
Professor e candidato à Prefeitura de Ribeirão Pires pelo Partido 
Liberal, entre outros itens, Clovis Volpi se comprometeu em rever o 
Plano de cargos, carreira e salário dos profissionais caso seja eleito.
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Recordar é viver: “é preciso aprender a aprender”. Ouvi muito 
essa frase quando era adolescente. Foi um período em que surgia 
uma nova proposta de ensino, era preciso desconstruir para re-
construir, para dar oportunidade ao novo. Mas ainda hoje, depois 
de algum tempo (não tanto assim), falamos de rupturas e abertura 
de espaço para o novo.

A tecnologia, que aproxima, fez parceria com a educação para 
levar conhecimento aos alunos em lugares mais diversos. Mas 
essa parceria, que acontecia com uma aproximação em ritmo de 
flerte, precisou noivar e casar rapidamente para solidificar seus 
resultados, devido ao inesperado que surgiu no início de 2020.

Esse casamento, entre a tecnologia e a educação, gerou um 
filho chamado de ensino híbrido, que é aquela criança que tem 
a cara de educação, mas carrega os trejeitos da tecnologia. Não se 
sabe se a tecnologia moldou-se às necessidades da educação ou a 
educação adaptou-se à tecnologia. Mas que parece que uma nas-
ceu para complementar a outra, isso parece.

Claro que isso não é novidade, já se fazia ensino hibrido há 
algum tempo, mas o que impressiona é a velocidade da mudança 
imposta por uma pandemia. Quem nunca quis precisou aceitar, 
quem era contra, precisou repensar, quem já fazia, precisou me-
lhorar.

Seja Ensino a Distância (EaD), semipresencial ou telepresen-
cial, para se conseguir resultados satisfatórios que corroborem a 
qualidade deste formato educacional, é necessário o envolvimen-
to e comprometimento de todos os atores do processo.

Peguemos como exemplo o ensino semipresencial, em que o 
aluno deve ser o ator principal de seu desenvolvimento. O dis-
cente deve ler e estudar o material antes da aula presencial, para 
que no encontro com o docente e demais colegas possam sanar 
dúvidas, criar debates, trazer exemplos e enriquecer o momento 
através de suas experiências que são únicas e particulares devido 
ao trajeto de vida de cada um deles. O professor deve atuar como 
um mediador e instigador para reflexões e construção do conhe-
cimento coletivo.

Mas o que se observa nessa modalidade, que agora tem seus 
encontros presenciais via web, são dois grupos distintos de alu-
nos. O primeiro grupo é daqueles que não leem o conteúdo pro-
posto, não participam dos encontros virtuais e quando aparecem 
nas aulas, mantém suas câmeras e microfones bloqueados não 
proporcionando nenhuma interação com os demais, felizmente 
esse grupo é composto por uma minoria. Já o segundo grupo é 
constituído por alunos comprometidos e que estão em busca de 
se tornarem bons profissionais, por isso usam de todos os canais 
disponíveis para buscar informações, debaterem os temas e agre-
garem conhecimentos aos seus estudos.

É normal do ser humano buscar conforto e facilidade para 
tudo o que faz, não seria diferente na educação. Isso tem impul-
sionado o ensino superior a investir cada vez mais em tecnologia 
e metodologias diferenciadas para atrair seu público. Essas inova-
ções tendem a trazer profundas mudanças para a educação supe-
rior nos próximos anos, atraindo um número cada vez maior de 
estudantes universitários com o perfil de uma geração que adota-
rá o ensino híbrido como a melhor ferramenta de aprendizagem. 
É o momento de “aprender a aprender”. É preciso dedicação, com-
prometimento, vontade, garra, determinação, suor e, algumas 
vezes, um pouco de lágrimas. Mas saiba que, no fim de tudo, as 
lágrimas serão de alegria por ter vencido e superado a si mesmo.

“É o fim do mundo 
como nós conhece-
mos”. Essa frase antiga 
e muitas vezes repeti-
da, mais do que refrão 
de uma conhecida mú-
sica da finada banda 
REM, nunca envelhece 
e pode ser usada para 
definir o ano de 2020.

Muitos podem não 
ter se atentado, mas 
já estamos no meio 
do mês de outubro e 
os primeiros sinais da 
chegada do Natal já se 
apresentam. De fato, 
poucas vezes na histó-
ria dos períodos de paz 
tivemos um ano tão 
atípico como este. A 
impressão, aliás, é que o 
ano não começou.

Desde março, quan-
do a pandemia do Co-
ronavirus se instalou, o 
ritmo da vida se tornou 
diferente. Agora nem 
tanto, mas em tempos 
de ficar em casa para 
se preservar e preservar 
ao próximo, muita coi-
sa acabou ficando dife-
rente.

Começando pelo 
advento do Home-
-Office que, embora 
seja privilégio dos mais 
abastados, pode-se di-
zer que veio para ficar. 
Falando nos mais abas-
tados, chegamos a ou-
tra situação que estava 
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2020 está acabando com 
pendências a resolver

“na base 
da pirâ-
mide, a 

situação 
é cada 

vez mais 
grave”

em curso em ritmo 
mais lento e se acele-
rou: o abismo que exis-
te entre os mais ricos e 
os mais pobres. 

Para exemplificar 
isso, o Brasil hoje conta 
com o 18º maior núme-
ro de milionários do 
planeta, superando pa-
íses ricos como Suécia 
e Áustria. Se subirmos 
uma casa decimal, che-
gamos ao impressio-
nante número de 238 
bilionários, de acordo 
com a revista Forbes, 
que têm, somados, uma 
poupança no valor de 
R$ 1,6 trilhão, soma 
equivalente ao PIB do 
Chile. O banqueiro 
mais rico do mundo é 
Joseph Safra, brasileiro, 
que coleciona modes-

tos R$ 119,08 bilhões 
em patrimônio.

Enquanto isso, na 
base da pirâmide, a si-
tuação é cada vez mais 
grave. O número de 
despejos por falta de di-
nheiro para pagar alu-
guel tem aumentado 
exponencialmente, as-
sim como os índices de 
desemprego. Famílias 
dependem do auxílio 
emergencial (que tem 
data para terminar) 
para sobreviver – ain-
da que estejam muitas 
vezes morando de fa-
vor. Como resultado, 
uma outra explosão de 
casos está surgindo – o 
das ocupações que, não 
raro são formadas por 
famílias que já viviam 
em situação precária – 
favelas ou bairros sem 
saneamento – e acabam 
indo para uma situação 
ainda pior.

Esses dois extremos 
mostram que o país 
terá um grande desa-
fio em 2021, que será 
encontrar maneiras 
de equacionar crise e 
dar suporte para que 
os brasileiros que fo-
ram à bancarrota na 
quarentena possam se 
reerguer. A grande pre-
ocupação de momento 
é: o que está sendo feito 
para isso?

O paradigma do Ensino Híbrido
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Protocolos foram definidos após reunião com representantes de academias

Clovis Volpi firmou compromisso na noite de ontem

Kiko define protocolos para academias
de Ribeirão Pires na Fase Verde

No dia dos professores, Volpi assina Carta-
compromisso com os profissionais da Educação

O prefeito Kiko Tei-
xeira (PSDB) se reuniu 
com representantes de 
academias de atividades 
físicas de Ribeirão Pires 
para definir os protoco-
los de funcionamento 
agora que a cidade entrou 
na Fase Verde do Plano 
São Paulo de combate ao 
coronavírus. A partir de 
agora, os estabelecimen-
tos podem expandir o 
funcionamento para até 
12 horas por dia (contí-
nuo ou fracionado), até às 
23h, e também o número 
de alunos com até 60% 
da capacidade de atendi-
mento.

A Prefeitura de Ribei-
rão Pires publicou nes-
ta terça-feira, dia 13/10, 
Decreto Municipal Nº 
7.068/2020 que flexibi-
liza os protocolos para 
funcionamento de acade-
mias esportivas da cidade, 
seguindo as diretrizes da 
Fase Verde do Plano São 
Paulo. A partir desta se-
mana, os estabelecimen-
tos podem funcionar por 

Em evento realizado 
na noite de ontem (14), no 
restaurante Vale Encanta-
do em Ribeirão Pires, Clo-
vis Volpi (PL), candidato 
a Prefeitura da cidade, 
assinou uma Carta-com-

promisso com profissio-
nais da Educação. Dentre 
os itens, Volpi pretende 
rever o plano de cargos, 
carreira e salários dos pro-
fissionais. 

“O professores são 

até 12 horas por dia (con-
tínuo ou fracionado), até 
às 23h, com até 60% da ca-
pacidade de atendimento. 

Kiko informou aos 
proprietários de acade-
mias do município que 
os avanços para a Fase 
Verde é mais uma vitória 
da cidade na luta contra o 
coronavírus. “Graças à co-
laboração dos moradores 
e dos empreendedores do 
município, Ribeirão Pires 
seguiu avançando no Pla-
no São Paulo e amplian-
do, com responsabilidade 
e segurança, a flexibiliza-

ção de atividades como 
as academias esportivas. A 
ciência e a medicina pau-
tam nossas ações e vamos 
seguir empenhados na 
luta contra a pandemia”, 
disse Kiko.

Com o retorno gra-
dativo das academias es-
portivas, Kiko e os profis-
sionais de educação física 
desses estabelecimentos 
da cidade reforçam a im-
portância da prática de 
atividades físicas, seguin-
do todos os protocolos 
contra a covid-19, para 
o bem-estar e a saúde 

das pessoas. Para Marcia 
Martins de Castro, da 
academia Nado Livre, a 
exemplo de outros tipos 
de atividade, as pessoas 
precisam começar a re-
tomar gradativamente 
as atividades físicas. “Os 
exercícios fortalecem o 
corpo, nos tornando mais 
resistentes, o que contri-
bui para a prevenção de 
doenças ou o agravo de 
doenças. Tudo pode ser 
feito com muita seguran-
ça, seguindo os protoco-
los da Prefeitura de Ribei-
rão Pires”, observou.

guerreiros, que estão dia-
riamente buscando dar o 
máximo de conhecimen-
to aos alunos, para criar-
mos uma nova socieda-
de”, declarou Volpi.

Além da revisão do 
Plano de cargo carrei-
ra e salários, o professor 
e candidato ao Paço se 
compromete também 
em: Estabelecer a data 
base de negociação cole-
tiva em conjunto com as 
entidades sociais; comba-
ter firmemente o assédio 
moral, garantindo a hu-
manização e respeito nas 
relações de trabalho e, por 
fim, garantir o Piso Nacio-
nal Docente. 

Clovis ainda relacio-
nou o impacto da pan-
demia do Coronavírus 

na educação ao ressaltar 
que os professores devem 
estar preparados para o 
futuro. “A pandemia nos 
ensinou que devemos nos 
preparar para outros reve-
zes que a vida nos trará. 
Preparar nossos profes-
sores, patrocinados pelo 
Poder Público, que tem a 
responsabilidade de fazer 
essa gestão”, disse. 

O encontro no Vale 
Encantado contou com 
a presença de Amigão 
D’orto (PSB), candidato 
a vice da chapa e aproxi-
madamente 250 profis-
sionais da educação. 

“A partir de agora, pre-
cisamos estar cada vez 
mais junto aos nossos pro-
fessores”, finalizou Clovis 
Volpi.



Ana Lajarin defende incentivo ao turismo
para Ribeirão Pires se desenvolver
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Ana Lajarin é candidata a vereadora pelo Podemos

Ana Lajarin (29) é nas-
cida em São Bernardo do 
Campo, moradora de Ri-
beirão Pires desde peque-
na, é moradora do bairro 
da Quarta Divisão e for-
mada em Eventos pela 
Universidade Anhembi 
Morumbi atuando na 
área há mais de 13 anos. 
Este ano, ela se lança can-
didata a vereadora em 
Ribeirão Pires trazendo 
propostas para melhorias 
no Turismo.

MN: Qual o motivo 
da sua candidatura?

Ana Lajarin: Sem-
pre fui uma pessoa não 
interessada por política, 
achava que não adianta-
va fazer nada, mas com o 
tempo comecei a analisar 
e concluí que “ficar senta-
da ali no sofá reclaman-

do” não iria fazer com 
que algo mudasse. Sendo 
assim, após diversas ve-
zes ter sido convidada à 
participar da política, me 
sentindo madura e prepa-
rada o suficiente, resolvi 
aceitar esse desafio de ser 
candidata a vereadora em 
Ribeirão Pires.  

MN: A qual partido 
você está filiada? 

AL: Sou filiada no 
partido PODEMOS, um 
partido de centro, mas 
para a frente, comandado 
por uma mulher de pulso 
firme, a Deputada Federal 
Renata Abreu, que é inspi-
ração de idoneidade e tra-
balho integro. A ideologia 
do partido, vai ao encon-
tro dos meus ideais, que 
acredita na democracia e 
na participação popular.

MN: Quais serão suas 
principais áreas de atua-
ção caso seja eleita?

AL: Minha prioridade 
é dar voz aos cidadãos e as 
suas reais necessidades. O 
foco dos meus projetos, 
concentram-se no Tu-
rismo, para o desenvol-
vimento econômico da 
cidade, gerando emprego 
e renda. Incentivar e de-
senvolver a real capaci-
dade turística da nossa 
cidade é essencial para a 
evolução desse segmento.  
Convido a todos eleitores 
a acompanhar os detalhes 
das minhas propostas nas 
redes sociais. 

MN: Qual candidato 
a prefeito você acha que 
deve ser eleito (a) e por 
que? 

AL: É visível o avanço 

que o município teve nos 
4 anos da gestão do Prefei-
to Kiko Teixeira. Em 2017 
Ribeirão Pires estava em 
situação de calamidade 
financeira e administrati-
va. Recuperando a credi-
bilidade econômica da ci-
dade, foi possível realizar 
um trabalho que resultou 
numa grande melhoria. É 
por isso que meu apoio se 
firma com a atual admi-
nistração comprometida 
e eficaz.  Juntos podemos 
progredir ainda mais! 

MN: Deixe uma men-
sagem para os cidadãos de 
Ribeirão Pires

AL: A participação 
de todos é fundamental 
para que nossa Estância 
Turística continue no 
caminho certo. Estamos 
todos cansados da velha 

MARCATE
VEREADOR RAFAEL

Rafael Marcate é Engenheiro Civil, 

Engenheiro de Segurança do Trabalho, 

Policial Militar há mais de 15 anos e 

morador de Ribeirão Pires há 36 anos.

Coligação Ribeirão Pires no Caminho Certo - CNPJ: 38.811.526/0001-24 PSDB, PTB, 
PODEMOS, PRTB, PSD, PCdoB, DEM, PV, PDT, PSC, MDB,  CIDADANIA, AVANTE, 
PMB, REPUBLICANOS - Valor da inserção: R$300,00

política, do trabalho vol-
tado à favores pessoais e 
ansiamos por renovação 
e mudança no Poder Le-
gislativo, que atualmente 
não conta com a atuação 
de nenhuma mulher. 

Peço apoio de todos 

para alcançar o avanço 
e as melhorias que dese-
jamos. Desde já agradeço 
pela confiança. Siga as 
redes sociais: instagram.
com/analajarin e face-
b o o k . c o m / A N A L A J A -
RIN2020



Apraespi pede ajuda para 
ação solidária de Natal 

Matrículas da rede estadual 
de ensino podem ser feitas 
no Poupatempo
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A APRAESPI (Associação de Pre-
venção, Atendimento Especializado 
e Inclusão da Pessoa com Deficiência) 
anunciou uma Ação Entre Amigos de 
natal que dará ao ganhador 12 vale-
-compras de supermercado, cada um 
no valor de R$ 1.500,00, ao longo de 
2021. O sorteio acontece em 23 de de-
zembro, através do primeiro prêmio 
da Loteria Federal. Os recursos arre-
cadados ajudarão a manter o atendi-
mento diário que a associação oferece 
a mais de 2.000 pessoas ao dia.  

“A APRAESPI passou por um ano 
muito complicado com a pandemia 
da covid-19. Uma resposta solidária 
por parte da comunidade, colaboran-
do com a Ação Entre Amigos, dará 
um novo ânimo para o ano que vem”, 
avalia o presidente José Feliciano. 

Ligue para (11) 2504-9078, (11) 
97436-4824 ou (11) 5563-9633, doe R$ 
10,00 e adquira seu bilhete. Para mais 
informações sobre a campanha, aces-
se: www.apraespi.org.br. 

Os 75 postos do Pou-
patempo em todo o Esta-
do oferecem, até o próxi-
mo dia 30, atendimento 
presencial para matrícu-
la de alunos que desejam 
ingressar na rede pública 
de ensino. Os interessa-
dos no serviço devem 
realizar agendamento 
pelo portal – wwwpou-
patempo.sp.gov.br ou 
em totens de autoatendi-
mento - o procedimento 
também pode ser feito 
nas escolas e diretorias 
de ensino. 

 No dia e horário mar-
cados, basta comparecer 
à unidade agendada com 
o RG ou a Certidão de 
Nascimento e o compro-
vante de endereço do es-
tudante. Para os menores 
de 18 anos é necessário 
estar acompanhado pelo 

representante legal, devi-
damente identificado. 

 Após o atendimento 
no Poupatempo, o cida-
dão receberá um proto-
colo, com o qual poderá 
consultar as vagas dis-
ponibilizadas no site da 
Secretaria da Educação 
- www.educacao.sp.gov.
br. A efetivação da ma-
trícula se dará somente 
após a entrega dos do-
cumentos na escola in-
dicada pela Secretaria da 
Educação.  

Importante destacar 
que, o prazo para matrí-
cula de quem já é aluno 
do ensino estadual ter-
mina nesta sexta-feira 
(16) e a solicitação deve 
ser feita pelo aplicativo 
Minha Escola SP ou pela 
plataforma Secretaria Es-
colar Digital (SED). 



Daniel Pelinson prega mais abertura a 
participação da população na política
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Daniel Pelinson é morador da Quarta Divisão

O Jornal Mais Notícias 
entrevista Daniel Pelin-
son, candidato a vereador 
na cidade de Ribeirão Pi-
res. Daniel tem 36 anos, 
faz parte da tradicional fa-
mília Pelinson e concorre 
pela primeira vez em um 
pleito eleitoral. Microem-
presário na cidade há 20 
anos, vem colocando em 
prática a política partici-
pativa, modelo que busca 
ouvir as reais necessida-
des da população para 
que assim, busque as solu-
ções mais adequadas para 
cada situação.

MN: Por que resolveu 
se candidatar a vereador?

Daniel Pelinson: 
Resolvi me candidatar 
para realmente ser o re-
presentante dos morado-
res de Ribeirão. Amo essa 

cidade e acredito muito 
no seu crescimento e de-
senvolvimento, mas para 
isso temos que trabalhar 
muito e não ser “mais do 
mesmo”. 

MN: Por ser sua pri-
meira eleição como can-
didato, como preparou 
suas propostas para con-
vencer as pessoas que 
você será uma boa opção 
para representá-los? 

DP: Na verdade, não 
preparei sozinho minhas 
propostas, durante a pré-
-campanha procurei e 
ainda procuro ouvir as 
reais necessidades de cada 
munícipe e o que ele espe-
ra que seja feito para uma 
possível melhoria. Com 
isso em mãos, busco os 
caminhos “de como fa-
zer”, transformado essas 

necessidades e ideias em 
pré-projetos no momen-
to, para assim que eleito 
colocá-las em prática. Sou 
adepto a política parti-
cipativa, não apenas em 
época de campanha e sim 
durante todo o mandato 
dos escolhidos como nos-
sos representantes 

MN: Se eleito, qual 
será sua principal área de 
atuação?

DP: Lutar por uma 
área ou público especí-
fico é louvável, mas não 
levanto apenas uma ban-
deira, é preciso lutar por 
todos. Tenho um projeto 
inovador para o esporte 
de Ribeirão Pires, quando 
colocado em prática, com 
certeza, a cidade formará 
atletas de alto nível, in-
cluindo paratletas. Parti-

cipo muito também de 
ações sociais com pessoas 
menos favorecidas que 
precisam serem vistas e 
ouvidas. Para a seguran-
ça, vou reivindicar uma 
maior segurança para os 
bairros. Como disse em 
outras entrevistas, não 
vou fugir da obrigação 
em nenhuma área que ne-
cessite de interferência.

MN: Quer deixar um 
recado final para os elei-
tores?

DP: Com certeza. 
Peço que todos tenham a 
consciência sobre o voto. 
Devemos votar em quem 
realmente está disposto 
a fazer algo pela cidade e 
se preparou para isso, não 
para quem busca apenas 
ascensão financeira. Não 
é difícil achar por ai, can-

didatos que gastam em 
campanha mais do que 
irão receber em salário 
durante todo o mandato, 

portanto peço as pessoas 
que analisem cada candi-
dato e jamais venda seu 
voto. 



Ribeirão Pires ingressa na fase verde
do Plano SP e flexibiliza atividades
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Restrições estão sendo flexibilizadas perto do Natal

A Prefeitura de Ribei-
rão Pires publicou nes-
ta quinta-feira, dia 15, o 
decreto municipal Nº 
7.070/2020, que atualiza 
protocolos sanitários e de 
segurança para estabeleci-
mentos da cidade na Fase 
Verde do Plano São Pau-
lo, seguindo as diretrizes 
do governo estadual. Na 
terça-feira, dia 13, os pro-
tocolos para academias 
esportivas também foram 
atualizados por meio do 
Decreto Municipal Nº 
7.068/2020.

Com o avanço para a 
Fase Verde do Plano São 
Paulo, que permite maior 
flexibilização de ativi-
dades no município, fica 

permitida a ampliação 
dos horários de funciona-
mento de estabelecimen-
tos para 12 horas diárias, 
podendo ser este período 
fracionado ou continuo, 
desde que a soma não ul-
trapasse o horário permi-
tido, sendo:

Bares, restaurantes e 
similares – Início a partir 
das 6h e encerramento 
antes das 23h. Limite de 
60% de ocupação da ca-
pacidade dos estabeleci-
mentos. 12 horas por dia, 
no máximo.

Academias esportivas 
– Limite de 60% de ocupa-
ção da capacidade. Encer-
ramento das atividades 
antes das 23h. 12 horas 

por dia, no máximo.
Templos e cultos reli-

giosos – Início a partir das 
7h e encerramento antes 
das 21h. Duração de no 
máximo 1h30 em cada 
culto, celebração ou ritu-
al, com intervalo mínimo 
de 2 horas entre cada. Li-
mite de 60% de ocupação 
da capacidade.

Comércios de rua; 
escritórios de prestação 
de serviços; imobiliárias; 
concessionárias e reven-
dedoras de veículos; sho-
ppings, mini shoppings e 
galerias comerciais; salões 
de beleza e barbearia – Li-
mite de 60% de ocupação 
da capacidade total. 12 
horas por dia, no máxi-

mo.
- Feiras-livres – Na Fase 

Verde, liberação de con-
sumo de alimentos no lo-
cal, com disponibilização 
de mesas e cadeiras para 
alimentação.

- Eventos Sociais – Fica 
permitida a realização de 
eventos sociais em estabe-
lecimentos privados. En-
cerramento das ativida-
des antes das 23h. Limite 
de 60% da capacidade do 
local, não podendo ultra-
passar 100 pessoas. 12 ho-
ras por dia, no máximo.

A Fase Verde do Plano 
São Paulo permitiu flexi-
bilização com ampliação 
da capacidade de atendi-
mento e horário de fun-

cionamento. Entretanto, 
seguem vigentes as de-
mais normas e protocolos 
sanitários e de segurança 
para a prevenção da co-
vid-19, como uso obriga-
tório de máscara de pro-
teção; disponibilização 
de álcool gel nas entradas 
dos estabelecimentos; dis-

tanciamento social entre 
as pessoas nos ambientes 
internos; rigoroso contro-
le da limpeza e da venti-
lação dos locais e aferição 
da temperatura corporal 
antes da entrada em es-
tabelecimentos entre ou-
tras medidas específicas a 
cada tipo de atividade.



Ribeirão Pires atinge a marca de 1200 
casos confirmados de Coronavírus

ACIARP lança campanha de compras pós-quarentena
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A ACIARP lançou cam-
panha de vouchers para 
compras a serem realiza-
das após o período de qua-
rentena.

Os empresários interes-
sados, devem se cadastrar 
pelo site https://vouchers.
ribeiraopires.net.br/pai-

nel/. A campanha tam-
bém ajudará instituições 
assistenciais da cidade 
com uma porcentagem 
do valor comprado. “Nes-
se período, o lema é ino-
var. É isso que a ACIARP 
tem buscado para que to-
dos que tem seu negócio 

não sofram com grandes 
impactos quando o perío-
do de isolamento passar.”, 
afirma Gerardo Sauter, 
presidente da ACIARP. 

Para adquirir o vou-
cher, entre no site da 
loja em que deseja fazer 
a compra e selecione o 

valor desejado. Após o 
pagamento, será enviado 
um código por email que 
deve ser apresentado no 
ato da compora. Não há 
reembolso em hipótese al-
guma e a validade será até 
01/01/21 - prorogável caso 
a quarentena perdure.

Ribeirão Pires recebeu 
nesta quinta-feira (15/10) 
a confirmação do 85º óbi-
to por coronavírus entre 
moradores. Trata-se de 
um senhor de 74 anos que 
estava internado no Hos-
pital IGESP, em São Paulo, 
e faleceu no dia 9/10.

De ontem para hoje, 
a cidade recebeu mais 6 
resultados positivos de 
COVID-19, totalizando 
1.200 casos confirmados 
da doença no município. 
Outros 9 resultados ne-
gativos foram recebidos, 
totalizando 2.808 casos 
descartados da doença. Há 
90 suspeitas em análise de 
laboratório, incluindo 5 
óbitos.

Do total de casos posi-
tivos, 713 pessoas já se re-
cuperaram - tiveram alta 
hospitalar e/ou cumpri-
ram a quarentena e não 
apresentam mais sinto-
mas.

Nesta data (15/10), há 
4 pacientes internados na 
rede municipal da cidade, 
no Hospital de Campa-
nha, 1 em leito de emer-
gência e 3 em leitos de 
enfermaria. A ocupação 
de leitos exclusivos para 
casos COVID-19 na rede 
municipal (Hospital de 
Campanha) é de 10% nes-
ta data.

Há 7 pacientes inter-
nados no Hospital Ribei-
rão Pires, rede particular 

(unidade se tornou refe-
rência para sua rede no 
atendimento de casos de 
COVID-19), todos em lei-
to de UTI.

A Prefeitura de Ri-
beirão Pires ressalta que 
a atualização de dados 

sobre casos de COVID-19 
no município é feita com 
base nas notificações re-
alizadas dentro do mu-
nicípio e também com 
informações fornecidas 
pela Secretaria de Saúde 
do Governo do Estado.
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Amanhã é Dia D da vacinação contra 
a pólio e atualização de caderneta

Neste sábado, 17 de 
outubro, Ribeirão Pires 
realizará o Dia “D” da 
Campanha Nacional de 
Vacinação contra a Polio-
mielite (paralisia infantil) 
e da Campanha Nacional 
de Multivacinação para a 
atualização da caderneta 
de crianças e adolescen-
tes. A ação acontecerá, das 
8h às 17h, nas Unidades 
Básicas de Saúde (UBS) e 
Unidades de Saúde da Fa-
mília (USF) da cidade.

Crianças menores de 
cinco anos são o alvo da 
campanha contra a polio-
mielite. A multivacinação 
atenderá todas as crianças 
e adolescentes menores 
de 15 anos. O município 
terá data especial para o 
reforço das campanhas, 
em 17 de outubro, Dia “D” 
da vacinação.

Até 30 de outubro, as 
campanhas serão promo-
vidas, de segunda a sexta-
-feira, das 8h às 17h, nas 
UBSs e USFs da cidade.

O objetivo das cam-
panhas é reduzir o risco 
da reintrodução do poli-

vírus selvagem no país, 
oportunizar o acesso às 
vacinas, atualizar a situa-
ção vacinal e aumentar a 
cobertura de imunização, 
diminuir a incidência de 
doenças imunoprevení-
veis e contribuir para o 
controle, eliminação ou 
erradicação de doenças.

A Secretaria de Saúde 
de Ribeirão Pires adota to-
dos os cuidados sanitários 
e de segurança contra o 
coronavírus nas unidades 
municipais.

Vacinação contra o 
sarampo – A vacinação 
acontece até 30 de outu-
bro dentro da seguinte 
estratégia:

– Vacinação intensifi-
cada para população de 6 
meses a 29 anos, de acor-
do com a avaliação da 
situação vacinal e vacina-
ção conforme o calendá-
rio vacinal vigente;

– Vacinação indiscri-
minada (independente da 
situação vacinal) na faixa 
etária de 30 a 49 anos, em 
consonância com o Mi-
nistério da Saúde.

Pontos de Vacinação – segunda a sexta
(exceto feriados), das 8h às 17h

UBS CENTRAL
Rua Dr. Virgílio Gola, 24 
– Centro

UBS CENTRO ALTO
Rua Aurora, 61 – Centro 
Alto

USF GUANABARA
Rua Fermino G. Pereira, 
398 – Vila Gomes

USF JD. LUSO
Rua Julio Prestes, 22 – 
Jardim Luso

USF JD. VALENTINA
Rua Francisco Tometi-
ch, 905 – Jd. Valentina

USF JD. CAÇULA
Rua Fagundes Varela, 08 
– Jardim Caçula

USF OURO FINO
Rod. Índio Tibiriçá, ao 
lado 2753 – Ouro Fino

USF 4ª DIVISÃO
Estrada da Sondália, 520 
– Quarta Divisão

UBS SANTA LUZIA
Rua Prof. Antonio Nu-
nes, 551- Santa Luzia

USF VILA SUELI
Rua Antonio Zampol, 
221 – Vila Sueli

Vacinação contra pólio foca em crianças até 5 anos



Beijo para o 
Presidente   do 
STF que cor-
rigiu pronta-
mente o erro 

do colega - embora o crimi-
noso continue solto.

A vida é uma cartola de mágico. Com um pouco de imaginação e muita 
habilidade a gente tira dela tudo

Para o Minis-
tro do STF 
Marco Auré-
lio Melo que 
libertou um 

perigoso traficante de for-
ma inexplicável.

Não falou, não disse nada e foi ótimo o silêncio 
do Presidente Bolsonaro sobre a mancada do Mi-
nistro Marco Aurélio.

Gazeta, sobre os últimos fatos da Repú-
blica Federativa do Brasil

“Vai ser muito difícil meus amigos continua-
rem sendo meus amigos”

Olavo Setúbal, ao aceitar convite para 
ser prefeito nomeado de São Paulo, em 
1975, durante o regime militar.
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Cubinho

Pensamento do Dia

Humor

FotoMaisAnimais Tapas e Beijos

Previsão do Tempo

Falou e Disse

Por Mario Mastrotti
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Possibilidade de Chuva: 90% Possibilidade de Chuva: 90%

Sexta-Feira Sábado

Domingo Segunda-Feira

20 23

27 23

14 12

14 17
Dados fornecidos pelo Climatempo

É óbvio professor!
Na aula de química, o 

professor pergunta:
– Alguém sabe o que 

acontece se eu deixar um pe-
daço de ferro ao ar livre?

– Enferruja – responde 
prontamente um aluno.

O professor então per-
gunta:

– E se eu deixar um peda-
ço de ouro?

– Desaparece imediata-
mente, ora! – responde o ga-
roto.

Outra vez?
– Você vai parar de beber 

cerveja. Por um ano só vai be-
ber leite.

– Outra vez, doutor?!
– Você já fez esse trata-

mento?
– Já. Durante os dois pri-

meiros anos da minha vida

Está linda imagem de uma jabuticabeira carregada 
de deliciosos frutos, foi feita no dia 29 de agosto no Par-
que Oriental Milton Marinho de Moraes, onde o casal 
fez questão de posar feliz para a câmara do Jornal Mais 
Notícias.

Érico Verissimo

A Jabuticabeira do Parque

O prolapso da glân-
dula da terceira pálpe-
bra, condição popular-
mente conhecida como 
“olhos de cereja, é uma 
disfunção comum em 
cães braquicefálicos (fo-
cinho curto). 

Ocorre quando a 
glândula produtora de 
filme lacrimal contida 
internamente na terceira 
pálpebra (canto do olho) 
fica exposta podendo ser 
de forma uni ou bilateral 
(em apenas um ou em 
ambos os olhos). Esta, 
devido alterações na 
anatomia da órbita ocu-
lar nestas raças, dentre 
outras causas primárias, 
torna-se móvel por frou-
xidão dos ligamentos, e 
fica visível, prolapsada 
e inflamada, em alguns 
casos, podendo acarretar 
em prejuízos à lubrifica-
ção ocular tendencian-
do a doenças oftálmicas. 

O filme lacrimal é 
composto por porção 
aquosa, lipídica e protei-
ca que lubrifica e pro-
tege a superfície ocular 
de sujidades, patógenos 
e agentes físicos que 
possam lesar o olho. No 
caso do prolapso, parte 
da produção do filme 
lacrimal será compro-
metida podendo levar 
a quadros de olho seco 
(ceratoconjuntivite seca) 
por fibrose da glândula 
exposta cronicamente e 
não produção do filme 
lacrimal além de poder 
lesar a superfície ocular. 
A longo prazo, este olho 
estará menos protegido 

podendo surgir outras 
disfunções oculares in-
flamatórias secundárias 
(úlceras de córnea, uve-
ítes). 

O tratamento é ci-
rúrgico e consiste no 
reposicionamento da 
glândula e sua fixação 
na conjuntiva evitando 
que esta fique exposta 
com facilidade. Nunca 
deve-se removê-la para 
evitar complicações de-
vido redução na produ-
ção do filme lacrimal. É 
indicado uso de colírios 
lubrificantes para o res-
to da vida do animal de 
forma a auxiliar na ma-
nutenção da produção 
da lágrima como medida 
preventiva uma vez que 
este olho já foi manipu-
lado cirurgicamente. O 
olho é uma superfície 
delicada e agentes físicos 
e químicos como sabões, 
radiação UV e vento 
seco podem facilmente 
a lesar. 

Desta forma, é indica-
do buscar tratamento e 
orientação de um médi-
co veterinário oftalmo-
logista que pode avaliar 
o melhor momento e 
tratamento caso ocorra 
alguma alteração. Qual-
quer mudança no as-
pecto ocular, opacidade, 
aumento das secreções 
com acúmulo de muco 
ou pus, procure um mé-
dico veterinários pois al-
gumas disfunções ocula-
res causam dor, infecção 
e devem ser resolvidas 
com urgência. Fique de 
olho!

Saiba mais sobre olhos de cereja 
em cães

Por Lia Silva, estudante de veterinária
e proprietária do Banho e Tosa Vila Aurora

Olhos de cereja necessitam tratamento urgente



Parque Nascentes de Paranapiacaba integra 
evento internacional sobre áreas protegidas

Uma caminhada na 
Trilha do Mirante, em Pa-
ranapiacaba, para sensibi-
lização dos moradores da 
região sobre a importân-
cia das áreas protegidas, 
marcou o início de uma 
agenda de atividades de-
senvolvidas pelo Parque 
Natural Municipal Nas-
centes de Paranapiacaba, 
como parte da Celebração 
das Áreas Protegidas da 
América Latina e do Cari-
be. A programação segue 
até sexta-feira (17). 

A Celebração das Áreas 
Protegidas da América La-
tina e do Caribe acontece 
de 12 a 18 de outubro, com 
atividades sendo realiza-
das simultaneamente em 
vários países. A ideia de es-
tabelecer um período para 
celebrar a importância 
destas áreas, no entanto, 

surgiu durante o 3º Con-
gresso de Áreas Protegidas 
da América Latina e do 
Caribe (CAPLAC), realiza-
do entre os dias 14 e 17 de 
outubro de 2019 em Lima, 
no Peru.

Promovido pela IUCN 
(União Internacional para 
a Conservação da Natu-
reza), o Congresso teve 
como objetivo promover 
a troca de experiências, es-
tudos e debates sobre polí-
ticas públicas e fortalecer 
a capacidade destes na 
promoção e proteção das 
áreas protegidas. A ideia 
era gerar uma celebração 
(simultânea e adaptativa) 
para reconhecer a impor-
tância das áreas protegidas 
para o bem-estar das pes-
soas e o desenvolvimento 
sustentável da região.

“A Celebração das 

Parque fica em área de proteção ambiental

Pelo quarto mês seguido, índice de 
atividades turísticas cresce no país

Pelo quarto mês consecutivo, o setor de Turismo 
vem registrando alta na movimentação econômica. De 
acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Esta-
tísticas (IBGE), o índice de atividades turísticas cresceu 
19,3% em agosto, em relação ao mês anterior (julho). Os 
destaques vão para os serviços de alojamento e alimen-
tação que apresentaram alta de 37,9% e o de transpor-
te aéreo, com crescimento de 14,6% no período. Entre 
maio e agosto, o setor já acumulou um ganho de 63,4%.

Entre os estados avaliados, Ceará (85,4%), Bahia 
(48,4%) e Goiás (47,1%) foram os que apresentaram as 

maiores taxas de crescimento para o período.
Realizada pelo IBGE, a Pesquisa Mensal de Serviços 

produz indicadores que permitem acompanhar o com-
portamento conjuntural do setor de serviços no país. 
O levantamento traz a receita bruta de serviços nas 
empresas formalmente constituídas, com 20 ou mais 
pessoas ocupadas, que desempenham como principal 
atividade um serviço não financeiro, excluídas as áreas 
de saúde e educação.  A  receita nominal das atividades 
turísticas teve alta de 25,9% entre julho e agosto, per-
centual mais alto dos últimos três meses. 
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Áreas Protegidas da Amé-
rica Latina e do Caribe é 
uma  oportunidade para 
valorizar as áreas naturais 
e culturais importantes 
para o nosso bem-estar. 
É também uma contri-
buição para enfrentar os 
desafios que a gestão de 

áreas protegidas exige, de-
safios esses que podemos 
enfrentar com articulação 
e colaboração, mostrando 
assim a nossa força, espí-
rito e diversidade”, disse 
o gerente de Unidades de 
Conservação, Leandro 
Wada Simone.
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