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13 e 14 de maio

Sta. Paula I

Sta. Paula IV

110 casos de
dengue foram
registrados esta
semana em
Laranjal Paulista
Secretaria Municipal de Saúde mantém as medidas
de combate a proliferação do mosquito e reforça
pedido de apoio da população.                Leia na página 8

Obras de drenagem e
pavimentação são finalizadas
no Distrito Maristela

As obras, da Rua Roque Alves Lima, no Distrito
Maristela, que estavam previstas no Plano de
Governo do prefeito de Laranjal Paulista, Dr. Alcides

de Moura Campos Junior, foram finalizadas. A via agora conta
com drenagem para escoamento de águas pluviais e
pavimentação asfáltica. O investimento total ultrapassa R$ 1
milhão e foi possível por meio de emenda parlamentar proposta
pelo deputado Herculano Passos, do Programa Nossa Rua,
do Governo do Estado de São Paulo e de contrapartida dos
cofres da própria Prefeitura.                                       Página 8
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EXPEDIENTE

Uma publicação da

Empresa Jornalística Sudoeste Ltda.
Laranjal Paulista - Fone (15) 99756-2209.

E-mail: jornalatarde@lonline.com.br

Esta empresa é responsável pela publicação dos semanários
Cidade das Rosas e  A Tarde,  respectivamente editados em

Cerquilho e Laranjal Paulista.

Os colaboradores deste jornal são responsáveis pelos conceitos
em matérias assinadas e fotos. Os originais, mesmo que não

publicados, não serão devolvidos.

O advogado  Dr. Edvaldo Luiz Francisco,
da Advocacia Francisco da cidade de Conchas,
agora está atendendo em Laranjal Paulista.  O

Dr. Edvaldo trabalha na área Civil,
Previdenciário, (INSS), entre outras.  O escritório

está localizado na Rua Nações Unidas, 13 -
Sala 4. Fones: 98182-2832 e 99781-5588

CARTEIRA DIGITAL IAMSPE
A Subcomissão Consultiva Mista Municipal do IAMSPE de Tietê, informa
sobre o procedimento atualizado para obter a carteirinha digital.
Inicialmente é necessário ter cadastro para acessar a carteirinha
digital. Para realizar o cadastro acesse http://www.iamspe.sp.gov.br/
espaco-do-usuario/cadastro  
 O IAMSPE solicita que seus usuários mantenham seus dados
cadastrais em dia junto ao Recursos Humanos, como endereço,
telefone próprio ou de contato e e-mail próprio.
Informações podem ser obtidas pelo e-mail do Núcleo de Cadastro do
IAMSPE: cadastro@iamspe.sp.gov.br

CARTÃO DE IDENTIFICAÇÃO IAMSPE
Agora você pode emitir a sua carteirinha digital pelo site do IAMSPE
sem precisar sair de casa. A carteirinha física não será mais impressa
e foi substituída pela digital.   
A tela para emissão da carteirinha digital pode ser acessada 
http://www.iamspe.sp.gov.br/espaco-do-usuario/cadastro/cartao-
de-identificacao-iamspe/   basta seguir o passo-a-passo abaixo. Siga
a orientação: 

Lourdes Prestes Dal Pozzo
Presidente da SCCMM - Tietê

e-mail: vagas@usualbrinquedos.com.br

Apartamento frente ao mar
Aluga-se apartamento de frente para o mar, familiar, para

cinco pessoas, com dois quartos, sala, cozinha, banheiro,
área de serviço e garagem, em Santos, praia José Menino.

Tratar com Olga (15) 99701-5234.

O supermercados Marcon

disponibiliza vagas para:

*Portadores de necessidades
Especiais

*Menores aprendizes.

Os interessados deverão enviar currículo na loja, situada

na Rua Ordele, 307 ou através do e-mail:

rh@supermarcon.com.br,  aos cuidados de Evelyn.

Clínica Veterinária
Laranjal Paulista
DR. JOSÉ ROBERTO

DAMIAN

CLÍNICA – CIRURGIAS – VACINAS IMPORTADAS

(15) 3283-3351
99718-8449

Rua José Rodrigues
Machado, 816
Laranjal Paulista

Criança de Rua 2

Dionegrays

Hoje passam e nem as olham,

Amanhã estarão frente a frente.

No grade, o pavor estampado;

Do menor, à mão, revolver apontado.

Portanto, cuida das tuas “plantas.”

Senão no futuro

Serão árvores a cair sobre tua cabeça.

Muito se deve fazer pelos pequeninos;

À frente de anos, por tua negligência,

Maldade deles receberás.

Recorda palavras proverbiais:

Educa o infante no caminho certo,

Quando adulto dele não se desviará.

(Ao menos a maioria)

Ou então, o contrário:

Menino crescido que revoltado te atacará.

Dia Internacional da
Enfermagem: conheça
histórias de
profissionais da linha
de frente da saúde

Data homenageia e reconhece a contribuição
significativa da área para a saúde e o bem-
estar da sociedade

D iariamente, os hospitais recebem pessoas
debilitadas que precisam de alguma assistência,
mas isso não significa uma atenção exclusiva de

um profissional formado em medicina. Os pacientes contam
com o atendimento de profissionais muito especiais: os
enfermeiros, os técnicos e os auxiliares de enfermagem,
que têm, no dia 12 de maio, o reconhecimento da
importância de sua profissão.

No hospital, as enfermeiras e os enfermeiros são
responsáveis por coordenar equipes e garantir que os
pacientes recebam o melhor atendimento possível, com
qualidade e segurança. São eles que estão presentes em
todos os momentos, desde a admissão do paciente até a
alta hospitalar, cuidando da administração de
medicamentos, dos curativos, do suporte emocional e
psicológico, entre tantas outras funções.

Karina Pereira é enfermeira há 11 anos e, como Gerente
de Enfermagem do Hospital Evangélico de Sorocaba, conta
que o cuidado deve ser centrado no paciente, com
segurança, trabalho em equipe e liderança na enfermagem.
Ela comenta que o profissional de enfermagem
desempenha um papel crucial na gestão dos serviços de
saúde, garantindo que as equipes atuem de maneira
eficiente e humanizada, característica fundamental para
proporcionar atendimento de qualidade que vai além do
tratamento da doença.

"A abordagem acolhedora, empática e respeitosa
promove uma relação de confiança entre o paciente e o
enfermeiro, contribuindo para uma melhor adesão ao
tratamento e resultados mais positivos. A humanização
busca atender as necessidades físicas, emocionais e sociais
do paciente e promove uma experiência de cuidado, que
leva em conta suas particularidades e necessidades
individuais", diz.

Técnico de enfermagem por amor – Com quase 40
anos de experiência na área, o Técnico de Enfermagem
Jeremias Antônio de Camargo, conta que o seu amor pela
profissão surgiu na adolescência, quando cuidava do seu
avô. "Dessa forma, me despertou o dom de ajudar os
enfermos. Depois, fui cuidar da minha mãe, na UTI,
sabendo que, dali algumas horas, ela viria a óbito",
relembra.

Os técnicos têm um papel importantíssimo no hospital,
auxiliando nos cuidados dos pacientes, com medicações e
procedimentos em geral, sempre priorizando a vida e o
bem-estar deles. "As principais habilidades e competências
necessárias para ser um bom enfermeiro são: ter amor
pelo próximo o que motiva ser ágil, disciplinado, humilde e
buscar sempre o melhor ao paciente" enfatiza.

Com tanto tempo de profissão, o técnico esteve em uma
guerra recente: contra a Covid-19. A pandemia trouxe
muitos desafios e destacou a importância do papel da
enfermagem nos cuidados aos pacientes, especialmente
durante crises de saúde pública. Quando os governos
pediram para as pessoas ficarem em casa, os trabalhadores
da saúde precisaram estar nos hospitais atendendo quem
necessitava de auxílio médico.

"Eu me vejo como um profissional guerreiro, que venci
as etapas difíceis no pico da doença. É uma grande
conquista de todos os profissionais na área da saúde", disse
Jeremias.

De mãe para filha – O mês de maio também é lembrado
pelo dia das mães. Maria Amélia Oliveira atua como técnica
de enfermagem no Hospital Evangélico há 4 anos e conta
que a grande motivação para entrar na área foi vendo o
dia a dia da profissão dentro de casa. "Minha mãe foi mãe
solteira e criou duas filhas sozinhas, dando muitos plantões.
Eu cresci vendo trabalhar na enfermagem, e desde
pequena, ela sempre foi minha inspiração", diz.

Maria conta que viu a sua irmã desistir de ser enfermeira
no terceiro ano de faculdade, mas mesmo assim, escolheu
fazer o curso técnico no ensino médio. Mesmo em pouco
tempo na área, ela conta que viveu situações curiosas,
tudo graças a sua mãe.

"Minha mãe trabalha em uma instituição de saúde
diferente da que eu trabalho. Muitas vezes já ocorreu de
ela falar de mim com muito orgulho para seus pacientes e
eles me reconhecerem quando chegam na internação do
Hospital Evangélico. Temos muito orgulho de toda a nossa
trajetória até aqui", conclui.

Sobre o Hospital Evangélico – O Hospital Evangélico
de Sorocaba (HES) surgiu em 1935, sendo considerado
um dos mais tradicionais e acolhedores de Sorocaba. O
HES conta, hoje, com Pronto Atendimento Adulto ágil
em várias áreas, inclusive Ortopedia e Oncologia.
Possui ambulatório médico em diversas áreas de
especialidades, centro cirúrgico e unidade de terapia
intensiva (UTI). Junto com o Instituto de Oncologia de
Sorocaba (IOS), o HES compõe hub de serviços em saúde
da Hospital Care para a região.
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Operação "Dia das
Mães" encontra
irregularidades em
12% dos produtos
fiscalizados
Ação avaliou 11.556 itens de vestuário feminino
e eletroeletrônicos em 110 estabelecimentos
comerciais na capital e interior

O Ipem-SP (Instituto de Pesos e Medidas do Estado de
São Paulo), autarquia do Governo do Estado, vincula
da à Secretaria da Justiça e Cidadania, e órgão dele-

gado do Inmetro, que tem como objetivo a proteção para o
consumo, realizou a Operação Dia das Mães, no período de 2 a
5 maio, na capital e nas cidades de Iracemápolis, Mirassol, Pin-
damonhangaba, Piracicaba e São José do Rio Preto, com a
finalidade de reforçar a fiscalização em produtos têxteis da moda
feminina e eletroeletrônicos, entre eles, chapa elétrica para ca-
belos, depilador elétrico, máquina elétrica de enrolar cabelos e
secador de cabelos.

As equipes analisaram 11.566 itens do vestuário feminino dos
quais 1.465 (12,7%) estavam irregulares. Foram fiscalizados
110 estabelecimentos, sendo encontrados erros em 42 (38%).

Em 2022, a mesma operação ocorreu na capital e nas cida-
des de Araçatuba, Bauru, Piracicaba, São José dos Campos,
São José do Rio Preto e Suzano. As equipes analisaram 10.469
itens do vestuário feminino dos quais 1.265 (12,1%) estavam
irregulares. Foram fiscalizados 160 estabelecimentos, sendo en-
contrados erros em 39 (24,4%).

As empresas autuadas têm dez dias para apresentar defesa
ao órgão. De acordo com a lei federal 9.933/99, as multas po-
dem chegar a R$ 1,5 milhão.

Produtos têxteis – As informações contidas na etiqueta são
fundamentais e precisam seguir critérios específicos. Devem
conter seis informações em português, três sobre o fabricante
ou importador, incluindo uma marca, CNPJ e o país de origem,
e outras três informações sobre o produto em si, a composição
têxtil, os símbolos de cuidados com a conservação do produto e
a informação de um tamanho.

Para a composição têxtil, vale a pena ressaltar que todos os
tipos de fibras e/ou filamentos utilizados para a produção da
peça devem estar mencionados com a indicação percentual de
cada um deles, inclusive forro se houver (70% algodão e 30%

poliéster, forro 100% poliéster, por exemplo). Entretanto, é proi-
bido o uso dos nomes das marcas comerciais ou em inglês (como
nylon, popeline, lycra, lurex e rayon).

A etiqueta também deve conter elementos de orientação para
a conservação e tratamento do produto. E podem ser indicadas
através de símbolos ou textos e devem seguir a sequência cor-
reta, que é mesma utilizada pela dona de casa para conservar
os produtos têxteis, como lavagem, alvejamento (utilização de
alvejantes a base de cloro ou a base de oxigênio), secagem em
máquina de secar ou ao natural, passadoria (ferro de passar) e
limpeza profissional (lavagem a seco e/ou a úmido).

O tamanho das peças de vestuário pode ser indicado por nu-
meração ou letras (38, 40, 42; P, M, G). Vale destacar que se os
produtos forem embalados hermeticamente e isto dificultar a
visualização das informações, a embalagem deve apresentar,
pelo menos, a composição têxtil, pais de origem e tamanho, e
quando apresentar mais de uma unidade deve ser informado o
número de unidades e a impossibilidade de serem vendidos se-
paradamente.

Mas nos produtos embalados de cama, mesa e banho deve
constar a dimensão indicada por meio do SI (Sistema Interna-
cional de Unidades) de cada componente da embalagem, além
das informações da composição têxtil e pais de origem.

Eletrodomésticos   – Resolveu dar um eletrodoméstico? Fi-
que de olho na Etiqueta Nacional de Conservação de Energia.
Todos os eletrodomésticos devem apresentar a etiqueta do In-

metro que informa sobre o consumo de energia.
As lavadoras e fogões devem apresentar, além disso, infor-

mações sobre o consumo de água e gás, respectivamente. O
consumo de energia é indicado por uma escala colorida com
letras de A a G, que apresentam os níveis de consumo do apa-
relho. Uma sete preta com a letra correspondente ao consumo
daquele aparelho informa o seu nível de eficiência energética.

Assim é fácil saber, por exemplo, que um produto classifica-
do com letra A é mais eficiente (gasta menos) do que um com
a letra C. O Ipem-SP fiscaliza a presença das etiquetas nesses
produtos.

No caso de eletrodomésticos como secador de cabelo, chapi-
nha, ferro de enrolar cabelos, é necessário que conste tanto no
produto quanto na embalagem o Selo do Inmetro.

O selo é um indicativo de que o produto possui aprovação em
requisitos relacionados à funcionalidade e segurança e englo-
bam, por exemplo: Testes com relação à estabilidade do produ-
to; Choque elétrico; Inflamabilidade.

Nesses produtos deverão constar algumas informações obri-
gatórias, entre elas: Nome ou marca de identificação do fabri-
cante ou importador; Tensão nominal ou faixas de tensão nomi-
nal em volts; Potência nominal em watts ou corrente nominal
em amperes; Referência do modelo ou tipo.

É importante o consumidor adquirir produtos em estabele-
cimentos formalmente constituídos e solicitar nota fiscal, ga-
rantia de comprovação de origem do produto em casos de
denúncia.
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Fiocruz identifica
casos de dengue
tipo 3 após 15 anos
Detecção do sorotipo preocupa especialistas
sobre os riscos de uma nova epidemia

O ressurgimento recente de casos de sorotipo 3 do vírus
da dengue, doença transmitida pela picada do mosqui
to Aedes aegypti, preocupa especialistas sobre os ris-

cos de uma nova epidemia causada por esse sorotipo viral após
15 anos. Um estudo da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz),
coordenado pela Fiocruz Amazônia e pelo Instituto Oswal-
do Cruz (IOC/Fiocruz), divulgado na quarta-feira (10), re-
vela que quatro casos da infecção foram registrados neste
ano, sendo três em Roraima, na região Norte, e um no Para-
ná, no Sul do País.

"Neste estudo, fizemos a caracterização genética dos casos
de infecção pelo sorotipo 3 do vírus dengue. É um indicativo de
que poderemos voltar a ter, talvez não agora, mas nos próximos
meses ou anos, epidemias causadas por esse sorotipo", afirma
o virologista Felipe Naveca, chefe do Núcleo de Vigilância de
Vírus Emergentes, Reemergentes e Negligenciados da Fiocruz
Amazônia e pesquisador do Laboratório de Arbovírus e Vírus
Hemorrágicos do IOC/Fiocruz.

O vírus da dengue possui quatro sorotipos, em geral, denomi-
nados DENV-1, DENV-2, DENV-3 e DENV-4. Quando uma
pessoa é infectada por um dos quatro sorotipos, torna-se
imune a todos os tipos de vírus durante alguns meses e pos-
teriormente mantém-se imune, pelo resto da vida, ao tipo
pelo qual foi infectada.

No entanto, caso volte a ter dengue, um dos outros três
tipos do vírus que ainda não contraiu, poderá apresentar ou
não uma forma mais grave. A maioria dos casos de dengue
hemorrágica ocorre em pessoas anteriormente infectadas por
um dos quatro tipos de vírus.

"O risco de uma epidemia com o retorno do sorotipo 3 ocorre
por causa da baixa imunidade da população, uma vez que pou-
cas pessoas contraíram esse vírus desde as últimas epidemias
registradas no começo dos anos 2000. Existe ainda o perigo da
dengue grave, que ocorre com mais frequência em pessoas
que já tiveram a doença e são infectadas novamente, por outro
sorotipo", alerta a entidade.

A realização da pesquisa contou com a parceria dos Labora-
tórios Centrais de Saúde Pública (Lacens) de Roraima e do
Paraná, além da participação de especialistas de diversas insti-
tuições de pesquisa. Conforme a Fiocruz, os resultados da aná-
lise foram divulgados em artigo preprint, sem o processo de
revisão por pares, na plataforma medRxiv. O trabalho foi sub-
metido para publicação em periódico científico.

De acordo com o estudo, as análises indicam que a linhagem
detectada foi introduzida nas Américas a partir da Ásia, entre
2018 e 2020, provavelmente a partir do Caribe. "A linhagem
que detectamos do sorotipo 3 não é a mesma que já circulou
nas Américas e causou epidemias no Brasil no começo dos
anos 2000. Nossos resultados mostraram que houve uma nova
introdução do genótipo III do sorotipo 3 do vírus da dengue nas
Américas, proveniente da Ásia. Essa linhagem está circulando
na América Central e, recentemente, também infectou pessoas
nos Estados Unidos. Agora, identificamos que chegou ao Bra-
sil", afirma Naveca.

Dos quatro casos analisados, três são referentes a casos au-
tóctones de Roraima, ou seja, de pacientes que se infectaram
no Estado e não tinham histórico de viagem. Já o caso no Para-
ná foi importado, diagnosticado em uma pessoa vinda do Suri-
name, país localizado na costa nordeste da América do Sul.

Segundo a Fiocruz, os casos foram inicialmente identificados
pelos Lacens de Roraima e Paraná, respectivamente. Também
foram feitas análises junto ao Instituto Evandro Chagas no Pará
e ao Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados
Unidos (CDC) - unidade Porto Rico, além do departamento de
saúde do Estado da Flórida.

"Foram as equipes do CDC de Porto Rico, e do departamen-
to de saúde da Flórida, que identificaram os casos vindos de
Cuba e nos Estados Unidos. Assim, esse é um alerta válido não
só para o Brasil, mas para toda a região das Américas", afirma
o virologista.

Geralmente, os sintomas da dengue surgem a partir do ter-
ceiro dia após a picada do inseto, com uma média de cinco a
seis dias. A doença é transmitida pela fêmea do mosquito Ae-
des aegypti (quando infectada pelos vírus) e pode causar tanto
a manifestação clássica quanto a forma considerada hemorrá-
gica, conforme a Fiocruz.

A doença pode ser assintomática ou pode evoluir até quadros
mais graves, como hemorragia e choque. Na dengue clássica,
a primeira manifestação é febre alta (39° a 40°C) e de início
abrupto, usualmente seguida de dor de cabeça ou nos olhos,
cansaço ou dores musculares e ósseas, falta de apetite, náuse-
as, tontura, vômitos e erupções na pele (semelhantes à rubéo-
la). A doença tem duração de cinco a sete dias (máximo de
dez), mas o período de convalescença pode ser acompanhado
de grande debilidade física, e prolongar-se por várias semanas.

Vereadores definem aumento
dos próprios subsídios de
R$ 8,9 mil para R$ 15,4 mil
em Santa Bárbara

Já o presidente da Câmara passará a receber
R$ 17,3 mil. Ambos os reajustes são de 72% e
passam a valer a partir de 2025

A Câmara de Santa Bárbara d'Oeste aprovou, em dis
cussão única na noite de terça-feira (9), dois proje
tos que reajustam os subsídios dos vereadores e do

presidente da Casa em 72%. Os reajustes passam a valer a
partir de 2025, na próxima gestão.

No caso dos vereadores, os salários saltarão dos atuais R$
8.966,82 para R$ 15.422,93. Já especificamente em relação
ao presidente da Câmara, o subsídio, que atualmente é de R$
10.082,99, será de R$ 17.342,76.

Os projetos, ambos de autoria da Mesa Diretora, foram
aprovados por unanimidade e já promulgados pelo presiden-
te do Legislativo, Paulo Monaro.

No texto, como justificativa para os reajustes, os parla-

mentares afirmam que os novos valores propostos são razo-
áveis "perto do grande aumento inflacionário dos últimos anos,
além de guardar obediência ao limite máximo de 75% do
subsídio dos deputados estaduais".

Reajustes em Piracicaba e Limeira
Outras duas grandes cidades da região também aprova-

ram reajustes nos subsídios para valer a partir de 2025. Em
Limeira, a Câmara aprovou, em 24 de abril, dois projetos que
reajustam os subsídios do prefeito, vice-prefeito, secretários
e vereadores em 84,8%.

O salário dos vereadores vai subir dos atuais R$ 8.050,00
para R$ 14.877,93. Já o subsídio do presidente da Câmara
vai subir de R$ 8.874,50 para R$ 17.109,62 - neste caso o
reajuste foi de 92,8%.

O salário do prefeito, por sua vez, é de R$ 19.073,28 e, a
partir de 2025, passa a ser R$ 35.251,04.

Em Piracicaba, o Legislativo aprovou em 4 de maio proje-
tos que reajustam os subsídios do prefeito, vice-prefeito, se-
cretários e vereadores. O percentual de reajuste vai de 55%
a 70%, dependendo do cargo.

O texto prevê salário do prefeito passará dos atuais R$
16.470,56 para R$ 25.500,00, uma alta de 55%.

A maior alta percentual, contudo, é dos vereadores, cujos
salários passam de R$ 10.900,00 para R$ 18.500,00, ou seja,
70% de aumento.
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Objetivo da operação é combater irregularidades
e fraudes nas bombas medidoras dos postos de
combustíveis

O Instituto de Pesos e Medidas (Ipem) do Estado de
São Paulo realizou, na terça-feira (9), uma operação
de combate às fraudes e irregularidades em bombas

medidoras de combustíveis em Sorocaba. A ação contou com a
participação da Polícia Civil e da Agência Nacional do Petró-
leo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP).

A Operação Olhos de Lince fiscalizou quatro postos de com-
bustíveis e encontrou erros em todos, de acordo com o Ipem.
Foram verificadas 48 bombas medidoras de combustíveis e
encontrados erros em 21, o que representa 43%.

Em um posto localizado na Avenida Washington Luiz, 2.059,
no Jardim América, das 15 bombas medidoras de combustíveis,
11 foram reprovadas. De acordo com o Ipem, havia uma alte-
ração das características das bombas medidoras, que estavam
em desacordo com a portaria de aprovação de modelo e viola-
ção dos pontos de selagem (painel da bomba medidora).

Em um posto localizado na Avenida Doutor Afonso Ver-
gueiro, 1.703, na Vila Casanova, das 11 bombas medidoras
de combustíveis, duas foram reprovadas. A irregularidade
encontrada foi violação dos pontos de selagem (painel da bom-
ba medidora).

Em um posto localizado na Raposo Tavares, km 99, na Vila
Boa Vista, das dez bombas medidoras de combustíveis, seis
foram reprovadas. Segundo o Ipem, havia uma diferença de
até 340 ml para cada 20 litros de combustível, o que causava
prejuízo aos clientes. Além disso, foram encontradas violações
nos pontos de selagem (painel da bomba medidora).

Em outro posto localizado na Vila Boa Vista, das 12 bombas
medidoras de combustíveis, duas foram reprovadas. As irregu-
laridades encontradas foram violação dos pontos de selagem
(painel da bomba medidora).

Os postos autuados têm dez dias para apresentar defesa ao
Ipem. De acordo com a Lei Federal 9.933/99, as multas podem
chegar a R$ 1,5 milhão.

Além de autuar o estabelecimento, o instituto também apura
a responsabilidade da oficina encarregada da manutenção das
bombas de combustíveis. Caso seja comprovada a participa-
ção da oficina na fraude, é revogada a sua autorização de ma-
nutenção de bombas de combustíveis.

Caso o cidadão identifique algum estabelecimento que apre-
sente irregularidades, ele pode denunciar pelo telefone 0800-
013-0522, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, pelo e-mail
ouvidoria@ipem.sp.gov.br ou pelo site.

Em Sorocaba, Operação Olhos de Lince do Ipem-SP
autua postos de combustíveis com irregularidades

Preparativos para 2024
marcam 2º Encontro da
Justiça Eleitoral Paulista

A busca pela melhoria na prestação de serviço a elei
toras e eleitores, o combate à desinformação e os
preparativos para as Eleições 2024 foram alguns dos

temas debatidos no 2º Encontro da Justiça Eleitoral Paulista,
realizado no auditório da Universidade Presbiteriana Macken-
zie, centro da capital. O evento, organizado pelo Tribunal
Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP), reuniu servido-
ras e servidores da secretaria e de cartórios de todo o esta-
do. Durante dois dias, eles fizeram uma avaliação do pleito
de outubro passado e propuseram novas ideias para a otimi-
zação dos procedimentos eleitorais.

O presidente do TRE-SP, desembargador Paulo Sérgio
Brant de Carvalho Galizia, informou que as ações do Tribu-
nal terão como foco a conscientização sobre a necessidade
da prestação de serviço sempre visando o interesse do elei-
torado e a modernização da Justiça Eleitoral.

"À medida que a gente tem uma troca de ideias, vamos, a
partir das dificuldades que enfrentamos em 2022, nos prepa-
rar melhor para 2024. Estamos em constante mudança e a
sociedade nos exige essas mudanças, então a nossa admi-
nistração precisa evoluir para enfrentar o desafio do próxi-
mo ano", afirmou Galizia.

O desembargador também reforçou a importância da di-
vulgação do Programa Mesário Voluntário Universitário,que
recebe inscrições pela internet. Os estudantes que aderirem
ao projeto podem transformar as horas prestadas à Justiça
Eleitoral em atividade curricular complementar. Além disso,
têm preferência no desempate em concursos públicos (des-
de que previsto em edital), folgas de acordo com os dias
trabalhados e auxílio-alimentação no dia da eleição.

Fake news – O combate à desinformação foi outro assunto
abordado nas palestras do evento. A coordenadora de im-
prensa do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Laura Gracin-
do, explicou como a Justiça Eleitoral atua para combater as
fake news. "Identificamos os temas sensíveis, fazemos a
análise do cenário e a repercussão de cada notícia falsa,
para então produzir esclarecimentos".

Ela ressaltou que a página Fato ou Boato da Justiça Eleito-
ral fomenta a circulação de conteúdos verídicos e estimula a
verificação por meio da divulgação de notícias checadas,
recomendações e conteúdos educativos. Durante o encon-
tro, as servidoras e os servidores ainda participaram de dinâ-
micas e puderam trocar experiências e pensar soluções so-
bre diversos temas. Ao todo, foram apresentadas oito pro-
postas de grupos de trabalho, desde projetos para facilitar o
acesso ao voto a mudanças na distribuição de processos.

Selo Boas Práticas e Ideias de Eleição 2022 – O TRE-
SP também premiou iniciativas criadas por cartórios eleito-
rais que facilitaram o pleito do ano passado. Os vencedores
do concurso interno "Selo de Boas Práticas e Ideias de Elei-
ção 2022" foram anunciados no evento.

Na categoria "Eleições 2022", o projeto "Pasta dos mesári-
os", da 220ª Zona Eleitoral - Votorantim, foi o campeão. O
cartório criou uma pasta específica em que os mesários pu-
deram colocar materiais, como o boletim de urna e a zerési-
ma, substituindo os envelopes. A medida agilizou o trabalho
ao fim da votação nas seções eleitorais.

O projeto "Atendimento otimizado aos cidadãos através do
Título Net", da 292ª ZE - Nova Odessa, ficou em 1º lugar na
categoria "Inclusão Político-Eleitoral". O analista judiciário
Rodrigo Fernandes Gonçalves explicou que a ideia consistiu
na criação de uma planilha auxiliar do Título Net, conhecida
como PaTiNet, para melhorar a comunicação com o eleitor
e facilitar as operações de alistamento, revisão e transferên-
cia dos títulos. Dessa forma, os requerimentos foram atendi-
dos mais rapidamente, beneficiando cerca de 2.800 pessoas.

Já a categoria "Educação Eleitoral" premiou o projeto "Me-
sários 2.0", da 241ª ZE - Dois Córregos. A chefe do cartório,
Rosane Cristina da Silva, afirmou que a zona eleitoral desen-
volveu um programa continuado de treinamento com os me-
sários através de uma rede social. No espaço, eles podem
tirar dúvidas sobre as funções no dia da eleição e o sistema
eletrônico de votação a partir de vídeos e da troca de expe-
riências compartilhadas no canal.

Além do presidente do Tribunal, desembargador Paulo Ga-
lizia, marcaram presença no encontro a juíza assessora da
Presidência, Denise Indig Pinheiro, o diretor-geral do TRE-
SP, Claucio Corrêa, e o diretor-geral do Tribunal Superior
Eleitoral (TSE), Rui Moreira, entre outras autoridades.

ANIVERSARIANTES DA SEMANA

No próximo dia 19, Deise
Marcon receberá os parabéns
dos familiares na comemora-
ção de seu aniversário.

Andrea Correa estará come-
morando aniversário no dia 18,
receberá os parabéns dos fa-
miliares e dos amigos.

Edenilson Serrano festejará niver no dia 19 e receberá os para-
béns. Na foto acima, Edenilson e sua esposa Lena.

Neste domingo, dia 14 é comemorado Dia das Mães. Marcos da
Silva, o popular Mako, faz homenagem a sua mãe, dona Olinda
Castro da Silva e a todas as mães.
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Largo da Matriz, 67 - Centro - Tietê

A equipe do canil da Guarda Civil Municipal (GCM) de
Itapetininga apreendeu dezenas de porções de drogas enterradas
em uma região de mata, na segunda-feira (8). A apreensão ocorreu
durante patrulhamento no bairro Vila Paulo Ayres, após os agentes
suspeitarem de um homem, que fugiu para uma área de vegetação
ao avistar a viatura. Diante da suspeita, a equipe iniciou buscas no
local. Com o auxílio de Ákila, um dos cães farejadores treinados do
Grupamento Especializado com Cães (Canil), quase seis quilos de
cocaína foram localizados enterrados. Além disso, porções de
maconha, pedras de crack e uma balança de precisão também foram
apreendidas. O material foi levado ao Plantão Policial da cidade,
onde um boletim de ocorrência foi registrado.

Uma mulher de 36 anos foi presa após ser flagrada

transportando centenas de porções de haxixe - uma droga derivada

da maconha -, durante a manhã de terça-feira (9), na Rodovia

Castello Branco (SP-280), em Avaré. Segundo a Polícia Militar

Rodoviária, a motorista foi abordada no quilômetro 248 da rodovia.

Durante a abordagem, a equipe policial encontrou 12,8 quilos de

haxixe, separados em 128 porções. Questionada, a mulher

confessou que pegou a droga em Foz do Iguaçu, no Paraná e levaria

para a capital paulista. A mulher foi presa em flagrante e levada à

Delegacia de Avaré, onde aguarda decisão da Justiça.

A Polícia Federal de Sorocaba cumpriu mandado de busca e
apreensão para reprimir crime de pornografia infantil na rede
mundial de computadores, na manhã de terça-feira (9), na residência
de um homem em Salto de Pirapora, na Região Metropolitana de
Sorocaba (RMS). O nome e a idade do homem detido não foram
divulgados. Segundo a polícia, a investigação teve início com base
em informações recebidas no NCMEC (National Center for Missing
and Exploited Children), noticiando que o suspeito estaria
armazenando e compartilhando, pela internet, imagens e vídeos
com conteúdo pornográfico infanto-juvenil. Durante as
investigações, também foram verificados indícios de estupro de
vulnerável, pois o suspeito teria produzido e compartilhado na
internet uma fotografia com cena de nudez de menor de idade. O
nome e a idade do homem não foram divulgados. Dois aparelhos
celulares do suspeito foram apreendidos para realização de exame
pericial visando o aprofundamento das investigações. De acordo
com a Polícia Federal, o investigado poderá responder pelos crimes
de posse e/ou compartilhamento de arquivos com conteúdo
pornográfico infanto-juvenil (Artigos 241-A e 241-B, do Estatuto
da Criança e do Adolescente), além do crime de estupro de
vulnerável (Artigo 217-A, do Código Penal), cujas penas mínimas
somam 12 anos de reclusão.

A Polícia Militar de Votorantim, por meio da Força Tática,

localizou, terça-feira (9), uma casa usada como refinaria de drogas

no Jardim Europa. Um rapaz, de 23 anos, foi preso. Outro, de 28

anos, está foragido. No local, os policiais encontraram mais de 6,9

quilos de entorpecentes. Houve, ainda, o recolhimento de diversos

itens para o preparo e embalo das substâncias, como 24 mil

flaconetes de cocaína vazios, além de um automóvel e um celular.

Segundo a PM, as apreensões resultaram em prejuízo de cerca de

R$ 100 mil para os criminosos. Foram apreendidos 1,409 kg de

crack, entre 2.203 porções e uma pedra bruta; 4,566 kg de cocaína,

divididos em 2.185 flaconetes, três sacos e uma porção a granel;

além de 278 porções de maconha, pesando 954 gramas. A polícia

também recolheu seis balanças, duas facas, uma caixa organizadora

da plástico, um caderno com anotações do tráfico, um celular e um

veículo. Segundo a Polícia Civil, as investigações continuam, com

o objetivo de encontrar o suspeito foragido e levantar informações

sobre a atuação dele na refinaria. Outra intenção é descobrir se

mais pessoas participavam do esquema.

Um indivíduo de 34 anos foi preso após ser flagrado com mais de
2 mil pedras de crack em Pilar do Sul, na tarde de terça-feira (9). De
acordo com boletim de ocorrência, o suspeito foi abordado durante
a execução de uma diligência pelo bairro Santa Cecília, local
conhecido nos meios policiais como ponto de tráfico de drogas. O
homem estava dentro de um carro estacionado em frente a casa
dele. Após ser abordado, ele disse aos policiais que não possuía
drogas consigo ou no veículo. Depois da abordagem, os policiais
verificaram o interior do imóvel, onde foram encontrados 30 sacos
plásticos com cerca de 70 pedras de crack em cada um, que
totalizaram 2.100 unidades do entorpecente. A droga e o veículo
utilizado pelo homem foram apreendidos. Ele foi preso em flagrante
e levado para a delegacia, onde o boletim de ocorrência foi
registrado.

O Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP) manteve,

por maioria de votos (4 x 2), sentença condenatória de primeira

instância por crime de calúnia na propaganda eleitoral. O ilícito

foi cometido nas eleições municipais de 2020, em Chavantes.

Durante o período de propaganda eleitoral, José Aparecido Lopes,

candidato a vereador pelo Podemos, publicou vídeo no Facebook

com acusações ao então prefeito, posteriormente reeleito, Márcio

de Jesus do Rego, do PSDB, e ao seu candidato a vice-prefeito,

Luiz Filipe de Paula Jacinto, do PTB. José Aparecido afirmava

que, em conjunto com uma servidora pública municipal, os políticos

estariam cometendo crimes contra a administração pública. De

acordo com o voto vencedor do desembargador Silmar Fernandes,

apesar de o vídeo não ter sido apresentado nos autos pelas vítimas,

a palavra da juíza responsável pelo processo tem fé pública, sendo

suficiente para comprovar o conteúdo. Ele explicou que as acusações

caluniosas foram amplamente descritas pela magistrada, primeiro

em decisão liminar, que determinou a retirada do vídeo das redes,

e depois na sentença criminal. Foi mantida a pena fixada na

sentença, de 11 meses e seis dias de detenção e 18 dias multa. A

pena de detenção foi substituída por prestação pecuniária,

conforme previsto no artigo 44 do Código Penal, no valor de dois

salários mínimos, em favor do Fundo Municipal da Criança e do

Adolescente de Chavantes. Cabe recurso ao TSE.

A Prefeitura de Votorantim e a empresa Viva + Entretenimento
tiveram seu recurso aceito na segunda-feira (8) pelo Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo (TJ-SP) para a realização da Festa
Junina deste ano, programada para ocorrer entre os dias 24 de
maio e 18 de junho. O processo teve início após uma denúncia do
Ministério Público do Estado de São Paulo (MP-SP) que foi acatada
pela Corte em 18 de abril, referente à falta de licitação ou chamamento
público para definir a empresa responsável pelo evento. Como a
organização é de competência do Fundo Social de Solidariedade
(FSS), a escolha da empresa contratada teria sido feita sem o prévio
procedimento licitatório, concedendo apenas uma autorização de
uso de espaço público para a empresa privada. O MP entendeu
que era necessário possibilitar a participação de todos os
interessados na busca pela proposta mais vantajosa ao interesse
público. A denúncia foi acatada pelo TJ, mas após análise dos
recursos, a Prefeitura recebeu parecer favorável.

A decisão da Justiça foi tomada pela 6ª Câmara de Direito

Público, que deu provimento ao recurso da Prefeitura de maneira

unânime. O Executivo não será responsável pela organização e

produção da Festa Junina em 2023, por recomendação e alerta

expedidos pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCE-

SP), provocado pelo Ministério Público de Contas (MPC). A

Prefeitura de Votorantim destacou que essa decisão foi tomada

com o objetivo de evitar gastos com dinheiro público na contratação

de shows e festejos que possam comprometer os resultados da

gestão pública e os investimentos prioritários estabelecidos na

Constituição. A festa será realizada, mais uma vez, na praça Lecy

de Campos e contará com atrações musicais, comidas típicas,

brincadeiras e atividades para todas as idades.

Os preços dos combustíveis devem mudar nos próximos dias. A
Petrobras (PETR3; PETR4) estaria se preparando para anunciar
uma redução no preço da gasolina, diesel e botijão de gás praticado
nas refinarias. Segundo informações do Gerson Camarotti,
colunista do G1 e comentarista da GloboNews, a estatal deve cortar
o preço da gasolina em R$ 0,30, o que representa uma redução de
cerca de 10% no valor. Já o diesel deve cair 4%, ou R$ 0,10, enquanto
o GLP deve ficar R$ 15 mais barato. Os estudos de redução dos
preços estão em fase final e o anúncio deve acontecer na semana
que vem.

Na Plenária do último dia 2, o Tribunal Regional Eleitoral de

São Paulo (TRE-SP) manteve a sentença de primeiro grau que

reconheceu a fraude à cota de gênero nos registros de candidatura

do partido Avante à Câmara de Vereadores de Cajamar, nas eleições

municipais de 2020. O entendimento unânime foi que a candidatura

de Genalva Pereira Soares da Silva foi registrada apenas com o

objetivo de viabilizar as demais candidaturas masculinas, pois,

sem o seu nome, o partido não atingiria o percentual mínimo de

30% de candidatas, necessário para o deferimento dos demais

registros de candidatura do partido. De acordo com o voto do relator,

desembargador Silmar Fernandes, Genalva não demonstrou ter

realizado atos de campanha, recebeu apenas 4 votos na eleição e

sua prestação de contas não apresentava movimentação financeira,

elementos que configurariam fraude à cota de gênero. Ficou

mantida a inelegibilidade da candidata fictícia e do presidente do

partido, Adão Francisco de Oliveira, para as eleições a se

realizarem nos oito anos subsequentes à eleição de 2020. A Corte,

entretanto, deu provimento ao recurso dos demais candidatos do

Avante para afastar a sanção de inelegibilidade, já que não foi

provada a participação direta deles no ilícito. Não haverá

retotalização de votos no município, uma vez que nenhum dos

candidatos do Avante foi eleito. Cabe recurso ao TSE.

Já na sessão de terça-feira (9), o Tribunal Superior Eleitoral (TSE)
reconheceu fraude à cota de gênero praticada pelo Partido da Social
Democracia Brasileira (PSDB) ao lançar as candidatas fictícias
Francisca das Chagas Costa da Silva e Maria Gilda Barreto da
Silva para concorrerem ao cargo de vereador nas Eleições
Municipais de 2020 na cidade de Mossoró (RN). O relator do caso
foi o ministro Carlos Horbach. Por unanimidade, o Plenário decretou
a nulidade dos votos recebidos pela legenda para o cargo, bem
como a cassação do Demonstrativo de Regularidade de Atos
Partidários (DRAP) e dos diplomas e registros de candidatura a ele
vinculados, com o consequente recálculo dos quocientes eleitoral
e partidário. Além disso, foi declarada a inelegibilidade das duas
candidatas envolvidas na fraude. De acordo com o relator,
diferentemente do entendimento do Tribunal Regional Eleitoral do
Rio Grande do Norte (TRE-RN), que julgou improcedente Ação de
Investigação Judicial Eleitoral (Aije), existem, sim, provas robustas
que confirmam fraude apta a invalidar as candidaturas do partido,
entre elas: a votação inexpressiva das duas candidatas; a ausência
de divulgação nas redes sociais; e a inexistência de despesas e
atos nas campanhas eleitorais. Horbach enfatizou, inclusive, que
uma das candidatas não obteve sequer um voto, ou seja, nem ela
votou em si própria. Ao concluir o voto, o ministro relator afirmou
que, no acórdão regional, estão “configurados os elementos
definidos para a fraude à cota de gênero, a exemplo de precedente
do caso Jacobina (BA)”.

Faltam 598 (deu vaca... além da sua utilização como fornecedora

de leite, carne e couro, outras partes do animal são aproveitadas

pela indústria, como pelos, ossos, chifres e colágeno), dias para

sabermos se haverá reviravolta nas eleições de 2024.

Perguntar não ofende: E na terrinha, será que teremos vereador
perdendo o cargo, por causa da cota de gênero?



8 GERAL LARANJAL PAULISTA, 13 DE MAIO DE 2023

Obras de
drenagem e
pavimentação
são finalizadas
no Distrito
Maristela
Mais de R$ 1 milhão foram investidos na Rua
Roque Alves de Lima

As obras, da Rua Roque Alves Lima, no Distrito
Maristela, que estavam previstas no Plano de
Governo do prefeito de Laranjal Paulista, Dr. Alcides

de Moura Campos Junior, foram finalizadas. A via agora conta
com drenagem para escoamento de águas pluviais e
pavimentação asfáltica.

O investimento total ultrapassa R$ 1 milhão e foi possível
por meio de emenda parlamentar proposta pelo deputado
Herculano Passos, do Programa Nossa Rua, do Governo do
Estado de São Paulo e de contrapartida dos cofres da própria
Prefeitura. O trabalho esteve a cargo da Dellazari e Borlina
Soluções e a DNP, vencedoras do processo de licitação.

Final do Amador de Futebol
Municipal acontece neste
sábado em Laranjal Paulista

Dia também será marcado pelas inaugurações do
Complexo esportivo “Anízio Garpelli” e da
iluminação do campo do Estádio “Accácio
Luvisotto"

O fim de semana será marcado por uma super
programação de futebol, música e inaugurações em
Laranjal Paulista. Neste sábado (13), as categorias

sub13 e sub15 do município enfrentarão Tietê, a partir das
15h. O grupo Ynocência A+ fará uma apresentação especial
com as melhores do pagode e do samba às 17h. Em seguida,
às 18h, acontecerá às inaugurações das melhorias do
Complexo esportivo “Anízio Garpelli” e da iluminação do
campo do Estádio “Accácio Luvisotto".  Após a cerimônia, o
time Chapecó e Maristelense entrarão em campo para decidir
quem fica com o título do Campeonato Amador de Futebol.
O evento será na Rua Suaidan Abud, 10. Todos estão
convidados a participar.

Audiência pública sobre
investimentos na saúde será
realizada em Laranjal Paulista

Sessão acontece no dia 24 de maio, às 19h, no
Plenário da Câmara Municipal

A Prefeitura de Laranjal Paulista, através da Secretaria
Municipal de Saúde, convida toda a população a
participar da audiência pública sobre as ações e

investimentos na saúde. O evento será realizado na próxima
quarta-feira, dia 24 de maio. A sessão acontecerá às 19h, no
Plenário da Câmara Municipal, que está localizada na Praça
Dr. Djalma Sampaio, 400, na Vila Campacci.

110 casos de dengue foram
registrados esta semana
em Laranjal Paulista

Secretaria de Saúde mantém as medidas de
combate a proliferação do mosquito e reforça
pedido de apoio da população

As medidas contra a proliferação do mosquito
Aedes aegypti continuam em Laranjal Paulista.
As ações realizadas pelo poder público em

parceria com a população, vem mostrando resultados
positivos e devem ser mantidos para diminuir ainda mais
os casos de dengue. Na última semana, o município teve
110 confirmações – com fechamento de dados
apresentado relativo à quinta-feira (11). Ao todo, foram
2.473 registros, sendo 95 em janeiro, 319 em fevereiro,
934 em março, 900 em abril e 225 em maio. Felizmente
não houve nenhum óbito.

A Secretaria Municipal de Saúde mantém a campanha
de conscientização com distribuição de cartilhas, carros
de som, divulgação em veículos de imprensa e nas mídias
sociais e ampliando os serviços dos agentes de inspeção
de residências e estabelecimentos comerciais. Também
foi realizado um fumacê e dado continuidade no Programa
Cata-Treco, que tem o objetivo de deixar a cidade limpa
e longe da propagação do mosquito. O funcionamento
do Posto de Saúde Central ainda permanece aos sábados,
das 8h às 16h, a fim de atender pessoas com suspeita e
realizar testes de dengue e COVID-19.

Todos podem ajudar evitando a proliferação do vetor
da doença, permitindo a entrada da equipe de controle
de endemias em suas casas e eliminando os objetos que
possam acumular água da chuva. A atenção nos vasos
das plantas que podem servir como depósito dos ovos
do transmissor é outro passo necessário. A cooperação
dos moradores é fundamental para impedir o surgimento
de novos casos. Colabore.

Prefeitura abre processo
seletivo na área da Saúde

A Prefeitura de Laranjal Paulista está com
inscrições abertas para o processo seletivo no
setor de saúde. Ao todo, 16 vagas estão

disponíveis, sendo 10 para agente comunitário de saúde
e seis para agente de controle de endemias, além de
cadastro reserva. Os salários oferecidos são de R$
2.604,00 e a carga horária é de 40h semanais.

A prova será aplicada pela Avança SP e os candidatos
podem se inscrever, até o dia 5 de junho, pelo link https:/
/www.avancasp.org.br/informacoes/64/.




