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Piracicabaéa9ª colocadaentreasque
mais consumirametanolnoEstado

O engenheiro florestal pi-
racicabano Laury Cullen Jr.,
pesquisador e fundador do
IPÊ, é um dos 13 vencedo-
res do Whitley Continuation

Funding, realizado pela fun-
dação inglesa Whitley Fund
forNature, consideradoo‘Os-
car’ daConservaçãodaBiodi-
versidade e que tem, inclusi-

ve, envolvimento do príncipe
Charles, filho da rainha Eliza-
bete, do Reino Unido. Prêmio
é uma extensão do já con-
quistado em2002. P 10

Anuário de Energéticos por
Municípios do Estado de São
Paulo 2020, coloca Piracicaba na
9ª posição do ranking das 15 ci-
dades paulistas que mais consu-
miram etanol em 2019. Foram
176,6 milhões de litros do com-
bustível. Quando comparados

os números de consumo dos de-
rivados do petróleo, a cidade cai
para penúltima posição, ficando
em14º lugar. No ano passado fo-
ram82,86milhõesde litrosdega-
solina automotiva, 414 mil litros
de gasolina de aviação, 121,9mi-
lhõesde litrosdeóleodiesel.P04

O XV de Piracicaba e a As-
sociação Amigos do XV anun-
ciaram o lançamento de mais
um projeto que vai beneficiar
as categorias de base do clu-
be. A iniciativa visa a reforma
do Estádio Barão da Serra Ne-
gra, via Lei de Incentivo ao Es-

porte. O projeto (registrado),
inclusive, já foi aprovado e pu-
blicado no Diário Oficial da
União no último dia 12 e está
aberto para captação. A popu-
lação tambémpode ajudar de-
duzindo até 6% do Imposto de
Renda devido. P 10

O número de estudan-
tes matriculados em cursos de
educação a distância mais que
dobrou em Piracicaba nos últi-
mos dez anos. Em 2010, 2.073
alunos estudavam nessa mo-
dalidade. No ano passado,
eram 4.508, um crescimento

de 117%. Em contrapartida, a
quantidade de estudantes ins-
critos em cursos presenciais
caiu 10,8% no mesmo período.
Os dados são doCenso de Edu-
cação Superior do Inep e foram
obtidos pelo JP pormeio da Lei
de Acesso à Informação. P 06

Piracicabano ganha prêmio
inglês considerado o ‘Oscar’ da
Conservação da Biodiversidade

XVdePiracicabae
AAXV lançamprojeto
para reformadoBarão

Demanda por cursos
a distânciamais que
dobra emPiracicaba

Plant Based:
a dieta com
base em
alimentos
da terra P 11

Brito é a
favor do
pragmatismo
político emprol
do coletivo P 12
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Neste primeiro momento, a meta é revitalizar o alojamento

Quando o assunto é derivados do petróleo, cidade fica em penúltimo, na 14ª colocação

Em 30 anos, projeto de Cullen já restaurou mais de dois mil hectares de floresta
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Lei Orçamentária é promulgada com previsão de R$ 1,873 bilhão

Piracicaba cai em ranking das cidades sustentáveis do Estado

Mídias sociais QR Code
JPJORNAL JPJORNALJPJORNAL

Os comentários postados nas nossas páginas de mídias sociais não representam a
opinião do Jornal de Piracicaba, mas apenas de seus autores.

É fácil e gratuito. Baixe o leitor de QR Code no seu
smartphone e acesse nossos vídeos e reportagens.

Como usar? - Você deve baixar um app de leitura de código de barras em seu
smartphone. Acesse uma loja virtual, escolha um leitor e baixe. Agora, apro-
xime o seu celular do QR Code impresso e o conteúdo do endereço será car-
regado. Veja as matérias abaixo e dê a sua opinião, nos envie seu comentário.

Em ano de pandemia,
Supremo reage a
adversidades, afirma Fux

Tela de Tarsila do Amaral é
vendida por R$ 57,5 milhões

Presidente participa de
formatura de 485 policiais
militares, no Rio

Witzel será interrogado no dia
28 no Tribunal Especial Misto

Não escolhendo ninguém só
por ser filiado ao partido ou por
amizade, como o atual prefeito,
já é um grande avanço.
Vagner De Jesus Cocco (Facebook)

Parabéns, Luciano, o Hermes
fará um belo trabalho na
Secretária de Esportes.
Flavio Rodrigues (Facebook)

Nossa, achei que ele ia mudar
tudo. Mas está do mesmo
jeito. Mudaram nomes só.
Michele Mica (Facebook)

Piracicaba está precisando
de grandes projetos, grandes
obras do tipo nova rodoviária
metropolitana; modernização e
ampliação do centro comercial
com calçadão (esse negócio de
passar carro na rua Governador
é do tempo da minha avó);
modernização das avenidas antigas
(rotatórias, bolsões de contorno
e estacionamento); ampliação e
modernização de nosso aeroporto
e via de acesso; tirar ônibus
circulares estacionados na avenida
Armando Sales, criando um projeto
de união entre o TCI e a rodoviária.

[…] Vamos tornar Piracicaba
cada vez mais representativa
no Estado de São Paulo.
Toroberto RB (Facebook)

Parabéns, meu amigo Fabio
Ferreira de Moura. Parabéns ao
novo prefeito pelas escolhas
criteriosas que tem feito.
Isso nos dá tranquilidade de
ver se iniciar um novo ciclo
na política piracicabana.
Marco Ferreira (Facebook)

Parabéns, Daniel Rosenthal.
Estou certa que fará um grande
trabalho junto ao IPPLAP.
Raquel Appezzato (Facebook)

São muitos cargos comissionados
ainda nesta nova gestão!
Sandro Jorge Pascoal (Facebook)

Tanta sujeira que tem que
ele nem consegue limpar.
RonyyMoreira (Facebook)

Quero saber da secretária
da saúde!!
Rosa Campos (Facebook)

Está perdido que da dó.
Marta Domingues Jaoude (Facebook)

Prefeito eleito Luciano Almeida anuncia
mais quatro secretários
5.779 pessoas alcançadas

DigitalDigitalPortal JP
Leia o JP o dia inteiro. Acesse as últimas notícias da cidade, do Brasil e do mundo pelo nosso portal:
www.jornaldepiracicaba.com.br ou acesse diretamente pelos nossos apps em seu smartphone ou tablet

Baixe nossos apps gratuitamente no seu
smartphone ou acesse do seu computador
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Fotografe-a e marque #querolernoJP

Tem alguma sugestão de pauta?

Envie foto/mensagem para 98365-8054

FaçaoseuJP
melhoracadadia!
Háalgumproblemanoseubairro?
Nãoachouoquequeria ler?

Conte-nos!

Estácomdificuldadeemusaros
aplicativosdoJP?

Podemosajudar!

Critique, reclame,dêsuaopinião.
OJornaldePiracicabaquerouvirvocê!
Enviesugestõesdereportagens:

983658054
querolernojp@jpjornal.com.br
jornaldepiracicaba.com.br/querolernojp
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Neste recapitular de 16 anos
da cultura piracicabana, há
um tema a ser mencionado,

particularmente diante de fatos re-
centes. É a música orquestral, par-
te da nossa história desde o sécu-
lo passado e que neste dezembro te-
ve sua principal representante, a Or-
questra Sinfônica de Piracicaba, OSP,
recebendo o registro de Patrimônio
Cultural Imaterial do Município pe-
lo Codepac. Fundada em 1900, a OSP
considerada aquela com maior tem-
po em atividade no país, manteve-se,
por anos, de concertos esporádicos e
do empenho de entusiastas. A partir
de 2015, aconteceu um grande esfor-
ço para sua revitalização, com tem-
porada regular de concertos e a cria-
ção de projetos sociais. Hoje, a OSP

realiza 58 eventos durante o ano, ten-
do recebido quase 100 mil pessoas
desde 2015. Também desenvolve os
projetos socioeducativos Música nas
Escolas, ABC do Dó, Ré, Mi e Peque-
na Grande Orquestra, que atende-
ram 36.800 crianças da rede munici-
pal de ensino.

Seguindo a trilha da difusão e po-
pularização da música clássica, fo-
mos privilegiados com a criação da
Orquestra Educacional de Piracica-
ba, OEP, cujo objetivo é oportunizar
o desenvolvimento e aprimoramen-
to técnico, musical e pessoal para
qualquer pessoa a partir dos 10 anos
de idade, independente do seu nível
de conhecimento ou habilidade mu-
sical que de acordo com suametodo-
logia, vai sendo desenvolvido grada-
tivamente. Seu repertório predomi-
nante é erudito, mas também execu-
ta outros estilos.

A SemacTur tem orgulho em afir-

mar que estas duas representantes
da música erudita recebem subsí-
dios municipais para se manterem
atuantes e, em contrapartida, levam
sua arte e o talento para as mais dife-
rentes plateias, sempre com ingres-
sos gratuitos.

Vamos falar de outro tema igual-
mente significativo para a arte e a
cultura piracicabana: as artes visu-
ais, ou seja, pintura, escultura, foto-
grafia, xilogravura etc. É fato que ao
assumirmos a Semac em 2005, en-
contramos a Pinacoteca Miguel Du-
tra fechada ao público e necessi-
tando de grande reforma. Arregaça-
mos as mangas e depois do restau-
ro da edificação, pudemos reabri-la
e iniciar a restauração do seu precio-
so acervo composto por mais de 800
obras de renomados artistas.

É o espaço da Pinacoteca que
abriga dois dos mais importantes e
antigos salões do país, o Belas Ar-
tes com 67 anos e o Arte Contempo-
rânea marcando sua 51ª edição ano
passado. Além destes, foi criado, seis
anos atrás, o Salão de Aquarelas, pre-
enchendo uma lacuna nas técnicas
utilizadas pelos nossos artistas de
pinceis e telas.

Precisamos destacar também, a
valorização da literatura, começan-
do pela construção de um prédio es-
pecialmente criado para receber a
Biblioteca Ricardo Ferraz de Arru-
da Pinto que abriga mais de 100 mil
obras, espaços especiais para crian-
ças e pessoas com deficiência visual,
além de coordenar prêmios literários
de diferentes gêneros.

E o Salão de Humor? e o Cinema
de Rua? a célula do Museu da Ima-
gem e do Som? Tantas outras con-
quistas e feitos nestes anos que, se-
riam necessários mais alguns artigos
para contemplar a todos, o que não
é possível.

Deixo aqui sinceros agradeci-
mentos a todos os funcionários e co-
laboradores que estiveram comigo,
na certeza de que demos o nossome-
lhor em todos os momentos. Grati-
dão ao JP pela oportunidade de falar
em cultura. Gratidão Piracicaba, gra-
tidão SemacTur!

Noite destas me esqueci não
do que pensava, mas de
mim. Muito pensar deixa es-

capar da memória a existência real.
Alongar o instante anuvia o pensa-
mento e nos transporta não se sabe
bem para onde.

Nunca lhe ocorreu? Ou foge des-
se acontecimento que alumbra e
amedronta ao mesmo tempo? De-
veria dar-se a viver algo assim! É co-
mo juntar-se às estrelas e, no traça-
do delas, penetrar o universo, à pro-
cura. Não importa de quê. Impor-
ta buscar. Aventurar-se. É como en-
tender, afinal, carcomido em anos e
sentimentos, o primeiro sentido da
vida. No momento da luz, nada se
sabe. Soubesse, quantos se atreve-
riam? Demora-se a sentir o perigo.
Melhor assim.

A lição aprendida tem exigido
muito. Nem todos se renderam ao
peso dos dias. Há, no entanto, aque-
les que, voltados para a natureza,
souberam fazer disso lição que exi-
ge prosseguir sem exaltar-se, supor-
tando o infortúnio. A natureza é as-
sim. Aceita as intempéries sem por-
quês. Avança na expectativa de mu-
dança, ajeitando-se para suportar
enquanto dura o acontecido. Por isso
contei a história de “seu” Pitico. Ou-
tros há que me enriquecem com his-
tórias como estas e se aprendo é por-
que me interesso.

Gente simples, humilde, capaz de
demonstrar, na ação e gesto, sabe-
doria que supera qualquer especula-
ção filosófica. Dia destes, num Papo
de Segunda, o poeta e filósofo Fran-
cisco Bosco, estabeleceu, com cla-
reza, a diferença existente entre es-
tes e o outro, fazendo-se exemplo.
Ele e Emicida, o rapper, a quem tam-
bém admiro. “Sou filósofo”, disse ele.
E concluiu: Emicida, sábio. O can-
tor e compositor, num gesto de hu-
mildade, inclinou a cabeça agradeci-

do. Concordei com Bosco e, na soli-
dão, aplaudi.

Entendo ser bom estar próximo
de gente assim, sem malícia, ino-
cente, dando à vida o sentido que
tem sem estar em busca de explica-
ção para tudo. É como se preservas-
se o estado de candura, a singeleza
da infância. Pouco importa saber da
imensidão do universo ou reconhe-
cer o que nele se esconde.

Do sol, alvorecer e luz. Da lua,
alumiar a noite. Vez por outra obser-
va, mas nem sempre nota, a variação
de contornos. Ignora o encanto que
desperta em sonhadores. Sabe, das
influências que exerce, não por sen-
ti-las, mas por ouvir dizer.Vê São Jor-
ge, com dragão e punhal, e tem no-
tícias de que altera o comportamen-
to domar. Mar? Não conhece. Reco-
nhece o pedaço de chão onde vive, o
mundo que o circunda. É o bastante.

Não se entrega a este interesse
dado a quemdeseja entender a razão
de todas as coisas. Menos ainda ob-
servar um ponto qualquer que pos-
sa levar a desvendar mistérios. Que
prossigammistérios!

Diferente deste, obrigo-me a dar
voltas para fazê-lo entender, caro lei-
tor, que aqui estou – desassossego
danado - entregue a pensamentos,
em aventura ousada, na busca des-
medida de porquês. Falta-me a inge-
nuidade de ser tão-somente.

Por conta da pandemia – tudo
agora se justifica neste mal que as-
sombra o mundo – meter-me para
dentro de mim mesmo virou hábito.
Bom seria ter a dimensão humana
de quem, na ignorância, pouco quer
saber do que ocorre, dando à vida o
sentido latente da vida. Pouco sabe
domal que assombra e mata. Desco-
nhece até mesmo o descaso e a arro-
gância de quem sente prazer em es-
palhar desatinos.

Há, no meu caminho, persona-
gens assim. Gostomuito. Falam pou-
co, mas olham com afeto e ternu-
ra. Cuidadosos, tratam cada pala-
vra com reverência e cuidado. Prose-
ar medido. Boca fechada, sem más-
cara. Ignoram o vírus. Não supor-
tam omal.
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“Não concordo comuma só
palavra do que dizeis, mas
defenderei até amorte o
vosso direito de dizê-lo”

Citação atribuída a
François-Marie Arouet,
conhecido comoVoltaire
(1694 - 1778)

“Sem desígnios de propaganda de

qualquer espécie - filosófica, política

ou religiosa - buscaremos descortinar

a verdade dos atos e dos fatos, e dizê-

-lo, diplomaticamente, contra quem

quer que seja. (...) Que o povo apóie a

imprensa para que esta, a seu turno,

apóie o povo, tornando-se o porta voz

dos seus interesses perante as autori-

dades, o eco das suas queixas, a tribu-

na dos seus protestos, a válvula dos

seus desabafos e, sobretudo, a pro-

pulsora do seu comércio, alavanca

poderosa das suas iniciativas.”
Antonio Pinto de Almeida Ferraz
Editorial de 04 de agosto de 1900

jpjornal

Deixo aqui sinceros
agradecimentos a
todos os funcionários
e colaboradores que
estiveram comigo, na
certeza de que demos o
nosso melhor em todos
os momentos

Legados da Cultura 2 Omundo semmáscaras

A natureza é assim.
Aceita as intempéries
sem porquês. Avança na
expectativa de mudança

Hoje Máx.Mín. 35°22°
Sol e aumento de nuvens demanhã. Pancadas
de chuva à tarde e à noite. Amanhã Máx.Mín. 35°23° Sol e aumento de nuvens demanhã.

Pancadas de chuva à tarde e à noite.Tempo
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Piracicaba é 9ª cidade quemais
consumiu etanol no Estado de SP
Dados do Anuário de Energéticos, informam que a cidade consumiu 176,656 milhões de litros de etanol

EM 2019

Beto Silva
beto.silva@jpjornal.com.br

De acordo com o Anuá-
rio de Energéticos por
Municípios do Estado

de São Paulo 2020, divulgado
pela Secretaria de Infraestru-
tura e Meio Ambiente do Esta-
do, Piracicaba ocupa a 9ª posi-
ção do ranking das 15 cidades
paulistas que mais consumi-
ram etanol em 2019. De acor-
do com os dados divulgados
nesta semana, a cidade consu-
miu 176,656 milhões de litros
do combustível no período.

Quando comparados os nú-
meros do consumo de deri-
vados do petróleo, Piracicaba
cai para penúltima posição no
ranking, ficando em 14º lugar.
Segundo os números apresen-
tados pelo anuário, o município
consumiu – no ano passado –

82,86milhões de litros de gasoli-
naautomotiva, 414,050mil litros
de gasolina de aviação, 121,904
milhões de litros de óleo diesel e
19,650 mil quilos de GLP (gás li-
quefeito depetróleo).

O levantamento, feito com
base em dados disponibiliza-

dos pela Aneel (AgênciaNacio-
nal de Energia Elétrica) e a ANP
(Agência Nacional do Petró-
leo, Gás Natural e Biocombus-
tíveis), indicou ainda que hou-
ve aumento de 17,2% no con-
sumo de etanol hidratado em
comparação a 2018, passando

de mais de 9,9 bilhões de litros
para mais de 11,6 bilhões de li-
tros em 2019. Apenas na cida-
de de São Paulo o consumo sal-
tou de mais de 2,2 bilhões para
mais de 2,6 bilhões litros.

O estudo tambémmostrou
que os derivados de petróleo
representaram 48% do total
de insumos consumidos pelos
municípios paulistas em 2019.
Já o consumo de eletricidade,
etanol e de gás natural ficou
em 26%, 14% e em 12% res-
pectivamente. A Capital pau-
lista ficou em 1º lugar em ter-
mos de consumo.

Na sequência, os maiores
consumidores de etanol hidra-
tado no Estado foram Campi-
nas (378,2milhões de litros), Ri-
beirão Preto (308,3mi de litros),
Guarulhos (270,3 mi de litros)
e Sorocaba (252,1mi de litros).

O subsecretário de Infraes-

trutura, Glaucio Attorre, enfa-
tiza que o levantamento anu-
al é uma ferramenta que po-
de ser usada por gestores mu-
nicipais com a finalidade de
fomentar a elaboração de po-
líticas públicas em parce-
ria com o Estado. “Esse mate-
rial, ao mesmo tempo identi-
fica os desafios tanto na oferta
quanto na demanda de insu-
mos necessários ao desenvol-
vimento regional”.

Ainda segundo técnicos
da Coordenadoria de Ener-
gias Elétrica e Renováveis da
Secretaria de Infraestrutura
e Meio Ambiente, os anos de
2018 e de 2019 apresentaram
situações similares em termos
energéticos devido entre ou-
tras razões, a pequena varia-
ção do Produto Interno Bruto
(PIB), da inflação e da capaci-
dade produtiva do Estado.

Quando o assunto é gasolina, cidade fica em penúltimo

Claudinho Coradini/JP

Piracicabana se lança na cena nacional daNovaMPB

Guarda Civil entrega de 600 brinquedos emuitos doces

NATALIA CABRAL

SOLIDARIEDADE

Erick Tedesco
erick.tedesco@jpjornal.com.br

Com participação do pi-
racicabano Diego Mo-
raes, já um nome de

peso da Nova MPB, a canto-
ra conterrânea Natalia Cabral
é a bola da vez com o single
‘Happysad’. Em menos de cin-
co dias, a música, lançada pe-
lo selo A Música Vive, já ultra-
passou os mil players nas pla-
taformas digitais.

‘Happysad’ é uma compo-
sição de Natalia. “A música é

um diálogo com Diego, falan-
do coisas da vida, de forma le-
ve e com humor”, conta.

A música foi gravada no
Lab Sound, em Piracica-
ba. Já o videoclipe foi gra-
vado em Americana. O ma-
terial audiovisual, a exem-
plo da canção, reúne Nata-
lia e Diego Moraes. Diego se
tornou conhecido nacional-
mente após participar do re-
ality show musical “Ídolos” e
recentemente foi jurado do
programa “Canta Comigo”,
na TV Record, que era apre-

sentado por Gugu.
“Sou fã há tempos do Die-

go e este ano nos conhecemos.
Dividimos as telinhas do vide-
oclipe e as vozes, uma experi-
ência incrível, num dia super-
divertido. Senti-me numa pro-
dução do (cineasta Quentin)
Tarantino”, brinca Natalia.

“Happy Sad”, em língua
portuguesa – apesar do título
e parte do refrão em inglês – se
encaixa na nova MPB e narra
uma história definida por Na-
tila Cabral ra como uma can-
ção de “tragicômica”.

Cristiani Azanha
crisazanha@jpjornal.com.br

Pela primeira vez, guar-
das civis se mobiliza-
ram para uma ação so-

lidária neste período de Na-
tal. Mais de 600 brinque-
dos, além de sacolas com do-
ces foram distribuídos pa-
ra os alunos da Escola Mu-
nicipal Professora Elisabeth
Consolmagno Cruz, no bair-
ro Kobayat Libano, na última
quinta-feira.

O subinspetor Canova, ofi-
cial de dia da Guarda Civil dis-
se que a entrega ocorreu por
drive thru. As turmas de alu-

nos foram divididas pelo pe-
ríodo e em determinado horá-

rio, cada turma poderia ir até
a escola para pegar seu mimo.

“Ficamos muito felizes
com o resultado, pois pude-
mos perceber pelo sorriso das
crianças, o quanto ficaramale-
gres. Sabemos que nesse perí-
odo de pandemia da covid-19
várias famílias estão passando
dificuldades devido à falta de
emprego e certamente, muitas
não terão condições de com-
prar algum brinquedo para os
filhos”, disse Canova.

Segundo ele, alguns pais
chegaramadizerqueaquele se-
ria o único presente, que possi-
velmente seu filho iria receber.

“Tivemos muitos colabo-
radores e principalmente da
nossa comandante (Lucineide

AparecidaMaciel) que pronta-
mente nos deu apoio para que
essa iniciativa fosse realizada”,
disse Canova.

Todos os guardas civis en-
volvidos na ação solidária
cumpriu os protocolos para
evitar o contagio do novo co-
ronavírus, por meio do uso de
máscara, distanciamento das
pessoas e a utilização do álco-
ol em gel.

“Vamos nos organizar pa-
ra continuar com essa ação
em outros períodos do ano.
Graças a Deus tivemos mui-
tos amigos e colaborado-
res que nos auxiliaram”, dis-
se Canova.

Natalia lança música de composição própria

Presentes foram distribuídos em escola do Kobayat Líbano

Divulgação

Amanda Vieira/JP
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SP registra aumento de postos
de trabalho no 3º trimestre 2020
Crescimento foi de 162.320 postos de trabalho; resultado decorreu de 1.127.483 admissões e 965.163 desligamentos

CAGED

Da Redação

Estudo do Seade com ba-
se no Caged (Cadastro
Geral de Empregados

e Desempregados) no Esta-
do de São Paulo registrou, no
terceiro trimestre, crescimen-
to de 162.320 postos de traba-
lho. Tal resultado decorreu de
1.127.483 admissões e 965.163
desligamentos.

Houve crescimento de pos-
tos de trabalho em todos os se-
tores da economia. No setor da
agropecuária houve aumen-
to de 1,3%, na indústria 2,5%,
na construção 4,4%, no comér-
cio1,5% e nos serviços 0,7%.

Todas as regiões metropo-
litanas do Estado registraram
aumento de ocupações. Na
Região Metropolitana de São
Paulo foram criados 64.868
postos de trabalho, no entan-
to, na comparação comomes-
mo período do ano anterior
houve decréscimo de 3,2% de
empregos formais.

O Seade – Fundação Sistema
Estadual de Análise de Dados é
a agência paulista de estatísticas
que há mais de 40 anos coleta,

analisa e dissemina dados sobre
oEstadode SãoPaulo.

NO PAÍS

Em novembro, dados do
Caged apontaram que, pelo
quarto mês consecutivo, o Pa-
ís registrou saldo positivo na

geração de empregos; foram
abertas 394.989 vagas com
carteira assinada no mês, me-
lhor resultado não apenas pa-
ra 2020 como também o me-
lhor da história, conforme o
Ministério da Economia, que
divulgou os dados.

O valor é era o resulta-
do entre as 1.548 milhão ad-
missões ao longo do mês e os
1.153 milhão desligamentos
no mesmo período. Para o mi-
nistério, o desempenho refor-
ça a retomada da economia
brasileira após os efeitos eco-
nômicos gerados pela pande-
mia de covid-19.

No acumulado do ano, o
saldo era negativo, ou seja,
houve mais desligamentos do
que admissões. Foram 12.231
milhões de admissões e 12.402
milhões de desligamentos, ge-
rando um saldo de 171.139.
Mesmo assim, de acordo com
o Novo Caged, o País perdeu
menos empregos em 2020 do
que nas crises de 2015 e 2016.

Em novembro, no País, foram abertas 394.989 vagas com carteira assinada

Claudinho Coradini/JP
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Demanda por cursos a distância
mais que dobra emPiracicaba
Em 2010, 2.073 alunos estudavam nessa modalidade. No ano passado, eram 4.508, um crescimento de 117%

EDUCAÇÃO

Ana Carolina Leal
ana.carolina@jpjornal.com.br

Onúmero de estudantes
matriculados em cur-
sos de educação a dis-

tânciamais que dobrou emPi-
racicaba nos últimos dez anos.
Em 2010, 2.073 alunos estu-
davam nessa modalidade. No
ano passado, eram 4.508, um
crescimento de 117%. Emcon-
trapartida, a quantidade de
estudantes inscritos em cur-
sos presenciais caiu 10,8% no
mesmo período, passando de
16.588 para 14.791. Os dados
são do Censo de Educação Su-
perior do Inep (Instituto Na-
cional de Pesquisas Educacio-
nais Anísio Teixeira) e foram
obtidos pelo Jornal de Piraci-
caba por meio da Lei de Aces-
so à Informação.

Segundo o porta-voz da
Abed (Associação Brasileira de
Educação a Distância) e con-
sultor especialista em EAD
(Ensino a Distância), Jair dos
Santos Júnior, a realidade de
Piracicaba é um reflexo do que
acontece no Brasil. “Se obser-
varmos os dados apresenta-
dos pelo próprio Ministério da
Educação por meio do Inep,
em 2009 a modalidade a dis-
tância teve 330 mil ingressan-
tes, sendo que em 2019 alcan-
çamos quase 1,6 milhão. Na
modalidade presencial, os in-
gressantes que eram1,7milhão
em 2009 passam a ser apenas
2 milhões em 2019, um cresci-
mento tímido”, compara.

Na avaliação do especialis-

ta, esse cenário é resultado de
um processo acelerado nos úl-
timos anos, principalmente a
partir do marco regulatório da
educação a distância, quan-
do, a partir do decreto 9.057 de
2017, se torna possível o cre-
denciamento de polo facilita-
do. “Houve um movimento de
expansão territorial por par-
te das instituições, o que é óti-
mo para os estudantes porque
passam a termais oportunida-
des de diferentes faculdades
prestando serviços”, afirma.

Para o professor Ismael
Forte Valentin, reitor interino
da Unimep (Universidade Me-
todista de Piracicaba) e dire-
tor-geral da Educação Meto-
dista, as principais razões pa-
ra esse crescimento são a fle-
xibilidade de tempo, de lu-

gar e a personalização das re-
lações de ensino-aprendiza-
gem que fazem parte da oferta
emEAD. Alémdos preçosmais
em conta das mensalidades.
A Unimep não oferece gradu-
ação a distância com a chan-
cela da universidade, mas es-
tá credenciada para funcionar
como polo de apoio presencial
para os cursos ofertados pela
Umesp (Universidade Meto-
dista de São Paulo).

Márcio Henrique Moysés,
41 anos, é um dos moradores
de Piracicaba que viu na mo-
dalidade online a chance de
ter a primeira graduação. Ele
se formou no ano passado em
Gestão Empresarial. “Traba-
lho em uma empresa de im-
portação e exportação de me-
tal e viajo quase que a semana

inteira. Resolvi fazer EAD pe-
la flexibilidade que o sistema
oferece”, diz.

De acordo com o presiden-
te da Univesp (Universidade
Virtual do Estado de São Pau-
lo), que oferece gratuitamen-
te cursos a distância, profes-
sor Rodolfo Azevedo, na EAD, o
aluno é o protagonista. “O for-
mato garante mais flexibilida-
de e agilidade ao estudante. Ele
pode organizar o seu tempo de
estudo e fazer o curso de on-
de quiser, basta estar conecta-
do a um computador ou smar-
tphone. Uma possibilidade pa-
ra muitas pessoas que preten-
dem retornar ou iniciar os es-
tudos, mas que não disponibi-
lizam de tempo para frequen-
tar as aulas presenciais”.

Azevedo afirma, por exem-

plo, que na Univesp mais de
38% dos alunos são respon-
sáveis pela renda familiar, se-
gundo dados coletados no
vestibular 2020. Em Piracica-
ba, 210 estudantes estão ma-
triculados na instituição.

Pandemia deve
impulsionar aulas online

O distanciamento social
causado por conta da propa-
gação do novo coronavírus de-
ve estimular ainda mais o en-
sino online. “Já é possível ve-
rificar o aumento da procu-
ra por cursos livres, ofertados
por grandes plataformas in-
ternacionais”, afirma o reitor
interino da Unimep. A grande
questão, segundo ele, é que os
estudantes aprendam a se in-
formar sobre a qualidade dos
cursos ofertados para busca-
rem se matricular em insti-
tuições que prezam por mais
qualidade e garantemmais es-
paço à pesquisa e à extensão.

Porta-voz da ABED, Júnior
afirma que a pandemia trouxe
a oportunidade para que mui-
tos experimentassem a moda-
lidade a distância. “Vai depen-
der da competência das insti-
tuições, das empresas de edu-
cação superior, como elas pro-
porcionaram essas experiên-
cias, para ter a certeza que os
alunos gostaram ou não. Se-
gundo dados da empresa Mer-
cado Edu, em torno de 70%
dos estudantes no Brasil fica-
ram satisfeitos com essa mu-
dança de última hora experi-
mentada em 2020”.

Márcio, de 41 anos, viu no ensino a distância a possibilidade de ter sua primeira graduação

Divulgação
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Gás natural
encanado:
você pode.

Fornecimento contínuo1.

Você paga só depois de usar2.

Rede monitorada 24h por dia.

Não perca
nossa oferta
especial:

Contrate agora em
comgas.com.br/querosercliente

Ou acesse o QR Code:

1 – Fornecimento contínuo, exceto nas hipóteses ressalvadas na regulação vigente. 2 – Tarifas reguladas pela Arsesp – Agência
Reguladora de Saneamento e Energia de São Paulo. 3 – Sujeito à avaliação de viabilidade técnica e financeira. 4 – Consulte as
condições e eventuais limitações para conversão de equipamentos no contrato de prestação de serviço.

Instalação do gás natural
encanado3 + Conversão de

equipamento4

Parcelas debitadas na conta de gás.
Em até36x

Verão requer cuidados extras
com exposição diária ao sol
Segundo estimativa do Inca, são 177 mil novos casos de câncer de pele não melanoma por ano no País

DEZEMBRO LARANJA

Andressa Mota
andressa.mota@jpjornal.com.br

Com a chegada do verão,
a exposição diária ao
sol precisa ter atenção

redobrada para a prevenção
do câncer de pele, usando fil-
tro solar e evitando o período
entre às 10h e 16h. No mundo,
esse tipo de câncer é omais re-
corrente. Por isso, a campanha
dezembro laranja visa cons-
cientizar a população sobre
essa doença.

De acordo com dados do
Inca (Instituto Nacional de
Câncer), a estimativa de no-
vos casos de câncer de pele
não melanoma (mais comum
e commenormortalidade) em
2020 é de 177 mil, com aproxi-
madamente 2 mil mortes. E o
melanoma (com menor inci-
dência, porémmais perigoso),
8.450 casos, com 1.791mortes.

Foi com o tipo de câncer
de pele mais perigoso que o
emergencista Emerson Cris-
tiano Tibério foi diagnostica-

do em 2010. Há dois anos ain-
da fez a retirada de uma man-
cha. Tudo começou quando
procurou uma dermatologista
para retirar algumas verrugas
pequenas do rosto, por ques-
tão estética, mas a profissional
encontrou uma mancha irre-
gular no seu ombro e resolveu

investigar. No processo, outras
manchas foram encontradas
nos braços e costas.

“Não queria demonstrar à
minha família a preocupação
que eu tinha, mas estava es-
tampado em meu rosto a tris-
teza de saber do diagnóstico”,
lembra. Nesse processo, re-
cebeu força e apoio da famí-

lia e hoje faz acompanhamen-
to médico de seis em seis me-
ses. “Fico muito contente por
não ter passado pelos proce-
dimentos de radioterapia e
quimioterapia. Mas continuo
sempre atento e verificando
constantemente meu corpo
quanto à presença de alguma
pinta ou mancha que possa
ser tal doença”, comenta.

Diferente de Emerson, não
é a maioria que tem um diag-
nóstico no início da doença.
“O câncer de pele é um tumor
mais negligenciado. As pes-
soas costumam não valorizar
aquela manchinha na pele. O
diagnóstico tardio no Brasil
é ainda muito comum”, con-
ta a cirurgiã de cabeça e pes-
coço Letícia de Franceshi, do
HFC (Hospital dos Fornecedo-
res de Cana).

A médica menciona alguns
sinais que devem ser observa-
dos. “Lesões sem coceira, ar-
dência, descamações e até
sangramento. Quando se tor-

nam feridas e não cicatrizam”,
relata. Letícia lembra ainda
da regra do ABCDE: mancha
com assimetria; borda irregu-
lar; múltiplas cores ou lesão
enegrecida; diâmetro (quan-
to maior, eleva-se o risco); e a
evolução acelerada.

O cirurgião plástico do
HFC, Matheus Masson, lem-
bra que existem alguns fatores
de risco para o câncer de pe-

le, como a exposição solar exa-
gerada e desprotegida ao lon-
go da vida, episódios de quei-
madura solar, além de que as
pessoas com peles mais claras
e com histórico na família são
mais propensas à doença. “O
autoexame frequente facilita o
diagnóstico e tratamento pre-
coces. Ao notar algum dos sin-
tomas, procure ummédico es-
pecialista”, orienta.

Emerson fez retirada de última mancha há 2 anos

Amanda Vieira/JP

“As pessoas
costumam não
valorizar aquela
manchinha na pele.
O diagnóstico tardio
no Brasil é ainda
muito comum”
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Falecimentos
SR. ALEXANDRE DE OLIVEIRA
Faleceu anteontem, nesta cida-

de, contava 47 anos, filho dos fi-

nados Sr. Jose Sampaio de Oli-

veira e da Sra. Dulce Fransnelli

de Oliveira, era casado com a

Sra. Jane Franco Oliveira; deixa

os filhos: Andre Franco de Oli-

veira e Laura Franco de Oliveira.

Deixa demais familiares e ami-

gos. Seu sepultamento foi reali-

zado ontem às 10h00 no Cemi-

tério Parque da Ressurreição, em

jazigo da família. (ABIL GRUPO

UNIDAS – FUNERAIS)

SRA. CEZIRA BRIEDA ORIANI.
Faleceu ontem na cidade de Pi-

racicaba, aos 83 anos de idade

e era viúva do Sr. Justino Oria-

ni. Era filha do Sr. André Brieda

e da Sra. Amelia Rossi, ambos fa-

lecidos. Deixa os filhos: Teresi-

nha Aparecida Oriani Berto ca-

sada com Antonio Celso Berto,

Eliana Cristina Oriano Sottoviú-

va de José Antonio Sotto, Maria

Heloisa Oriani Bucardi viúva de

Nelson Bucardi, Claudia Vanes-

sa Oriani Tomazela casada com

Odair José Tomazela, Vlade-

mir José Oriani e Valdir Apareci-

do Oriani. Deixa netos, bisnetos

e demais parentes e amigos. O

seu sepultamento deu-se ontem

as 14:30 hs, no cemitério Parque

da Ressurreição, onde foi inuma-

da em jazigo da família. (GRUPO

BOM JESUS FUNERAIS)

SR. FERNANDO ANTONIO LUC-
CAS, Faleceu anteontem na ci-

dade de São Paulo, aos 66 anos

de idade e era casado com a Sra.

Valcir Inácio Luccas. Era filho

do Sr. Fernando Luccas, faleci-

do e da Sra. Alzira Luccas. Dei-

xa as filhas: Natalia Inácio Luc-

cas Procópio casada com Lean-

dro Cruz Procópio e Nara Iná-

cio Luccas Procópio Lazaro ca-

sada com Antônio Lazaro. Dei-

xa netos, demais parentes e ami-

gos. O seu corpo foi translada-

do em auto fúnebre para a cida-

de de Piracicaba e o seu sepulta-

mento deu-se ontem as 13:30 hs,

saindo a urna mortuária do Ve-

lório da Saudade – Sala 02, pa-

ra o Cemitério da Saudade, on-

de foi inumado em jazigo da fa-

mília. (GRUPO BOM JESUS FU-

NERAIS)

SR. JOSE ANTONIO BALTAKIS.
Faleceu anteontem, nesta cida-

de, contava 82 anos, filho dos fi-

nados Sr. Klemincas Baltakis e da

Sra. Maria Baltakis, era casado

com a Sra. Maria Antonia Bosca-

riol Baltakis; deixa os filhos: Wa-

lkiria Andreia Boscariol Baltakis

Lima; Valeria Lize Baltakis Fran-

cisco e Gleison Jose Baltakis.

Deixa netos, demais familiares e

amigos. Seu sepultamento foi re-

alizado ontem, tendo saído o fé-

retro às 10h30 do Velório do Ce-

mitério Municipal de Charquea-

da/SP para a referida necrópole,

em jazigo da família. (ABIL GRU-

PO UNIDAS – FUNERAIS)

SRA. LEONIDES BLAGITZ RIZ-
ZARDO, Faleceu ontem, na cida-
de de Campinas/SP, contava 85

anos, filha dos finados Sr. João

Blagitz e da Sra. Jardilina Naza-

rio Blagitz, era viúva do Sr. Al-

do Antonio Rizzardo; deixa os

filhos: Silvio Rizzardo Neto, ca-

sado com a Sra. Valquiria Apa-

recida Segredo Rizzardo; Mar-

cos Alexandre Rizzardo e Cassio

Maximiliano Rizzardo. Deixa 03

netos, demais familiares e ami-

gos. Sua Cerimônia de Crema-

ção foi realizada ontem às 16h30

no Crematório Unidas de Piraci-

caba/SP. (ABIL GRUPO UNIDAS

– FUNERAIS)

SRA. OTILIA DA SILVA OLIVEI-
RA, Faleceu ontem, nesta cida-

de, contava 79 anos, filho dos fi-

nados Sr. Antonio da Silva e da

Sra. Maria Rodrigues, era viúva

do Sr. Manoel Claudino de Oli-

veira; deixa os filhos: Apareci-

do da Silva Oliveira, casado com

a Sra. Rosana de Moraes Santos

Oliveira e Sonia da Silva Oliveira

Campion, casada com o Sr. Adil-

son Campion. Deixa netos, bis-

netos, irmã, cunhado, sobrinhos,

demais familiares e amigos. Seu

sepultamento foi realizado on-

tem, tendo saído o féretro às

13h00 do Velório da Saudade sa-

la 05 para o Cemitério Municipal

da Saudade, em jazigo da famí-

lia. (ABIL GRUPO UNIDAS – FU-

NERAIS)

SR. PEDRO SALVADOR, Fale-
ceu ontem, na cidade de Salti-

nho/SP, contava 84 anos, filho

dos finados Sr. Luiz Salvador e

da Sra. Victalina Settem, era ca-

sado com a Sra. Rosilde Maria

Morales Salvador; deixa os fi-

lhos: Cristiane Aparecida Salva-

dor, casada com o Sr. João Doni-

zete Teixeira e Pedro Luiz Salva-

dor, casado com a Sra. Graziela

Palauro Salvador. Deixa neta, ir-

mão, sobrinhos, demais familia-

res e amigos. Seu sepultamen-

to foi realizado ontem, tendo sa-

ído o féretro às 17h00 do Veló-

rio local para o Cemitério Munici-

pal de Saltinho/SP, em jazigo da

família. (ABIL GRUPO UNIDAS –

FUNERAIS)

SR. RAIMUNDO JOSE DE MOU-
RA, Faleceu anteontem, nesta ci-
dade, contava 84 anos, filho dos

finados Sr. João Jose de Moura e

da Sra. Maria Nazaré da Concei-

ção, era casado com a Sra. Maria

Macedo Dena de Moura; deixa as

filhas: Celma de Moura Morales,

casada com o Sr. Roberto Fer-

ri Morales; Sonia Macedo Moura

Sergio, casada com o Sr. Laude-

nir Baltazar Sergio e Marcia Ma-

cedo de Moura Romero, casada

com o Sr. Irineu Romero Filho.

Deixa netos, familiares e amigos.

Seu sepultamento foi realizado

ontem, tendo saído o féretro às

10h30 da sala 01 do Velório do

Cemitério Municipal da Vila Re-

zende, para a referida necrópole,

em jazigo da família. (ABIL GRU-

PO UNIDAS – FUNERAIS)

SR. RAMIRO PEIXOTO DA SIL-
VA, Faleceu ontem, nesta cida-

de, contava 102 anos, filho da

Sra. Maria de Jesus, já falecida,

era viúvo da Sra. Maria Francis-

ca da Silva; deixa os filhos: Maria

de Lourdes; Luiz; João; Nerival-

da; Luzinete; Maria Jose; Aldira;

Roberto e Jose, já falecido. Dei-

xa demais familiares e amigos.

Seu sepultamento foi realizado

ontem, tendo saído o féretro às

17h00 da sala 01 do Velório do

Cemitério Municipal da Vila Re-

zende, para a referida necrópole,

em jazigo da família. (ABIL GRU-

PO UNIDAS – FUNERAIS)

PiracicabaHoje

Pela 1ª vez, desde a quarentena,
presos deixamunidades na terça
Benefício estava suspenso desde março de 2020, para evitar a disseminação e o contágio da covid-19

SÁÍDA TEMPORÁRIA

Cristiani Azanha
crisazanha@jpjornal.com.br

Pela primeira vez, des-
de o início da pandemia
da covid-19, os presos de

unidades prisionais paulistas
deverão ser beneficiados com
a saída temporária de Natal
e Ano Novo. Durante 15 dias,
eles poderão ficar com a famí-
lia. Os detentos deverão dei-
xar as respectivas unidades na
próxima terça-feira (22) e vol-
tarão somente no dia 5 de ja-
neiro de 2021. A previsão é que
mais de 33 mil reeducandos
no Estado deixemos presídios.

As conhecidas saidinhas
temporárias estavam suspen-
sas sob tempo indeterminado
desde março deste ano.

Para o ex-delegado Seccio-
nal de Piracicaba e professor
de Direito Penal, Roberto Jo-
sé Daher, a liberação dos pre-

sos não deveria ser permitida,
principalmente nesta época
em que o Governo do Estado
articula sanções para que as
famílias evitam aglomerações
nas comemorações de fim de
ano. Os detentos sairão nesse
período correndo o risco tan-
to de transmitir como também
adquirir o vírus.

“Não faz sentido essa per-
missão, pois enquanto as pes-
soas estão deixando de se reu-
nir comos familiares nesse pe-
ríodo festivo, eles poderão fi-
car com a família?”, questio-
nou o delegado. “Eu li uma fra-
se que retrata bem o atual mo-
mento. ‘Se você se reúne em
casa com a família, pode ser

preso, mas se você estiver pre-
so será solto para se reunir
com a família’. Essa iniciativa
contribui e muito para o risco
de contaminação. Deveria ser
terminantemente proibido”,
enfatizou.

Daher disse ainda que nes-
se período, em que os pre-
sos estão nas ruas, aumenta
os crimes considerados mais
graves como roubos e ho-
micídios. Sem contar, ago-
ra, com o risco de aumen-
tar a contaminação da do-
ença”, advertiu o delegado.
A partir das 6h da próxima ter-
ça-feira, os presos que pre-
viamente foram autoriza-
dos, poderão deixar os presí-
dios e deverão retornar até às
18h de 5 de janeiro de 2021.
A medida vale apenas pa-
ra aqueles que cumprem re-
gime semi-aberto. A informa-
ção é da SSP (Secretaria da Ad-

ministração Penitenciária);
“Caberá ao Judiciário a análise
individual dos casos. Em fun-
ção da crise de saúde pública,
os custodiados estão receben-
do orientações sobre as medi-
das de enfrentamento da pan-
demia, especialmente quanto
aos cuidados na higienização
e no distanciamento. No retor-
no, serão submetidos a umpe-
ríodo de isolamento, visando
ao monitoramento das con-
dições de saúde”, informou a
pasta.

A Secretaria não informou
quantos presos deixarão as
unidades. Segundo a LEP (Lei
de Execuções Penais), os pre-
sos que cumprem pena em re-
gime semiaberto tinham direi-
to ao benefício em cinco feria-
dos diferentes (Dia das Mães,
Dia dos Pais, Dia das Crianças,
Finados e Natal/Ano Novo).
Elas duram até sete dias.

Presos devem voltar até às 18h de 5 de janeiro de 2021

Claudinho Coradini/JP
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Piracicabano é premiado com
chancela do príncipe Charles
Whitley Continuation Funding, da fundaçãoWhitley Fund for Nature, é o ‘Oscar’ da Conservação da Biodiversidade

PRÊMIO DA INGLATERRA

Erick Tedesco
erick.tedesco@jpjornal.com.br

Oengenheiro florestal pi-
racicabano Laury Cul-
len Jr., pesquisador e

fundador do IPÊ, está mais
uma vez em evidência entre os
promotores de boas práticas
do meio ambiente. Ele é um
dos 13 vencedores do Whitley
Continuation Funding, realiza-
do pela fundação inglesa Whi-
tley Fund for Nature, conside-
rada o ‘Oscar’ da Conservação
da Biodiversidade e que tem,
inclusive, envolvimento do
príncipe Charles, filho da rai-
nha Elizabete, do Reino Unido.

O prêmio, explica Cullen, é
uma extensão do mesmo prê-
mio conquistado em 2002,
destinado a conservacionis-
tas do mundo todo, com o ob-
jetivo de garantir escala a pro-
jetos já apoiados uma vez pela
organização.

O reconhecimento é pe-
lo projeto “Corredores para a
vida”, que reconecta florestas
na Mata Atlântica. “Por causa
do desmatamento e queima-
das, hoje existem muitos es-
paços, buracos nas florestas, e
é preciso reflorestar para que

diversas espécies nativas, co-
mo o mico-leão-preto, sobre-
vivam. Nasceu da necessida-
de de conservar espécies ra-
ras e endêmicas (que só exis-
tem naquela região)”, desta-
ca o pesquisador, formado na
Esalq (Escola Superior de Agri-

cultura Luiz de Queiroz).
Pela contabilidade de Cul-

len, em um trabalho de mais
de 30 anos, o projeto já restau-
rou mais de dois mil hectares
de floresta e estima que plan-
tou cerca de 4 milhões de ár-
vores, e não à toa é um projeto

reconhecido como“maior cor-
redor já reflorestado no Bra-
sil”, que conecta as duas prin-
cipais Unidades de Conserva-
ção da Mata Atlântica de inte-
rior: o Parque Estadual Morro
do Diabo e a Estação Ecológi-
ca Mico-Leão-Preto.

“Este é mais um gran-
de passo importante na mis-
são de reconectar a floresta do
Pontal do Paranapanema. Te-
mos trabalhado nisso ao longo
de mais de 25 anos e, com cer-
teza, daremos um grande sal-
to graças ao fundo doWhitley.
É um prêmio para nós, do IPÊ,

mas acima de tudo, para aMa-
ta Atlântica”, comemora.

Com o Continuation Fun-
ding, ressaalta, será possível
plantar 500 hectares da flores-
ta em dois anos. Ou seja, se-
rão mais 1 milhão de árvores
na Mata Atlântica, que segun-
do Cullen, vão gerar benefí-
cios climáticos, compensando
43.000 toneladas de carbono;
irão apoiar a conservação de
espécies ameaçadas de extin-
ção e darão oportunidades de
trabalho em restauração para
comunidades locais.

Seu projeto é reconhecido como “maior corredor já reflorestado no Brasil”

Divulgação

Em 30 anos,
projeto de Cullen já
restaurou mais de
dois mil hectares de
floresta e plantou
cerca de 4 milhões
de árvores

Clube e Amigos do XV lançam
projeto para reforma doBarão
Comunidade pode ajudar deduzindo o valor do Imposto de Renda, com limite até 6% pessoa física 1 % jurídica

XV DE PIRACICABA

Da Redação

Em entrevista coletiva on-
line realizada nesta se-
mana, o XV de Piracicaba

e a AAXV (Associação Amigos
do XV) anunciaram o lança-
mento de mais um projeto que
vai beneficiar as categorias de
base do clube. A iniciativa visa
a reforma do Estádio Barão da
Serra Negra, via Lei de Incenti-
vo ao Esporte. O projeto (regis-
trado sob o nº 2000815), inclu-
sive, já foi aprovado e publica-
do no Diário Oficial da União
no último dia 12 e está aberto
para captação.

Para que a iniciativa se-
ja concretizada, no entanto, os
membros da diretoria do Alvi-
negro Piracicabano e da Asso-

ciaçãoconvidamacomunidade
de Piracicaba a deduzir o valor
do seu Imposto de Renda devi-
do referentea2020, atéumlimi-
te de 6% para pessoa física e de
1%para pessoa jurídica que de-

clare IR combase em lucro real.
Os interessados em aportar no
projeto têm até o próximo dia
31 para efetuaremodepósito.

Para investir no projeto o
interessado deve identificar o

valor que poderá ser deposi-
tado, preferencialmente com
auxílio de um contador. De-
pois realizar o depósito para a
conta vinculada em nome da
AAXV (Banco do Brasil, Agên-
cia: 3352-1, Conta corren-
te: 32929-0). O próximo pas-
so é enviar o comprovante de
depósito e informar endere-
ço de correspondência para
o email contato.aaxv@gmail.
com e aguardar o recebimen-
to via correio do comprovan-
te de contribuição com o pro-
jeto e utilizá-lo na próxima de-
claração de Imposto de Renda.

O objetivo é revitalizar e re-
abrir o alojamento que exis-
te anexo ao Barão da Serra Ne-
gra, atendendo, neste primei-

ro módulo, 24 atletas das ca-
tegorias de formação, e ain-
da reformar o vestiário da ba-
se, que, além de 90 jogadores,
beneficia outras modalidades
esportivas da cidade, que utili-
zam o estádio municipal.

Toda a verba arrecadada
será destinada à execução do
projeto, que conta com audi-
toria externa e prestação de
contas ao Tribunal de Contas
da União, tudo feito conforme
as regras e de forma transpa-
rente, para que o XV e seus tor-
cedores possam deixar um le-
gado para Piracicaba.

Interessados devem entrar
em contato com a AAXV (19
3433-0988) ou com o XV de Pi-
racicaba (19 2533-0100).

Objetivo é revitalizar e reabrir o alojamento anexo ao estádio

Divulgação



11DOMINGO, 20 DE DEZEMBRO DE 2020Arraso BoaComida

“Qual foi a maior loucura que
você já fez na sua profis-
são?”. Essa é uma das per-

guntas que o apresentador Fábio Por-
chat faz a seus convidados do progra-
ma “Que História É Essa, Porchat”, da
GNT. Eu adoro e sempre brinco junto
quando assisto e vou respondendo es-
sa e outras perguntas.

Jornalistas do mundo todo devem
concordar comigo, trabalhar como re-
pórter, seja em redação de jornal, rá-
dio, TV ou internet, é realizar uma lou-
cura quase todos os dias. Nos seis anos
que estive na redação do Jornal de Pi-
racicaba posso afirmar com todas as
letras que cometi as maiores loucuras
da minha vida.

Afinal de contas, não é uma pro-
fissão qualquer. A gente literalmen-
te se enfia em cada lugar para conse-
guir uma boa história, desvendar al-
gum mistério, investigar uma denún-
cia ou simplesmente relatar uma expe-
riência diferente.

E daí que já voei de balão, saltei de
paraquedas, fui cadeirante nas ruas do

centro da cidade por umdia, passeei pe-
lo cemitério depois da meia-noite com
tudo escuro, entre muitas outras coisas
engraçadas, perigosas e emocionantes.

Mas respondendo a pergunta do
Porchat, a maior loucura que já fiz na
minha profissão foi ser Papai Noel por
um dia. Sim, meus amigos. Essa foi a
maior loucura que fiz naminha profis-
são. Eu explico!

Em uma tarde qualquer na reda-
ção do JP minha editora da época, Ele-
ni Destro, me passa a pauta: ser Papai
Noel do Shopping Piracicaba por um
dia. Não sou ator e nemum avô barbu-
do barrigudo e sorridente acostumado
com crianças para dizer que seria fácil.
Mas, claro, eu disse sim.

Lembro que na época a Mariana
Guidi, que trabalhava na área de even-
tos do jornal, e Hugo Amstalden, ex-
-secretário de redação, prepararam tu-
do, arrumando a roupa, a peruca e a
barba. Fizeram maquiagem, coloca-
ram algumas almofadas debaixo da
roupa e transformaram aquele jovem
magro de 27 anos em um senhor re-

chonchudo. E lá fomos eu e a fotógrafa
Isabela Borghese para o referido cen-
tro de compras.

Na mesma hora que pisei no sho-
pping percebi que Mick Jagger é fichi-
nha perto da fama do Papai Noel. Ca-
minhando pelos corredores, as crian-
ças me perseguiam já fazendo pedi-
dos. Paravam para tirar fotos, gritavam
onome do BomVelhinho para lá e para
cá. Até que cheguei no famigerado tro-
no, onde passei um tempo atendendo
as crianças e seus desejos inusitados.

O que mais me chamou a atenção
foi a crença daqueles pequenos seres
naquela figura mitológica. Com voz
cantada e mais grossa, respondia a ca-
da pedido com uma bondade que não
sei bem de onde tirei.

Já havia sido Papai Noel outras ve-
zes, para primos pequenos, mas nunca
havia gostado dessa experiência. Sen-
do o Papai Noel do Shopping, parece
que uma luz acendeu na minha mente
como se explicasse o que é “crer”.

A fantasia demuitas crianças vira re-
alidade emdezembro pelasmãos de de-

zenas de milhares de “Papai Noéis” pe-
lo mundo. Essa figura, criada por uma
marca de refrigerante,mas inspirada em
um santo bondoso, é dicotômica.

É radical demais pensar que ele de-
veria ser banido, mas simples demais
para não entender que ele já está no
imaginário popular do planeta. Por is-
so, a responsabilidade de ser um per-
sonagem como esse é gigante.

Seria justo colocar na cabeça de
uma criança a ideia de uma pessoa tão
“ideal” como o Bom Velhinho? Bons
velhinhos, os que conheço, nos con-
tamboas histórias, nos fazem viver ou-
tras épocas. Nos abraçam com sauda-
de, nos dão a benção, fazendo o sinal
da cruz na nossa testa com seus dedos
enrugados.

Talvez no Natal poderíamos dar
menos atenção ao Noel da Coca e va-
lorizar os velhinhos da sua família. Seu
pai, sua mãe, seu tio, seu avô, sua avó.
Uma ligação, uma cartinha, umamen-
sagem no celular... Em um ano tão es-
quisito como este, talvez seja o único
abraço que eles vão poder receber.

Jornalista

Rubinho VittiLoucura deNatal

Erick Tedesco
erick.tedesco@jpjornal.com.br

Plant based não é exata-
mente um novo termo
para dieta vegana ou ve-

getariana. Quem explica me-
lhor é a nutricionista piracica-
bana Clarissa Doimo, uma das
precursoras na cidade, espe-
cialista em Alimentação Vege-
tariana pela Sociedade Vege-
tariana Brasileira. A dieta, ela
explica, é baseada em plan-
tas busca na medida do pos-
sível e praticável obter os ali-
mentos em sua versão natu-
ral e integral, e a opção orgâni-
ca entra também como um es-
colha consciente dentro dessa
alimentação, mas não é a ba-
se da dieta.

Uma alimentação plant
based é variada e o fundamen-
to central é que a base de tudo
é a terra (frutas, legumes, ver-
duras, sementes, nuts, grãos,
leguminosas etc). Ou seja, es-
se tipo de alimentação não ne-
cessariamente exclui proteí-
na animal.

Os benefícios são muitos,
conta Clarissa. “Melhora de dis-
posição, maior vitalidade, ma-
nutenção de níveis adequados
de açúcares e gorduras no san-
gue, melhora da saúde intesti-
nal são os principais benefícios
relatados pelas pessoas que ini-
ciam esse tipo de alimentação”.

Além disso, segundo a nu-
tricionista, uma alimentação
mais baseada em vegetais for-
nece ótima quantidade de fi-
bras e antioxidantes, substân-
cias que auxiliam na preven-
ção das principais doenças
que mais matam no mundo:
diabetes, câncer, doença car-
diovascular.

Ela também fala dos be-
nefícios mais imediatos ao
corpo por meio da plant ba-
sed. Melhora de disposição,
maior vitalidade, manuten-
ção de níveis adequados de
açúcares e gorduras no san-
gue, melhora da saúde intes-
tinal são os principais bene-
fícios relatados pelas pesso-
as que iniciam esse tipo de
alimentação. “Uma alimen-
tação mais baseada em ve-
getais fornece ótima quanti-
dade de fibras e antioxidan-
tes, substâncias que auxi-
liam na prevenção das prin-
cipais doenças que mais ma-
tam no mundo: diabetes,
câncer, doença cardiovascu-
lar”, revela.

ROCAMBOLE DE
LENTILHA
1 xícara (de chá) de lentilha
crua
1 e 1/2 xícara (de chá) de água
2 folhas de louro
3 colheres (de sopa) de azeite
5 dentes de alho bem picados

1 xícara (de chá) de cebola
bem picada
2 colheres (de sopa) de suco
de limão
1 colher (de sopa) de orégano
desidratado
1/2 colher (de chá) de comi-
nho (opcional)
1/2 xícara (de chá) de aveia em
flocos
1/2 xícara (de chá) de farinha
de trigo integral
sal a gosto

Recheio:
2 xícaras de molho de toma-
te natural
6 unidades de vagem grandes
6 palitos de cenoura
Papel manteiga ou papel
alumínio

Modo de Preparo:

Coloque a lentilha emuma va-
silha, cubra com o dobro de
água e deixe de molho por 8
horas.
Escorra essa água, lave e co-
loque em uma panela, junta-
mente com 1 e 1/2 xícara de
água e as folhas de louro e dei-
xe cozinhar.
Em seguida, adicione o azeite,
o alho, a cebola, o suco de li-
mão, o cominho, o orégano e
tempere com sal a gosto. Mis-
ture bem e deixe cozinhar por
cerca de 3 minutos, mexendo
sempre para não queimar.
Desligue e acrescente a fari-
nha de trigo integral, a aveia
em flocos, misture bem e dei-
xe esfriar completamente.

Enquanto isso, prepare o mo-
lho de tomate natural (cozi-
nhe os tomates com água e
depois bata ou compre molho
de tomate natural).
Você pode também cozinhar 6
unidades de vagem e 6 palitos
grandes de cenoura em água
fervente por 5 minutos. Escor-
ra e reserve.
Pré-aqueça o forno a 240º C
e coloque uma folha de papel
manteiga com cerca de 40 cm
sobre uma superfície limpa.
Distribua amistura de lentilha
até formar um retângulo com
cerca de 30 cm x 20 cm e aper-
te bem, ajeitando as laterais.
Disponha a vagem e a cenoura
sobre ele e em seguida enrole
o rocambole.
Procure deixar o rocambo-
le bem firme e para isso aper-
te bem.
Unte uma assadeira antiade-
rente com uma colher de sopa
de óleo, disponha o rocambo-
le sobre ela, ajeite as laterais e
pincele óleo sobre toda a su-
perfície dele.
Leve para assar por 30 minu-
tos a 240º C e em seguida reti-
re do forno.
Cubra o rocambole com me-
tade do molho e deixe a ou-
tra parte para a hora que for
servir.
Devolva ao forno por mais 10
minutos e está pronto.
Regue com azeite para servir.

Plant Based: dieta dos alimentos
em sua versão natural e integral
Alimentação mais baseada em vegetais fornece ao organismo ótima quantidade de fibras e antioxidantes

VIDA SAUDÁVEL

Rocambole de lentilha é uma excelente opção

Divulgação
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Pragmatismo político emprol do coletivo
JOSÉ EDVALDO BRITO

Beto Silva
beto.silva@jpjornal.com.br

Orepresentante comer-
cia l sergipano, Jo-
sé Edvaldo Brito, 51

anos, foi um dos 12 candida-
tos a prefeito em Piracicaba
nas eleições municipais des-
te ano pelo partido Avante.
Oposição declarada ao atual
prefeito Barjas Negri (PSDB),
Brito defende o pragmatis-
mo político em prol do co-
letivo. Com a bandeira con-
tra a corrupção ele obteve
mais de dez mil votos e, por
uma questão estratégica, co-
mo ele mesmo define, deci-
diu apoiar – no segundo tur-
no – o prefeito eleito Luciano
Almeida (DEM).

Brito nasceu em Ribeiró-
polis, no Natal de 1.969. Filho
do casal Maria Petronilia e Le-
oncio Brito, ele é divorciado,
pai do metalúrgico Luiz Gui-
lherme de Camargo Brito, 29
anos, e da operadora de caixa
Karina de Camargo Brito Ba-
tista, 26 anos.

Atualmente, está cursan-
do segurança pública e priva-
da, além de representante co-
mercial é também radialista .
Nas horas vagas se dedica ao
estudo da gestão pública mu-
nicipal.

Em entrevista ao Persona
desta semana, Brito avaliou as
eleições municipais, compor-
tamento da mídia no acom-
panhamento das eleições e o
plano de governo do prefeito
eleito e falou do que espera da
administração do democrata
Luciano Almeida.

Como o senhor avalia as
eleições municipais em Pi-
racicaba neste ano? Eu ava-
lio como positiva para a nos-
sa querida Piracicaba, eu fui
um dos que mais lutou con-
tra a corrupção e sinto que es-
tava no caminho certo. A mi-
nha avaliação, portanto, é que
a população piracicabana saiu
ganhando com a queda desse
sistema corrupto.

Foram 12 candidatos, in-
cluindo o senhor, disputan-
do a prefeitura, para o se-
nhor essa quantidade aju-
da ou atrapalha o eleitor no

momento de decidir pelo vo-
to? Ajudou bastante, porque
quebrou uma história de 20
anos em que as eleições não
eram tão debatidas e não tí-
nhamos segundo turno há um
bom tempo. Apesar da pande-
mia essa quantidade de can-
didatos expôs as sequelas de
uma administração corrup-
ta e incompetente, portan-
to os eleitores passaram a ter
conhecimento e escolheram
amudança.

Logo após o primeiro tur-
no o TRE (Tribunal Regional
Eleitoral) indeferiu a candi-
datura do atual prefeito, Bar-
jas Negri (PSDB). Em sua opi-
nião, essa decisão tumultuou
o processo, uma vez que o
prefeito foi o candidato com
mais votos no primeiro tur-
no? Com toda certeza tumul-
tuou e prejudicou, tanto eu
como os outros candidatos, se
a justiça tivesse acatado o que
a lei diz já em primeira instân-
cia, com certeza a história po-
lítica seria outra. Mesmo as-
sim conseguimos derrubar o
sistema, isso é o mais impor-
tante, porque Piracicaba saiu
ganhando.

Para o segundo turno o se-
nhor declarou apoio ao pre-
feito eleito, Luciano Almei-
da (DEM). Como avalia o pla-
no de governo do democrata?
Meu apoio no segundo turno
ao candidato Luciano Almei-
da foi estratégico no sentido
de defender as pautas conser-
vadoras e quebrar um sistema
corrupto que vinha reinan-
do sem controle ao longo dos
16 anos da administração tu-
cana. Portanto, não é o plano
que eu gostaria de implantar,
mas é o novo e melhor para a
população atualmente.

O prefeito eleito anunciou
recentemente parte do secre-
tariado. Como o senhor ava-
lia as indicações feitas até o
momento? O prefeito fez uma
escolha técnica e não posso
emitir opinião,mesmoporque
eles nem assumiram ainda;
vou aguardar os primeiros 100
dias de mandato para fazer
uma análise e falar a respeito.

O senhor foi convida-
do para dirigir alguma pas-
ta? Se for, vai aceitar? Em
reunião com o Luciano hou-
ve uma abertura para eu fa-

zer parte de sua administra-
ção, já de início declinei e as-
sumi o compromisso de ser
voluntário para ajudar sua ad-
ministração a custo zero para
omunicípio. Entendo que não
preciso ser comissionado pa-
ra ajudar o prefeito a fazer um
bommandato.

Durante os últimos qua-
tro anos o senhor foi oposi-
ção declarada à atual admi-
nistração. Pretende manter
essa postura crítica ao prefei-
to eleito? Fui oposição siste-
mática ao sistema corrompido,
ajudando a quebrá-lo. Nessa
administração do Luciano Al-
meida, pretendo, quero e vou
ajudar, passando o que eu es-
tudei nos últimos anos do sis-
tema. Vou fazer o que estiver
ao meu alcance para que se-
ja o melhor prefeito de Pira-
cicaba. Vou manter a minha
independência para fiscali-
zar e ajudar a construir uma
Piracicabamelhor.

Como o senhor avalia a
participação popular nos go-
vernos municipais em Piraci-
caba? As administrações têm
dado voz à sociedade qual a
sua expectativa com o pre-
feito eleito? Na realidade não
houve nenhum tipo de parti-
cipação popular ao longo dos
anos na administração muni-
cipal. Então qualquer prefeito
terá que escutar a voz do povo
e todos os segmentos da socie-
dade para assim fazer uma no-
va gestão. Posso afirmar que
nesses dias percebi que o no-
vo prefeito esta ouvindo toda
a população, escolhendo su-
as equipes.

E quanto à formação do
Legislativo? Como o senhor
avalia a renovação da Câma-
ra? É possível arriscar um
palpite sobre como será a
oposição ao prefeito eleito?
Analiso como positiva para a
democracia e para Piracicaba,
os novos vereadores devem
entender que o povo está an-
tenado em tudo o que aconte-
ce no Legislativo. Quanto a ser
oposição ao prefeito, não vejo
isso, sinto que esses novos ve-
readores serão independen-
tes e irão fazer bem melhor

do que os atuais. Vejo também
que esses vereadores estão
empenhados para fazer o me-
lhor, o verdadeiro papel de re-
presentantes do povo.

A nova Legislatura é for-
mada por mais mulheres e
pretos em comparação às úl-
timas eleições. Para o se-
nhor, o que isso representa?
Minha resposta não poderia
ser outra, o respeito à Consti-
tuição e em especial o artigo
5º onde diz: todos são iguais
perante a lei, sem distinção
de qualquer natureza, então
a presença de novos nomes e
lideranças políticas, fará a di-
ferença, pois o povo demons-
trou nas urnas, amadureci-
mento e respeito às leis. O po-
vão não vê cor e sim pessoas.

Como o senhor avalia,
em especial, o resultado de
sua campanha, quantos vo-
tos o senhor recebeu? A mi-
nha campanha foi propositi-
va e ajudou muito a expor as
sequelas deixadas pela admi-
nistração do Barjas Negri. Eu
fiquei muito feliz e agradeci-
do por alcançar 10.543 votos,
devo isso a uma multidão de
voluntários que me ajudaram
gratuitamente em toda a mi-
nha campanha. Essa votação
toda teve um peso importante
para o prefeito Luciano Almei-
da no segundo turno.

O senhor pretende ain-
da disputar outras eleições
a prefeito em Piracicaba?
Quanto a disputar eleições em
Piracicaba, vou analisar e con-
versar muito com as pesso-
as que sempre estão comigo.
Mas tem uma frase que diz “só
perde quem não se candida-
tou”, tudo pode acontecer.

O senhor acredita ser pos-
sível a um prefeito manter o
pragmatismo político, ou se-
ja, ser objetivo e prático na
defesa ematerializaçãodo in-
teresse do coletivo?

Com certeza, digo isso por-
que estudei os problemas e
soluções de Piracicaba. Nas
conversas que eu tive com o
prefeito eleito, percebo que
ele esta caminhando para es-
se objetivo.

Divulgação
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ACONTECE

Gastronomia
espacoterrapiracicaba • 19 99677-7288

Julio Perinetto

HISTÓRIADEVIDAJUNTO
COMAUNIMEDPIRACICABA
Adiretoria da Unimed Piracicaba homenageou e agradeceu a dedicação do colaborador

Francisco Toledo, que atua na cooperativa há 50 anos. Mais que fazer parte da família
Unimed, ‘Seu Chico’, como é chamado, escreveu parte da história da instituição médi-

ca.

SHOWDEBOLA
OXV de Novembro e a AAXV (Associação Amigos do XV) lançaram o projeto que beneficia-

rá as categorias de formação do clube visando a reforma do Estádio Municipal Barão da
Serra Negra, via Lei de Incentivo ao Esporte. Fica o convite para os amantes do Alvinegro

a deduzir o valor do seu Imposto de Renda devido referente a 2020 até o limite de 6% para pessoa
física e 1% para pessoa jurídica. Interessados têm até o dia 31 para efetuar o depósito. Toda a ver-
ba arrecadada será destinada para execução do projeto. Qualquer dúvida, entre em contato com
a AAXV (19 3433-0988) ou com o XV de Piracicaba (19 2533-0100).

NATALESPECIAL
Em trinta dias, forammais de trêsmil cli-

cks em uma campanha virtual Doe Seu
Click realizada pela Frias Neto Consul-

toria de Imóveis e parceria com a Mucap (As-
sociação Pró-Mutirão da Casa Popular de Pi-
racicaba) que resultou em uma nova moradia
paraVanusaViana de Jesus e os quatro filhos.

ESCOLADEENGENHARIA
DEPIRACICABA
Oex-aluno da EEP/Fumep (Escola de Engenharia de Pira-

cicaba), Luciano Pereira da Silva Neto desenvolveu um
equipamento capaz de identificar a presença de organis-

mos nos combustíveis com apoio da instituição de ensino. Tu-
do partiu da análise, observação e execução de projetos comvis-
tas à realização de seu TCC - Trabalho de Conclusão de Curso e
percebeu a importância de um analisador de combustível e ob-
servou que algumas características emmecânica dos fluidos po-
diam ser identificadas e medidas.

Rodolfo Geraldi, presidente do XV e Luciano Almeida, assessor especial

Francisco Toledo entre João Pauli, José Márcio Zveiter de Moraes,
Carlos Cury, Carlos Joussef, Walter Checoli e Juliano Padovani

Angela Alonso Borges, Ivani Fava Neves, Celisa Amaral Frias, Vanusa Viana de Jesus e Angelo Frias Neto

Luciano Pereira da Silva Neto
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ÁRIES
20 março a 20 abril

Coordenar todas as pessoas envolvidas
é bastante árduo, porque cada pessoa
tem ideias próprias e muita criativida-
de, resultando em que nem sempre as
coisas são feitas de acordo ao combina-
do. Assim são as coisas.

TOURO
21 abril a 20 maio

Perder o bonde seria possível, mas este
é um daqueles momentos da vida em
que é quase impossível o perder, já que
tudo está em convergência, dependen-
do apenas de o quanto você investir
em seu próprio caminho.

GÊMEOS
21 maio a 20 junho

A mente sempre chega mais rapida-
mente ao objetivo, mas como, às vezes,
demora muito para tudo se realizar, o
entusiasmo inicial que resulta de ver
o objetivo se transforma em frustração
por nada demais acontecer.

CÂNCER
21 junho a 21 julho

Os fortes sentimentos que circulam pe-
la sua alma devem ser levados a sério,
porém, quando se tornarem motivo
de tomar atitudes práticas, precisarão
ser questionados também, para evitar
exageros desnecessários.

LEÃO
22 de julho a 22 de agosto

Procure não se deixar afetar demais
pelo que as pessoas dizem ou fazem,
mas medir o alcance do que suas pala-
vras e atos exercem sobre elas. A partir
de agora, assuma o lugar de influência
que lhe é reservado. Aí sim.

VIRGEM
23 agosto a 22 setembro

Você não precisaria se complicar assu-
mindo novas encrencas, no bom senti-
do da palavra, porém, o impulso cria-
tivo é mais forte do que a prudência.
Nunca se saberá antecipadamente qual
das vozes seria melhor ouvir.

LIBRA
23 setembro a 22 outubro

Tantas perspectivas novas surgindo
ao mesmo tempo, esse é um panora-
ma que atordoa, em vez de entusias-
mar. Porém, o atordoamento passará e
sua alma perceberá que colocou os pés
num ciclo completamente novo.

ESCORPIÃO
23 outubro a 21 novembro

Os pressentimentos vão tomando for-
ma real e concreta, dá para perceber
que se aproxima um tempo de grande
ruptura com a forma de vida que você
construiu até aqui. O misto de apreen-
são e entusiasmo o confirma.

SAGITÁRIO
22 novembro a 21 dezembro

Conversas à toa podem trazer ideias
importantes, por isso, vale a pena pres-
tar um pouco mais de atenção a tudo
que seja dito nestes dias, já que essas
ideias circulam de uma forma banali-
zada. É a magia da vida.

CAPRICÓRNIO
21 dezembro a 20 janeiro

Ter maior segurança é confortante, po-
rém, pode ser uma armadilha tam-
bém, porque sua alma relaxa e se aco-
moda no cenário, deixando de se atre-
ver a continuar a devida luta para am-
pliar seus domínios.

AQUÁRIO
21 janeiro a 19 fevereiro

Amplie seu repertório de atitudes, evi-
te se repetir. Você tem do seu lado
uma margem de vantagem que, tal-
vez, não esteja sendo muito clara, ain-
da, para você.

PEIXES
20 fevereiro a 20 março

São tantas coisas que precisam ser ad-
ministradas ao mesmo tempo, que se-
ria melhor desenvolver alguns braços a
mais para isso. Porém, você vai ter de
se organizar com os braços disponíveis
e fazer seu melhor. Em frente.

BANCO 20
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NOVELAS HORÓSCOPO

REDE GLOBO
MALHAÇÃO
AMANHÃ: Benê diz que vai pen-
sar sobre o convite de Guto. Tina e
Anderson compõem juntos. Ellen
e Jota conversam sobre namoro.
Benê tem uma crise de ansieda-
de por conta do jantar com Gu-
to. Ellen e Tina conversam sobre
Jota. Ellen diz estar apaixonada
por Jota. Anderson começa a dar
passos sozinho. Ellen e Jota ofi-
cializam o namoro. Miguel é gen-
til com Lica e Keyla desconfia. Mi-
guel diz aos amigos que quem fi-
car com Lica primeiro ganha uma
grana. Mitsuko e Tina conversam.
Mitsuko começa a passar mal. Li-
ca flagra Fio e Juca falando sobre
o bolão de Miguel. Tina fica preo-
cupada com Mitsuko. Lica dá um
fora em Miguel.

FLOR DO CARIBE
AMANHÃ: Ester conta a Cassiano
sobre a ameaça que Alberto fez a
Samuca. Alberto desconfia da au-
sência de Cassiano. Alberto acha
que Cassiano está com Ester. Qui-
rino e Dora discutem. Cassiano re-
solve tirar Samuca da casa de Al-
berto. Cassiano não permite que
Alberto se aproxime de Samuca
e Ester. Ester avisa a Alberto que
Samuca ficará sob a proteção de
Cassiano. Doralice abandona a
família. Dionísio avisa a Guiomar
que demitiu Doralice. Ester con-
fronta Dionísio.

HAJA CORAÇÃO
AMANHÃ: Giovanni pede a Bruna
que mantenha sigilo sobre o ata-
que que sofreu. Leonora, Rebe-

ca e Dinalda vão a uma festa de
subcelebridades. Aparício comen-
ta com Ariovaldo que não conse-
gue esquecer a atitude de Gio-
vanni, que arriscou a vida para
salvá-lo. Bruna fala mal de Camila
para Giovanni. Leonora fica chate-
ada quando Rebeca é confundida
com uma atriz e consegue aces-
so ao camarote vip durante a fes-
ta. Márcia avisa a Carol que, como
advogada, é obrigada a reportar
ao Conselho Tutelar se as crianças
estão em situação de risco. Jéssi-
ca estranha o comportamento de
Felipe. Aparício procura Giovanni.

A FORÇA DO QUERER
AMANHÃ: Jeiza descobre que
Cândida está escondendo Amí-
lcar em casa. Bibi comenta com
Aurora sobre a surpresa de Ru-
binho. Dedé pede uma festa de
aniversário para a mãe. Jeiza fala
do show marcado por Mere Star
e todos se animam. Dedé entre-
ga os convites de sua festa para
os amigos. Heleninha recebe ou-
tro cartão de Otávio. Sabiá leva
Bibi para um churrasco. Ruy co-
menta com Joyce que Eurico quer
que ela abra mão de sua parte na
empresa.Silvana tenta conven-
cer Joyce a manter seu casamen-
to. Dedé entrega o convite de sua
festa para Heleninha. Simone
questiona Ivana sobre sua via-
gem com Cláudio. Eugênio con-
versa com a advogada de Joyce.
Dedé lamenta com Rubinho que
ninguém apareceu em sua fes-
ta. Cláudio espera Ivana no aero-
porto para passar uma tempora-
da fora do país com ele.

PALAVRAS CRUZADAS

SUDOKU

Solução

OJornal dePiracicaba
nunca foi tão lido!

No impresso,naTV,no tablet,no smartphone.
Seja onde for,o JP está cada vezmais perto de você.

Antes você lia o JP tododia.
Hoje,você lê odia todo.

Aos120 anos,o Jornal dePiracicaba
éoveículo da cidadequemais cresce
emaudiênciamultiplataforma. Assine:

34284190
assinejp.com.br

Anuncie:
34284150

120

Heleninha (foto)
recebe outro cartão de Otávio

A Força do Querer
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Vendem-se
Apartamentos

AP. CENTR. MOBIL. 3DTS
F:34231598 De $290-
MIL por $200MIL

CENTRO 2 DTS $130 MIL
S/garagem. 996214181
(whats)

CENTRO KITNET $110MIL
F:996214181 (whats)

ED. SPAZZIO PADUA
3dts, 1 suíte $198mil.
99772-2012 Cr:80216

P/ MORAR OU P/ RENDA
Urgente, Vdo a unid. ou
no todo, 3 aptos vizi-
n h o s ; d o r m . , s l a ,
bnh,coz, 58,73 (c/ a.srv),
49,82 e 49,82 m2 de
área útil, vgs demarca-
das, edif. de 3 andares,
c/ elevador e 12 unid.
apenas, despesa de
condom. de $180,00 a
$210,00 mensais. R.
São José a 50mts da R.
Governador. Tr. c/ prop.
(11) 3079-2542 ou (11)
99650-2929

VENDO UM LINDO APTO
No condom. Nova Italia,
2 dorm, 2 vags. Jardim
Elite preço a combinar.
F:33778433/981342535

Vendem-se
Casas

B. ALTO CASA ANTIGA
2 d t s , s a l a , c o z i n ha
F:99708-9494 Ot. preço

BAIRRO JUPIÁ
Casa de fundo, 2 dts
$85Mil F:996214181

CASAS P/RENDA
V.rezende 7 casas,terr.
750 mm2 F:996214181

COMPRAMOS CASAS
Terrenos, áreas, cháca-
ras e sítios F:997089494.

J. ESPLANADA PROX. A
R . 2 3 d e m a i o ,
3dts,$170mil 996276013

VENDE-SE CASA VILA
Cristina .4 com. e abrigo
coberto + casa fundos 3
com.F:3435-2641

VENDO OU TROCO
Po r c h á c a r a . C a s a
3quart,sal,coz. + ou -
$250mil. Centro de San-
t a T e r e z i n h a . F :
995191418

Vendem-se
pontos

comerciais

BARRACÃO 700M2 DE
Co n s t r , A v B r a s í -
lia,1040. F:997863007

Vendem-se
sítios/chácaras

CÓRREGO DA ONÇA
5000m2, aceita troca
F(19) 99627-6013

SITIOS 4 ALQ. IPEUNA
4 alq.anhumas /4 Alq.Rio
das pedras /Tupi ½ Alq.
w w w . d o m i n g o s f a l
co.com.br

STA.HELENA 500M2
c/ água e luz $50Mil Próx
á Tupi l F:997089494

TUPI CHÁCARA OCASIÃO
$65.000 / Chác. c/ casa
Tup i t roca $220.000
w w w . d o m i n g o s f a
lco.com.br

TUPI OCASIAO 3.500M2

+casa 2 dt suíte,varanda
parte em mata $200.000
w w w . d o m i n g o s f a l
co.com.br

Vendem-se
terrenos

(A1)PARK CAMPESTRE1
Condomínio fechado
alto padrão.

(A2)TERRENO 1000 MET.
Em frente a área pre-
servação permanente.

(A3) OPORTUNIDADE
250MIL (Ótimo preço)
Fone: 971071105

AV LARANJ. PAULISTA
B.Campestre 276m2,mu-
rado ac. tca 99627-6013

Alugam-se
apartamentos

ALUGO COBERTURA
Guarujá,disp.Natal e Ano
Novo. F:99233-2048

ALUGO UM LINDO APTO
No condom. Nova Italia,
2 dorm, 2 vags. Jardim
Elite preço a combinar.
F:33778433/981342535

Alugam-se
casas

VILA REZENDE
Direto com proprietário.
Fone: 98188-2833

Alugam-se
imóveis para
temporada

ALUGO APTO E KITNET
Em Santos, beira mar
996537191 WhatsApp

AP GUARUJÁ ENSEADA
Fte mar,8p,3dts,1ste/ar/
Tv,2vg.99782-2670 Zap

AP. GUARUJÁ - 3DTS/ST
ótimo preço,disponível
natal.F:99738-3222

AP. PRAIA GDE À 30MTS
P r a i a , 6 p . N a t a l
F:34267244/997816441

AP.PRAIA GRANDE FTE
Mar p/ 6 pessoas,Natal
e AN.F: 98323-4443 zap

CHÁCARA BELA VISTA E
Ap na Praia grande, 2dts.
F:3415-2987/993997544

GUARUJÁ APTO NOVO

3421-3574/ 99656-2623

PRAIA GDE. FR. P/ O MAR
6 pessoas c/ garagem e
piscina. F:99608-0043

UBATUBA (19) 3461-9944

98357-1520 WhatsApp.

UBATUBA ÓT.CASA
Praia Toninha, 10 pesso-
as (12)997030105Whats

Alugam-se
pensões e
quartos

QUARTO C/ ENTRADA
independ; ót. bairro, (hr.
comercial) F:3377-7964

Alugam-se
pontos

comerciais

JD. PETRÓPOLIS SALÃO
Comercial, A.C 125m2

RS1.600 F: 99772-2012

Alugam-se
sítios/chácaras

ALUGA CHÁCARA
P / n a t a l e a n o no v o
F:98229-3510/33744498

ALUGO SITIO - S.PEDRO
25alq. c/casa,pasto,
água.F:(11)9999-88701

Carros

Fiat

PALIO ATTRACTIVE 1.4
2015, prata, particular.
982830670

Volkswagen

FUSCA ANO 85 MOTOR
1600, cor verde claro.
$12.500 F:19981132889

GOL 1000 SPECEU 2001

$9.000 F: 99695-6445

Motos

Honda

CABECINHA MOTOS
compro moto e carros,
pg á vista $ 998843701

Consórcio e
financiamento

de autos

COMPRO CONSÓRCIO
Auto, imóveis e motos,
contemp. ou não. (19)
99250-3313

Oferecem-se

AULAS INFORMÁTICA
P/idosos em seu domi-
cílio.F:(19)971096020

AULAS INFORMÁTICA
P/idosos em seu domi-
cílio.F:(19)971096020

COMO CASEIRO
Tratorista ou Serviços
Gerais. F:19971417676

CUIDADORA
Enfermagem. Período
noturno F:99352-0870

FAXINEIRA
Diarista de seg á sexta.
F:996645046

HOMEN PARA SÍTIO
Desenvolver trabalhos
com trator, trato de ani
mais, gado de leite e
corte. F: 996568723

ME OFEREÇO
Faxineira/acompanhan-
te c/ ref. F:99734-3221

OFEREÇO CUIDADORA
de idosos casa ou Hos-
pital F: 019 996480514

OFEREÇO-ME COMO
Caseiro ou tratorista. 19
971417676/ 9 99108104

OFEREÇO-ME
P/ Fazer faxina por dia.
F:994336865

Procuram-se

AJUDANTE DE
Aux de refrigeração c/
CNH "B" e disp. de horá-
r io . C.V: recru tamen
to.sandalo@gmail.com

APRENDIZ DE
Desenhista (SENAI). En-
viar curriculum para: cur
riculum.lsp@gmail.com

ATENDENTE DE CANTINA
Desejável exp. em aten-
dimento de restauran-
tes,bares ou afins.CV:re
c r u t amen t o s s p@ya
hoo.com

CONSULTOR(A)
Seja um(a) Consultor(a)
de beleza Natura e te-
nha ótimos lucros. Ligue
para: 98147-0653

CONTRA-SE AUX DE
Fundição c/ experiência
em acabamento geral
em fundição. Colocar
campo assunto aux de
fundição. Enviar CV p/
fundmais@gmail.com

CONTRA-SE MOLDADOR
De fundição c/ experiên-
cia. Colocar campo as-
sunto Moldador. Enviar
CV para o email: fund
mais@gmail.com

CONTRATA MONTADOR
Mecánico. Executar tra-
balho de montagem e
ajustagem de equip. me-
cânicos e pneumáticos ,o
mesmo também executa
serviços de assistência
técnica.Conhecimento
em desenhos mêcanicos
,instrumentos de medi-
ção e possuir habilita-
ção.Enviar CV: metalur
g i c a c o n t r a
ta2020@gmail.com.Iní-
cio para janeiro.

CONTRATA VENDEDOR
Técnico p/ vendas de
maquinário ,fazer pro-
fecção de cliente e orça-
mento. Enviar CV:contra
t a c o m e r c i
alrh@gmail.com

CONTRATA-SE
Ajudante de marceneiro,
início imediato.Enviar CV
p / : r o b e r t o . r h . p i
ra90@gmail.com

CONTRATA-SE AUXILIAR
de saúde bucal e técnica
em saúde bucal c/ exp.
E n v i a r C V : g e r e n
c i a @ o d o n t o s e c
co.com.br

CONTRATA-SE
Montador c/ exp no se-
guimento de Cilindros
Hidraulicos p/ início ime-
diato. Enviar CV P/ chz
hidraulica@gmail.com

CONTRATA-SE
Programador, Operador,
Torno CNC Comando
MCS, p/ início imediato.
Enviar CV p/ chzhidrauli
ca@gmail.com

CONTRATA-SE
Técnico em eletronica
com os seguintes co-
nhecimentos: eletronica
em geral para notbooks,
nobreaks, monitores,
dvrs, impressoras, co-
nhecimentos em infor-
matica. Salario $1500 +
registro + comissão e
convênio médico. Enviar
C V : s e l e c a
o200020@gmail.com

CONTRATA-SE
Vendedor c/ exp em ven-
das de móveis planeja-
dos; conhecimento no
sistema Promob e Sket-
chUp será um diferenci-
al. Interessados encami-
n h a r c v pa r a c o n t a
to@parica.com.br

CONTRATA-SE
Você Motoboy com ou
sem aplicativo,a Fast
abre novas vagas diurno
e noturno. Trata com
Branco : Av.Pompéia 677

COORDENADOR DE
Manutenção e refrigera-
ção de ar condiconado.
C/ conhecimentos em
Orçamentos e Lideran-
ça. Enviar CV c/ preten-
são salarial p/ vagaso
bras2015@gmail.com

DPTO PESSOAL
Com exp. em rotinas de
escritório contábil, no
sistema Domínio. Òtima
remuneração. Somente
c/ exp. Enviar CV p/:
contabil@organizacao
pollo.com.br

EMPRESA CONTRATA
Carpinteiro c/ experiên-
cia. Interessados enviar
curr ícu lo para: t rans
prh00@gmail.com

EMPRESA DE LOGÍSTICA
Recruta maiores de 18
anos ,cursando o 1° se-
mestre curso técnico
(grau médio), em admi-
nistração ou logística a
noite. CV: para email:
abc202@bol.com.br

EMPRESA EM
Expansão contrata p/
início imediato motorista
c/ experiência em trans-
portadora , cnh D ou E.
E n v i a r C V p / : m a
rcos.prado@rte.com.br

EMPRESA EM
expansão contrata para
início imediato: Ajudan-
te de Motorista neces-
sário ter experiência em
transportadora CV so-
mente via e-mail: mar
cos.prado@rte.com.br

ESTÁGIARIO P/
estágio em área comer-
cial/atendimento , maio-
res de 18 anos ,cursan-
do o 1 semestre do cur-
so téc.(grau médio), em
admnistração/aréa co-
mercial a noite.CV: ab
c202@bol.com.br

FAST CAR
Precisa urgente: Mecâ-
nico alinhador e técnico
de injeção c/ experiência
em centro automotivo.
Agendar entrevista. Fo-
ne: 3377-8141

HÁ VAGAS PARA:
Colorista e Assistente
técnico na linha de Tin-
tas e Texturas Empresa
reside em São Pedro-
Sp. Interessados enviar
currículo p/ escritoriova
gas2021@gmail.com

MECÂNICO DE
Refrigeração e ar condi-
cionado. Pode ser de Pi-
racicaba ou Campinas.
Envia CV c/ pretensão
s a l a r i a l p / v a g a s o
bras2015@gmail.com

NOVATECNICA EQPTO
Laboratorio contrata:
Caldeireiro com exp.em
TIG, MIG, traçamento e
montagem. Enviar cv p/
curriculont@gmail.com

NOVATECNICA EQPTO
Laboratorio contrata:
Desenhista/Projetista
com exp. SolidWorks.
Env ia r cv p / cu r r i cu
lont@gmail.com

OPERADOR DE
Produção. C/ qualifica-
ção p/ exercer a função
acima, experiência com-
provada em lixadeira,
maçarico e pintura. Envi-
a r CV p / rh@fazana
ro.com.br

PRECISA DE LAVADOR
De autos c/ exp. com-
provada. Comparecer R.
Riachuelo,952 c/ CV.

PRECISA-SE DE
Cabeleireiro c/ exp. Ga-
nho 50% F: 996876487

PRECISA-SE PEDREIRO
e servente .F :99243-
5614 (whats).

REVENDA AVON GANHE
prêmio 997776326

SOLDADOR
C/ qualificação p/ exer-
cer a função acima, ex-
periência comprovada
solda mig e mag. Enviar
C V p / r h @ f a z a n a
ro.com.br

SPAGNHOL PLANTAS
Contrata ajudante geral
(4 vagas) c/ experiência
em jardinagem p/ inicio
em Janeiro. Trazer CV:
Av. Dois Corrégos, 2141

TOSADOR (A)
Jardim Santa Cecilia. Só
Whats 981034232

TOSADOR(A)
Com exper iênc ia . F :
98276-0304

VAGAS EM PIRACICABA
@vagasempiracicaba

Massagistas e
esteticistas

ESPAÇO ZEN CONTRATA
Moças p/ trabalhar c/
massagista,oferecemos
o curso.F:99966-5349

Animais
vendem-se

FILH. PASTOR ALEMÃO
C/ ma l ino i s .R$500 .
Whats:1999677-7278
Dante.

MACHO CHIHUAHUA 3M
Pê l o l o n g o . $ 1 0 0 0
F:98218-8733 Renato

VDO. LEITOA, FRANGO
caip i ra ,carnei ro . (19
974208139)

Aulas
particulares

AULAS DE INGLÊS
Grupo ou VIP. F:99792-
1685 teacher Gláu.

Cabeleireiros

PROCURO SÓCIO
Cabeleleiro, c/ exp. p/
adm. salão de beleza
montado .Enviar CV:jo
tacenne@gmail.com

Carretos, fretes
e mudanças

FAÇO CARRETOS C/
caminhonete. F: 99493-
9410 Whasapp

MUDANÇA C/ CAMINHÃO
BAÚ/F:(19)99747-8311
Luís.

Eletrodomésticos

TV SAMSUNG 43 PLASMA
led c/saídas Hdmi e usb
R$700 F:99412-8717
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Empréstimos &
investimentos

GANHE DINHEIRO
Dobro seu capital em
120 dias. F: 999364722

Material de
construção

AREIA E PEDRA NJ P/
construção, 5.5m3 a par-
tir de $380.00. F: 99233-
1685 (zap)/99226-8880.

Outros negócios

VENDE-SE MÁQUINAS DE
costura Vigorelli com pés
de ferro. F:3432-2873

VENDO SEPARADO OS
pés ou a máquina R$200
cada. F:3432-2873

Serviços
profissionais

ACEITAMOS CARTÃO
Encanador,eletricist.,de-
sentupidor 99762-0289

ANTENAS E INSTALAÇ.
Digital e parabolica.F:
34260960/98416-4249

ASS BRAS. RESFRIMAQ
Máquina, gelad.consul
eletrolux. F:3426-4834

ASS. BRAST. GERALDO
Cons. no loc. máq.,fre-
ezer,gelad.99793-0660

ASSENTO PORTAS MAD.

F999292898/997947897

CADEIRA EMPALHA-SE
Alexandr ino . Fone:
99717-2177/3424-3288

CASA DA VOVÓ NICE
Va g a p a r a I d o s o s .
Whats: (19) 999418919

DESENTOPE - ENCAN.

34266029. 998118319

ELETRICISTA 24H
Encanador, desentupi-
mento. Wh: 999658100

ENCANADOR

984140712/99144-6806

GELMAC REFRIGER.
Consertos geladeira,
freezer, máquina de la-
var, balcão refrigerado.
F:34348444/998237983

IMPOSTO RENDA C/ HR
Marcada W: 981755870
virgulajose@gmail.com

INSTALO FORROS PVC,
reformo portões no local.
F: 99493-9410 Whasapp

PEDR./CARP. EM GERAL.
Trabalhamos em equipe.
F:992435614

PRESTAÇÃO DE
serviços, montagens e
desmontagem de mo-
véis, fretes. 981832013/
983724696

RASPAGEM DE TACOS
Sinteko sem cheiro, sem
sair de casa. Há (+) de 40
anos. 2533-6628/99191-
7955/994822997

RASPAGEM MATHIAS
Rasp. e apli. synteko.
F:34212364/982910956

RESOLVE TUDO - PINTOR
Pedreiro/Eletric. Hidrául.
99910-2593/98129-2501

ROÇA / RETIRA O MATO
Terreno e jardim 9818-
06089 W : 982030763

SERRALHEIRO NO LOC.

97403-9235 / 3041-1345

TV PRÉ-PAGO HD
Recarga R$18,00 F:
3377-5540/99930-4949

Serviços
técnicos

WI-FI 240MB $99,99/MÊS
Consulte condições F:
3377-5540/99930-4949

Sex shop &
acompanhantes

Serviço para
maiores de 18 anos

ADRIANA MASSAGENS
Rubby 22a linda mulata
Pisk Fotos: 982.756560

ÁGATHA C/LOCAL
Quente e gostosa na ca-
ma 982190136

CAMILA
casada p/homens mais
velhos.996842144 whats

CRIS LOIRA $50
Com local Paulicéia. F:
971724522

FERNANDA MASSAGEM
A partir de $40, atendo
sozinha.F: 997974892

JULIA SEXY C/ LOCAL
09hrs as 18hrs. F:3433-
8649 / 99242-4649

MASSAGENS SENSUAIS

C/ local F:99333-5775

MONICA TRAVESTY
Atv/pass. At. sozinha.
996877769/ 982622025

PAOLA BAIANA COROA
completo $ 100, at. so-
zinha. 99932-0323 zap

RAFA GORDINHA SEXY
F o n e : 9 9 1 7 9 5 9 6 7
(whats)

TRANS RUIVA
Com loca l d i s c r e ta .
F:993224221

TRAV.PAOLA LIB/FOGOS
Morena clara. Centro. F:
99722-3765 . Act.cartão

1
semana

R$15,

1
mes

R$50,

2
semanas

R$25,

3
semanas

R$40,

ANÚNCIODE3LINHAS. TIPOS 1, 2OU3.VÁLIDOPARAPUBLICAÇÃOATÉ 15/01/2021.

PROMOÇÃODE

Natal
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Agência Brasil

No apagar das luzes do
ano, o Senado apro-
vou um projeto para li-

berar aumento de gastos em
seis universidades federais e
emhospitais universitários até
o próximo ano, possibilidade
vedada em função do socor-
ro financeiro a Estados e mu-
nicípios dado na pandemia de
covid-19. A proposta, questio-
nada pela equipe econômica,
recebeu aval do Ministério da
Educação. O texto foi aprova-
do por 60 votos favoráveis, du-
as abstenções e nenhum con-
trário.

A articulação foi feita de úl-
tima hora em um acordo en-
tre senadores. Em meio à vo-
tação, senadores exaltaram o
trabalho de Davi Alcolumbre
(DEM-AP), que deixará a pre-
sidência do Senado em feve-
reiro e tenta fazer seu próprio
sucessor. Em ummomento da
sessão, durante a votação do
projeto que altera a lei relata-
da por ele emmaio, o chefe do
Legislativo se emocionou com
o discurso de aliados.

A proposta autoriza a con-
tratação de pessoal e realiza-

ção de concurso público pa-
ra seis universidades criadas
em 2018 após o desmembra-
mento de instituições de en-
sino em cinco Estados: as UF-
CAT (Universidades Federais
de Catalão), UFJ (Jataí), UFR
(Rondonópolis), UFDPar (Del-
ta do Parnaíba), UFRPE (Ru-
ral de Pernambuco) e UFNT

(Norte do Tocantins).
A mesma medida é esten-

dida à Ebserh (Empresa Brasi-
leira de Serviços Hospitalares),
que reúne uma rede de hospi-
tais universitários. A lei com-
plementar que autorizou um
socorro de R$ 60 bilhões para
Estados e municípios contra a
covid-19, além da suspensão

de dívidas com a União, proi-
biu o aumento de gastos com
pessoal até o fim de 2021, uma
medida de compensação para
a ajuda financeira.

De acordo com o sena-
dor Wellington Fagundes (PL-
-MT), autor do projeto pau-
tado no Senado, as limitações
impostas pela lei impedem

o funcionamento dessas ins-
tituições. “Com as restrições
impostas pela LC 173/2020,
não poderão ser distribuídos
cargos e nem funções para as
universidades recém-criadas,
fato que impedirá a implanta-
ção da estrutura administra-
tiva e acadêmica dessas insti-
tuições”, escreveu o parlamen-
tar na proposta.

De acordo com Fagundes,
as instituições têm orçamen-
to previsto para o próximo
ano, mas dependem da medi-
da para nomear funcionários.
“Não tem nenhum impacto fi-
nanceiro e tem a concordân-
cia (dos senadores)”, afirmou
o autor do projeto no plenário.

O Executivo ainda ava-
lia o impacto da medida, evi-
tou apoiar o projeto e se abste-
ve na votação. A proposta ain-
da dependerá da Câmara e de
sanção presidencial. “É uma
matéria que não está de to-
do pacificada e, portanto, co-
mo não estava prevista a vota-
ção desse projeto, entre hoje e
amanhã, o governo fará toda a
negociação possível lá na Câ-
mara”, disse o líder do governo
no Senado, Fernando Bezerra
Coelho (MDB-PE).

‘Vacina ser obrigatória é algo que já estava
decidido hámuito tempo’, diz Mourão

PANDEMIA

Agência Estado

Na mesma linha de en-
tendimento do STF
(Supremo Tribunal Fe-

deral), o vice-presidente Ha-
miltonMourão avaliou na últi-
ma sexta-feira (18), que a obri-
gatoriedade da vacina contra a
covid-19 já estava “definida há
muito tempo”. Segundo ele, é
“normal” que medidas restri-
tivas possam ocorrer no futu-
ro, a exemplo de outros imuni-
zantes, como a febre amarela.
Ele criticou, contudo, a “agita-
ção” em torno do assunto.

“Essa questão da vacina
o presidente (Jair Bolsonaro)
desde o começo colocou que
ninguém vai agarrar ninguém
para vacinar. Então, a vacina
ser obrigatória é algo que já es-
tava decidido há muito tempo,
mas vai ter gente que não vai
se vacinar”, disse na chegada à
vice-presidência pela manhã.

Na visão dele, uma vez que
a vacina seja disponibilizada
para todos, medidas poderão
ser aplicadas cobrando a vaci-
na como requisito para certas
atividades. “Depois que a gen-
te conseguir disponibilizar a
vacina para toda a população
poderão em algum momento
ocorrer medidas até de como
é o caso, por exemplo, da vaci-

na para febre amarela, você só
viaja para determinadas regi-
ões tendo sido vacinado”, co-
mentou.

Na quinta-feira (17), a
maior parte dos ministros do
Supremo foi a favor da vaci-
nação obrigatória, sem que is-
so signifique uma imunização
à força. Na prática, Estados e
municípios terão autonomia

para definir sanções contra
quemnão tomar a vacina, des-
de que sejam medidas razoá-
veis e amparadas em leis.

“No próprio serviço públi-
co, vou dizer aqui, nas Forças
Armadas para ingressar tem
que apresentar certificado de
algumas vacinas Então, isso
poderá ocorrer no futuro, mas
é uma coisa normal isso aí. O

que está sendo feito é muita
agitação em torno de algo que
já é normal na nossa vida”, de-
clarou o vice.

Questionado, Mourão evi-
tou responder se a falta de
imunizantes para toda a po-
pulação, prevista por Bolso-
naro, poderá atrasar o retorno
à normalidade. Ele destacou
previsão doMinistério da Saú-

de de imunizar 150milhões de
brasileiros no ano que vem. O
vice-presidente também re-
forçou que tomará o imuni-
zante desde que seja “eficaz e
seguro”. “Não (tomarei) uma
daquela que depois eu vá pas-
sar mal, eu sou velhinho não
pode dar mole não, pô”, brin-
cou.

Mais uma vez, o vice-pre-
sidente defendeu aguardar até
que as vacinas estejam dis-
poníveis no País. “Uma coi-
sa é clara, a vacina já tem, é só
chegar. Vamos olhar o seguin-
te, nenhuma dessas empresas
que estão fabricando a vaci-
na pediram o registro aqui no
Brasil, nem emergencial nem
definitivo, estamos aguardan-
do”, disse.

Mourão também comen-
tou o discurso pacificador fei-
to pelo presidente Jair Bolso-
naro no evento de lançamen-
to do plano nacional de vaci-
nação na última quarta-fei-
ra (16). No dia, o chefe do Exe-
cutivo minimizou “excessos”
ocorridos durante a pande-
mia, pregando união entre o
Executivo e os governadores.
“O presidente tem uma sensi-
bilidade muito grande, às ve-
zes vocês podem achar que
não, mas ele tem essa sensibi-
lidade”, observouMourão.

Segundo ele, é “normal” que medidas restritivas
possam ocorrer no futuro, a exemplo de outros imunizantes

O texto foi aprovado por 60 votos favoráveis, duas abstenções e nenhum contrário

Bruno Batista/ VPR

Marcello Casal JrAgência Brasil

Senado aprova projeto que libera gastos para 6 universidades e rede de hospitais
ECONOMIA
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Agência Estado

Aindústria da constru-
ção segue apresentan-
do desempenho positi-

vo no nível de atividade, tam-
bém com crescimento da uti-
lização da capacidade opera-
cional, aponta a Sondagem In-
dústria da Construção, da CNI
(Confederação Nacional da
Indústria). Apesar de ter recu-
ado dos 50,7 pontos de outu-
bro para 50,3 pontos em no-
vembro, o índice de ativida-
de se manteve acima da li-
nha de 50 pontos pelo quar-
to mês consecutivo, indicando
aumento do nível de ativida-
de na comparação com o mês
anterior.

A UCO (Utilização da Ca-
pacidade Operacional) cres-
ceu de 61%, registrado no dé-
cimo mês do ano, para 63%
em novembro. É o maior ní-
vel desde dezembro de 2014.

A entidade aponta que o in-
dicador retoma a trajetória
de crescimento demonstrada
desde maio. “Possivelmente,

isso é reflexo das construtoras
trabalhando acima do nível
de operação usual para con-
cluir as obras que haviam fi-

cado paradas durante o início
da pandemia no Brasil”, afir-
ma a CNI.

A pesquisa também apon-

ta que o índice de Confiança
do Empresário da indústria de
construção cresceu 1,2 pon-
to em dezembro, chegando
aos 60,1 pontos. O resultado
indica que os empresários da
construção estão confiantes
(índice acima de 50 pontos) e
essa confiança está se tornan-
do cada vez mais forte e disse-
minada”, aponta entidade.

Para a entidade, o avanço
da confiança se dá principal-
mente por uma “forte melhora
da percepção dos empresários
com relação à situação atual
e ao futuro da economia bra-
sileira”, enquanto os índices
de condições e expectativas
quanto às próprias empresas
também avançaram, mas em
menor medida. As expectati-
vas também seguem otimis-
tas neste mês, com 55,5 pon-
tos sobre o nível de atividade
e 54,5 pontos para compra de
insumos e matérias-primas.

Guedes diz que Bolsonaro indicou necessidade
de salvar vidas e preservar empregos

ECONOMIA

Agência Estado

Oministro da Economia,
Paulo Guedes, disse na
última sexta-feira (18),

quemais dametade dos recur-
sos destinados pelo governo
no combate à pandemia mi-
rou na preservação da vida dos
brasileiros e afirmou que, em
determinados momentos, foi
a equipe econômica que pres-
sionou o Ministério da Saúde
para empenharmais verbas na
luta contra a doença.

Em coletiva de balanço de
final de ano, Guedes disse que
colocou seu secretário-execu-
tivo, Marcelo Guaranys, à dis-
posição do Ministério da Saú-
de para resolver quaisquer
problemas de recursos ou me-
didas para a saúde. A Saúde,
porém, enfrentou alguns pro-
blemas operacionais para usar
os recursos, segundo o minis-
tro da Economia. “Se houve
uma pressão foi nossa no Mi-
nistério da Saúde para empe-
nhar mais recursos”, disse.

Guedes estimou que apro-
ximadamente 70% dos recur-
sos destinados ao combate à
covid-19 foram empregados
na preservação de vidas e ou-
tros 30% em medidas de cré-
dito, ajuda a empresas e pre-
servação de empregos. Ele vol-
tou a repetir a previsão de que
o Brasil deve fechar o ano sem
perda de postos de emprego.
“Acho que Brasil é o único que
conseguiu manter empregos
formais”, disse Guedes. “Con-
verso comministros de outros
países e não há caso de zero

empregos perdidos.
O ministro citou que, se-

gundo ele, o próprio presiden-
te Jair Bolsonaro foi quem in-
dicou a necessidade de con-
ciliar duas preocupações: a de
salvar vidas e a de preservar
empregos. “O próprio presi-
dente calibrou bem para cima
o auxílio emergencial”, disse.

O benefício pago a vulne-
ráveis na pandemia come-
çou em R$ 200 propostos pe-
la equipe econômica, depois
elevado a R$ 500 pelo Con-
gresso e, por fim, alcançou R$
600 com chancela de Bolsona-
ro. Esse valor permaneceu por

cinco meses e, depois, foi re-
duzido a R$ 300.

Ao elencar uma série de
medidas tomadas pelo go-
verno na pandemia, Guedes
mencionou a ajuda financei-
ra a Estados e municípios, que
incluiu um repasse de R$ 60
bilhões em recursos, mas re-
sultou num alívio maior por
causa da suspensão temporá-
ria de dívidas. “No combate a
covid, fizemos valer nosso pla-
no de que mais Brasil, menos
Brasília é importante”, afir-
mou. “A democracia brasileira
surpreendeu o mundo e fun-
cionou exemplarmente”, dis-

se Guedes. Para o ministro, a
democracia é “ruidosa e baru-
lhenta”, com disputa de espa-
ços, mas ele avaliou que o Bra-
sil funcionou “de forma sur-
preendente”. “O Brasil reagiu
extraordinariamente bem do
ponto de vista econômico”,
afirmou.

MAIS BRASIL,
MENOS BRASÍLIA

Guedes chegou a iniciar a
coletiva do balanço do ano de
2020 ressaltando a rápida re-
ação do governo para fazer
frente a pandemia trazida pe-
lo coronavírus. “Mudamos a

agenda de reformas estrutu-
rais para medidas emergen-
ciais. No combate à covid, fize-
mos valer nosso plano de que
mais Brasil, menos Brasília é
importante”, afirmou.

Em uma das raras coletivas
que dá para a imprensa, o mi-
nistro costuma fazer pronun-
ciamentos sem responder a
perguntas, Guedes disse que o
início do ano era “auspicioso”
para reformas, com a econo-
mia “decolando”, e que ele es-
tava alinhado com o presiden-
te da Câmara dos Deputados e
do Senado.

PROBLEMAS TÉCNICOS
O ministro da Economia

demonstrou irritação com
problemas técnicos que ocor-
reram durante a transmis-
são de coletiva virtual em que
ele faz um balanço do ano de
2020. Com pouco mais de 10
minutos do início, a transmis-
são caiu.

Antes de o ministro perce-
ber, porém, já havia voltado,
quando foi possível ouvir as
reclamações do ministro. “Aí
o pessoal fala mal do governo,
como um todo. ‘É muito ruim
de comunicação, imagem é
péssima, nada funciona direi-
to” disse, incomodado. Gue-
des então foi informado pe-
lo técnico de que o áudio es-
tava “passando”. “Um espetá-
culo. Faço questão de transmi-
tir pra fora o negócio, pra ficar
mais bonito”, completou. “Os
senhores me desculpem, va-
mos seguir”, disse o ministro,
ao retomar a entrevista.

Guedes voltou a repetir a previsão de que o Brasil
deve fechar o ano sem perda de postos de emprego

O índice de atividade se manteve
acima da linha de 50 pontos pelo quarto mês consecutivo

Edu Andrade/Ascom/ME

José Paulo Lacerda/CNI

Uso da capacidade operacional da indústria da construção sobe a 63%,diz CNI
ECONOMIA
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Agência Estado

Em um ambiente de in-
certezas sobre o futuro
do Brasil, na esteira da

pandemia da covid-19, os IDP
(Investimentos Diretos no Pa-
ís) somaram US$ 1,514 bilhão
em novembro, informou na
última sexta-feira (18), o Ban-
co Central. No mesmo perío-
do do ano passado, o montan-
te havia sido de US$ 8,735 bi-
lhões. O resultado ficou den-
tro das estimativas apuradas
pelo Projeções Broadcast, que
iam de US$ 1,0 bilhão a US$
2,4 bilhões, com mediana de
US$ 1,2 bilhão. Pelos cálculos
do BancoCentral, o IDP de no-
vembro indicaria entrada de
US$ 1,0 bilhão.

ACUMULADOS
No acumulado do ano até

novembro, o ingresso de in-
vestimentos estrangeiros des-
tinados ao setor produtivo so-
mou US$ 33,428 bilhões. A es-
timativa do BC para este ano é
de IDP de US$ 36 bilhões. Es-
te valor foi atualizado no úl-
timo RTI (Relatório Trimes-
tral de Inflação). No acumula-
do dos 12meses até novembro
deste ano, o saldo de investi-

mento estrangeiro ficou em
US$ 36,253 bilhões, o que re-
presenta 2,44% do PIB (Produ-
to Interno Bruto).

INVESTIMENTOEMAÇÕES
O investimento estrangeiro

em ações brasileiras ficou po-
sitivo emUS$ 6,070 bilhões em
novembro, informou o Banco
Central. Em igual mês do ano

passado, o resultado havia sido
positivo em US$ 274 milhões.
No acumulado do ano até no-
vembro, o saldo ficou negativo
em US$ 8,301 bilhões. Já o in-
vestimento líquido em fundos
de investimentos no Brasil fi-
cou negativo em US$ 639 mi-
lhões em novembro. No mes-
mo mês do ano passado, ele
havia sido positivo em US$

434 milhões. No acumulado
do ano até novembro, os fun-
dos registram saídas líquidas
de US$ 1,313 bilhão.

O saldo de investimento es-
trangeiro em títulos de renda
fixa negociados no País ficou
positivo em US$ 1,357 bilhão
em novembro. Nomesmomês
do ano passado, havia fica-
do negativo em US$ 2,230 bi-

lhões. No ano, o saldo em ren-
da fixa ficou negativo em US$
2,587 bilhões.

TAXA DE ROLAGEM
O Banco Central informou

que a taxa de rolagem de em-
préstimos de médio e lon-
go prazos captados no exte-
rior ficou em 181% em novem-
bro. Esse patamar significa
que não houve captação de va-
lor em quantidade suficiente
para rolar compromissos das
empresas no período. O resul-
tado ficou abaixo do verifica-
do em novembro do ano pas-
sado, quando a taxa havia si-
do de 39%.

De acordo com os números
apresentados nesta sexta pe-
lo BC, a taxa de rolagem dos tí-
tulos de longo prazo ficou em
175% em novembro. Em igual
mês de 2019, havia sido de 6%.
Já os empréstimos diretos atin-
giram 183% no mês passado,
ante 48% de outubro do ano
anterior. No ano até novem-
bro, a taxa de rolagem total fi-
cou em 81%. Os títulos de lon-
go prazo tiveram taxa de 61%
e os empréstimos diretos, de
87% no período. O BC estima
taxa de rolagem de 85% pa-
ra 2020.

Há um ano, Isa Penna
já relatava assédio na Alesp

POLÍTICA

Agência Estado

Formada em direito e fi-
lha de fundadores do PT
(Partido dos Trabalha-

dores), Isa Penna (PSOL) foi
da militância feminista para o
cargo de deputada estadual na
Assembleia Legislativa de São
Paulo em 2018. Antes de ter si-
do alvo de assédio por parte
do deputado Fernando Cury
(Cidadania) na Alesp (Assem-
bleia Legislativa de São Paulo),
que se aproximou e colocou a
mão nos seus seios no Plená-
rio, Isa Penna, de 29 anos, já foi
chamada de “vagabunda”, “va-
dia” e de “terrorista” enquan-
to era vereadora em São Paulo.
Ela contoumais sobre os casos
em participação na minissérie
de podcasts do Estadão Polí-
tica Sub30, publicada em de-
zembro de 2019.

“É uma luta diária lidar
com pessoas que são muito
poderosas, é um assédio mui-
to grande, em especial com
essa nova bancada da extre-
ma direita. Vários deles acham
que eu estou lá porque eu dor-
mi com alguém, e não por
uma luta, por uma trajetória”,
afirmou, dizendo que a maior
parte dos embates ocorrem fo-
ra dos microfones e, portanto,

não têm registro.
Isa Penna diz que o mo-

mento atual pede mais mu-
lheres na política e uma plata-
forma que priorize as mulhe-
res e a juventude. “A gente tem
muito a ideia de que quem faz
política é aquele homem mais
velho, branco, heterossexual.
E a gente vem de um outro lu-
gar. A nossa presença se desta-

camuito porque eu sou jovem,
porque sou mulher”.

Amante de poesia, Isa já
declamou no Plenário, em
2019, “Sou puta, sou mulher”,
de Helena Ferreira, que trata,
entre outras coisas, da figura
feminina diante de uma socie-
dade na qual o patriarcado é
predominante. E foi duramen-
te criticada. Além de ter a fala

interrompida por diversas ve-
zes, teve um pedido de cassa-
ção demandato por quebra de
decoro parlamentar.

O CASO
A deputada registrou um

boletim de ocorrência contra
Fernando Cury por assédio se-
xual durante sessão plenária
da noite de quarta-feira. O ví-

deo do caso foi transmitido ao
vivo pelo canal Alesp no You-
Tube. Nele, a parlamentar apa-
rece conversando com o pre-
sidente da Casa, Cauê Macris
(PSDB), quando Cury se apro-
xima e se posiciona atrás da
deputada, colocando a mão
na lateral de seus seios. Em se-
guida, Isa empurra o deputa-
do para afastá-lo de seu corpo.

“Ontem, aqui nessa Casa,
na frente da sua Mesa, eu fui
assediada Eu fui apalpada na
lateral do meu corpo pelo de-
putado FernandoCury, do par-
tido Cidadania”, relatou Isa em
sessão no dia seguinte. “Não é
um caso isolado. A gente vê a
violência política e institucio-
nal a todo momento contra as
mulheres. O que dá o direito a
alguém de encostar em uma
parte do meu corpo íntima?”,
discursou.

O deputado Fernando Cury
disse que está“muito constran-
gido” e “triste” pelo “julgamen-
to feito” no plenário. “Gosta-
ria de frisar que não houve, de
forma alguma, tentativa de as-
sédio, de importunação sexual
ou qualquer outra coisa”, disse
ele. O deputado se desculpou
pelo que chamou de “abraço” e
disse que faz isso“comdiversas
colegas” da Casa.

Isa Penna, de 29 anos, já foi chamada de “vagabunda”,
“vadia” e de “terrorista” enquanto era vereadora em São Paulo

No mesmo período do ano passado, o montante havia sido de US$ 8,735 bilhões

Divulgação

Divulgação

Investimento Direto no País soma US$ 1,514 bi em novembro,diz BC
ECONOMIA
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Juízes querem travar indicação deMário
Maia, filho deministro do STJ, ao CNJ

POLÍTICA

Agência Estado

Juízes que integram a ADM
(Associação Nacional pa-
ra a Defesa da Magistratu-

ra) apresentaram ação coleti-
va contra a indicação do advo-
gado Mário Nunes Maia para
o cargo de conselheiro do CNJ
(Conselho Nacional de Justi-
ça). Filho do ministro Napo-
leão Nunes Maia, do STJ (Su-
perior Tribunal de Justiça),
Mário só obteve a carteira da
OAB (Ordem dos Advogados
do Brasil) no ano passado, mas
foi aprovado pelo Congresso
para o cargo de R$ 37 mil.

O advogado teve o nome
validado por 364 deputados
de 12 partidos, fruto de articu-
lação iniciada em julho com
apoio direto do ministro Nu-
nes Maia. A indicação agora
aguarda a sanção pelo presi-
dente Jair Bolsonaro. Em ou-
tubro, ao ser questionado pe-
lo Estadão sobre o currícu-
lo de apenas uma página en-
tregue à Câmara dos Deputa-
dos, Mário Nunes Maia encer-
rou a chamada abruptamen-
te e não atendeu às novas li-
gações. O advogado também
não respondeu perguntas en-
viadas por escrito.

A ADM aponta que o episó-
dio, somado à “falta de experi-
ências” e o parentesco com o
ministro, demonstram que a
indicação viola princípios da
moralidade e da impessoali-
dade, podendo a ser caracte-
rizado como “nepotismo”. À
Justiça, os magistrados pedem
que a indicação de Mário Nu-

nes Maia seja suspensa.
“A indicação se fez, não pe-

las características mais técni-
cas do Requerido (Mário), as
quais não aparentam atender
aos requisitos do cargo, mas
apenas e tão somente, como
já se disse, por ser filho do mi-
nistro Napoleão”, frisaram os
magistrados. “Sua curta expe-
riência profissional não su-
gere elementos seguros para
atribuir-lhe as funções de al-
ta responsabilidade que pos-
sui um conselheiro do Conse-
lho Nacional de Justiça. Fisca-
lizar a atividade judiciária não
é tarefa que possa ser confiada
a quem não tenha sido certi-
ficado por critérios técnicos e
abalizados”

Procurado pela reporta-
gem, a assessoria de Mário
Nunes Maia informou que a
indicação do advogado preen-
cheu “todos os requisitos” ne-
cessários para a vaga no CNJ, e
que seu nome foi validado por
364 deputados, o que compro-
varia a “confiança da maioria
dos parlamentares na capaci-
dade técnica do indicado para
exercer a função”.

“O indicado Mário Nunes
Maia tem um profundo res-
peito por opiniões divergentes
e apreço pela magistratura na-
cional, o que se reflete em seus
artigos e livros, frutos da dedi-
cação em estudos da jurispru-
dência, da doutrina, dos julga-
dos e da teoria jurídica brasi-
leira. Os seus conhecimentos
estão em plena sintonia com
os anseios da Câmara dos De-
putados com sua representa-

ção perante o CNJ”, afirmou a
assessoria do advogado.

‘NOTÁVEL
SABER JURÍDICO’

O CNJ é o órgão respon-
sável por atuar na área admi-
nistrativa do Judiciário e pe-
la abertura de procedimen-
tos contra juízes e desembar-
gadores que violem as leis da
magistratura, por exemplo. O
colegiado é composto por 15
conselheiros: nove são minis-
tros do Supremo Tribunal Fe-
deral, Superior Tribunal de
Justiça e Tribunal Superior do
Trabalho. Outros seis são in-
dicados pela OAB, pela Procu-
radoria-Geral da República,
pelo Senado e pela Câmara,
e são advogados, procurado-
res e “pessoas de notável sa-
ber jurídico”.

Na ação coletiva, os juízes
defendem que as indicações
para o CNJ deveriam ser equi-
paradas às normas para as va-
gas do Quinto Constitucional
nos tribunais de Justiça, que
são vagas destinadas a advo-
gados e procuradores. Por lei,
os cargos devem ser preenchi-
dos por profissionais com o
mínimo de dez anos de ativi-
dade profissional.

“A indicação do dr. Mário
Henrique Nunes Maia, filho
do ministro do STJ, com to-
das as vênias ao entendimen-
to das siglas partidárias que
apoiaram a decisão de sua in-
dicação dentre 1.200 000 pro-
fissionais inscritos na OAB,
deixou em desabrigo o pré-
-requisito do notável saber ju-

rídico, desafiou o peso curri-
cular e experiência profissio-
nal que se espera de um advo-
gado pretendente ao cargo de
Conselheiro do Conselho Na-
cional de Justiça e desdenha a
magistratura brasileira”, afir-
mou o juiz Luiz Rocha, do Tri-
bunal de Justiça de Pernam-
buco e presidente da ADM.

Além de Már io Nunes
Maia, disputaram a vaga a ad-
vogada Janaína Lima Penal-
va, indicada pelo PSOL, que
é professora e doutora em di-
reito da Universidade de Bra-
sília e ex-diretora do próprio
CNJ Ela obteve 35 votos. O ad-
vogado e professor Cesar Au-
gusto Wolff, indicado pelo No-
vo, 40.

DEFESA
Sobre o assunto, Mário

Nunes Maia divulgou a se-
guinte nota: “O advogado Má-
rio Nunes Maia preenche to-
dos os requisitos estabeleci-
dos na Constituição Federal
para ocupar o cargo de conse-
lheiro do CNJ (Conselho Na-
cional de Justiça) na vaga des-
tinada à indicação da Câma-
ra dos Deputados. Ele recebeu
significativos 364 votos de re-
presentantes de diversos par-
tidos, entre os quais, DEM,
PSDB, PT, MDB, PDT, Rede,
PCdoB, PSD, PP, Solidarieda-
de, Republicanos e Avante,
comprovando a confiança da
maioria dos parlamentares na
capacidade técnica do indica-
do para exercer a função.

Na sabatina, realizada na
Comissão de Constituição,

Justiça e Cidadania do Senado
Federal, Mário Maia respon-
deu a todos os questionamen-
tos dos senadores e foi devi-
damente aprovado. Impor-
tante ressaltar que o advoga-
do tem formação em direito,
especialização em filosofia e
cursa mestrado em Portugal.
Nos últimos anos se dedicou,
quase integralmente, às pes-
quisas acadêmicas e à produ-
ção de obras jurídicas. É au-
tor de cinco livros jurídicos. A
dedicação aos estudos foi um
dos motivos que o levou a op-
tar em adiar o seu ingresso na
advocacia.

Depois de se dedicar à pro-
dução literária técnica na pri-
meira etapa de sua vida pro-
fissional, Mário Maia se vol-
tou plenamente para a advo-
cacia e, desde então, tem par-
ticipado de diversos fóruns de
debates e seminários. Portan-
to, Mário Nunes Maia possui
todos os predicados acadê-
micos e requisitos legais pa-
ra exercer a função de Conse-
lheiro do CNJ com ética, qua-
lidade e eficiência.

O indicado Mário Nunes
Maia tem um profundo res-
peito por opiniões divergen-
tes e apreço pela magistratu-
ra nacional, o que se reflete
em seus artigos e livros, frutos
da dedicação em estudos da
jurisprudência, da doutrina,
dos julgados e da teoria jurídi-
ca brasileira. Os seus conheci-
mentos estão em plena sinto-
nia com os anseios da Câma-
ra dos Deputados com sua re-
presentação perante o CNJ.”

Filho de Napoleão só obteve a carteira da OAB no ano passado, mas foi aprovado pelo Congresso para o cargo de R$ 37 mil

Lucas Pricken/STJ
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Célula-tronco extraída dos dentes será
usada em estudo para tratar idosos

SAÚDE

Agência Estado

Um estudo clínico bra-
si leiro sobre a co-
vid-19 pretende uti-

lizar células-tronco extraídas
de polpas de dentes de leite de
doadores em pacientes idosos
que estejam no estágio mode-
rado da inflamação, permitin-
do, assim, que a pessoa infec-
tada pela covid-19 enfrente a
doença em melhores condi-
ções. O objetivo do tratamen-
to é reduzir os processos infla-
matórios exacerbados que po-
dem surgir nas pessoas infec-
tadas. Para o desenvolvimen-
to do ensaio, que terá duração
aproximada de seis meses, a
Anadem (Sociedade Brasileira
de Direito Médico e Bioética)
iniciou uma aliança científi-
ca com a R-Crio Criogenia, es-
pecialista em criopreservação.

“Nossa estratégia com as
células-troncos mesenqui-
mais é mitigar a reação infla-
matória do organismo. É ro-
bustecer o organismo do pa-
ciente infectado com a doen-
ça para aliviar a inflamação e
o comprometimento dos pul-
mões, além de reduzir as pos-
síveis sequelas e, desta forma,
o próprio sistema imunológi-
co do organismo cria uma de-
fesa contra aquele vírus”, afir-
ma Raul Canal, presidente da

Anadem e mestrando em Me-
dicina Regenerativa O orga-
nismo cria defesas, “só que
em alguns casos até o organis-
mo criar a imunologia contra
aquele vírus, a resposta infla-
matória exacerbada pode ma-
tar a vítima antes.”

Segundo o pesquisador
José Ricardo Muniz Ferreira,
fundador do Centro de Pro-
cessamento Celular R-Crio
Criogenia e membro da In-
ternational Society for Cellu-
lar Therapy (ISCT), as células-
-tronco mesenquimais rece-
bem esse nome em razão da
origem embriológica dessas
células. “Apresentam capaci-
dade de se diferenciar em cé-
lulas formadoras de órgãos e
tecidos duros e modular a res-
posta inflamatória com gran-
de competência.”

Inicialmente, serão usadas
células heterogêneas no estu-
do, ou seja, células de doado-
res. Sobre possíveis reações
ao paciente, o presidente da
Anadem explica que diferen-
temente de um transplante de
órgão, não existe o risco de re-
jeição. “A única coisa questio-
nável é que como é uma célu-
la-tronco carrega o DNA, le-
va a identidade da pessoa de
quem foi extraída. Todavia
não há contraindicação. To-
das as células quando coleta-

das passam por toda pesqui-
sa sorológica para todas as
doenças como HIV, HPV, sí-
filis e malária. Toda pesqui-
sa na própria regularização da
Agência Nacional de Vigilân-
cia Sanitária (Anvisa) quan-
do faz a coleta tem que fazer
a análise sorológica. Então,
não existe perigo de contágio
e reação alérgica”, acrescenta
Canal, que não descarta que
“futuramente a pessoa po-
derá realizar a coleta de suas
próprias células-tronco”, pre-
servá-las e usá-las para tra-
tar qualquer doença que tiver
posteriormente.

Conforme o presidente da
Anadem, uma vez comprova-
da a eficácia do estudo, as in-
fusões poderão ser a solução
para quaisquer outros vírus
que vierem após a covid-19.
“Estamos muito otimistas e
entendemos que isso é al-
go muito recente. A primei-
ra resolução regulamentando
essas terapias avançadas no
Brasil é de 2018”, diz ele.

“Através de um grande es-
forço da Anvisa, o Brasil pas-
sou a fazer parte de um grupo
internacional de vanguarda,
estabelecendo um marco re-
gulatório composto pelas re-
soluções 214/2018, 260/2018
e 338/2020, que dão as diretri-
zes para que as pesquisas clí-

nicas aconteçam de forma es-
truturada e multidisciplinar e
viabilizem a prática das tera-
pias celular e genética”, com-
plementa o fundador do Cen-
tro de Processamento Celular
R-Crio Criogenia.

Ferreira acredita que os
avanços serão profundos em
todas as esferas das práti-
cas médicas e odontológicas.
“Estamos fechando um ciclo
mundial de uma década dedi-
cada ao entendimento das re-
gras para que as terapias ce-
lular e genética sejam homo-
logadas e passem a fazer par-
te desse novo pilar da práti-
ca médica voltada à preven-
ção, controle e tratamento das
chamadas doenças degenera-
tivas, a partir dos resultados
favoráveis de pesquisas e re-
gistros junto às agências re-
guladoras competentes co-
mo, por exemplo, a Anvisa e a
agência americana que regula
medicamentos e alimentos, a
FDA (Food andDrug Adminis-
tration)”, estima ele.

Diretamente ligado à ino-
vação das terapias celulares,
o estudo clínico já foi aprova-
do pela Conep (Comissão Na-
cional de Ética em Pesquisa),
já tem formado um comitê in-
dependente de biosseguran-
ça, por exigência da Conep, e
agora aguarda autorização da

Anvisa para iniciar a fase de
recrutamento de pacientes.

A expectativa é que nos
próximos 20 dias a Anvisa
emita a autorização para que
possa ser iniciada a fase clí-
nica com a seleção de pacien-
tes voluntários. Serão recru-
tados idosos com mais de 60
anos e com pelo menos du-
as comorbidades, ou seja, pa-
cientes graves, mas no estágio
moderado da inflamação pe-
la covid-19.

Dentro deste perfil, serão
selecionados 48 pacientes do
Hran (Hospital Regional da
Asa Norte), em Brasília, e do
HMAP (Hospital Municipal
de Aparecida de Goiânia), em
Goiás, ambos referência no
tratamento da covid-19.

“Eles serão agrupados de
forma aleatória em dois gru-
pos, já que o estudo tem um
caráter duplo-cego com o in-
tuito de garantir a isenção e
a segurança aos protocolos e
processos. Será um grupo ex-
perimental com 24 pacientes
que receberão a terapia com
células-tronco obtidas a par-
tir de polpas de dentes de leite
de 24 doadores e outro grupo
com outros 24 pacientes que
receberão placebo (solução
salina inócua)”, explica o fun-
dador do Centro de Processa-
mento Celular R-Crio.

O objetivo do tratamento é reduzir os processos inflamatórios exacerbados que podem surgir nas pessoas infectadas

Pixabay
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AOIM (Organização In-
ternacional para as Mi-
grações) lembra na úl-

tima sexta-feira (18), o Dia In-
ternacional dos Migrantes, o
papel desempenhado por eles
na luta contra a covid-19, e de-
fende que essas pessoas não
sejam esquecidas na vida pós-
-pandemia.

“No ano passado, no Dia
Internacional dos Migrantes,
destacamos a importância da
coesão social e reconhecemos
a generosidade das sociedades
que apoiam os migrantes nas
suas comunidades, sem sa-
ber o que 2020 iria trazer”, afir-
mou o diretor-geral da OIM e
ex-ministro português, Antó-
nio Vitorino, em vídeo publi-
cado nessa quinta-feira (17)
para marcar a data, celebrada
anualmente em 18 de dezem-
bro, após aprovação pela As-
sembleia-Geral da Organiza-
ção das Nações Unidas em de-
zembro de 2000.

Em 2019, disse Vitorino, os
migrantes foram declarados
pela OIM como os “campeões
da resiliência em tempos difí-
ceis”, “sem saber como eles, e

nós, seríamos colocados à pro-
va”, numa referência à atual
pandemia de covid-19.

Na mensagem em inglês,
comquase trêsminutos de du-
ração, o diretor frisou que o
mundo testemunhou, “em pri-
meira mão”, o papel dos mi-
grantes na linha de frente da
luta global contra a covid-19,
seja cuidando dos doentes, ou

trabalhando para manter os
serviços essenciais.

“A dedicação e o espíri-
to empreendedor que vimos
neste ano lembram-nos que, à
medida que passamos da res-
posta à pandemia para a recu-
peração nos próximos meses,
os migrantes serão parte in-
tegrante desse regresso à vida
normal”, afirmou Vitorino. Se-

gundo ele, muitas dessas pes-
soas, por causa da pandemia,
perderam o trabalho, enfren-
tam situações de pobreza ou
não têm possibilidade de vol-
tar aos países de origem.

António Vitorino defendeu
que para garantir que os mi-
grantes sejam totalmente in-
cluídos no período de recupe-
ração pós-pandemia, os esfor-

ços já feitos por muitos países
devem ser ampliados, princi-
palmente a garantia de que os
migrantes tenham acesso aos
serviços sociais e “não sejam
deixados para trás”.

Para o representante da
OIM, no momento em que as
vacinas anticovid-19 come-
çam a ficar disponíveis, os mi-
grantes, independentemen-
te do seu estatuto, devem ter
acesso equitativo aos progra-
mas nacionais de vacinação,
“não comouma classe especial
de pessoas, mas como amigos,
vizinhos e colegas de trabalho”.

“A resposta global à co-
vid-19 oferece oportunidade
única de reinventar a mobili-
dade humana a partir do ze-
ro, de implementar a visão do
Pacto Global para uma Migra-
ção Segura, Ordenada e Regu-
lar e de construir comunida-
des prósperas, saudáveis e re-
silientes. Juntos podemos fa-
zer com que isso aconteça”,
concluiu António Vitorino. As
estimativas mais recentes in-
dicam a existência de cerca de
272 milhões de migrantes in-
ternacionais em todo o mun-
do, cerca de 3,5% da popula-
çãomundial.

Presidente da AstraZeneca espera
aprovação de vacina no Brasil em janeiro

COVID-19

Agência Estado

Opresidente da farma-
cêutica AstraZeneca,
Pascal Soriot, afirmou

que a companhia está traba-
lhando em parceria com a An-
visa (Agência Nacional de Vi-
gilância Sanitária) para con-
seguir aprovação de seu imu-
nizante contra a covid-19, de-
senvolvido em parceria com
a Universidade de Oxford, o
quanto antes no Brasil. Se-
gundo previsões do executi-
vo, a aprovação deve aconte-
cer em janeiro de 2021, e o iní-
cio da aplicação, a partir de fe-
vereiro do próximo ano, a de-
pender da capacidade de pro-
dução da Fiocruz (Fundação
Oswaldo Cruz).

O prazo é próximo das pri-
meiras expectativas do PNI
(Plano Nacional de Imuniza-
ção) anunciado pelo governo
federal. Inicialmente, o gover-
no federal havia dito que ini-
ciaria a aplicação das vaci-
nas em março. Contudo, após
pressões de governadores, pu-
blicou documento dizendo
que definirá novo calendário
sem ainda cravar a data.

CORONAVAC
A vacina da AstraZene-

ca não é a que está em está-

gio mais avançado de apro-
vação. Segundo o governador
de São Paulo, João Doria (PS-
DB), a Coronavac, imunizan-
te desenvolvido pelo Institu-
to Butantan em parceria com
o laboratório chinês Sinovac,
estaria pronta para aplicação
a partir do dia 25 de janeiro,
a depender da aprovação da
agência reguladora.

MIKE PENCE,
VICE-PRESIDENTE
DOS EUA, VACINADO

O vice-presidente dos Es-
tados Unidos, Mike Pence, foi
vacinado contra a covid-19 na
última sexta-feira (18), com o
imunizante da Pfizer, em uma
transmissão televisionada. “É
um milagre médico”, declarou

o republicano depois de rece-
ber a dose. De acordo com ele,
o objetivo foi “construir con-
fiança na vacina”.

“Temos uma e, talvez, den-
tro de algumas horas, teremos
duas vacinas seguras para vo-
cê e sua família”, disse Pence,
em referência à expectativa
pela autorização do uso emer-
gencial do imunizante da Mo-

derna. A fala do vice contraria
afirmação do presidente ame-
ricano, Donald Trump, de que
a vacina da farmacêutica já te-
ria sido aprovada.

Na quinta-feira, o FDA
(Comitê Consultivo da Admi-
nistração de Medicamentos
e Alimentos, na sigla em in-
glês) decidiu recomendar que
a agência conceda autoriza-
ção para o uso emergencial
do produto. “Esta semana foi
o começo do fim da pandemia
de covid-19”, afirmou Pence,
“mas com os casos em alta e
as hospitalizações aumentan-
do, ainda temos um caminho
pela frente.”

EMMANUEL MACRON,
PRESIDENTE DA
FRANÇA, INFECTADO

O presidente da França,
Emmanuel Macron, teve um
teste positivo para covid-19,
anunciou nesta semana, a pre-
sidência do país. Em breve co-
municado, o governo francês
diz que ele se submeteu a um
teste assim que surgiram os
primeiros sintomas da doen-
ça. A nota não diz quais sinto-
mas Macron teve. O presiden-
te ficará isolado durante sete
dias, mas segundo a Comissão
Europeia continuará a realizar
suas atividades, a distância.

O prazo é próximo das primeiras expectativas do PNI
anunciado pelo governo federal
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