos últimos seis anos
O trânsito de Piracicaba
está mais seguro. Em 2021 o
município teve o menor registro de óbitos em vias municipais desde 2015, quando o Infosiga, plataforma do Governo do Estado voltada para segurança no trânsito, iniciou os

registros. No primeiro balanço anual do sistema, as vias
municipais de Piracicaba, administradas pela Prefeitura,
por meio da Semuttran (Secretaria Municipal de Mobilidade
Urbana, Trânsito e Transportes), registraram 44 óbitos. A9

Poda e supressão de árvores são realizadas seguindo protocolos com base na legislação ambiental
Divulgação

de penduricalhos”. Agora, em
março, é que se verá se ele já esta
mesmo com essas boas intenções com a categoria. Objetivo é
modernizar a Administração e
isso, com certeza, faz parte.

FUNCIONALISMO — I
O funcionalismo público ficou muito feliz por saber que
existe interesse do prefeito Luciano Almeida (DEM) em querer o
melhor para a categoria. Após a
entrevista do chefe do Executivo, o funcionalismo já comemora o dissídio coletivo que acontecerá em março, para que, além
das perdas desses dois anos passados, que também consigam um
aumento real para a categoria.
FUNCIONALISMO — II
O funcionalismo público entende que, como o prefeito Luciano Almeida está muito bem intencionado com a categoria, que
não os deixará na mão com o
dissídio da categoria, pois o Plano de Cargos e Carreira leva algum tempo para ser implantado
e, como ele mesmo disse, “chega

OSMIR
O Capiau, idoso e cansado,
deseja saúde a todos, destacando que o sindicalista José Osmir
Bertazzoni, advogado e jornalista, tenha ótima recuperação,
tendo em vista acidente de carro
dias passados. Saúde, Osmir, e
ótimo retorno em breve. A edição de hoje tem artigo seu (página A2), com desafios ao presidente do Avante, Edvaldo Brito.
BOLSONARO
Registra, ainda, este Capiau,
os seus sentimentos ao presidente da República, Jair Bolsonaro
(PL), pelo falecimento da senhora sua mãe, Dona Olinda, aos 94
anos, sepultada ontem no Cemitério de Eldorado, na Região de
Registro, Sul do Estado. O presidente Jair ajudou a carregar o
caixão, com expressão de emoção
e tristeza. Deus conforte a todos.

Monika Magno, pedagoga, responsável pela contação de histórias

Prudente realiza última semana
do projeto Férias no Museu
O Museu Histórico e Pedagógico Prudente de Moraes, instituição mantida pela Prefeitura
por meio da Semac (Secretaria
Municipal da Ação Cultural),
promove na próxima terça (24),
às 14h, atividades lúdicas, brincadeiras e contação de histórias
com a pedagoga Monika Magno.
Esta ação integra o projeto Férias no Museu. Monika Magno é
pedagoga, estudante de psicologia e formada em contação de
história pela Unesp de Rio Claro-SP. Realizada desde dezembro de 2013, o Férias no Museu
traz para as crianças atividades
lúdicas relacionadas à educação
patrimonial, envolvendo diverDivulgação/Secretaria Estadual de Saúde
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A unidade ficará na Estação da Paulista e os atendimentos são gratuitos

são, criatividade e educação,
como contação de histórias, caça
ao tesouro, jogo de detetive, jogos
variados, como jogo da memória e
quebra-cabeça, brincadeiras antigas, arte com colagem e pintura e
visitas monitoradas ao Museu.
EQUIPE — No último dia,
quinta (27), as atividades ficam
por conta da equipe do Educativo do Museu. As atividades são
direcionadas para crianças de 06
a 12 anos e devem ser agendadas pelo e-mail: mprudentedemoraes@ piracicaba.sp.gov.br ou
telefone (19) 3422-3069. Para
participar das ações as crianças devem estar acompanhadas de seus responsáveis.

Cidade recebe
ações do
Programa
Mulheres
de Peito
Com o objetivo de detectar
precocemente o câncer de mama
e facilitar o acesso ao diagnóstico e tratamento da doença, a
Prefeitura de Piracicaba recebe
de 25/01 a 5/02, a carreta do
Programa Mulheres de Peito, da
Secretaria de Saúde do Estado
de São Paulo. A unidade ficará
na Estação da Paulista e os atendimentos são gratuitos. A3

Piracicaba tem vacina no
Crab para os atrasados
A Prefeitura de Piracicaba,
por meio da Secretaria Municipal
de Saúde, aplica hoje (22) a 2ª
dose nas pessoas em atrasado
para tomá-la. A ação vai ocorrer
no CRAB Vila Rezende, das 8h às
15h, sem agendamento. O CRAB
Vila Rezende fica na avenida Santo Estevão, 394. Estão em atraso

para receber a 2ª dose as pessoas
que tomaram a 1ª dose da CoronaVac/Butantan há mais de 28
dias, da AstraZeneca/Oxford/Fiocruz há mais de oito semanas,
da Pfizer (pessoas com 18 anos
ou mais) há mais de 21 dias e da
Pfizer (adolescentes de 12 a 17
anos) há mais de oito semanas.
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Consentâneo para
o momento
José Osmir
Bertazzoni

H

oje, em razão
de minhas condições físicas –
vitimado de um acidente de trânsito que
me quebrou a vertebra
L 12 e esmagou a cartilagem da coluna –,
mesmo imobilizado, vou escrever
um pouco e falar somente uma
coisa que neste momento acredito
ser importante ser registrado.
Como tenho sido citado constantemente nas “Lives” do sem futuro
Edvaldo Brito, a ele pergunto: quem
sois vós na fila do cacetinho?
(pão pequeno no dialeto gaúcho)
Convicto de que, após me referir a esta "coisa", não vou mais
gastar meu valoroso tempo com
esterco. Agora, me refiro a um
outro ser, hipoteticamente “gêmeo univitelino”, cuja mãe
criou a placenta e jogou o bebê no
lixo. Desacerto genético, quiçá?
Quanto a vós, Edvaldo Roela, tua insignificância me obriga a ignorá-lo. Não preciso
usar "Lives" para falar sobre
minha história, ela já está registrada, meus amigos, familiares e clientes me conhecem.
Contrário-senso, o senhor
precisa falar de si — por não
significar nada — apenas um
reles improdutivo e oportunista.
Quando ninguém fala de
nós e somos ignorados, é necessário falar do “EU”, "o Roela.” Continue fazendo isso mesmo e não espere de ninguém
consciente de suas sanidades
mentais falar algo bom de você.
Meu aprendizado na vida

acadêmica eleva minha compreensão de
que o ensino é superior nos bancos das
universidades quando se abraça o conhecimento com dignidade e respeito. Assim
sendo, desprezar
Vossa Magnitude Edvaldo é o mesmo que
desprezar o próprio palhaço
Bufão, aliás o senhor é o verdadeiro representante das óperas bufas em Piracicaba, um
pouco fora de moda, mas é.

Censurar suas
aberrações
verbais é
comparável à
atitude de
censurar uma
criança, cujo ato
é ao mesmo
tempo uma
censura aos pais
Censurar suas aberrações
verbais é comparável à atitude de
censurar uma criança, cujo ato é
ao mesmo tempo uma censura
aos pais, mas o que esperar de
um filho de matador de bodes?
Eu tenho é pena das pessoas que te dão guarida em nossa
cidade, elas não sabem o trágico erro que cometem ao expor
nossos filhos a tão vil imbecilidade, por isso, hoje, são poucas as palavras que dirijo a este
“cidadão”: Edvaldo Roela.
———
José Osmir Bertazzoni, advogado, jornalista profissional

Benza Deus
Carlinhos Gonçalves

E

ra comum levar as crianças
para benzerem ou os adultos irem também a uma
benzedeira, quando os meio oficiais não resolviam os problemas
de saúde. A cidade estava repleta de benzedeiras cada uma com
suas especialidades e, com certeza, não falhavam. Benzer ou benção para os que desconhecem o
termo eram aquelas ou aqueles
que invocavam a proteção do divino sobre pessoas ou coisas.
Em casa além de minha mãe
ser dona de uma horta de plantas
medicinais como Marcelinha, Hortelã, Poejo, Erva cidreira, Carqueja, Alecrim etc. Tinha ela também
uma lista de benzedeiras da cidade
para sua informação e das amigas.
O que estou dizendo simplesmente não é crendice popular, pois
os povos em todos os tempos utilizaram do poder dessas benzedeiras e benzedores como tabua de
salvação para resolver seus problemas de saúde. Elas tinham o
conhecimento profundo das leis da
natureza e da psicologia humana,
herdaram todo o jeito de aplicá-lo
de alguém da família para transmitir a cura a outras pessoas através das rezas e da aplicação das
mãos. Na Rússia foram os estarostes que faziam esse papel transmitindo uma antevisão do Sagrado. Quem leu o romance os irmãos
Karamazov de Dostoievski –encontrará o personagem Sossima
(estaroste), que de maneira impressionante agia em sua proposta. Também não dá para ignorar
os índios com seus brujos “curandeiros, feiticeiros” como os Yaqui
de Sonora no México - descrito por
Carlos Castaneda em sua busca de
plantas. Enfim, em todas as culturas e países eles estiveram ou estão ainda presentes com nomes e
formas diferentes de operar.
Eu vi na prática a ação dessas
pessoas, pois um amigo de depois
de levar sua filha ao clinico que

O que estou
dizendo
simplesmente
não é crendice
popular
não resolveu o problema, optou
pela forma alternativa uma vez que
sua criança não parava de chorar.
Procurou uma benzedeira para
aplicar a cura que não pediu nem
a presença da criança para o benzimento apenas informações sobre
o estado dela, pois a mesma chorava há duas noites e dois dias,
com poucos intervalos para o sono.
A senhora chamada Dona.
Helena, colocou café na xicara rezou e pediu para ficar em silencio
e depois ascendeu um palito de
fosforo e jogou dentro da xicara
formando uma figura com a fumaça, analisou calmamente o desenho no fundo da vasilha e disse: podem voltar para casa e
aguardar a cura. Meu amigo saindo de lá correu para o orelhão e
ligou para sua residência perguntando a esposa como estava a filha e recebeu como resposta:- Ela
começou a dormir e simplesmente
dorme profundamente. Em resumo aquela criança não chorou
mais e dormiu recuperando o sono,
alegria e o sorriso que era costumeiro em seus lábios. Essas pessoas “curandeiras” tinham com
certeza encontro com o sagrado,
pois elas canalizavam através de
si energias deixando que o sagrado operasse através delas. Se fosse pedir a cada leitor que nos conte
um caso sobre benzedeiras ou de
alguém da família que testemunhou eu acredito que teríamos
uma infinidades de casos para
relatar. Portanto, “Benza Deus”
que elas existiram e ainda em
menor grupo continuam a existir.
———
João Carlos Gonçalves,
Carlinhos, professor, conferencista, especialista em
Marketing Institucional
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A sociedade tripartida de Platão
Armando A.
dos Santos

N

o pensamento
de Platão, tem
enorme importância sua teoria
acerca das ideias, formas puras que constituem a verdadeira
realidade e têm como
ápice a ideia suprema, a do Bem.
As coisas que existem no mundo
visível e são apreensíveis pelos
nossos sentidos não passam,
para Platão, de sombras da verdadeira realidade, a qual é constituída pelas ideias, formas primordiais, arquétipos eternos. Na
ótica platônica, quem se atém à
realidade visível e não adentra
os domínios da sabedoria filosófica é como o cavernícola que jamais saiu à luz do dia e somente
tem noção incompleta e deformada - à maneira das sombras
da famosa alegoria da caverna das realidades transcendentes e
imateriais. De passagem comente-se que a Angelologia cristã - o
estudo teológico da natureza angélica - tem muita consonância
com alguns aspectos do platonismo: também os anjos são puras
formas e são arquétipos, não propriamente eternos, porque tiveram princípio (não foram criados ab aeterno), mas existindo
fora do tempo, na eternidade.
Platão concebe o homem
com uma alma tríplice, ou com
três dimensões, a racional, a irascível e a concupiscente. A primeira, sediada na cabeça, rege-se
pela sabedoria ou prudência, e
cabe a ela indicar o que convém
fazer. A segunda, sediada no coração, rege os impulsos e afetos e
é regida, por sua vez, pela fortaleza e pela coragem, que, quando
bem orientadas, servem aos ditames provenientes da alma racional. Já a terceira alma, sediada no baixo ventre, diz respeito
às à satisfação das necessidades
mais básicas do corpo humano e

seus desejos, ou seja,
sua concupiscência.
As duas dimensões
não racionais devem
se pôr ao serviço da
parte racional da
alma. A justiça, para
um homem, consiste
em respeitar essa hierarquia fundamental,
não permitindo que as
dimensões inferiores assumam a
dianteira sobre a racional.
A sociedade ideal, imaginada
por Platão, segue precisamente o
mesmo modelo da alma tripartida
do homem. A sociedade concebida por ele é um todo orgânico, à
maneira de um organismo vivo.
Como o homem, tem uma parte
racional, constituída por sua elite,
ou seja, pelos magistrados ou governantes, condutores do conjunto social porque guiados pela sabedoria e não pelas paixões mais
baixas. A segunda classe diferenciada é a dos guerreiros, que têm
por dever a defesa da sociedade
contra seus inimigos externos e internos, e cultivam em especial a
fortaleza; já a terceira categoria é
a dos artesãos, agricultores e comerciantes - ou seja, aqueles que
cuidam da parte econômica da
sociedade. Também na sociedade, a ideia rectrix da Justiça está
presente, na correta manutenção
da hierarquia de funções, cada
classe cumprindo seu papel específico, para o bem do conjunto. Se cada órgão do corpo humano cumprir bem seu papel,
todo o organismo gozará de boa
saúde; analogamente, se cada
membro do corpo social atender
bem ao que lhe compete, tudo
andará bem na pólis. A visão platônica da sociedade humana é,
pois, eminentemente orgânica.
Na ótica de Platão, o comércio e as riquezas não convêm aos
sábios e aos magistrados, assim
como tampouco o constituírem
família. Se pudessem enriquecer
ou passar bens para seus herdeiros, acabariam se deixando do-

Na ótica de Platão,
o comércio e as
riquezas não
convêm aos sábios
e aos magistrados,
assim como
tampouco o
constituírem
família
minar por sentimentos e anseios próprios dos inferiores e descuidariam de sua alta missão.
Nesse sentido, é muito patente a analogia da concepção platônica da sociedade com a concepção da sociedade orgânica medieval, com seus três Estados (ou
Braços, ou Ordens) da nação. Os
membros do clero também não
casavam e deviam, pelo menos em
princípio, praticar a pobreza ou
aspirar a ela; os nobres medievais
não pagavam imposto em dinheiro, mas pagavam o “impôt du
sang”, tendo o dever de defender
a sociedade, e eram proibidos de
exercer atividades lucrativas; e o
terceiro estado trabalhava, comerciava, lucrava e garantia o
sustento da sociedade no seu conjunto. O clero tinha todas as honras e preeminências e lhe cabia o
governo espiritual; os nobres eram
similarmente honrados e lhes
competia a administração temporal, mas não podiam - ou pelo menos não deviam - entesourar.
A sociedade medieval era
compreendida como sendo um
organismo vivo, com um único
corpo composto de órgãos com
funções diferenciadas, todos ordenadamente dispostos para o
bem do conjunto. Três eram seus
braços, ou estados: Clero, Nobreza e Povo. Costuma-se citar frequentemente, a respeito, um texto muito conhecido do bispo
Adalbéron de Laon (977-1030),
que foi conselheiro do rei Hugo
Capeto: “A casa de Deus, que
acreditam una, está dividida em
três: uns oram, outros comba-

tem, outros, enfim, trabalham.
Estas três partes que coexistem
não suportam ser separadas;
os serviços prestados por uma
são a condição das obras das
outras duas; cada uma por sua
vez encarrega-se de aliviar o
conjunto. Por conseguinte, este
triplo conjunto não deixa de ser
um; e é assim que a lei pode triunfar, e o mundo gozar da paz.”
A sociedade medieval, ordenada de modo hierárquico,
com clero, nobreza e povo, era
algo natural e a ninguém ocorria contestar, nem mesmo pôr
em dúvida, a razoabilidade
desse escalonamento, num
conjunto orgânico em que cada
órgão desempenhava seu papel, em ordem ao bom funcionamento de todo o corpo social - precisamente como na concepção idealizada por Platão.
Há, entretanto, uma diferença fundamental entre ambas as concepções. No Medievo, os clérigos não se casavam
e não constituíam família, mas
os nobres sim, formando estirpes. Na República platônica,
porém, não haveria nobreza
hereditária; nela, a participação na vida pública ficaria reservada às duas classes superiores, mas o domínio da esfera
privada ficava consignado à classe inferior; somente esta se beneficiaria da propriedade e constituiria família, ao contrário das
classes mais altas que exerceriam suas funções por mérito, mas
não poderiam enriquecer nem
perpetuar-se por via familiar.
———
Armando Alexandre
dos Santos, licenciado
em História e em Filosofia, doutor na área
de Filosofia e Letras,
membro da Academia
Portuguesa da História e dos Institutos
Históricos e Geográficos do Brasil, de São
Paulo e de Piracicaba
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Dia Nacional de Combate à Intolerância Religiosa
Ronaldo Almeida
Sango

O

lá, amigos e
amigas das religiões de Matrizes Africanas ou
não, retomamos hoje
os nossos pensamentos
acerca do povo de Axé
neste respeitável meio
de comunicação piracicabano.
Para iniciar as primeiras
palavras 2022 não poderia começar sem antes saudar a
nossa ancestralidade, a Exú,
para que ele olhe por nossos
caminhos sempre, o meu motumbá, kolofe makuiu, saravá, o meu pedido de benção
aos mais velhos e aos mais
novos irmãos da fé em Orixá.
Nesta sexta (21), foi marcado pelo dia nacional de combate à intolerância religiosa,
aliás esse termo, Intolerância
Religiosa denomina a incompreensão, a falta de conhecimento e reconhecimento do respeito por uma determinada religião. As causas podemos atribuir a fatores diversos; religiosos, racistas ou simplesmente
uma má vontade em ter de fato
o conhecimento da informação.
No ano de 2007 sancionada pelo Presidente Lula, a Lei
n.º 11.635 que faz do dia 21 de
janeiro, o Dia Nacional de Combate à Intolerância Religiosa. A
data foi escolhida em homenagem à Yalorixá baiana (mãe de
Santo) Gildásia dos Santos, fundadora do Ilê Axé Abassá de
Ogum, terreiro de Candomblé
localizado nas imediações da
Lagoa do Abaeté, em Salvador
(BA), Mãe Gilda como era conhecida, faleceu em 21 de janeiro de 2000, vítima de infarto.
Hipertensa que era, teve um
ataque cardíaco após ver a sua
imagem utilizada sem autori-

zação, em uma matéria
do jornal evangélico
Folha Universal, edição
39, sob o título “Macumbeiros Charlatães
lesam o bolso e a vida
dos clientes”. Além do
texto ofensivo e de
agressão às tradições
de matriz africana, das
quais Gildásia era representante, trazia uma foto dela, na
primeira página do jornal, que
motivou a criação da Lei…
A igreja foi condenada pela
justiça brasileira a indenizar os
herdeiros da sacerdotisa. A
morte da Mãe Gilda não foi uma
fatalidade nem tampouco é uma
tragédia isolada; é um exemplo
das brutalidades cometidas
contra adeptos de religiões como
umbanda e do candomblé.
A nossa Constituição Federal
traz garantias de “ser inviolável a
liberdade de consciência e de crença, assegurando o livre exercício
dos cultos religiosos e garantindo,
na forma da lei, a proteção aos locais de culto e as suas liturgias”,
mas, não é raro que alguns segmentos cristãos atacam frontalmente adeptos da umbanda e candomblé promovendo perseguições
e destruição a lugares de cultos.
Muitas das vezes pouco noticiados
na grande mídia, e acabam que
crimes se tornando invisíveis para
a maioria da população brasileira.
Qualquer pessoa de Matriz
Africana que sofra intolerância
religiosa, precisa fazer a denúncia, violações contra religiões de
matriz africana, comunidades
quilombolas, de terreiros e ciganas podem ser feitas pelo Disque
100, serviço do governo federal
para receber denúncias de violações de direitos humanos. O
Disque 100, juntamente com a
Ouvidoria da Igualdade Racial,
são instrumentos oferecidos no
combate ao racismo religioso.

Qualquer pessoa
de Matriz
Africana que
sofra intolerância
religiosa, precisa
fazer a denúncia
O ocorrido com Mãe Gilda é
um exemplo clássico de como a
liberdade de crença e a liberdade de expressão podem ser antagonizadas; esse antagonismo
gera uma situação em que um
direito parece sobrepor-se ao
outro — o que vai de encontro
ao propósito essencial da Declaração de Direitos Humanos.
A liberdade religiosa é um
patrimônio social da humanidade que precisa ser devidamente
resguardado, isso também inclui
o direito de não seguir qualquer
credo, ou mesmo não ter crença
na existência de nenhuma divindade. Igualmente importante, a
liberdade de expressão assegura
o direito de expressar livremente
opiniões, ideias e pensamentos.
No entanto, o grande desafio é
harmonizar as duas liberdades,
sem que uma cerceie a outra.
As denúncias de violação, depredação aos terreiros e solicitações de posicionamento em relação a situações de racismo religioso/intolerância, que tem causado
danos e dor a diferentes comunidades e grupos tem acontecido de
maneira desenfreada, em 2021, 14
anos após a instituição da data,
o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos
(MDH) recebeu 586 denúncias de
Intolerância Religiosa, um aumento de 141% em relação ao ano
anterior, que teve 243 denúncias.
O estado que registrou maior
número de denúncias foi o Rio de
Janeiro, com 138, seguido por São
Paulo, com 110. No que diz respeito ao sexo das vítimas, a maioria é
constituída por mulheres, que so-

mam 382 denuncia(65,19%). Os
homens foram 130. Outras 74 vítimas não declararam o seu gênero. De acordo com o MDH, a
maioria das vítimas recebe até 1
salário mínimo, indicando que a
população mais pobre é a mais
atingida pela violência religiosa.
Concordo muito com o que
diz o grande advogado e coordenador executivo do Instituto de
Defesa das Religiões Afro-Brasileiras (IDAFRO), Hédio Silva Junior, define intolerância religiosa
como "o tratamento ultrajante
que se manifesta por diferentes
modos, seja pela palavra, através
de discurso de ódio, ou por ação.
É a conduta individual ou institucional que ofende um indivíduo ou grupo em razão da sua
descrença ou crença religiosa".
Importante dizer que, a prática constitui um crime, com direito legal à indenização, um ilícito civil, ou seja, a vítima pode e
deve procurar uma indenização
por danos materiais ou morais
decorrentes da discriminação.
A intolerância religiosa pode,
também, constituir uma espécie de crime de racismo, punido com pena de 3 a 5 anos, imprescritível e inafiançável”.
Sabemos que toda liberdade vem acompanhada de um
alto grau de responsabilidade.
No paradigma do cuidado
você zela pela minha liberdade
de crença e de expressão, enquanto eu também zelo pelo
seu direito a exercer essas liberdades. Nossa luta continuará permanente pelo direito fundamental do ser humano, por
um Estado Laico verdadeiro,
Pela Liberdade Religiosa de fato.
Não acredite na minha
fé, apenas a respeite!
———
Pai Ronaldo Almeida, Religioso de Matriz Africana
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Covid-19: 70.000 casos
e 1.400 mortes em
Piracicaba em 2020/21
Barjas Negri

A

pandemia da
Covid-19 causou grande impacto no Brasil em
2020 e 2021: retração
da economia; ampliação do número de desempregados; fechamento de milhares de
empresas, principalmente no setor
de serviços e um forte impacto na
rede hospital – pública e privada.
De um dia para o outro, ela viu-se
obrigada a criar leitos de UTI para
atender aos pacientes com a doença. Com isso, em todo o País, os
hospitais foram obrigados a restringir o atendimento de cirurgias
eletivas do SUS e sistema privado.
Não é demais comentar que
cerca de 22 milhões de brasileiros foram contaminadas com o
coronavírus e quase 620 mil
morreram vítimas da doença,
também nestes dois últimos
anos. Muito sofrimento para
milhões de famílias. Vivemos
uma verdadeira calamidade.
O início da vacinação no Brasil, mesmo tendo começado tardiamente, mostrou que a estrutura
do Sistema Único de Saúde deu
conta da demanda, aplicando mais
de 330 milhões de doses de vacinas, o que garantiu a imunização
de mais de 78% dos brasileiros. Por
outro lado, em 2021, começamos
a assistir a recuperação da economia, com redução das restrições
sanitárias e, ao que tudo indica,
podemos continuar avançando
neste ano de 2022. Ainda bem!
Aqui em Piracicaba, com quatro hospitais (Santa Casa, Fornecedores de Cana, Unimed e o Regional) foi possível atender bem os
moradores da cidade e da região,
mesmo com algumas dificuldades
como a falta de leitos. O Hospital
Público Regional Dra. Zilda Arns,
por exemplo, por alguns meses,
tornou-se exclusivo para o atendimento de pacientes com Covid-19.
Deve ser destacado toda a
dedicação do corpo clínico e dos
demais profissionais de saúde
desses hospitais por todos esses
meses de muito trabalho e de
muita dedicação. São mais de 6
mil profissionais que merecem

o reconhecimento de
toda a população.
A Secretaria Municipal de Saúde, com
seus dois mil servidores espalhados em
uma centena de equipamentos de saúde
(UBS, PSF, laboratórios, UPAs, SAMU entre
outros), também conseguiu atender a demanda, sendo
ágil e prestativa na realização dos
testes da Covid-19, na vacinação
em massa e no atendimento médico nas unidades. Tenho certeza de
que, esses profissionais, têm de
toda sociedade piracicabana uma
mensagem de agradecimento.

Lamentavelmente
estamos iniciando
2022 com o
aumento do
número de casos
de Covid-19; não
podemos relaxar
com as restrições
sanitárias
Não é demais lembrar que, em
Piracicaba, 70 mil pessoas foram
contaminadas pela Covid-19 nos
últimos dois anos, e todas foram
atendidas nas redes pública e particular. Milhares dessas pessoas
foram internadas nas enfermarias e nos leitos de UTI. O mais triste
de toda essa pandemia foi que perdemos mais de 1.400 pessoas, trazendo tristeza para essas famílias.
Temos certeza que essa pandemia de 2020/2021 não mais
sairá da memória dos piracicabanos, pelos prejuízos causados à
economia local e pelos danos à
saúde de milhares de moradores.
Todos nós, lamentavelmente, teremos em nossas memórias essa
tragédia sanitária, que jamais
será esquecida ou apagada de
nossas vidas, principalmente suas
mortes. Lamentavelmente estamos iniciando 2022 com o aumento do número de casos de Covid19 e por isso não podemos relaxar
com as restrições sanitárias.
———
Barjas Negri, ex-prefeito de Piracicaba

Requisitos do Impeachment

P

“

ara ter Impeachment, o vice
precisa querer.”
Essa frase é um
mantra no meio político, provavelmente o atual prefeito
não a conhece.
Primeiramente
vale ressaltar que o
vice-prefeito (ex-tucano), que foi eleito como "poste" de Barjas Negri, tem histórico de traição a aliados de primeira hora, integrantes do
DEM não me deixam mentir,
além do próprio Barjas, sem
falar do fracasso de sua gestão
na Secretaria de Educação,
quer seja por não estar à altura
do seu antecessor ou por falta de
apoio do prefeito, a verdade que
deve deixar a Secretaria até o
meio do ano, segundo informações de assessores do meio político. Mas será que o vice quer?
Sem apoio na Câmara, o
prefeito fica refém de líderes de
partidos e políticos, sempre
dançado na beira do precipício,
sem apoio popular, visto que a
percepção da população que Piracicaba piorou aumenta a
cada dia, ainda mais com a falta de organização e planejamento no combate à Pandemia.

A pergunta é: Será
que o vice quer? Se eu
fosse apostar diria que
sim! Principalmente
com o cenário que se
desenrola para os próximos meses e o ano
eleitoral, além do prefeito, segundo um
grande candidato ao
Governo do Estado de
São Paulo: "Não ser do ramo",
comentário similar ao que levou
a então presidente Dilma a um
processo de impedimento,
principalmente pelo fato do
vice Michel Temer querer.

Sem apoio na
Câmara, o
prefeito fica
refém de líderes
de partidos
e políticos
Vamos aguardar as próximas jogadas desse xadrez. Recomendo ao Prefeito a leitura
da obra "O Príncipe", de Nicolau Maquiavel. Vale a pena.
———
Francys Almeida, bacharel em Direito,
síndico profissional,
militante partidário

S ERVIÇO

Piracicaba recebe ações do
Programa Mulheres de Peito
Carreta do Governo do Estado estará em Piracicaba de 25 de janeiroi a
05 de fevereiro, na Estação da Paulista, para realização de mamografias
Com o objetivo de detectar
precocemente o câncer de mama
e facilitar o acesso ao diagnóstico e tratamento da doença, a
Prefeitura de Piracicaba recebe
de 25/01 a 5/02, a carreta do
Programa Mulheres de Peito,
da Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo. A unidade
ficará na Estação da Paulista e
os atendimentos são gratuitos.
A iniciativa estimula mulheres piracicabanas com idades entre 50 e 69 anos a realizarem exames preventivos de mamografia,
de forma gratuita, a cada dois anos
na rede pública e visa a detecção
precoce de tumores malignos, inclusive em fases em que a mulher
não apresenta nenhum sintoma.
“É importante lembrar que
serão distribuídas 50 senhas
por demanda espontânea para
as mulheres de Piracicaba de
terça a sexta-feira para atendimento no mesmo dia, das 8h às
17h e no sábado, 25 senhas, das
8h às 12h”, enfatiza o secretário de Saúde, Filemon Silvano.
Para realizar os exames, as
mulheres de 50 a 69 anos precisam apenas levar documentos
como RG e Cartão SUS. As mulheres entre 35 e 40 anos e acima de
70 anos que necessitem realizar o
exame poderão realizá-lo na carreta, porém, devem apresentar um
pedido médico, cartão SUS e RG.
“É importante que as mulheres

Divulgação/Secretaria Estadual de Saúde

A unidade ficará na Estação da Paulista e os atendimentos são gratuitos

desenvolvam sua consciência para
o autocuidado. Aquelas mulheres
que há mais de dois anos não realizam o exame de mamografia terão mais uma oportunidade para
cuidarem de si. O câncer de mama
não espera. Por isso, a detecção
precoce é a melhor alternativa para
o cuidado com a saúde”, afirma
Rafaela Mossarelli Penedo, coordenadora da Atenção Secundária,
da Secretaria Municipal de Saúde.

As unidades móveis de mamografia contam com uma equipe multidisciplinar composta
por técnicos em radiologia, profissionais de enfermagem, funcionários administrativos e um
médico ultrassonografista.
As carretas possuem 15 metros de comprimento, 4,10 metros de altura e, quando abertas, 4,90 metros de largura.
Além do mamógrafo, cada veí-

culo é equipado com aparelho ultrassom, conversor de imagens
analógicas em digitais, impressoras, antenas de satélite, computadores, mobiliários e sanitários.
A vinda da carreta ao município foi viabilizada por meio da
articulação do deputado estadual
Alex de Madureira junto ao secretário de Estado de Saúde, Jean
Gorinchteyn, por meio de ofício
enviado no mês de outubro de 2021.

L EGISLAÇÃO

SindBan notifica Santander sobre ilegalidade do trabalho aos sábados
Descumprindo a lei e sem negociar com o Movimento Sindical, o Santander anunciou a abertura das agências neste sábado,
22. Pior, os funcionários ficaram
sabendo sobre a medida do banco pelas mídias. O SindBan notificou as agências da sua base sobre a ilegalidade. Um total desrespeito aos funcionários, à lei
e aos sindicatos, que sempre estiveram abertos ao diálogo.
Dentre outras coisas, o texto
diz que a iniciativa desrespeita a
negociação coletiva e afronta a Lei
4.178, de 11 de dezembro de 1962,
que proíbe o trabalho aos sábados
nos estabelecimentos de crédito,
conforme se verifica na transcrição literal a seguir: Art. 1º Os estabelecimentos de crédito não funcionarão aos sábados, em expediente externo ou interno; e Art. 2º
As obrigações em cobrança cujos
vencimentos estiverem marcados

CHARGE

para um sábado serão pagáveis
no primeiro dia útil imediato.
Já o artigo 224 da Consolidação das Leis do Trabalho diz que
“a duração normal do trabalho dos
empregados em bancos, casas bancárias e Caixa Econômica Federal
será de seis horas contínuas nos
dias úteis, com exceção dos sábados, perfazendo um total de 30
horas de trabalho por semana.
Ainda no documento, o SindBan argumenta que no atual momento, com taxa de transmissão
da Covid-19 se aproximando do
recorde registrado em março de
2020, em que a sociedade se mobiliza para evitar contágio, a convocação para trabalho presencial em
sábado coloca em risco a integridade física dos trabalhadores, de
maneira inoportuna e descabida.
A estratégia do Santander
entra em conflito com a Lei Federal que veda a realização da ati-

Divulgação

Ofícios foram encaminhados às agências do Santander

vidade bancária aos sábados e
ameaça a vida e a saúde dos trabalhadores, sendo passível de sanções judiciais e administrativas.
“Para tanto nos dirigimos de
forma Extra Judicial para que em
respeito aos diplomas legais supra-

mencionados, se abstenham de
convocar funcionários para o trabalho ilegal neste sábado dia 22/
01/2022, bem como mantenham
fechadas na forma da lei as agências para atendimento ao público
neste mesmo dia”, diz o ofício.
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Sedema zera as solicitações via
SIP-156 que estavam em atraso

PAR
CIAL
ARCIAL

Procon já autuou cinco
estabelecimentos na
operação Material Escolar
Justino Lucente

Pasta é a mais solicitada pela população por meio deste canal. “Todo serviço que o
município precisa que seja executado deve ser solicitado pelo serviço”, diz secretário
O foco da Sedema (Secretaria
Municipal de Defesa do Meio Ambiente) em fortalecer cada vez mais
o Serviço de Informações à População (SIP) – 156 continua. Para
isso, a Pasta zerou ontem, 21, as
solicitações que estavam em atraso no acumulado dos últimos anos
até 2021. A Sedema é a secretaria
mais requisitada por meio deste
canal da Prefeitura de Piracicaba.
Em 31/12/2021, a Pasta já
havia reduzido em 84% as solicitações ainda sem resposta, se
comparado com o fechamento
de 2020. Em 31/12/2021, 238
solicitações estavam em atraso.
Em 31/12/2020 eram 1.516. O
prazo para responder a cada solicitação é de sete dias úteis.
“Todo serviço que o município precisa que seja executado deve
ser solicitado pelo SIP-156, que é
uma das principais ferramentas de
contato da população com a Sedema. Por isso, durante todo 2021
trabalhamos para que esse canal
fosse fortalecido, desde a otimização do tempo de resposta para
cada solicitação até a execução do
serviço, por meio do alinhamento, da forma mais eficaz possível,
que fizemos da logística de execução deles por parte das empresas terceirizadas”, avalia o titular
da Sedema, Alex Gama Salvaia.

De acordo com balanço anual, a Sedema recebeu 26.687 solicitações via SIP-156 durante
2021 e representou 52,3% de todas as solicitações recebidas pela
Prefeitura por meio deste canal
no ano passado. Cada solicitação, ao chegar à Sedema, segue
um fluxo de avaliação interna na
Pasta para execução, considerando, em especial, questões técnicas e jurídicas. As principais
solicitações são dos serviços de
Cata-cacareco, de arborização
e de controle e fiscalização.
CATA-CACARECO – O serviço de Cata-cacareco faz o recolhimento de móveis e utensílios
que não servem mais e que os munícipes querem dispensar, como fogão, geladeira, guarda-roupas,
sofá, mesa, cadeiras, colchões, etc.
Apenas esse serviço recebeu 10.842
solicitações em 2021, das quais todas já foram respondidas e 92%
foram executadas. As demais seguem em análise para serem executadas ou não cumprem os requisitos do serviço, que não recolhe entulhos, resto de construção civil e pneus, por exemplo, e
o solicitante já foi orientado.
ARBORIZAÇÃO – O setor
de Arborização recebeu 3.881 solicitações no ano passado, também todas foram respondidas.

O despertar de nossa
cidadania cósmica

A

li estava a dialogar, com
os nossos amigos espirituais da Colônia Manto
da Luz e passei a refletir, sobre
as verdades, mistérios, enigmas
e o real sentido da Vida. O Mentor se aproximou e disse. Fechem
os olhos para se enxergarem e
reflitam atentamente, pois, o real
estado espiritual da Exoconsciência, é um estágio de desdobramentos transcendentais, a consciência pela Ordem da Luz Divina. Olhamos para o alto e uma
conexão interplanetária surgia.
Assim, notava que, igualmente
havia Almas em aparente estado de realização, conforme os
padrões da Terra. Cada palavra
ali surgia e desenhava, amplo
quadro generalizado da agravante ignorância dos encarnados, desleixados ou desavisados
das influências espirituais pelo
pensar-sentir-agir. Ali refleti
ainda mais, pois, nossa missão
elementar é ampliar a visão Terapêutica instalada no plano
terreno, com foco na espiritualização de toda a Humanidade.
E por décadas, naturalmente, nosso foco primordial é o esclarecimento e cooperar, diretamente no auxílio da compreensão holística, quântica, sistêmica e pretérita da causa dos efeitos que sempre anunciam as
suas causas primárias. Há ampla conexão entre os planos. Na
Casa de nosso Pai há muitas
moradas. Tudo vai além de nossa capacidade de compreensão,
até que atinjamos a plenitude, o
cume da escala evolutiva. Vamos repensar o Evangelho de
Jesus Cristo. Cada linha aqui
parece tão claramente, que todos podem enxergar, mas nem
todos estão despertos. Evoluir
dói. Se levarmos em conta a dimensão e importância deste
conteúdo em questão, pela revelação Divina, é possível avaliar como estamos caminhando e
nos tratando adequadamente.
Somos Todos Um, representan-

tes do Templo Divino. Comece a
refletir como você caminha em
sua prática diária, de acordo
com o seu pensar-sentir-agir.
Cada Um a suas próprias Obras.
Amados e queridos leitores.
Não há o que temer no progresso espiritual. Ele revela o crescente nível de felicidade. Tudo
está enraizado no meio comum
que, para o leigo, é difícil desassociar o padrão milenar configurado pelas crenças limitantes. É
no agora, a oportunidade verdadeira e única, capacidade de
compreender, o que são crenças
precedentes. Velhos rótulos, não
esvaziaram a mente das arcaicas concepções, até se darem
conta disso. O momento é no
agora. Em tempo, que o seu desencarne, seja feliz e a sua estadia seja em um plano espiritual
do nível ou superior do seu atual
pensar-sentir-agir e que seja plenamente voluntário. As Leis de
Deus são perfeitas. O grande desafio está em nós, reconhecer e
superar, ressignificando em cada
Existência, o que deve ser deixado para traz. E assim, pela inspiração e intuição, que você possa
nutrir o pensamento e considerar a possibilidade desta conquista maravilhosa e que, durante a própria escalada, assumir o
compromisso de viver a verdade
com bondade, sabedoria e justiça Divina. Nossas mentes são
multidimensionais e inatas, ligadas a um campo Universal de
consciência. Estamos temporariamente de passagem e possuímos habilidades avançadas originadas na consciência. Enfim,
observe que, muitos levam segundos para avaliar e julgar a
vida alheia e uma vida toda, para
entender a sua própria Existência. E tocando estrelas com as
mãos, chegou a hora do despertar de nossa cidadania cósmica. E com a amada, querida e
estimada Alma gêmea, nossa
eterna gratidão. Bom dia e boas
energias. Eu acredito em você.

Sedema

A operação quer garantir que os materiais escolares
não sejam comercializados com preços abusivos

Poda e supressão de árvores são realizadas seguindo
protocolos com base na legislação ambiental

Todas as solicitações do setor,
como poda e supressão de árvores, seguem um Procedimento
Operacional Padrão (POP), a partir do qual cada solicitação é analisada por técnicos da Sedema,
tanto questão burocrática quanto prática, por meio de vistoria no
local. Desta forma, são executadas
poda ou supressão apenas nos casos que atendem a legislação.
FISCALIZAÇÃO – Já o se-

tor de Controle e Fiscalização, por
sua vez, recebeu e respondeu 3.464
solicitações durante 2021, das
quais os fiscais já foram até o local
ou a vistoria já está agendada.
Esse setor é responsável por receber denúncias e reclamações a
respeito de diversos assuntos,
como mato alto em terreno particular, acúmulo de entulho,
anúncios publicitários com tamanhos inadequados, entre outros.

Pânico (III) – Desamparo

O

psiquiatra e psicanalista
Dr. Mário Eduardo Costa Pereira (UNICAMP)
afirma que a relação do sujeito
com o próprio desamparo é um
aspecto fundamental na psicopatologia do pânico. “Faz parte da
existência de todos conviver com
certa dimensão de falta de garantias. No limite, nem eu nem
você temos certeza absoluta de
que seguiremos vivos depois desta porta, mas continuamos trabalhando, levando nosso diaa-dia e incorporando os riscos
de alguma forma”. Ele explica
que o portador da síndrome
consegue manter uma vida estável desde que esteja garantido
por alguém ou algo concreto. “Se
um dia ele perde aquela pessoa
próxima, seu mundo desaba”.
Pereira lembra um caso clí-

nico, em que o paciente levava
uma vida profissional consistente dentro da empresa, familiar
bem sucedida graças à iniciativa
e suor do pai. Jamais questionou
se a empresa poderia falir ou se
deixaria de viver sob o manto
protetor paterno. “Certa manhã
o irmão sofre um infarto e, à
noite, ele tem a primeira crise de
pânico. A lógica motivadora da
crise seria o temor do mesmo lhe
acontecer. No entanto, seu raciocínio é: ‘se aconteceu com meu
irmão, imagine com meu pai na
idade que tem’”. Constatado o
risco do desamparo a crise de pânico se instala. Baseando-se nisso escreveu o livro ‘Pânico e Desamparo’ (Ed. Escuta, 1999), referência literária sobre o assunto.

A operação Material Escolar,
realizada pelo Procon-Piracicaba
desde o dia 11/01, antecedendo o
início das aulas, já fiscalizou até o
momento 19 estabelecimentos que
trabalham com material escolar e
autuou cinco. A operação vai até o
dia 31/01. São visitadas lojas localizadas na área central e nos corredores comerciais da cidade.
De acordo com o balanço
preliminar do órgão, as autuações foram por venda de produtos vencidos – quatro -, sendo
que alguns estavam vencidos há
quase dois anos, e um por falta
do exemplar do Código de Defesa do Consumidor, que deve estar em local visível e de fácil acesso ao consumidor. Quatorze estabelecimentos atendem plenamente as leis consumeristas.
Determinada pelo procurador-geral do município e diretor
do Procon, Fábio Dionísio, a operação tem caráter orientativo e,
em caso de descumprimento do
Código de Defesa do Consumidor, o estabelecimento é autuado. Estão envolvidos na operação
quatro viaturas, sendo duas no
período da manhã e outras duas
no período da tarde, e quatro fiscais, dois em cada período.
O principal objetivo da Operação, segundo Dionísio, é proteger o consumidor nessa época
em que os pais saem para comprar material escolar para os filhos e podem se deparar com situações que terão de saber lidar,
para que não sejam lesados.

DICAS - Entre as principais
dicas do Procon aos pais estão a
necessidade de, antes de sair às
compras, verificar se não possuem
alguns dos itens da lista em casa,
para evitar compra desnecessária e
onerar ainda mais o orçamento familiar; estimular a troca dos livros
didáticos entre os alunos, sem a necessidade de comprar um novo.
O consumidor também não é
obrigado a comprar os materiais
em estabelecimentos que constam
da lista fechada da escola. É garantido ao consumidor a liberdade de comprar os itens solicitados
conforme suas possibilidades econômicas, por meio de pesquisas de
preço; checar se os estabelecimentos praticam preços diferenciados
e procurar solicitar desconto, principalmente no pagamento à vista
e, se for a prazo, negociar maior
quantidade de parcelas; checar
sempre o prazo de validade dos
produtos e se for importado, conferir se as informações estão em
português, para que ele possa ter
conhecimento dos detalhes e sempre exigir nota fiscal, para que caso
necessário, tenha possibilidade de
reclamar e exigir o seu direito,
como a devolução do produto.
SERVIÇO
O Procon está instalado no
Térreo 2 do Centro Cívico e
funciona de segunda à sexta-feira, das 8h30 às
16h30, sendo que o atendimento presencial é realizado somente com agendamento pelo telefone 151.

Arquivo

Fonte: http://www.unicamp.br/

INTERATIVO
Sou homossexual e há
cinco meses me envolvi
com uma mulher muito
interessante. Eu fazia de
tudo por ela. Um dia me
disse que gostava de alguém de longe (moramos
na mesma cidade). Mas
continuei tentando conquistá-la enquanto seu
amor pela outra só aumentava até que terminou comigo. Isso já faz
dois meses, então insisti,
fui atrás (nos vimos duas
vezes nesse tempo). Saímos sábado passado e
quando a levei para casa
pedi um beijo. “Se você
quisesse um beijo entraria”, ela disse. Só saí às
5h de lá. No dia seguinte
disse “pensei como seria
se eu me apaixonasse por
você”. Será que percebeu
que está me perdendo ou
essa possibilidade é real?

Não sei se continuo ligando ou dou um gelo.
Maria
Que o investimento maior é
seu isso está bem claro. Ela conhece melhor que você o movimento do desejo. Estuda seus
passos e a mantém sob controle,
ao perceber sua aproximação/
afastamento. Ao mesmo tempo
em que abre a possibilidade de
se apaixonar, novas possibilidades lhe excluem da vida dela.
Fiquei com a impressão que
você deixa pouco espaço para ela
sentir sua ausência. Talvez se sinta inferior (?) e não pondere
quanto investimento empenha
para o retorno que efetivamente
obtém no relacionamento. Acho
que você pode estar sim apaixonada, mas não parece recíproco. Ela deixa isso claro ao
colocar a possibilidade de se
apaixonar. E só você pode decidir o que quer na vida amorosa.

CITAÇÃO!
“O desamparo inicial dos seres humanos é a fonte
primordial de todos os motivos morais”.
(Sigmund Freud)

COMENTÁRIOS
Leitor: Opine, critique, sugira temas nesse espaço.
Use até 200 toques. Sigilo absoluto.
BLOG: http://pedrogobett.blogspot.com/
FACEBOOK: fb.com/psicopontocom
E-MAIL: pedrogobett@yahoo.com.br
CORRESPONDÊNCIA: Praça José Bonifácio, 799
13.400-340 - Piracicaba/SP - (19) 99497-9430

TATUZINHO
Quem não se lembra do bordão “O melhor aperitivo nacional” ou do jingle veiculado nas
rádios e tvs que cantava “Ai
tatu, Tatuzinho, me abre a garrafa e me dá um pouquinho”?
Recentemente, um documentário veiculado pela TV Cultura apontou este comercial
como um dos cem mais lembrados pelo consumidor. Até
a Rede Globo, quando exibiu
especiais sobre os seus 30
anos, incluiu o comercial num
desses programas. A D´Abronzo
Sociedade Anônima, que fa-

bricou a Caninha Tatuzinho de
meados dos anos 1940 a
1969, foi fundada em 1909.
Quando vendida 1969, os novos proprietários decidiram
dar continuidade à um mercado já conquistado, sendo que
por anos a Tatuzinho foi a mais
consumida no território nacional. Esta história será contada em live na próxima quarta-feira, dia 26/1, às 19 horas no canal do Facebook
@fotoeahistoria – Piracicaba
Antiga. Não deixe de prestigiar (Edson Rontani Júnior)
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F UTEBOL

Taça Superliga 2022
começa no domingo
Divulgação

OPORTUNIDADE

Exporta SP abre inscrições
para 250 vagas de capacitação
Projeto da Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SDE), gerido pela InvestSP,
é o maior programa de capacitação para exportações já executado no Estado

Taça Superliga 3S contará com 44 equipes em oito grupos

Foi realizado na última semana, o congresso técnico da Superliga Desportiva, onde foi anunciado o calendário de competições da
instituição para o ano de 2022,
bem como o anuncio das seleções
da Copa Superliga 2021, categorias Veterano, Prata e Ouro e a entrega das premiações individuais.
Na ocasião, estiveram presentes algumas personalidades da cidade, tais como o prefeito Luciano
Almeida, o Secretário Municipal de
Defesa do Meio Ambiente (Sedema) Alex Gama Salvaia, os vereadores Paulo Campos e Josef Borges, esse autor da propositura de
moção de aplausos à Superliga
Desportiva, e representantes do
deputado Alex de Madureira.
O presidente da Superliga
Desportiva, Matheus Nocete,
acompanhado de toda sua diretoria, fez o anuncio do calendário deste ano e a novidade fica
por conta da competição de Base,
das categorias sub 11, sub 13, sub

15 e sub 17, da competição de
Futsal Livre e a Taça Superliga
Postos 3S categoria livre, que terá
arbitragem da AAPR e cobertura exclusiva do Portal Nova 15.
A Taça Superliga 3S contará
com 44 equipes, divididas em
oito grupos, sendo quatro grupos com 5 equipes e outros quatro com 6 equipes. Já a categoria
Futsal, teremos a participação de
14 equipes, divididas em dois
grupos com 7 equipes cada. Na
Base, categoria sub 11, teremos 7
equipes, sub 13, também 7 equipes, sub 15, 9 equipes, sendo dois
grupos, um com 5 e outro com 4
equipes e o sub 17, com 14 equipes participantes, divididas em
dois grupos com 7 equipes cada.
TAÇA SUPERLIGA 3S: A
Taça Superliga terá o patrocínio
oficial dos Postos 3S. No próximo domingo, 23, terá início a
primeira rodada da competição,
que contará com 44 equipes e 6
rodadas na sua primeira fase.

RODADA
8h10
Valência FC x União Vila Fátima FC – Usina Modelo
União São Jorge x Minas Club – Água Santa
Sporting Club Morumbi x União Sports – Arena Jaraguá
Alkaeda FC x IFC – Vila Sônia
Olímpico FC x Alecrim FC – Novo Horizonte
Grêmio Cecap x Esporte Clube Riopedrense – Cecap
Serra FC x Clube Náutico Piracicabano – Rio das Pedras
Lago Azul FC x Clube Atlético Riopedrense – Ártemis
Unidos do Glória FC x Real Barça FC - Vera Cruz
10h10
EC Leão do Monte x Jaraguá FC – Cecap
Juventus FC x Santa Rosa FC – Usina Modelo
New Old Boys x Novo Horizonte FC – Arena Jaraguá*
Parcolanda FC x EC Charqueada – Ártemis
Real Javari x Galácticos FC – Vila Sônia
Pombal FC x Industrial FC – Rio das Pedras
Granada FC x EC Fiorentina – Novo Horizonte
EC Vera Cruz x Audax FC – Vera Cruz
Revoada FC x EC Rezende – Água Santa

*Transmissão Ao Vivo do Portal Nova 15

P ATRIMÔNIOS

Rodrigo Arruda pede levantamento
de imóveis da União em Charqueada
Divulgação

O Programa Paulista de Capacitação para Exportações, o Exporta SP, está com inscrições abertas para a seleção de 250 micro,
pequenas e médias empresas, de
todas as regiões do estado, interessadas em receber treinamento
para acessar o mercado internacional. Os empresários têm até o dia
11/02 para fazer o cadastro pelo
site da InvestSP no investe.sp.
gov.br/exporte/exportasp/ .
O projeto da Secretaria de
Desenvolvimento Econômico
(SDE), gerido pela InvestSP, é o
maior programa de capacitação
para exportações já executado no
Estado de São Paulo e tem o diferencial de incluir em seu escopo
de atuação startups e empresas do
setor de serviços. Ele visa descentralizar as ações de apoio à exportação e é realizado totalmente por
meio de plataformas on-line.
José Luiz Guidotti Jr., titular da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e
Turismo (Semdettur), ressaltou
que o programa ExportaSP é uma
oportunidade para as pequenas e
médias empresas se qualificarem
para exportação, ampliando possibilidades de novos mercados e
com isso aumentarem o faturamento, com menos dependência
das oscilações do mercado local.
Esta será a terceira turma do
Exporta SP, que já formou 355

empresas nas duas edições anteriores. Muitas delas começaram
a exportar já durante a capacitação. Cerca de 20% das empresas formadas no Exporta SP exportaram pelo menos uma vez
depois da elaboração do planejamento para exportação, que é
feita ao longo do treinamento.
EXPERIÊNCIA - Paulo Estevam Camargo, diretor industrial da empresa Molas Piracicaba,
que atua na produção de molas
espirais para autopeças, mineração e equipamentos agrícolas, participou do programa no primeiro
semestre de 2021 e disse que a experiência foi válida para conhecer
melhor o mercado internacional.
“Nós já trabalhávamos com
exportações intermediadas por
outras empresas desde o ano de
2007. Após os conhecimentos
adquiridos no programa de capacitação estamos nos preparando para exportar diretamente para os distribuidores internacionais”, comemorou Paulo.
COMO FUNCIONA - A capacitação dura quatro meses e
aborda os temas que mais desafiam os empresários no processo de
internacionalização de seus produtos e serviços. Ao longo do treinamento, questões como inteligência comercial, formação de
preços, adequação de produtos e
serviços, planos de negócios, ma-

Divulgação

Paulo Estevam Camargo, da Molas Piracicaba,
participou do programa em 2021

rketing e vendas são abordadas
por especialistas da Fundação
Instituto de Administração (FIA).
Um dos diferenciais fica por
conta das mentorias, os momentos de atendimento individual
nos quais a equipe da FIA e a
empresa discutem a elaboração
de um mapa da exportação, repassam as principais questões e
debatem o conteúdo dentro do
contexto da empresa. São feitas
quatro mentorias no decorrer do

curso, que podem ser agendadas
para o dia e o horário mais convenientes para o empreendedor.
Para participar do Exporta SP,
o interessado, depois de se cadastrar no site da InvestSP, passa por
um processo de seleção. A ideia é
avaliar o estágio no qual a empresa se encontra para acessar o mercado externo. Se for selecionada,
ela receberá o contato de um tutor
que irá prepará-la para cumprir
todas as etapas do treinamento.

I BITIRUNA

Sema faz reparos, após fortes chuvas
A Prefeitura de Piracicaba,
por meio da Sema (Secretaria
Municipal de Agricultura e Abastecimento), iniciou quinta (20)
manutenções na estrada do bairro rural de Ibitiruna (PIR 033W),
a fim de atender moradores que
foram prejudicados após as fortes chuvas que atingiram o local
nesta semana, causando erosões
que impediam a passagem.
A equipe está utilizando a
máquina motoniveladora e aplicando o material lajão britado.
Ainda nesta quinta-feira, a estrada já foi liberada para passagem e a
previsão de conclusão é até esta sexta-feira, nos pontos mais críticos.
A secretária de Agricultura
e Abastecimento, Nancy Thame,
enfatiza que a Sema está trabalhando intensamente numa programação de obras que busca
atender da melhor forma todos os 811 quilômetros de estradas municipais de Piracicaba.
“Nós estamos em um período
de muitas chuvas, o que é bom
para a agricultura, mas para a infraestrutura das estradas acaba
exigindo cuidados especiais, pois

LAGO AZUL

E

impacta no processo de manutenção. Na maioria dos casos, a manutenção com o solo muito molhado não é recomendada, sendo
necessário esperar a pausa nas
chuvas para que o serviço possa
ser bem feito e não causar nenhum
transtorno à população”, explica.
MAIS SERVIÇOS - Outro
trabalho realizado pela secretaria esta semana foi a manutenção e limpeza da estrada do bairro Volta Grande (PIR 012/260) e
a limpeza da estrada do bairro
Jibóia (PIR 298) e da Estrada
Louver José Trevisan (PIR
009W), no bairro Nova Suíça.
Foi finalizada a limpeza e
manutenção do acostamento da
estrada do bairro Tanquinho (PIR
021N), em parceria com a Semob
(Secretaria Municipal de Obras), e
até segunda (24) será concluída a
estrada que passa pelo bairro Morro Preto (PIR 032/290), que está em
obras desde sexta-feira, 14/01, com
reparos nos pontos críticos da via.
A equipe ainda fez o assentamento de tubulação e limpeza
da saída d’água na estrada Nair
Borges Soares (PIR 354), que pas-

Divulgação

Estrada de Ibitiruna foi liberada para passagem na quarta (29)

sa nos bairros de Anhumas e Ibitiruna, e concluiu a construção
de duas lombadas na estrada do

bairro Monjolinho (PIR 009S),
serviço solicitado pelos moradores e autorizado pela Semob.

ARTEMIS

Reunião trata de áreas para agricultura urbana

Prefeito entregou oficio na Superintendência de Patrimônios da União

O prefeito de Charqueada,
Rodrigo Arruda (DEM), fez uma
solicitação de levantamento físicocadastral de imóveis de propriedade da União oriundos da extinta Rede Ferroviária Federal Sociedade Anônima (RFFSA) e que podem ser melhor utilizados pelo
poder público de Charqueada.
Em reunião na Superintendência de Patrimônios da União
(SPU), em São Paulo, o chefe do
Executivo fez a entrega do ofício
009/2022 ao servidor Erik Mazzo
formalizando o pedido. Arruda

esteve acompanhado do assessor
de governo, Marcelo Braga, e do
chefe de projetos Dênis Oliveira.
“Nossa intenção é ter a concessão e posse das estações ferroviárias que hoje pertencem à
União. Somente mediante a concessão é que a prefeitura pode
executar e desenvolver projetos
para os locais, e a ideia é justamente essa: poder restaurar,
ocupar e cuidar desses espaços,
oferecendo opções de turismo e
cultura para a população e visitantes”, disse Rodrigo Arruda.

O programa de incentivo à
agricultura urbana da Sema (Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento) poderá ser
aplicado no distrito de Artemis,
mais precisamente em áreas do
bairro Lago Azul e Artemis. O vereador Josef Borges (Solidariedade) conversou com a secretária
Nancy Thame, nesta quinta-feira
(20), sobre essa possibilidade, que
poderá contribuir para a geração
de emprego e renda no distrito,
além de ampliar o cuidado de alguns terrenos atualmente ocupados pelo mato e que trazem transtornos aos vizinhos com a proliferação de bichos peçonhentos.
"Para ter mais hortas urbanas no distrito e estimular pessoas que queiram ter renda com
esse trabalho, é possível usar terrenos particulares, porque o
proprietário tem desconto no
valor do IPTU ao permitir o uso
da terra para o cultivo de hortaliças e leguminosas. A Sema
pode ajudar com o projeto para

o plantio e com orientação jurídica", afirmou Josef Borges.
Nos próximos dias, a secretária e o vereador visitarão algumas áreas ociosas no distrito
que podem ser cultivadas. "A
ideia também é visitar produtores que já fazem um excelente
trabalho e escoam a produção
para os consumidores do próprio
distrito", disse o parlamentar. "O
aumento da produção desses alimentos no distrito pode contribuir para aumentar o fornecimento de hortaliças em toda a
cidade, que é uma das propostas
da Sema", comentou o vereador.
VAREJÕES - Na reunião,
Josef Borges também comentou
sobre as feiras de artesanato que
estão surgindo na cidade, conforme a lei 9.679/2021, que será
regulamentada pelo prefeito Luciano Almeida (DEM) após ele ter
sancionado projeto de lei do vereador aprovado pela Câmara. O
decreto que vai regulamentar
essa legislação já está sendo ela-

Assessoria Parlamentar

Josef Borges reuniu-se com a secretária Nancy Thame

borado pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Turismo e vai
beneficiar os artesãos do município, principalmente os dos bairros mais afastados do Centro.
A proposta de Josef Borges é
de que os artesãos se reúnam e
possam ocupar espaços públicos

com feiras de artesanato, promovendo a economia local e a geração
de renda nas comunidades. Entre
esses espaços públicos estão os varejões, que poderão ser utilizados
mediante parceria entre as secretarias, as coordenações das feiras e
as associações de moradores,
conforme explicou Nancy Thame.
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CCZ

“M ARIA E STHER B UENO”

Prefeitura realiza um mutirão de
combate à dengue neste sábado

Projeto Massificação abre as
inscrições para aulas gratuitas
Divulgação

O objetivo destas ações é a retirada de materiais inservíveis que podem ser potenciais
criadouros do mosquito; ação está prevista para acontecer das 8h30 às 14 horas
A Prefeitura, por meio de Plano Municipal de Combate ao Aedes (PMCA), ligado ao Centro de
Controle de Zoonoses (CCZ), da
Secretaria Municipal de Saúde,
realiza amanhã, sábado, 22/01,
mutirão de combate ao mosquito
Aedes aegypti, transmissor da
dengue, zika e chikungunya e febre amarela urbana, no bairro Vila
Rezende, com participação dos
agentes de saúde. Nesta mesma
data, também acontece arrastão da
dengue na comunidade Frederico, região dos bairros Jardim Gilda e Bosques do Lenheiro, com
apoio das equipes da Sedema (Secretaria de Defesa do Meio Ambiente). Todas as ações do PMCA têm
apoio de equipes da Guarda Civil.
De acordo com dados da
Vigilância Epidemiológica, de 1º
a 20/01, foram confirmados três
casos da doença em Piracicaba.
Nenhuma pessoa morreu. No
mesmo período de 2021 foram
83 casos e, em 2020, 40 casos.
O objetivo destas ações é a
retirada de materiais inservíveis
que podem ser potenciais criadouros do mosquito. A ação está
prevista para acontecer das
8h30 às 14h e respeitará todos
os protocolos sanitários e de segurança da Covid-19. O primeiro arrastão do ano aconteceu
dia 8/01, no bairro Algodoal,
quando foram recolhidas cerca
de cinco toneladas de inservíveis.
“O objetivo de promover estas ações é exatamente a retirada de materiais que podem ser-

Divulgação/PMCA

Marco Antonio Faggin é o coordenador das aulas para as crianças

Ações acontecem na Vila Rezende e na comunidade Frederico

vir de criadouro para o Aedes e,
assim, oferecer mais proteção
aos moradores no sentido de
que os mosquitos e larvas sejam também eliminados, pois
em um único local a fêmea do
mosquito chega a colocar, em
média, mais de 100 ovos”, esclarece Sebastião Amaral Campos, o
Tom, coordenador do PMCA.
AÇÕES – A coordenação do
PMCA vem realizando força-tarefa em sete regiões de maior movimento nos corredores comerciais da cidade desde o mês de
dezembro/2021. Ações das equipes já aconteceram nas regiões
da av. São Paulo, av. Raposo
Tavares, av. Rio das Pedras e av.
Manoel Conceição. Nó último sábado, 15/01, a ação aconteceu na
rua do Rosário e seguiu até a Pra-

ça Takaki. A previsão da equipe é
de novas ações nas regiões da av.
Rui Barbosa e rua Governador
Pedro de Toledo nas próximas semanas, sempre às quartas-feiras.
Conforme ressalta o secretário de Saúde, Filemon Silvano, o
combate à dengue e ao seu mosquito transmissor deve ser constante. “É por isso que a Prefeitura
não para com suas ações de fiscalização, conscientização e educação junto à sociedade. É preciso
que todos nós entendamos o nosso papel no combate a essa doença. Estamos e vamos continuar
fazendo de tudo para evitar surtos de dengue em nossa cidade”.
PREVENÇÃO – Alguns
dos cuidados mais importantes
para a prevenção da dengue são:
– Eliminar os focos de água pa-

rada; – Manter os pratos de vasos de flores e plantas com areia
até a borda 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 fechados; 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 alumínio antes de
ser descartadas para não acumular água; Lavar bebedouros de
aves e animais pelo menos uma
vez por semana; e Em caso de
suspeita da doença, entrar em
contato imediatamente com uma
unidade de saúde mais próxima
de sua residência e jamais utilizar medicação por conta própria.

E SCOLAS

Prazo para recurso de matrícula das Etecs segue até segunda (24)
O candidato que teve a matrícula recusada pode entrar com recurso no período de 21 a 24 de janeiro, pela plataforma do processo seletivo das Escolas Técnicas
Estaduais (Etecs). A relação das
matrículas deferidas e indeferidas está disponível na internet.
O procedimento vale para os
convocados da primeira chamada que devem corrigir e/ou enviar a documentação, caso tenham perdido o prazo inicial de
matrícula. Após análise, o resultado do recurso será divulgado
no dia 28, a partir das 15 horas.
Para se matricular, é neces-

sário fazer o upload legível dos
documentos requisitados, obrigatoriamente nos formatos
PDF, JPEG ou PNG. A Etec vai
disponibilizar computador com
acesso à internet aos que precisarem de equipamento. O interessado deve agendar data e
horário com a unidade. Para ir
à escola, será obrigatório o uso
de máscara e também respeitar as
demais medidas de proteção do
Protocolo Sanitário Institucional
do Centro Paula Souza (CPS).
Vale ressaltar que o acompanhamento das etapas do processo seletivo, a verificação das

listas de convocação e a leitura
atenta do Manual do Candidato e da Portaria do Vestibulinho
são de inteira responsabilidade
do candidato ou de seu representante legal. Caso as vagas
não sejam preenchidas após a
matrícula dos convocados da
primeira chamada, outras listas
poderão ser divulgadas nos sites da Etec ou classe descentralizada em que o candidato pretende estudar. Cabe ao interessado acompanhar a convocação.
DOCUMENTOS PARA
MATRÍCULA - A matrícula dos
convocados em todas as modali-

dades dependerá do upload legível dos seguintes documentos
de identificação pessoal: 1) documento de identificação (RG,
RNE ou CNH dentro do prazo de
validade); 2) CPF; 3) foto recente de rosto, com fundo neutro.
O candidato que utilizar o
Sistema de Pontuação Acrescida, pelo item “escolaridade
pública”, deverá enviar por
upload a declaração escolar
(modelo está disponível na
Portaria do processo seletivo)
ou histórico escolar contendo
o detalhamento das séries cursadas e nome(s) da(s) escola(s).

O projeto Massificação Maria
Esther Bueno, fruto de uma parceria entre a Secretaria de Esportes, Lazer e Atividades Motoras
(Selam), Associação Atlética Banco do Brasil (AABB) e Instituto
Tênis, está com inscrições abertas
para aulas gratuitas de tênis para
crianças de 6 a 12, estudantes da
Rede Pública de Ensino. As atividades, que serão iniciadas nas escolas no mês de março, já são realizadas no clube da AABB (avenida José Trevisan, 1.001, Jardim
Abaeté). As inscrições podem ser
feitas via Selam, pelo telefone (19)
3403-2648, ou diretamente na
AABB, na própria sede da associação ou pelo WhatsApp (19)
3382-4546, em horário comercial. As vagas são limitadas.
As aulas acontecem às segundas, quartas e sextas-feiras, das
16h às 17h, e às quintas e sextasfeiras, das 9h às 10h. Essa é a primeira vez que Piracicaba recebe o
projeto Massificação Maria Esther
Bueno, realizado há seis anos, via
Lei de Incentivo ao Esporte. Ao
todo, mais de 30 mil crianças já
foram impactadas em cerca de 20
cidades espalhadas pelas cinco regiões do país. "A nossa proposta é
levar o esporte para dentro da
escola e contribuir para o desenvolvimento das crianças, algo
que vai muito além do aspecto
competitivo", afirmou o secretário de Esportes, Hermes Balbino.
De acordo com Marco Antonio Faggin, coordenador do núcleo Piracicaba do Instituto Tênis,
o projeto é dividido em duas eta-

pas. Na primeira, é desenvolvida
uma sessão pedagógica, onde são
colocados em prática movimentos para adaptação com raquete e
bola. Na segunda, as crianças são
levadas para a quadra. "No estágio inicial, o foco é o aprendizado. Já na quadra, nós podemos
observar a reação das crianças e
filtrar aqueles que querem realmente dar sequência ao desenvolvimento. A oportunidade está
aberta a todos", disse Faggin.
ESCOLAS - Em março, o
projeto Massificação Maria Esther Bueno será instalado nas escolas. Já estão confirmadas a Escola Estadual Professora Jaçanã Altair Pereira Guerrini e a Escola Estadual Moraes Barros, que
participaram, em novembro de
2021, do projeto-piloto, além da
Escola Estadual João Guidotti.
As instituições da Rede Pública
de Ensino que tiverem interesse
em aderir ao projeto devem entrar em contato com a Selam. O
Instituto Tênis será responsável
pela capacitação dos professores.
"Queremos difundir o esporte. No Brasil, falamos em primeiro lugar sobre futebol. Depois, vem o vôlei e o basquete.
Na Argentina, que tem 50 milhões de habitantes, 2% da população pratica o tênis e a modalidade está consolidada. No Brasil,
com 210 milhões, não chegamos a
1%, o que é uma disparidade. O
trabalho do instituto é expandir,
pois entendemos que o talento surge do ensinamento e da oportunidade", apontou o coordenador.

I MOBILIÁRIO

Caixa prevê alta de 10%
das concessões de crédito
De acordo com o presidente-executivo da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães, o
banco estatal prevê aumento de
10% das concessões de empréstimos para compra de imóveis
em 2022: "vamos crescer 10% e
superar 150 bilhões de reais em
concessões", afirmou Guimarães em entrevista à Reuters.
Segundo os últimos dados
públicos divulgados pela instituição, a Caixa detinha um estoque de financiamento no setor imobiliário de 542 milhões
de reais em setembro do ano
passado. Até setembro de 2021,
a Caixa concedeu 104 bilhões de
reais em crédito imobiliário, registrando um aumento de 27,9%
em comparação ao ano anterior.
As linhas de crédito imobiliário do banco estatal impactam diretamente o mercado imobiliário:

“a Caixa Econômica detém a menor taxa de financiamento de imóveis do Brasil. A instituição também lidera o financiamento de moradias populares, com o programa
Minha Casa Verde e Amarela (antigo Minha Casa Minha Vida) e realiza os “feirões da casa própria”,
que oferecem linhas de financiamento que atendem todas as faixas de renda familiar”, contextualiza Rafael Scodelario, especialista
em aquisição de imóveis e CEO da
Escodelar Inteligência Imobiliária.
O crédito imobiliário teve
forte crescimento entre 2020 e
2021 em decorrência da queda
da taxa SELIC à mínima de 2%
ao ano. Embora a economia
mundial continue em clima de
incerteza devido a pandemia do
coronavírus, o mercado imobiliário brasileiro conta com boas
previsões para o ano de 2022.

I RACEMÁPOLIS

Município abre
agenda para crianças
A partir desta segunda (24),
fica aberto o agendamento para
a vacinação geral de crianças
contra a covid-19. Poderão se
vacinar crianças de 5 a 11 anos,
com ou sem comorbidades.
Como ocorre em outros municípios, Iracemápolis disponibiliza aos pais a escolha entre as
vacinas da Pfizer ou CoronaVac
para crianças de 6 a 11 anos. Crianças de cinco anos serão vacinadas com a Pfizer, conforme
definições de órgãos de saúde.
A imunização deste público
ocorre na USF Ângelo Arlindo
Lobo (Centro Odontológico).
O horário será das 8h as 12h

e das 13h as 15h30. Será necessário o agendamento. O telefone
é o 3456 – 4852. A vacinação ocorrerá de segunda a sexta-feira.
DOCUMENTAÇÃO — A
criança deverá estar acompanhada do pai, mãe ou responsável, com documento com foto
e CPF ou cartão SUS.
PRÉ- CADASTRO — O
Pré-Cadastro pode ser feito pelo
site: https://vacinaja.sp.gov.br/
. Os responsáveis podem preencher o formulário com os
dados pessoais da criança,
como foi realizado nas faixas
etárias anteriores. O objetivo
é agilizar o atendimento.
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U NILESTE

F UNDEB

Prefeito e secretário da Semdettur
visitam unidade da Wipro

Professores devem receber a
segunda parcela do abono no dia 2

Divulgação

Deputada Bebel lembra que o novo Fundeb permanente é resultado da luta
dos profissionais da educação em que a Apeoesp esteve sempre na vanguarda

Robson Veruti, Guidotti Jr., Giuliano Petrini,
Josep Thomas, Luciano Almeida e Francisco Fabião

O prefeito Luciano Almeida
e José Luiz Guidotti Jr., da Secretaria de Desenvolvimento
Econômico, Trabalho e Turismo
(Semdettur), visitaram a indústria Wipro, localizada no bairro
Unileste, nesta semana. A Wipro
atua na comercialização de máquinas para construção, máquinas agrícolas e empilhadeiras.
Luciano e Guidotti Jr. foram
recebidos pelo diretor-geral, Joseph Thomas, pelos gerentes Robson Veruti e Giuliano Petrini e
pelo consultor Francisco Fabião
e conheceram os principais projetos da empresa, que planeja a
expansão do seu espaço fabril.
Durante a visita, Luciano
Almeida ofereceu todo o suporte técnico e institucional
para a ampliação da fábrica na
unidade da Wipro em Piracicaba. “Estamos trabalhando
firme para que esse gigante da
capital indiana expanda seus
negócios aqui, gerando mais
empregos, renda e desenvolvimento para o nosso município.

Uma parceria na qual todos
saem ganhando”, destacou.
Joseph Thomas lembrou
que a Wipro apresenta forte
crescimento desde 2020, mesmo
com a pandemia do coronavírus.
Ele lembrou que a unidade de
Piracicaba, que tinha cerca de
130 funcionários, agora emprega aproximadamente 210.
“Com um investimento significativo, a unidade fabril seria ampliada para atender as demandas de nossos principais fabricantes, gerando assim mais
oportunidades de trabalho nesta área”, explicou Thomas.
A Wipro do Brasil Industrial Ltda faz parte da Wipro Engenharia de Infraestrutura, que
está entre as maiores fabricantes de atuadores e cilindros hidráulicos do mundo, com 45 anos
de experiência em desenvolvimento, engenharia e excelência em fabricação, entregando soluções hidráulicas para clientes em todo o
mundo, por meio de 14 plantas
de produção em 4 continentes.

E MPRESÁRIOS

A Apeoesp (Sindicato dos Professores do Ensino Oficial do Estado de São Paulo) obteve junto
ao governo estadual a informação
de que a segunda parcela do abono Fundeb (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos
Profissionais da Educação) será
paga no próximo dia dois de fevereiro. No entanto, a presidenta da Apeoesp, a deputada estadual Professora Bebel (PT) reafirma que a luta da entidade continua a ser para que os 70% de
recursos do Fundeb sejam direcionados à valorização dos profissionais da educação e utilizados
na forma de reajuste salarial.
“Ocorre que o PLC 37 foi aprovado na Alesp instituindo o abono,
referente apenas a 2021”, explica.
Bebel lembra que o novo
Fundeb permanente é resultado
da luta dos profissionais da educação em que a Apeoesp esteve
sempre na vanguarda e sua aprovação pelo Congresso Nacional é
considerado “histórico” pela deputada, uma vez que estabelece
o aumento da complementação
da União para Estados, Distrito
Federal e Municípios e aumento
do percentual de recursos para
valorização dos profissionais da
educação, de 60% para 70% do
fundo, se tornando um dispositivo constitucional perene.
“Quando a presidência da República sancionou, sem vetos, no

dia 26 de dezembro de 2020, a
regulamentação do Fundeb, encerrou-se mais uma longa e histórica batalha da sociedade brasileira em defesa de educação
pública de qualidade”, enfatiza.
Como então presidenta da
Comissão de Educação e Cultura
da Assembleia Legislativa de São
Paulo, em 4 de outubro de 2019,
Bebel lançou na Casa o Fórum pelo
Fundeb Permanente, em audiência na Alesp, que contou com a
presença de deputados federais da
Comissão Especial do Fundeb e
diversas entidades altamente representativas da educação e da
sociedade civil, além de movimentos populares, tendo repercussão
nacional, contribuindo para sua
aprovação pelo Congresso Nacional, sendo um passo fundamental
para que a educação básica pública brasileira tenha continuidade.
“Sem essa aprovação, haveria o colapso da educação brasileira, sobretudo nos Municípios”, enfatiza.
O QUE PREVÊ O NOVO
FUNDEB? – O novo Fundeb
prevê o aumento gradual dos recursos da União para o Fundeb,
que passará dos 10% atual para
23% até o ano de 2026 e garante
70% dos recursos para o pagamento do piso salarial para todos
os profissionais da educação e
torna o fundo permanente. “Importantíssimo também é que ele
assegura o financiamento da educação infantil (creches e pré-es-

Divulgação

Bebel diz que a lua continua para que os recursos do Fundeb
sejam direcionados à valorização dos profissionais da
educação e utilizados na forma de reajuste salarial

colas), pois 5% dos recursos recebidos pelos municípios devem ser
destinados a esse nível de ensino.
Outra grande conquista é que o
financiamento da educação será
balizado pelo Custo Aluno Qualidade (CAQ), cálculo que prevê as
condições estruturais e pedagógicas necessárias para um ensino de boa qualidade”, ressalta.
No entanto, a deputada diz
que a luta é permanente. “Temos
que assegurar a fiscalização do
uso desses recursos e a nova lei
oferece mecanismos para isso. A
sociedade lutou e agora precisa
fazer valer sua conquista”, diz,

reafirmando que destinar verbas
do Fundeb para os profissionais
da educação não é uma dádiva do
governador João Doria. “O próprio nome do Fundeb – Fundo Nacional de Desenvolvimento da
Educação Básica e de Valorização
dos Profissionais da Educação
assim define. E o texto da lei diz
que 70% dos recursos do Fundo
devem ser destinados à valorização dos profissionais da educação. Valorização de verdade é
melhorar os salários. Portanto,
aprovado o abono, que seja incorporado aos salários. Isso é
direito da categoria!”, enfatiza.

C RECI -SP

Tentativas de fraude cresce Venda de imóvel cresce 123% e fecha 2021 em alta na região
172% em 2021, diz ClearSale 123,66%
O crescimento recorde de do ano da pandemia de coro- vendas também em Novembro, vista, com pagamento parcelaem Dezembro frente a navírus e que mostra a resili- Agosto e Maio, quando o CreciSP do pelos donos dos imóveis e por
Com a chegada da pandemia e a acelerada migração dos
brasileiros ao ambiente digital,
os golpes cibernéticos se tornaram cada vez mais comuns. De
acordo com a ClearSale, empresa referência em soluções antifraude nos mais diversos segmentos, essas tentativas de fraudes de
também aumentaram significativamente entre os empresários.
Um estudo realizado pela
empresa revelou que as tentativas junto a esses profissionais
cresceram 172% em 2021, no
comparativo ao ano anterior.
Um dos fatores que justificam
este aumento é o fato de os dados cadastrais ficam disponíveis
publicamente para consulta em
sites oficiais do governo, facilitando a obtenção dos insumos
para tentativa de golpes. O levantamento aborda todos os
portes de empresas no Brasil.
“Fraudadores são pessoas

que buscam maior retorno com
menos esforço, e o uso de dados
de empresários para fraudar
acabam sendo interessante, uma
vez que se espera um potencial
maior de compra e crédito comparado a média da população”
afirma Roberto Achar, Head de
Threat Intelligence da ClearSale.
Como prevenção, o executivo recomenda que as empresas
tenham o hábito de analisar internamente possíveis ações fraudulentas e ter profissionais especializados para apoiar nesse
processo, além de redobrar o cuidado com senhas e links estranhos recebidos via aplicativos de
mensagens, SMS ou e-mail.
“Os golpistas estão sempre se
aprimorando e buscando formas
de encontrar lucro rápido e fácil.
O aprimoramento de ferramentas
e a procura por meios eficientes de
proteção devem, sempre, crescer
no mesmo ritmo”, conclui Achar.

C OVID -19

Farmácia Municipal da Pauliceia
ficará fechada entre os dias 25 a 27
Devido ao crescente número de servidores afastados nas
Farmácias Municipais por Covid19, a Secretaria de Saúde informa que está reorganizando o
atendimento nas unidades, de
forma emergencial, por meio de
escalas extraordinárias, para não
deixar a população desassistida.
Com a escassez de servidores para recompor as equipes das
24 farmácias da cidade, a Pasta
vai suspender o atendimento na
unidade Paulicéia nos dias 25,
26 e 27/01, terça, quarta e quinta-feira da próxima semana. É

importante reforçar que nos dias
24 e 28/01, segunda e sexta, a unidade funcionará normalmente.
Os pacientes que necessitarem retirar medicamentos
no período em que a unidade
Pauliceia estiver fechada, podem fazer em qualquer unidade da cidade, sendo que as mais
próximas são as farmácias do
Centro, Caxambu, Jardim São
Paulo e Jardim Esplanada.
O endereço das farmácias
municipais estão disponíveis pelo
link http://saude.piracicaba.sp.
gov.br/daf/farmacias-municipais/.

ASSINE E
ANUNCIE:
2105-8555

Novembro fez com que as vendas de imóveis usados fechassem o ano passado acumulando
saldo positivo expressivo em cidades da região de Piracicaba.
Entre Maio e Dezembro de 2021,
esse saldo somou 132,31% segundo as pesquisas feitas mensalmente pelo Conselho Regional
de Corretores de Imóveis do Estado de São Paulo (CreciSP).
“É um resultado excelente, considerando todas as dificuldades vividas nesse segun-

ência de segmentos econômicos
locais e a opção de muitas famílias pelo investimento em
imóvel, independentemente do
propósito motivador da compra”, afirma José Augusto Viana Neto, presidente do CreciSP.
O crescimento do mercado de
usados em Dezembro foi sustentado pela compra de imóveis mais
baratos, com 51,85% das vendas
concentradas nas faixa de preços
de até R$ 200 mil, as mesmas que
responderam pela maioria das

fez a primeira pesquisa na região. Imóveis nas faixas de preços médios de até R$ 300 mil
foram os mais vendidos em Junho, Julho, Setembro e Outubro.
O presidente do CreciSP ressalta que o predomínio da venda de imóveis com esses preços
na região de Piracicaba foi sustentado por modalidades de
compra alternativas aos financiamentos dos bancos. Em cinco dos oito meses de 2021, as
vendas feitas com pagamento à

consórcios superaram as realizadas com empréstimos bancários.
“A queda no rendimento
das aplicações financeiras fez
com que muitas pessoas optassem por investir o dinheiro que
tinham aplicado em um imóvel,
seja para locação, seja para moradia, e optando por imóveis de
menor valor para contornar os
juros em alta e as exigências e
restrições de renda impostas
para a concessão de empréstimos”, esclarece Viana Neto.

CNA

Live analisa opções para alta de preços agrícolas
Atravessar a chamada crise
dos insumos com soluções que
minimizem danos, ou até aumentem a produtividade, de forma sustentável. Esse é o desejo
de produtores de norte a sul do
país que, desde o ano passado,
estão em estado de alerta com as
altas de preço e possibilidade de
falta de produtos da cadeia de
insumos, fertilizantes e defensivos. De acordo com a Confederação Nacional de Agricultura e Pecuária (CNA), a grave situação deve
permanecer a mesma em 2022.

Por esse motivo, a Microgeo, empresa 100% brasileira
do ramo de biológicos, em parceria com o instituto Pecege,
realiza no próximo dia 27, às
10h, uma live com especialistas
de mercado e manejo de grãos e
cana-de-açúcar para discutir
soluções disponíveis para mitigar a falta de insumos para a
agricultura nas próximas safras de forma sustentável.
“Já existem hoje no mercado
de biológicos insumos que potencializam os manejos tradicionais.

SOS P INACOTECA

A proposta da live é discutir como
está esse cenário hoje no país, as
perspectivas para as próximas safras em relação a disponibilidade
e preço e entender quais as soluções para a sustentabilidade do
negócio em safras desafiadoras”, contou Alan Pavani, gerente de marketing da Microgeo.
Entre os palestrantes estão
Camila Guimaraes, da Kynetec
Brasil, empresa líder global de
pesquisa de mercado para o
agronegócio, Luiz Floss, consultor e pesquisador em manejo de

grãos, Daine Frangiosi, produtor rural e diretor presidente
da Canacampo, João Rosa (Botão), Engenheiro Agrônomo e
Mestre em Engenharia de Sistemas Agrícolas pela USP e Doutor em Ciências pela Esalq/USP,
e Alan Pavani, da Microgeo.
O evento acontece às 10h no
dia 27/01/2022, a transmissão
será feita diretamente pela plataforma do Pecege e as orientações e inscrições gratuitas podem ser feitas através do link
https://lnkd.in/dpU4_9aX.

R EGULARIZAÇÃO

Exposição retrata resistência Poupatempo promove mutirão
de artistas piracicabanos para renovação de CNH
A Exposição SOS Pinacoteca
dialoga sobre patrimônio histórico que representa a casa de artes “Pinacoteca Municipal Miguel Archanjo Benício D' Assumpção Dutra" e a resistência
de artistas, organizações culturais e fazedores de cultura de Piracicaba para manter a memória
artística e imaterial da cidade.
Nesta exposição os visitantes
poderão conhecer um pouco mais
sobre o prédio histórico da Pinacoteca como espaço cultural da cidade, o movimento artístico para sua
permanência e conferir desenhos,
obras e charges dos artistas: Alê
Bragion, Dan Lemos, Edu Grosso,
Flávio Camargo, João Benatti, Lí-

dice Salgot, Peixe Pichado, Rafael
Gonzaga, Rocco Caputo e Tony Azevedo. Colaboração de Eduardo Borges de Araújo e Manuel Guglielmo.
Conheça mais sobre o
movimento dos artistas em:
h t tps://web.facebook.com/
groups/193458442846379 .
SERVIÇO
Exposição "SOS Pinacoteca”.
Abertura: dia 27, às 20h. Uso
obrigatório de máscaras e
apresentação de comprovante de vacinação contra a covid. Entrada gratuita. Local:
Escola Bauhaus: Rua José
Pinto de Almeida, 258. Bairro
Alto. Fone (19) 3422-2023.

Ação acontece durante o horário de funcionamento de cada
unidade e tem o objetivo de atender condutores que estão com as
habilitações vencidas entre maio e
junho de 2020; prazo para regularização termina em 31/01
Neste sábado, dia 22 de janeiro, o Poupatempo realiza mais
uma edição do mutirão para atendimento de CNH e ainda existem
vagas disponíveis para agendamento nos canais digitais do programa. Com a retomada do calendário de vencimento das habilitações que foram suspensos durante o período mais crítico da
pandemia, os documentos com

vencimento nos meses de maio e
junho de 2020 precisam ser renovados até dia 31 de janeiro.
Para ser atendido é obrigatório realizar agendamento
prévio, pelo portal – www.
poupatempo.sp.gov.br -, aplicativo Poupatempo Digital e
totens de autoatendimento.
No último sábado (15), primeiro dia da ação, o Poupatempo
registrou mais de 4 mil atendimentos em todo o Estado.
A ação acontecerá em três
sábados deste mês e contará com
a oferta de aproximadamente 30
mil vagas distribuídas entre os
dias 15, 22 e 29 de janeiro.
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T RÂNSITO

Serviços profissionais
Caros companheiros(as)
rotarianos(as), cada um de nós
é diferente. Cada rotariano teve
uma razão para se associar e
muitos se lembram vividamente de seu primeiro Momento
Rotário – quando deixaram de
ser simples associados de
Rotary Clubs para se tornarem
verdadeiros rotarianos.
Eu adoro ouvir essas
histórias e descobrir o que
levou cada pessoa a se associar. Para alguns foi uma
função rotária, um projeto ou
a Convenção Internacional.
Para mim foi um palestrante
em uma das reuniões do
Rotary Club de Yashio, mais
ou menos dois anos depois
que me tornei rotariano.
Sou associado fundador
do meu club e fui convidado
pelo primeiro presidente que
tivemos. Nunca tinha ouvido
falar sobre o Rotary e, na época, não sabia exatamente o
que significava servir. Eu era
novo na cidade de Yashio e não
conhecia muita gente, pois
havia acabado de me mudar
de Tóquio. Achei que o Rotary
seria uma boa maneira de fazer novos amigos e ajudar
minha empresa, e como respeitava a pessoa que me convidou, acabei me associando.
Mas para ser sincero, não
fizemos muito durante os primeiros dois anos. Toda semana eu ia para a reunião, almo-

çava e assistia a uma palestra.
Além disso, pagava minhas
cotas e fazia doações à Fundação Rotária. Porém, não participava de projetos e não sabia
como poderia servir ao Rotary.
Tudo isso mudou quando
um palestrante falou aos rotarianos do clube sobre os
Serviços Profissionais, um
conceito novo para mim. Até
então, nunca tinha pensado
muito sobre o propósito de
minha vida ou sobre o motivo
de ter uma carreira. Vivia sempre muito ocupado, sempre
trabalhando, e apenas me
concentrava na minha empresa e em como poderia tornala maior e melhor. Nunca havia parado para pensar de forma mais profunda no propósito do meu trabalho.
Entender o significado dos
Serviços Profissionais mudou
completamente meu comportamento com relação ao meu
trabalho e ao propósito de minha existência. Percebi que a
meta de um profissional não é
apenas ganhar dinheiro, mas
contribuir com à comunidade,
torna-la mais forte e ajudar a
fazer com que a vida das pessoas melhore. Quando entendi este aspecto e compreendi
o que significa “Dar de si antes de pensar em si¨”, minha
vida mudou e passei a me dedicar integralmente ao servir. Este
é o meu Momento Rotário.

Piracicaba tem o menor número
de óbitos nos últimos seis anos
Dados são do Infosiga, plataforma do Estado que teve início em
2015, quando foram registrados 44 óbitos; em 2021 foram 15 óbitos
O trânsito de Piracicaba está
mais seguro. Em 2021 o município
teve o menor registro de óbitos em
vias municipais desde 2015, quando o Infosiga, plataforma do Governo do Estado voltada para segurança no trânsito, iniciou os registros. No primeiro balanço anual do sistema, as vias municipais
de Piracicaba, administradas pela
Prefeitura, por meio da Semuttran
(Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana, Trânsito e Transportes), registraram 44 óbitos. No ano
passado, foram 15, redução de 66%.
Conforme dados do Infosiga,
considerando todos os modais, em
2015 foram registrados 44 óbitos.
Em 2016, 25. Em 2017, 28. Em
2019, 22. Em 2020, 22. E em 2021,
15. Mas focando apenas nas motocicletas, modalidade que teve especial aumento de fluxo com as entregas via aplicativo, devido à pandemia, as vias municipais também
estão mais seguras. Em 2021, ocorreu também o menor registro de
óbitos de motociclistas desde 2015
nessas vias. De 2015 a 2021, foram
registrados, respectivamente: 13
óbitos, 11, 14, 13, nove, 10 e seis.

Divulgação/CCS

Em média, 250 vias recebem reforço na sinalização todo mês

“Mesmo com a retomada da
economia, em 2021, nós conseguimos reduzir para o menor
índice da série histórica do Infosiga os óbitos nas vias municipais, considerando todos os
modais e também apenas as motocicletas”, pontua a titular da
Semuttran, Jane Franco.
A secretária ressalta que, desde 2015, a frota de veículos também cresceu consideravelmente.
Atualmente, Piracicaba conta com
cerca de 330 mil veículos em sua
vias municipais, dos quais aproximadamente 70 mil são motocicletas. “Nosso trabalho até aqui tem
surtido efeito muito importante,
tem salvado vidas. Mas nosso
objetivo é reduzir os óbitos nas
vias municipais ano após ano,
com objetivo de atingir a meta
da ONU (Organização das Nações Unidas) correspondente à
década de 2020 a 2030, de reduzir em 50% os acidentes em vias
municipais”, complementa Jane.
AÇÕES PARA SEGURANÇA - No último ano, diversas ações
diárias da Semuttran contribuíram para tornar o trânsito mais
seguro, focando em três frentes:

(1) engenharia de trânsito; (2)
educação no trânsito, envolvendo
campanhas e palestras de segurança no trânsito; e (3) fiscalização nas
vias, com a utilização de equipes
de agentes de trânsito, Guarda
Civil Municipal e Polícia Militar.
Em setembro, durante a Semana Nacional do Trânsito, que
teve como tema No Trânsito, sua
Responsabilidade Salva Vidas,
entre outras ações, agentes da Semuttran atuaram em pontos de
grande fluxo de veículos que, de
acordo com o Infosiga, há incidência de acidentes, para orientar e conscientizar os motoristas,
visando alertá-los da importância do respeito e da mútua responsabilidade no trânsito.
Ações na sinalização e de remodelações viárias também foram feitas, focando na redução
de velocidade e na atenção aos
limites de velocidade, como a instalação de Linhas de Redução de
Velocidade (LRVs), em pontos de
grande fluxo de veículos e de excesso de velocidade, e de pictogramas (imagem pintada no solo)
indicando o limite de velocidade
da via. A Semuttran realiza re-

forço de sinalização horizontal e
vertical em, em média, 250 vias
por mês de diversos bairros.
Voltada exclusivamente para
motociclistas, em julho a Semuttran realizou a ação Moto Legal,
direcionada à saúde e segurança
dos motofretistas, com apoio de
diversas instituições do município. “São ações conjuntas que garantem mais segurança no nosso
trânsito e fazem Piracicaba despontar quando se trata de mobilidade urbana”, reforça Jane.
A secretária lembra, ainda,
que a Pasta conta também com a
tecnologia para a redução dos
acidentes. A Central Integrada
de Monitoramento e Mobilidade,
equipada com 35 câmeras, espalhadas pelas principais ruas e
avenidas da cidade, mais o controle de semáforos em tempo
real, permite que situações que
possam trazer riscos à segurança no trânsito sejam solucionadas o mais rápido possível, com
acionamento dos agentes de trânsito e/ou órgãos competentes. A
Semuttran ainda conta com dois
drones para monitoramento de
trânsito e contagem de veículos.
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FALECIMENTOS
CAMAREIRA, COZINHEIRA, GARÇONETE E RECEPCIONISTA. Favor
enviar currículo para o zap: (14)
99677-2253.
-----------------------------------------SALÃO DE ESMALTERIA STUDIO
VILLA precisa de duas manicure
com experiência. Contato: (19)
97103-4333.
-----------------------------------------PINTOR: Residencial e comercial, orçamento sem compromisso.
Piracicaba e Rio das Pedras. Tratar fone: 99310-4666 com Júnior.
------------------------------------------

CASA NOVA – Ter. 171m2, const.
95m2. Ótimo acabamento. 2 dorm.
sendo 1 suíte, sala, cozinha ampla.
Abrigo. Valor R$ 300.000,00. Tratar
fone (19) 99781-5464
-----------------------------------------CASA NOVA (COND. FECHADO) –
Ter. 250m2, const. 150m2. Ótimo
acabamento. 3 dorm. 1 suíte, ab 2
carros, sala 2 ambientes, lav.,
copa-coz., área de serviço, área
gourmet c/ piscina, churr. e vestiário. Valor R$600.000,00. Tratar fone
(19) 99781-5464
-----------------------------------------APTO ED. GREEN PARK – Área
116m2 privativos. 3 dorm., sendo 1
suíte. Sala p/ home office, copa-coz
planejada, sala 2 ambientes c/ sacada. 2 vagas. Valor R$ 550.000,00/
Venda. R$ 2.500,00/Locação. Tratar fone (19) 99781-5464
-----------------------------------------VENDO CASA em Rio das Pedras,
bairro São Cristóvão II, com 3 dorm,
sendo 1 suíte, 2 banheiros, garagem
para 2 carros. T: (19) 99814-0684.
-----------------------------------------COMPRA-SE CASA — Valor básico de negociação até R$
50.000,00 (cinqüenta mil reais).
Falar com Karen pelo cel (19) 99895-5892, das 8 às 18 horas.
-----------------------------------------TROCO CASA no bairro São Cristóvão em Rio das Pedras por chácara. Sala ampla, sala de jantar,
cozinha , 3 dormitórios sendo 1 com
suite, banheiro social, lavanderia ,
1 dispensa, quintal pequeno, garagem com para 3 carros (cobertura
para dois carros). Contato:
998862302 com Luiz (whatsapp).
-----------------------------------------VENDO APARTAMENTO com 2
dorm sala cozinha banh no Bairro Dois Córregos em Piracicaba
tratar : 19 - 9.9665.8116.
-----------------------------------------VENDO APARTAMENTO no Centro
de Rio das Pedras. Com 93m quadrado, sendo 3 quartos, 2 banheiros, cozinha, sala, área de serviço e 1 vaga
coberta. Contato (19) 983657145.
-----------------------------------------TERRENO COM BARRACÃO
310m2 aceito carro no negócio
apenas 45.000. Local Capela. Contato Elaine 19- 98216-9127 zap.
-----------------------------------------VENDE-SE TERRENO 6300m²-Centro Mombuca ótima localização-maiores informações 19998963876.
-----------------------------------------ALUGA-SE apartamento Praia Grande, cels: 9 8430-8712 e 9 9340-0417.
------------------------------------------

PASSA-SE PONTO
Comercial (confeitaria)
com lucro - E-mail: kim@
consultoriainbox.com.br

VENDO CASA EM ANHUMAS PIRACICABA - com 5 cômodos mais quarto para passar roupa, lavanderia cobertura mais quarto de ferramentas.
Piscina infantil, terreno medindo 20
X 25 mts. Tratar fone: 99440-6695.
-----------------------------------------VENDO/ ALUGO Barracão 360 m²,
na R. Olavo Bilac, 836, Vila Lobos,
S. Pedro. F. (19) 3483-1505.
-----------------------------------------VENDO OU TROCO apartamento
em Piracicaba por imóvel em São
Pedro ou Piracicaba tratar : (19)
9.9665.8116
-----------------------------------------ALUGA-SE - Barracão direto proprietário, a cinco minutos do Centro.
Ideal para depósito, com 450 metros
quadrados, com mezanino. Escritório em 2 pisos. Fone 9.9806-6622.
-----------------------------------------VENDE-SE imóvel em SÃO PEDRO,
com 2 casas, cada com 2 dorm, sala,
coz, wc, gar. (19) 3372-9484 e (19)
99970-2630.
-----------------------------------------VENDO APARTAMENTO EM SANTOS SP em condomínio fechado com
3 quartos, sala 2 ambiente, cozinha,
área de serviço e 1 banheiro, 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 esportiva. Recem reformado.
A duas quadras de distância da praia.
De frente ao shopping Praiamar e hipermercado Carrefour. Próximo tem
farmácia, padaria, banco, ponto de táxi
e ônibus. Contatos: (19) 99897-1417
Aline ou (13) 99704-6484 Maria Alice.
------------------------------------------

EMPRÉSTIMO no cheque o ou carnê, aumento de score, nome sujo,
libero do SPC e Serasa. Compro dívida no cpf e cnpj ativo ou não (11)
95126-6610.
-----------------------------------------TRABALHO MANUAL em casa ser
maior de idade: moças, rapazes e
aposentado. Ganho R$ 1.500,00 a
2.200,00. Tratar (11) 95126-6610
-----------------------------------------EMPRÉSTIMO de 5 mil a 800 mil para
capital de giro, Antecipa seu FGTS,
Financiamento com ou sem entrada
para carro, caminhonete, caminhão
e trator. Analiso restrições. Aumento de score. Tel: (11) 95126-6610.
-----------------------------------------MORADIA VITALÍCIA – O MELHOR
SEGURO DE VIDA no Lar dos Velhinhos de Piracicaba. Chalés e
Flats. Estuda permuta com imóvel.
Fone e Whatzapp (19) 3372-9484.
-----------------------------------------MUROS PARA PUBLICIDADE – O
Lar dos Velhinhos de Piracicaba
oferece por contribuição ou permuta. Av.: Renato Wagner, 770. Telefone e Whatzapp (19) 3372-9484
e (19) 99970-2630.
------------------------------------------

VENDE-SE carro Corolla 2005, gasolina, super econômico, manual, completo, 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.
-----------------------------------------VENDE-SE Uno Econômico Flex
2012 – R$ 21.000,00. Tratar fone:
3422-5162.
-----------------------------------------VENDE-SE Strada 2003 – 8 Val 1.8 R$
19.000,00. Tratar fone: 3422-5162.
------------------------------------------

SRA. MARIA ROSA DE OLIVEIRA PAULA SILVA faleceu anteontem, nesta cidade, contava 46
anos, filha dos finados Sr. Sebastiao de Oliveira Paula e da Sra.
Maria Coelho de Jesus, era casada com o Sr. Marcio Denio Sena
da Silva; deixa os filhos: Maria
Angelica de Oliveira Silva; Marcio
Denilson de Oliveira Paula; Valdemir de Oliveira Gomes e Mariana
de Oliveira Silva. Deixa netos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, às
10h30 no Cemitério Municipal da
Vila Rezende, em jazigo da família.
ABIL GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SR. LINEU DOMINGOS MAZZONETTO DELFINI faleceu anteontem,
nesta cidade, contava 80 anos, filho dos finados Sr. Reynaldo Delfini
e da Sra. Vicentina Mazzonetto Delfini, era casado com a Sra. Maria
Aparecida Gobet Delfini; deixa os
filhos: Reynaldo Delfini Neto, casado com a Sra. Maria Claudia Vacari
Ribeiro e Rafaela Gobet Delfini, casada com o Sr. Octavio Dufau. Deixa neto, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às
13h00 do Velório da Saudade, sala
04, para o Cemitério Municipal da
Saudade em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SR. ARISTIDES ROZZATTI faleceu
anteontem, nesta cidade, contava
89 anos, filho dos finados Sr. Joao
Rozatti e da Sra. Angelina Groppo,
era casado com a Sra. Eduarda
Thereza Costa Rozzatti; deixa as
filhas: Barbara Rejane Aparecida
Rozzatti Bompan, casada com o Sr.
Luis Carlos Bompan; Raquel Darle-

ne Rozzatti Tornisiello, casada com
o Sr. Marcos Roberto Tornisiello e
Rosemeire Aparecida Rozzatti Ribeiro, já falecida, deixando viúvo o
Sr. Nelson Jose Ribeiro. Deixa netos, bisneta, demais familiares e
amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro
às 14h00 da sala “Standard” do Velório do Cemitério Parque da Ressurreição, para a referida necrópole, em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SR. LAZARO ARAO FERNANDES
faleceu anteontem, na cidade de
Charqueada/SP, contava 95 anos,
filho dos finados Sr. Rufino Arao
Fernandes e da Sra. Maria Anesia do Nascimento, era casado
com a Sra. Jesuina Pedrilha Garcia dos Santos; deixa os filhos:
Huncas Arao Fernandes; Izilda
Fernandes e Marta Regina Fernandes. Deixa netos, bisnetos,
demais familiares e amigos. Seu
sepultamento foi realizado ontem,
tendo saído o féretro às 17h00
do Velório da Saudade, sala 07,
para o Cemitério Municipal da Vila
Rezende em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SRA. LUCY GODOY DA COSTA
faleceu anteontem, nesta cidade,
contava 79 anos, filha dos finados Sr. Alberto Bueno de Godoy e
da Sra. Olivia Guimaraes de Godoy, era viúva do Sr. Wilson Gonçalves da Costa; deixa os filhos:
Eliane Gonçalves da Costa; Marcia Gonçalves da Costa; Marcelo
Gonçalves da Costa e Wilson Gonçalves da Costa Junior, já falecido. Deixa netos, bisnetos, demais
familiares e amigos. Seu sepulta-

mento foi realizado ontem, tendo
saído o féretro às 17h00 da sala
01 do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para a referida necrópole, em jazigo da família.
ABIL GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
DR. JULIO CESAR COELHO FERRARI faleceu anteontem, nesta cidade, contava 60 anos, filho do
Sr. Celso Julio Ferrari, já falecido
e da Sra. Dirse Coelho Ferrari;
deixa os irmãos: Maria Cecilia Ferrari Reis, casada com o Sr. Elies
Henrique Reis e Celso Coelho Ferrari, casado com a Sra. Lucia
Christina Martins Ferrari. Deixa sobrinhos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às
15h30 do Velório da Saudade, sala
“01”, para o Cemitério Municipal da
Saudade, em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SRA. MARIA PATROCINIA DE OLIVEIRA MACIEL faleceu anteontem, nesta cidade, contava 89
anos, filha dos finados Sr. Lazaro
de Oliveira Gomes e da Sra. Sebastiana Martins de Oliveira, era
viúva do Sr. Jayme Maciel. Deixa
demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, às
14h00 no Cemitério Municipal da
Vila Rezende em jazigo da família.
ABIL GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
PROFESSORA DEZE NOELIA DA
COSTA BUZZETTO faleceu ontem,
nesta cidade, contava 78 anos, filha dos finados Sr. João Capistrano
da Costa e da Sra. Lydia Pirassinotti da Costa, era casada com o Sr.
Orides Aparecido Buzzetto; deixa
os filhos: Ana Paula Buzzetto San-

tin, casada com o Sr. Carlos Eduardo Santin; Erica Buzzetto de Oliveira, casada com o Sr. Walter Oliveira
e Juliano Buzzetto, casado com a
Sra. Bruna Ferraz Pacheco Buzzetto. Deixa netos, irmãos, cunhados,
sobrinhos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às
16h30 do Velório da Saudade, sala
“05”, para o Cemitério Municipal da
Saudade em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SRA. PASCOINA ISRAEL BENEDICTO faleceu ontem, nesta cidade, contava 87 anos, filha dos
finados Sr. Olimpio Israel e da Sra.
Jovina Silveira, era viúva do Sr.
Nelson Benedicto; deixa os filhos:
Sueli Benedicto; Roseli Benedicto; Marli Benedicto e Paulo Sergio
Benedicto. Deixa netos, demais
familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado hoje, saindo o féretro às 10h30 da sala 01
do Velório do Cemitério Municipal
da Vila Rezende para a referida
necrópole em jazigo da família.
ABIL GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SRA. ANGELINA BISPO AUGUSTO faleceu ontem, nesta cidade,
contava 91 anos, filha dos finados Sr. Jose Antonio Bispo e da
Sra. Guiomar da Cruz, era viúva
do Sr. Antenor Augusto; deixa os
irmãos: Renato Bispo e Antonio
Bispo. Deixa sobrinhos, demais
familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado hoje, saindo
o féretro às 09h00 da sala “03” do
Velório do Cemitério Municipal da
Vila Rezende, para a referida necrópole em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

FALECIMENTOS
SR. VALDEMIR CORREIA faleceu
ontem na cidade de Piracicaba, aos
50 anos de idade e era filho do Sr.
Antônio Correia e da Sra. Jandyra
da Conceição Ribeiro Correia, falecidos. Deixa irmão, demais parentes e amigos. O seu sepultamento
dar-se-á hoje as 13:30 hs, saindo a
urna mortuária do velório do Cemitério de Vila Rezende – sala 02,
seguindo em auto fúnebre para o
Cemitério da Saudade, onde será
inumado em jazigo da família. (GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)
SRA. ARLETE THEREZINHA FIORAVANTE PROSPERO faleceu anteontem na cidade de Piracicaba,
aos 93 anos de idade e era viúva
do Sr. Attilio Orestes Prospero. Era
filha do Sr. Anfonso Jose Fioravante e da Sra. Ana Alleoni Fioravante, falecidos. Deixa os filhos:
Alberto Prospero viúvo de Evanilda Teresinha Perissinotto Prospero e Ana Silvia Prospero Orsini casada com Jose Antonio Orsini Junior. Deixa ainda 04 netos, 02 bisnetos e demais parentes. O seu
sepultamento deu-se ontem as
10:00 hs, saindo a urna mortuária
do Velório da Saudade – Sala 06,
para o Cemitério da Saudade, onde
foi inumada em jazigo da família.
(GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)

SR. ANTONIO VALVERDE faleceu
anteontem na cidade de Piracicaba, aos 77 anos de idade e era
casado com a Sra. Maria Joceli
Coral Valverde. Era filho do Sr. Francisco Valverde e da Sra. Antonia
Tabai Valverde, falecidos. Deixa as
filhas: Luciane Cristina Valverde
Volpato casada com Marcos Reginaldo Volpato, Lucimara Cristina
Valverde Pessotti casada com Everaldo Adalberto Pessotti e Lucineia
Fernanda Valverde Candido casada com Alexandre Candido. Deixa
ainda netos e demais parentes. O
seu sepultamento deu-se ontem as
16:00 hs, saindo a urna mortuária
do Velório Municipal da Vila Rezende – Sala 03, para a referida necrópole, onde foi inumado em jazigo da família. – Bom Jesus. (GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)
SR. BRIGIDO DE OLIVEIRA faleceu ontem na cidade de Piracicaba, aos 95 anos de idade e era
viúvo da Sra. Ogelia Elizia de Andrade Oliveira. Era filho do Sr. Sebastião Antonio de Oliveira e da
Sra. Maria Francisca de Jesus,
ambos falecidos. Deixou os filhos:
Bruno de Oliveira casado com Ana
Graziele Machi de Oliveira, Adalberto de Oliveira e Elizabete Mariana de Godoi Penteado viúva de

Carlos Alberto Donizete Penteado.
Deixa ainda netos, bisnetos e demais parentes. O seu sepultamento deu-se ontem as 14:30 hs, saindo a urna mortuária do Velório
Municipal da Vila Rezende – Sala
01, para a referida necrópole, onde
foi inumado em jazigo da família.
(GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)
SR. ANTÔNIO DO CARMO RAMOS faleceu ontem na cidade de
Piracicaba, aos 69 anos de idade e
era casado com a Sra. Elisabete
Aparecida de Almeida Ramos. Era
filho do Sr. Salatiel Ramos Nogueira e da Sra. Vicentina Gonçalves
Nogueira, falecidos. Deixa as filhas: Gisele Christine Ramos Torin
casada com Luís Adriano Torin e
Andrea Fernanda de Almeida Ramos. Deixa também netos. O seu
sepultamento deu-se ontem as
15:30 hs, saindo a urna mortuária
do Velório da Saudade - Sala 02,
para o Cemitério da Saudade, onde
foi inumado em jazigo da família.
(GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)
SR.LUIS FERNANDO SIMÕES DE
OLIVEIRA faleceu ontem na cidade de São Pedro aos 39 anos de
idade.Era casado com a Sra. Camila Gordilho Marcelo Simões.Era

filho do Sr.Delair Simões de Oliveira Junior e da Sra.Maria Claudia
de Santis Simões.Deixa o filho: Nicolas. Deixa irmãos, sobrinho demais parentes e amigos. O seu sepultamento dar se hoje ás 16:30
hs saindo a urna mortuária do Velório Memorial Bom Jesus – sala 1
seguindo para o Cemitério Municipal daquela localidade onde será
inumado em jazigo da família. (GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)
SRA. TEREZINHA DA SILVA SAMPAIO faleceu ontem na cidade de
Rio Claro/SP, aos 91 anos de idade.
Era Viúva do Sr. Nelson Silva Sampaio. Era Filha da Sra. Cristina Ribeiro e do Sr. Bento Alves da Silva
(ambos falecidos). Deixa os filhos:
Moacir casado com Carmem; Maria
Aparecida; Sonia casada com Nelson; Solange casada com Donizete
e Miriam solteira. Deixa também 09
netos, 07 bisnetos, 05 tataranetos,
demais familiares e amigos. O seu
sepultamento deu-se ontem às
17:00 hs, saindo a urna mortuária do Velório Municipal de Rio Claro/SP seguindo para o Cemitério
São João Batista – Rio Claro/SP
para referida necrópole, onde foi
inumado em jazigo da família.
(GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)

USADOS PARA VENDER
- Motor Bomba D´Agua, motor de 15 HP acoplado com bomba de 3 estágio – R$ 1.500,00
- Bomba D´Água de pistão para poço marca schmaider manual ou com motor – R$ 700,00
- Rodas para Ford 2000 – R$ 500,00
- Duas Torres com 5 metros , eleva mais 4 metros, total de
altura 9 metros com redutor mecânico – R$ 3.000,00
- Cofre com 1,40 mt de altura x 60 de largura de 1 porta - R$ 800,00
- Cofre fichet com 1,20 mts x 60 com 1 porta - R$ 2.500,00
- Estufa de secagem e esterilização famen – modelo 315 –
SE – R$ 300,00
- Roçadeira de grama motor 1 HP – R$ 150,00
Vários outros cofres novos e usados.
Tratar com Sr. Geraldo – Chaveiro Expresso.
Rua Moraes Barros, 1205 – fone: 3422-5162

ALUGA-SE
SALA COMERCIAL
NO CENTRO,
ÓTIMO VALOR.
TRATAR FONE:
(19) 98323-2288
com Tadeu.

CONTRATA-SE
Vendedor interno
maior de 19 anos,
exp em ven d a s ,
pacote office e
referências – trabalho de segunda a sexta. CV p/
abc202@bol.com.br
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P ANDEMIA

Laranjal Paulista inicia
vacinação de crianças
Divulgação

T ESTE

“Trem Capital dos
Brinquedos” realiza
viagem em Laranjal
Município busca viabilizar passeio turístico entre o centro e o Distrito de
Maristela: ampliar visitas ao local, terceiro maior produtor de brinquedos

Município registrou a terceira semana com alta consecutivas,
com 625 positivados entre segunda e quinta-feira

Em meio à nova alta de casos
de Covid-19, Laranjal Paulista iniciou esta semana a vacinação de
crianças, de 5 a 11 anos com comorbidades. A imunização continua esta semana, de segunda a
sexta-feira, das 7h às 12h, no Centro Administrativo Municipal.
Para a vacinação é necessária a
presença dos pais ou responsável
legal, apresentação de carta médica, laudo ou exame que comprove
a comorbidade, CPF e Cartão SUS.
As comorbidades designadas pelo Ministério da saúde
são: insuficiência cardíaca, corpulmonale e hipertensão pulmonar, síndrome coronarianas, valvopatias, miocardiopatias e pericardiopatias, doença da aorta,
dos grandes vasos e fistulas arteriovenosas, arritmias cardíacas,
cardiopatias congênitas, próteses
valvares e dispositivos cardíacos,
implantados, talassemia, síndrome de down, diabetes mellitus,

pneumopatias crônicas graves, hipertensão arterial resistente e de
artéria estágio 3, hipertensão estágios 1 e 2 com lesão e órgão alvo,
doença cerebrovascular, doença
renal crônica, imunossuprimidos
incluindo pacientes oncológicos,
anemia falciforme, obesidade
mórbida, cirrose hepática, HIV.
A expectativa é que nos próximos dias seja liberada a vacinação
para crianças sem comorbidade a
partir dos 6 anos, já que esta semana a Anvisa autorizou a aplicação da Coronavac que já vem
sendo distribuída pelo Governo do
Estado aos primeiros municípios.
Os adultos continuam a ser
vacinados, com primeiras, segundas e terceiras doses, no
Centro Administrativo Municipal, das 13h às 19h. Entre segunda e quinta-feira, 625 novos
casos de coronavírus foram registrados. O que indica a terceira
semana com altas consecutivas.

A DMINISTRAÇÃO

Funcionários públicos terão
reajuste de 10,06% nos salários
Os servidores públicos municipais de Laranjal Paulista
têm motivos de sobra para comemorar. Essa semana, foram
surpreendidos com um aumento de 40,9% no cartão-alimentação, que passou de R$ 355
para R$ 500. Trata-se do maior
reajuste desde que o benefício foi
instituído pelo município.
Em 2015, o aumento foi de
R$ 10. No ano seguinte, R$ 50.
Depois, em 2017, R$ 40. Em
2018 e 2019, novamente R$ 50.
Em 2020, R$ 55. No ano passado, devido à pandemia os reajustes salariais e de benefícios foram proibidos pelo Gover-

no Federal. E agora, em 2022,
o reajuste é de R$ 145.
O prefeito Dr. Alcides lembrou que, quando assumiu a
Prefeitura, o valor do cartão-alimentação era de apenas R$ 160.
“Nós mais que triplicamos esse
valor. Ao longo de nosso mandato o aumento do benefício
chega a 212,50%.”, argumentou.
Mas, não para por aí. Na próxima segunda-feira, a Câmara
Municipal deverá apreciar e votar o Projeto de Lei Complementar 01/2022 que irá conceder
10,06% de reajuste nos salários
seguindo rigorosamente à correção inflacionária de 2021.

E MPREGO

Prefeitura lança Projeto Qualifica
Laranjal Paulista inicia
2022 com mais uma novidade.
Trata-se do Projeto Qualifica:
Formação, Emprego e Futuro.
A iniciativa integra diversos
programas e parcerias, com o
Governo do Estado, Sebrae, Senai, Associação Comercial, Via
Rápida, Empreenda Rápida, por
exemplo. O objetivo é capacitar
mão de obra, de maneira gratuita, para facilitar a inserção
no mercado de trabalho, para
acelerar a economia especialmente na retomada pós-COVID.
O primeiro curso é o de pintor
profissional, que terá aulas práti-

cas e teóricas, e já tem inscrições
abertas. Ação conjunta entre Governo do Estado, Sebrae e ACE.
As aulas serão realizadas entre os dias 15 de março e 11 de abril,
das 13h às 17h, sempre de segunda a quarta-feira, na Associação
Comercial de Laranjal Paulista, localizada na Rua Silvano Alves de
Lima, 300, Jardim Elite II.
Mas, os interessados precisam correr. São apenas 16 vagas. As pré-inscrições podem
ser feitas no link http://bit.ly/
SEBRAETECNICOLARANJAL.
Mais informações podem ser
obtidas pelo telefone (15) 3383-9132.

C OVID -19

Criança não teve reação à
vacina contra coronavírus
Não há relação entre a vacinação contra a Covid-19 e a parada cardíaca sofrida pela criança
de 10 anos, que foi imunizada em
Lençóis Paulista. A conclusão é de
um estudo realizado pelo Centro
de Vigilância Epidemiológica do

Governo do Estado de São Paulo.
Mais de 10 especialistas participaram do trabalho. A análise apontou que a criança possuía uma
doença congênita rara, desconhecida até então pela família, que
desencadeou o quadro clínico.

Nesta quarta (19), foi dado
o primeiro passo no projeto
“Trem Capital dos Brinquedos”.
A Prefeitura de Laranjal Paulista, por meio da Secretaria de
Cultura e Turismo, juntamente
com a Serra Verde Express Trem Republicano e com a autorização da Rumo Logística
S.A, iniciaram as tratativas para
o estudo de viabilidade de um
trem comemorativo visando passeios turísticos, entre o centro
de Laranjal Paulista e o Distrito
de Maristela. Foi disponibilizada, inicialmente, uma auto-linha que inspecionará este trecho para que futuros investidores conheçam a operação e a estrutura disponível. Trata-se de
momento importante para que
Laranjal Paulista estabeleça um
marco no o turismo ferroviário, não somente para cidade
como também para toda região.

Divulgação

Prefeito Dr. Alcides acompanhou a visita

U NIDADE

Em meio ao aumento de casos, Laranjal pode perder UTI Covid
Uma notícia que surpreendeu a todos. Laranjal Paulista
pode ficar sem a sua Unidade de
Terapia Intensiva para tratamento ao coronavírus. Tudo porque
o Ministério da Saúde, através
da Portaria nº 4.226 de 31 de dezembro de 2021 decidiu desabilitar de leitos de UTI destinados
ao coronavírus em todo país e
Laranjal Paulista será afetada
(eu tiraria, está subentendido).
A notícia foi confirmada pela
direção da Santa Casa, através de
documento público que anuncia o
encerramento das atividades da
UTI no próximo dia 31 de janeiro.
A desmobilização dos leitos de
UTI para COVID representa uma
diminuição significativa nos repasses financeiros para custeio da
unidade. Até então R$ 1.600 eram
repassados como valor de diária
de cada um dos 10 leitos existentes em nossa Santa Casa. Com a

mudança feita pelo Ministério da
Saúde, havendo a continuidade dos
leitos de UTI Geral apenas R$ 600
serão enviados referente à diária
de cada leito, gerando um impacto
de R$ 300 mil mensais ou R$ 3,6
milhões/ano; valores que não cabem no orçamento da Santa Casa e
nem mesmo no da Prefeitura. No
entanto, as tratativas seguem no
sentido de unir esforços para que
seja possível manter esses leitos.
Desde que foi informado da
decisão repentina do Ministério
da Saúde, o prefeito Dr. Alcides
de Moura Campos Junior vem
buscando uma audiência com o
ministro Marcelo Queiroga, porém ainda não conseguiu ser
atendido, mesmo com o envio de
diversas solicitações e intervenção de parlamentares. Nesta semana o prefeito gravou um vídeo, em tom de apelo e desabafo, solicitando uma solução.

“Durante o ápice da pandemia abrimos e credenciamos 10
leitos em Laranjal Paulista exclusivamente para tratamento da
COVID-19. Em 2020, quando todos os municípios receberam recurso para enfrentamento ao coronavírus, optamos por investir
em leitos de UTI. E investimos
certo. Centenas de pessoas foram
salvas. E nenhum paciente da
nossa cidade ficou na fila de espera ou numa maca aguardando por
oxigênio ou tratamento. Felizmente, até dezembro de 2021 o índice
de internações caiu muito, graças
a Deus. E mesmo nos primeiros
momentos da variante ômicron, o
quadro se manteve inalterado –
fato que até justificaria a redução de leitos de tratamento intensivo. Porém, nas últimas semanas esse panorama começou
a mudar. A doença tem mostrado picos elevados de positi-

vos e as internações estão na casa
dos 60%”, explicou o prefeito.
Hoje, Laranjal tem seis pacientes na UTI, dos quais três estão
entubados. “Desabilitar leitos, com
esse quadro é uma atitude prematura e precisa ser revista. A medicina não é uma ciência exata e tem
que mudar de acordo com o panorama. Ministro, o senhor também
é médico. E na faculdade de medicina também jurou salvar vidas. E
foi lá que aprendemos que a diferença entre o remédio e o veneno é
a dose. Peço, encarecidamente, que
mantenha esses leitos, não só em
Laranjal Paulista, mas em todas
as cidades que precisam desse
atendimento, pelo menos até que
a doença retroceda. Atitudes precipitadas podem custar vidas e as
vidas não tem preço”, finaliza Dr.
Alcides, que também tem buscado
junto ao Governo do Estado uma
solução para o custeio da unidade.
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