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Mitos sobre o 
Mosquito da Dengue         Todos sabemos que a cons-

trução da nova Praça do PSH 
está a todo vapor, uma área 
que anteriormente era um lo-
cal um pouco abandonado, um 
espaço verde grande que às ve-
zes servia para o descarte irre-
gular de lixo. Esperamos que a 
população do local cuide deste 
espaço com carinho, e que não 
seja mais uma vítima de ato 
mais recente como vandalis-
mo. Destruir patrimônio pú-
blico, que são principalmente 
utilizados pelos moradores 
local que ali frequentam, é um 
ato covarde.

     Pois muitos moradores do 
bairro Dom Lázaro reclamam 
de vandalismo na nova Praça. 
O local está sendo alvo de ações 
de vândalos que quebram ou 
destroem tudo o que há no lo-
cal ou até mesmo deixa sujeira 
nesse espaço. A área que era pra 
ser de lazer está sendo tomada 
por pessoas irresponsáveis, que 
não sabe ao menos jogar o lixo 
no lixo, até o elefante sabe jogar 
o lixo no lixo e algumas pessoas 
não. Isso é decepcionante! Infe-
lizmente contar com a popula-
ção para cuidar do bem público 
é um grande desafio. 

     Manter a cidade limpa é res-
ponsabilidade de todos, peque-
nos gestos individuais podem 
melhorar o espaço público. Des-
carte correto do lixo é apenas 
uma das atitudes que qualquer 
cidadão precisa adotar para o 
bem da coletividade. Sabe aque-
le papelzinho de bala jogado 
na rua? aquele que é “só” um 
papelzinho e não vai “dar” em 
nada? Então, imagina milhões 
de pessoas jogando esse papel 
na calçada, que baita problema 
seria, não é mesmo? Viver em 
uma sociedade exige algumas 
responsabilidade. Pense nisso!

      Muitos cidadãos tem que 
mudar essa visão de que meu 
espaço é minha casa e a rua 
não é de ninguém. É uma visão 
considerada ultrapassada, as 
pessoas têm que resgatar essa 
dimensão humana das áreas 
públicas. O espaço público não 
são apenas praças e parques, 
mas também as ruas e calçadas. 
Ter a consciência de que o es-
paço é de todos fortalece os la-
ços sociais. O espaço público é 
de todos e deve ser preservado. 
Ninguém poderá exigir respei-
to se não respeitar o direito dos 
outro também.

    Outro ato que é bastante co-
mum em nossa cidade é jogar 
lixo pela janela do carro. Sujar a 
cidade já não é legal, mas o que 
nem todo mundo sabe é que 
isso pode resultar em multas. 
Muitas vezes, quando os mo-
toristas estão dirigindo, parece 
ser muito mais prático descar-
tar os resíduos e materiais que 
não queremos pela janela do 
que guardá-los para jogar fora 
depois. Assim, o número de 
motoristas que jogam lixo nas 
ruas é assustador. Já presencia-
mos muitos desses casos. 

      Imagina,  todos os moto-
ristas jogando o lixo para fora? 
As principais avenidas da cida-
de, no horário de maior movi-
mento, ficariam intransitáveis. 
Além disso, vale lembrar que 
com o acúmulo de resíduos e 
outros materiais, entupindo os 
bueiros e esgotos que escoam 
a água. Então, da próxima vez 
que você cogitar jogar o lixo 
pela janela, reflita: “E se al-
guém passasse jogando o lixo 
dentro do meu carro?”. Infeli-
mente ainda existe pessoas em 
nossa cidade que faz isso. 

      O número de cães aban-
donados cresceu em nosso 
município de Cesário Lange. 
Nesta semana foi encontrado 
alguns cães no trevo da Vila 
Brasil. Não é a primeira vez 
que uma cena dessas ocorre 
na cidade. Essa é uma reali-
dade comum no dia a dia. Os 
descartes acontecem também 
em parques, praças, estradas 
e portas de pet shops. Nem os 
hospitais veterinários públi-
cos escapam. Há pessoas que 
internam o bichinho doente e 
não voltam nunca mais.

    Uma separação repentina 
pode levar seu pet a uma de-
pressão e causar sérios riscos 
a vida dele. O abandono é 
um desrespeito à vida, e um 
caminho muito difícil para 
o animal, pois a partir des-
te ato tão cruel, ele precisa 
aprender a procurar abrigo 
seguro e alimentos nas ruas. 
Além de ficar exposto a todo 
tipo de doenças e violência, 
como atropelamentos e agres-
são. Isso pode ser uma grande 
consequência do abandono.
Pense nisso!! 

      Outro hábito que muitos 
moradores tem é levar seu ani-
mal para fazer fezes nas calça-
das. Existem pessoas que pas-
seiam todos os dias pelas ruas 
na companhia de seu cachorro, 
e mesmo assim carrega consigo 
uma sacola plástica para carre-
gar as fezes do animal. Porém, 
existem outras que só levam seu 
cãozinho passear para ele fazer 
suas necessidades pelas calça-
das da cidade. Tem que ter um 
pouco de educação das pessoas, 
porque o animal não entende, 
mas o ser humano sim.

       O hábito de sair na rua para 
passear com os cães é cada vez 
mais comum em toda a nossa 
região, porém, os donos de-
vem ter consciência que são 
totalmente responsáveis pelos 
cuidados com os seus animais, 
desde a saúde até mesmo a hi-
giene. Os excrementos deposi-
tados nas ruas podem veicular 
uma série de doenças, princi-
palmente parasitoses intesti-
nais e infecções por bactérias. 
Isso pode acarretar em inúme-
ros problemas, principalmente 
na convivência em sociedade.

       Prevenir é a melhor for-
ma de evitar a dengue, zika e 
chikungunya. A maior parte 
dos focos do mosquito está 
nos domicílios, assim as me-
didas preventivas envolvem 
o nosso quintal e também os 
dos vizinhos. A dengue é um 
dos principais problemas de 
saúde pública no mundo. Já 
é sabido que para prevenir 
a dengue é necessário evitar 
o acúmulo de água, uma vez 
que o mosquito deposita seus 
ovos em recipientes ou locais 
cheios do líquido. 

     Fique atento aos sintomas 
e saiba como se prevenir. A 
transmissão acontece pela pi-
cada da fêmea do mosquito 
Aedes Aegypti, que pode inge-
rir o vírus ao picar uma pessoa 
infectada. Depois do período 
de incubação, esse vírus pode 
ser transmitido para outras 
pessoas que forem picadas pelo 
mesmo inseto. O vírus da den-
gue não é transmissível de uma 
pessoa para outra, a não ser em 
casos de “transmissão vertical” 
(da gestante para o bebê, ou por 
transfusão sanguínea).

      Transmissão

1 - AR CONDICIONADO E 
VENTILADORES MATAM O 
MOSQUITO - MENTIRA! 
 Quando se usa o ar 
condicionado a temperatura e 
a umidade baixam, isso inibe o 
mosquito. Ele tem mais dificul-
dade para detectar onde estará 
a possível vítima de sua pica-
da. Porém não morrerá. Estes 
aparelhos apenas espantam o 
mosquito que poderá voltar em 
outro momento quando eles es-
tiverem desligados. 
2 – PARA MATAR OS OVOS 
DO MOSQUITO BASTA SE-
CAR OS RESERVATÓRIOS DE 
ÁGUA PARADA - MENTIRA!
 Não é apenas o sim-
ples ato de secar os reservató-
rios de água parada que irá im-
pedir o mosquito da dengue de 
se reproduzir. É preciso limpar 
o local também, pois o ovo ain-
da pode ser manter “vivo” por 
mais de um ano sem água. 
3 – REPELENTES SÃO FUN-
DAMENTAIS NO COMBATE 
À DENGUE - MENTIRA! 
 Repelentes, velas de ci-
tronela ou andiroba, ao contrá-
rio do que muita gente pensa, 
não têm muito efeito no com-
bate à dengue, pois têm efeito 

indeterminado e temporário. 
4 - TOMAR VITAMINA B 
AFASTA O MOSQUITO - 
MENTIRA! 
 Apesar de ser verdade 
que o mosquito é atraído de 
acordo com a respiração e o gás 
carbônico exalado pela pessoa, 
a ingestão de vitamina B - alho 
ou cebola também - (que têm 
cheiro eliminado pela pele) não 
é uma medida eficaz de comba-
te à dengue.
Tomar vitamina B pode afastar 
mosquito, mas isso não dura 
muito e também irá variar de 
acordo com o metabolismo de 
cada pessoa, podendo até não 
ter efeito algum. 
5 – QUALQUER PICADA DO 
MOSQUITO TRANSMITE A 
DOENÇA - MENTIRA!
 Primeiramente é ne-
cessário que o mosquito esteja 
contaminado. Além disso, cer-
ca de metade das pessoas pica-
das não desenvolvem a doença. 
Entre 20 e 50% vão desenvolver 
formas subclínicas da doença. 
Ou seja, sem apresentar sinto-
mas. Mesmo assim, é impor-
tante em caso de dúvida ou 
qualquer suspeita procurar o 
posto de saúde mais próximo. 

SECRETARIA MUNICIPAL DE 
SAÚDE DE CESÁRIO LANGE
 A Secretaria Municipal de Cesário Lange, co-
munica a população em geral, que no dia 28/05/2019, 
das 16:00hs às 17:00hs será realizada na Câmara 
Municipal de Cesário Lange, a Audiência Publicada 
Saúde, referente ao 1° QUADRIMESTRE DE 2019.

Eliane Ferreira de Barros Leonardo
Secretária Municipal de Saúde
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Judô Umino participa do 
Campeonato Paulista 1° fase 
Regional Aspirante

Inscrições para 
o Encceja já 
começaram 
O Exame Nacional para 

Certificação de Compe-
tência de Jovens e Adul-

tos (Encceja) está com as inscri-
ções abertas.
 As inscrições vão até o 
dia 31 de maio. Para participar, 
o interessado deve acessar o 
sistema do Encceja e preencher 
um formulário com os dados 
pessoais. É exigida uma idade 
mínima para realizar a prova.
 Para certificado do 
ensino fundamental, o partici-
pante deve ter 15 anos até o dia 

do exame. Já para o certificado 
do ensino médio, a idade míni-
ma é 18 anos.
 Serão realizadas qua-
tro provas objetivas com 30 
questões cada. O participante 
precisa atingir 100 pontos em 
cada área de conhecimento e 
no mínimo cinco pontos na re-
dação. A data de realização da 
prova será no dia 25 de agosto.
 Para auxiliar o par-
ticipante, o INEP disponibili-
za materiais de outros anos e 
orientações de professores.

Gripe canina: 
Saiba como 
identificar e 
tratar a doença
Com a chegada do outono, 

surgem as baixas tempe-
raturas e o clima seco. 

Esta combinação pode causar 
uma série de doenças respira-
tórias nos cãezinhos, entre elas 
a gripe canina, enfermidade 
que atinge o sistema respirató-
rio do animal e pode desenca-
dear outros problemas de saú-
de. Ainda de acordo com ela a 
transmissão pode ser passada 
do animal para o ser humano.
 A traqueobronquite 
infecciosa canina, ‘tosse dos 
canis’, ou como é popularmente 
conhecida gripe canina, pos-
sui vários agentes etiológicos, 
ou seja, vários causadores da 
doença. A bactéria bordetella 
bronchiseptica e o vírus da pa-
rainfluenza canina são os mais 
comuns. A bordetella pode 
ser considerada uma zoonose, 
ou seja, pode passar dos cães 
para os seres humanos. Porém, 
isso é mais observado quando 
a pessoa se encontra com bai-
xa imunidade, como idosos, 
crianças e portadores de HIV. 
Assim como para nós huma-
nos, a doença pode causar mui-
to desconforto e desânimo nos 

pets. 
 Sintomas
 Os sintomas da gripe 
canina se assemelham muito 
aos dos seres humanos. Geral-
mente os proprietários chegam 
relatando tosse e episódios de 
vômito que pode vir acompa-
nhada ou não de secreção na-
sal. Já a anorexia e a dificuldade 
respiratória geralmente estão 
relacionadas a casos mais gra-
ves da doença.
 Sintomas mais carac-
terísticos da doença:
Tosse contínua;
Coriza/corrimento nasal;
Espirros;
Febre;
Falta de apetite.
Evite contato com outros do-
entes
 As formas de preven-
ção contra a gripe canina são 
simples e muito eficazes, com 
a vacinação e o fortalecimento 
imunológico do animal. O uso 
da vacinação pode ser de forma 
intranasal e injetável. Fazemos 
uso de antibioticoterapia, anti-
tussigenos, nebulização e esta 
somente deve ser prescrita por 
veterinário.

No último domin-
go, a Associação de 
Judô Umino de Ce-

sário Lange, participou do 
CAMPEONATO PAULISTA 
1ª FASE REGIONAL ASPI-
RANTE, onde levou 12 atle-
tas Federados para competir 
na cidade de São Lourenço 
da Serra, no Ginásio Muni-
cipal de Esportes Mário Co-
vas, onde mais de 400 atletas 
participaram, em que Cesário 
Lange Classificou 09 atletas, 
que seguirão para próxima 
fase INTER REGIONAL no  
próximo dia 26/05 na cidade 
de Votorantim, onde reunirão  
04 Delegacias que irão totali-
zar mais de 800 atletas clas-
sificados para a ultima fase 
Paulista. Os classificados da 
nossa cidade segue abaixo: 
 Classe Sub 09: 07 a 08 
anos
Caio Bassi Dalpim – Medalha 
de Prata
João Pedro da Silva Jacomim 
– Medalha de Bronze
 Classe sub 11: 09 a 10 
anos
Taynara Karoline Martins dos 
Santos – Medalha de Ouro
Maria Victória Bellucci dos 
Santos – Medalha de Prata
Maciel Lima Silva da Paixão – 

Medalha de Prata
 Classe sub 13: 11 a 12 
anos
Railander Kaic Alves Barbosa 
– Medalha de Prata
Gustavo de Souza Godinho – 
Medalha de Prata
Rychard Gama de Souza – 
Medalha de Bronze
 Classe sub 15: 13 a14 

anos
Tabata Mayara da Silva Lopes 
– Medalha de Ouro
 Sensei Wanderley , 
parabeniza seus atletas, que 
defende tão bem o esporte da 
nossa cidade, e cada vez mais 
se esforçam para alcançarem 
os objetivos, agradece a Pre-
feitura Municipal de Cesário 

Lange, pelo apoio de sempre, 
aos pais, avós e amigos que 
incansáveis acompanham e 
colaboram para que os resul-
tados aconteçam .
 Continuem torcen-
do para que o nosso esporte 
JUDÔ cresça cada vez mais 
para honrar o nome da nossa 
cidade, Cesário Lange.

Tradicional festa Junina de 
Cesário Lange já tem data
 O mês de junho já 
está chegando, as festas se 
aproximam e além de toda a 
decoração junina que deve ser 
organizada, as comidas de fes-
ta junina são o carro chefe dos 
arraiais.
 E como já é tradição, 
não podia deixar esse clima 
passar em branco. A Festa Ju-
nina do município de Cesário 
Lange já está marcada e vai 
ocorrer no dia 08 de junho, a 
partir das 16h, no NIC. 
 Haverá apresenta-
ções da tradicional quadrilha, 
dança country do ensino fun-
damental II e médio, grupo 
de violões Culturativa e show 
com a dupla Jéssica & Jennifer.
 Tradicional na cida-
de, além do arraiá reunir dan-
ças e quadrilhas, haverá mui-
tas barracas de brincadeiras 
como: pescaria, boca do pa-
lhaço, jogo das latas, basquete, 
pula-pula, escorrega, piscina 
de bolinhas e a caixa surpresa, 
para os adultos, várias rodadas 
de Binguinho e às 23h00 o tra-
dicional Bingão.
 Além de tudo isso, 
que é imprescindível para que 
a festa junina seja um sucesso, 

as comidas e as bebidas são 
uma das partes mais impor-
tantes, se não for a mais im-
portante mesmo. As comidas 
típicas de festa junina costu-
mam fazer um grande sucesso 
devido à combinação criterio-
sa dos ingredientes e a grande 
facilidade em prepará-las.

 E ao contrário do que 
se pensa, as comidas típicas 
dessas festas não são apenas 
consumidas na época em que 
elas são realizadas não. As co-
midas costumam estar presen-
tes em festas que acontecem 
durante todo o ano e são en-
contradas nas refeições diárias 

de muitas casas.
 Então venham sabore-
ar os principais pratos típicos 
da nossa cidade. Teremos boli-
nho de frango, pastel, cuscuz, 
mingau com frango, milho ver-
de, cachorro quente, quentão, 
vinho quente, doces e muito 
mais. 

NOTIFICAÇÃO N° 521/2019
CONTRIBUINTE:   AIRTON RUDI & CIA

 LTDA EPP
ENDEREÇO: Rua José Vieira de Miranda, 975-A  – 
Centro -   Ces. Lange /SP 
PROCESSO: 989/2019

SOLICITO seu  comparecimento  no prazo máximo 
de 02 (DOIS) dias  a contar desta publicação no setor 
de  protocolo  da  PREFEITURA MUNICIPAL DE 
CESÁRIO LANGE para providenciar o cancelamento 
da inscrição municipal, sob pena de não o fazendo ter 
sua inscrição cancelada EX-OFFÍCIO e ser apenado 
em 10 UPFM .
Cesário Lange 23 de maio de 2019
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Tatuí 
Santa casa do município inaugura sua 
nova pediatria  

Cidade receberá 
mutirão do micro-
empreendedor
individual 

Bombeiros de Tatuí recebem nova 
viatura de resgate 

Foi inaugurada a nova Pe-
diatria da Santa Casa de 
Misericórdia de Tatuí. 

São 16 leitos, sendo 10 berços e 
6 camas. Em número de quar-
tos, são 10, sendo cinco de in-
ternações, 2 de isolamentos, 1 
de emergência, Brinquedoteca 
e 1 de punção venosa. Foi en-
tregue também o novo Lactá-
rio.
 A nova ala de Pe-
diatria, no segundo andar do 
prédio da Maternidade, foi 
toda reformada pela Prefeitu-
ra de Tatuí e equipe do Projeto 
Abrace Santa Casa. A antiga 
Pediatria funcionava no prédio 
antigo do hospital, construído 
na Década de 40.
 A ação teve o apoio de 
voluntários, como o Lions Clu-
be de Tatuí, que empregou R$ 
10 mil na construção da nova 
Brinquedoteca, através de uma 
ação social desenvolvida pela 
esposa do governador do Dis-
trito LC-2, a professora Kátia 
Maria de Brito Meneses, de 
São Paulo.
 A arquiteta Raquelle 
Vioto fez a doação do projeto 
arquitetônico deste novo es-

paço e a empresa Lukscolor, 
que fez a doação das tintas. O 
FUSSTAT (Fundo Social de 
Solidariedade) também aju-
dou, através da “Campanha 
dos Lacres” e do Bazar Soli-
dário, assim como a confecção 
dos protetores de berço.
 A coordenadora do 
Projeto Abrace Santa Casa e 
voluntária do FUSSTAT, Ales-
sandra Vieira de Camargo 
Teles, cita algumas obras rea-
lizadas para a adequação dos 
quartos: todos eles pintados; ar 
condicionado na sala nova de 
atendimento médico; ilumi-
nação refeita em toda ala; ar-
mários novos; salas separadas, 
sendo uma para higienização 
e outra para manipulação dos 
alimentos, onde são feitas as 
mamadeiras e a nutrição pa-
rental; entre outras coisas.
 Cerimônia - O evento 
de inauguração da nova Pedia-
tria foi bastante concorrido. 
O Padre Lorival de Oliveira 
Pedro, do Santuário São Ju-
das Tadeu, abriu a cerimônia, 
com as bênçãos e orações. Em 
seguida se manifestaram a co-
ordenadora do Projeto Abrace 

Santa Casa, Alessandra Vieira 
de Camargo Teles; o presidente 
do Lions Clube de Tatuí, Má-
rio Peixoto; o governador do 
Distrito LC-2 de Lions Clube, 
Oberlan Ramos de Meneses; o 
ex-prefeito Luiz Gonzaga Viei-
ra de Camargo, que represen-
tou o deputado federal Samuel 
Moreira; o presidente da Câ-
mara, vereador Antonio Mar-
cos de Abreu e a prefeita Ma-
ria José Vieira de Camargo. O 
Duo Bravo apresentou-se com 
algumas canções e, logo após 
a cerimônia, o Clube de Mães 
Vera Peixoto, do Lions Clube 
de Tatuí, fez com a prefeita a 
entrega de sete enxovais, para 
mães de bebês que estavam na 
Maternidade. 
Santa Casa reestruturada - A 
Santa Casa de Misericórdia 
de Tatuí, após uma grave cri-
se gerencial entre 2013 a 2016, 
está sob intervenção municipal 
desde maio de 2017.
 A partir da interven-
ção, os salários dos funcioná-
rios foram regularizados; a 
UTI foi reformada e ampliada; 
as cirurgias eletivas voltaram a 
ser realizadas regularmente; o 

Banco de Sangue foi reaberto; 
e todo o prédio “Orlando Bol-
zan”, de internações particu-
lares e SUS, foi reformado (33 
quartos e 111 leitos).
 Em abril passado, foi 
anunciado um novo convê-
nio médico para ser parceiro 
do hospital. Este atendimento 
pelo plano de saúde parceiro 
da entidade deverá começar 
em agosto próximo. Além dis-
so, através do apoio da Funda-
ção Rotária e do Rotary Club 
de Tatuí, foi inaugurada a “Sala 
de Acolhimento Familiar”, 
para acolhimento da
 Após a inauguração 
da nova Pediatria, o foco da 
administração municipal é 
reestruturar o Centro Cirúr-
gico, para ampliar o número 
de cirurgias eletivas. O depu-
tado federal Samuel Moreira 
conseguiu para o hospital uma 
emenda parlamentar de R$ 
600 mil, que está sendo utili-
zada para a compra de novos 
equipamentos. A Prefeitura de 
Tatuí está auxiliando na recu-
peração das salas do Centro, 
com pintores, eletricistas e pe-
dreiros.

Uma nova viatura de res-
gate foi entregue ao 
Corpo de Bombeiros de 

Tatuí. A cerimônia de entrega 
das chaves foi simples e reuniu 
autoridades. Entre os presentes, 
a prefeita Maria José Vieira de 
Camargo; o presidente da Câ-
mara, vereador Antonio Mar-
cos de Abreu; secretário José 
Roberto Xavier da Silva (Se-
gurança Pública e Mobilidade 
Urbana); Tenente Coronel PM 
Miguel Angelo de Campos (co-
mandante do 15º Grupamento 
de Bombeiros); Major PM Ro-
berto Elias de Souza (Sub Co-
mandante do 15 Grupamento 
de Bombeiros); Capitão PM 
Paulo Vinícius dos Reis (co-
mandante do 2º Subgrupamen-
to dos Bombeiros) e o Tenente 
PM Gustavo Luís Marangon 
Fulas (comandante do Posto de 
Bombeiros de Tatuí).
 O valor estimado do 
veículo, da marca Mercedes 
Benz, é de R$ 250 mil. O Te-
nente Coronel PM Miguel Ân-
gelo de Campos, informou que 
mais R$ 200 mil serão investi-
dos pelo Governo do Estado na 
manutenção das viaturas e veí-

culos de resgate, dos bombeiros 
de Tatuí.
 O veículo foi adaptado 
na Rontan, de Tatuí. Um lote de 
50 viaturas de resgate fez parte 
de uma licitação que a empresa 

venceu recentemente, junto ao 
Governo do Estado.
 “A Prefeitura de Tatuí 
tem um importante convênio 
com o Governo do Estado para 
a manutenção do nosso Posto 

de Bombeiros e a nova viatura 
de resgate vai ajudar ainda mais 
no serviço de excelência que é 
prestado para a nossa popula-
ção”, destacou a prefeita, ao se 
manifestar no evento.

Boituva 

Reuniram-se no Paço, re-
presentantes da Secreta-
ria de Desenvolvimento 

Econômico, dos departamen-
tos: de Compras, Tributos, Vi-
gilância Sanitária, Tecnologia e 
o Sebrae Boituva com a gestora 
do projeto “Mutirão do MEI” 
no escritório regional do Se-
brae, Priscila Rabano Budem-
berg.
 A reunião aconteceu 
com a intenção de organizar os 
próximos passos para a realiza-
ção do evento em Boituva, ficou 
definido que o Mutirão será no 
Centro de Eventos no próximo 
dia 30.
 O Evento tem o ob-
jetivo de orientar, formalizar, 
regularizar empresas e profis-
sionais.
 Os serviços oferecidos 
serão:
- Abertura, baixa e alteração;
- Declaração Anual;
- Guias de pagamento;
- Orientação sobre usos e per-

missões municipais;
- Orientação para acesso a cré-
dito;
- Orientações PROCON;
- Filiação junto as Entidades de 
Classe;
- Orientação para Compras Pú-
blicas;
- Orientações sobre emissão de 
Nota Fiscal de Venda de Produ-
to e Prestação de Serviços;
- Orientações sobre parcela-
mento dos boletos.
 Documentos necessá-
rios:
- RG;
- CPF;
- Título de eleitor;
- Comprovante de endereço;
- Carnê IPTU; 
- Recibo do IRPF.
 SERVIÇO
Mutirão do MEI Boituva
Dia: 30 de maio de 2019
Horário: 9h às 16h
Local: Centro de Eventos
Telefone: (15) 3263-1413
 O evento é gratuito!

 A Presidente do Conselho Municipal dos Direitos 
da Criança e do Adolescente vem por meio deste, retificar 
o edital da eleição do Conselho Tutelar publicado no dia 
11/05/2019 neste jornal.
 A retificação se dá devido o quesito que tange a apresen-
tação da Certidão de distribuição criminal (emitida pelo 
Cartório Distribuidor Criminal do Fórum de Tatuí e Ce-
sário Lange  não é mais emitida pelo próprio Fórum e sim 
através do site  do  (www.tjsp.jus.br) como consta abaixo 
que conta no edital retificado no site da prefeitura, Depar-
tamento de Assistência e Desenvolvimento Social, Câmara 
Municipal na sede do Conselho Tutelar .
Desde já agradeço a compreensão de todos.

Elisabete Aparecida de Morais - Presidente do CMDCA
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Boituva 
Voluntários colocam geladeira 
comunitária na rua para pessoas 
carentes

Laranjal Paulista 
Agora tem consultório odontológico 
a todos os postos de saúde

Abertas as 
inscrições para 
o vestibular de 
meio de ano da 
UNIVESP

Um grupo de voluntários 
em Boituva (SP) decidiu 
ajudar moradores ca-

rentes colocando uma ‘geladei-
ra comunitária’ com diversos 
alimentos perto do Terminal 
Rodoviário.
 A iniciativa é de cerca 
de 20 pessoas que se uniram e 
formaram o grupo “Ação Soli-
dária”. O responsável pelo gru-
po, Sérgio Antonio da Silva, 
conta que a geladeira foi insta-
lada há um mês.
 “A gente consegue 
abastecer ela todos os dias. Se 
todo mundo trouxer um pou-
quinho ela não vai ficar vazia. 
Não tem preço isso”, conta.
 O local onde a geladei-

ra foi colocada fica na loja de 
Danilo Rodrigues de Almeida. 
Ele afirma que também presta 
atenção nas câmeras de segu-
rança para acompanhar a mo-
vimentação no local.
 “Eles estavam preci-
sando de um espaço que seria 
de grande fluxo e estratégico. 
A gente olhou para a loja nessa 
lateral que tem e eu pensei ‘Por 
que não?”, conta.
 A geladeira foi abas-
tecida pelas voluntárias Juliana 
de Freitas e Priscila Galdino. 
Elas explicam que os voluntá-
rios revezam todos os dias para 
o abastecimento.
 “Nós trazemos sem-
pre sopa, alimento que fazemos 

diferente, e um achocolatado”, 
afirma Juliana.
Além disso, Priscila conta que 
os produtos colocados são 
procurados rapidamente pelos 
moradores. “É muito rápido. A 
gente coloca e já está saindo e 
chegando gente. Isso está sendo 
muito gratificante.
  Wagner Pampanini 
também foi um dos voluntários 
na ação. Para ele, a ação é ques-
tão de atitude dos moradores.
 “Ação social não é fei-
ta por obrigação, é feita com o 
coração. É só ter atitude, nada é 
impossível”, diz.
 Cláudio João da Silva 
chegou há pouco tempo de Per-
nambuco e estava sem dinhei-

ro. Ele afirma que está fazendo 
“bicos” para se manter, e a gela-
deira comunitária tem ajudado.
 “Muitas vezes não te-
mos condições. A gente passa 
com fome e não tem um dinhei-
ro, sabe? É uma boa opção”, diz.
 Quem passa pelo lo-
cal, reconhece a ação do grupo 
e fica admirado com a solida-
riedade, como é o caso de Leo-
nardo Marcos Batista Figueire-
do.
 “É uma iniciativa ba-
cana para ajudar a população. 
Tem pessoas necessitadas que 
precisam de uma alimentação, 
moradores de rua. Precisamos 
ajudar, fazer o bem sem olhar a 
quem”, conclui.

Conchas 

Iniciaram as inscrições para 
o vestibular de meio de ano 
da UNIVESP Polo Con-

chas, a Universidade Virtual 
do Estado de São Paulo.
 Vagas para as licen-
ciaturas: Letras, Matemática e 
Pedagogia. Você cursa o pri-
meiro ano básico e somente no 
segundo ano escolhe a área de 
seu interesse.
 As inscrições vão até 
às 15h do dia 21 de junho e de-
vem ser feitas pelo site http://
www.vestibular.univesp.br.
 Você paga somente a 

taxa de R$ 49,00 para a inscri-
ção do vestibular até o dia 21 
de junho e o resto é tudo de 
graça!
 Não se esqueça que a 
inscrição somente será efetiva-
da após o pagamento.
 Maiores informações 
no Polo Conchas UNIVESP, 
na Rua Bahia, nº 78, na Es-
cola Municipal Maria Antô-
nia de Camargo, telefone (14) 
3845-4080, das 18h às 22h ou 
diretamente na UNIVESP pelo 
telefone 0800-722-7225 em ho-
rário comercial.

Entrega dos 
Projetos 
Escolares de 
Conchas
Foi firmado um compro-

misso com o Excelentíssi-
mo Prefeito Odirlei Reis, 

com a entrega dos Projetos Es-
colares que foram construídos 
coletivamente dentro das Es-
cola da Rede Municipal de En-
sino, com o objetivo de atingir 
Excelência na Educação.
 Anos se passaram na 
árdua conquista da qualidade, 
buscando fomentar a educa-
ção com entrega de uniformes, 
material escolar, merenda de 
qualidade, o transporte escolar 
com monitoria, construção de 
novas escolas para melhorar o 
acolhimento e a aprendizagem, 
um olhar para as diferentes for-
mas de aprender com a sala de 
atendimento especializado, um 
sistema de ensino de excelência 
que favorece muitos desdobra-
mentos do professor, no qual 
incluem para cada aluno um 
acervo de livros paradidáticos 
desenvolvendo e oportunizan-
do o interesse pela leitura , uma 

plataforma digital a Escola In-
terligada para controle dos re-
gistros e transparência do Con-
selho de classe e informações 
escolares, o fortalecimento dos 
colegiados e a valorização das 
famílias na escola com a gestão 
democrática, formação contí-
nua em serviço para os profes-
sores nos horários coletivos de 
trabalho e formações externas, 
formação para equipe gestora, 
laboratórios de informática no 
Ensino Fundamental, 
 Projeto Mais Educa-
ção que é a extensão do tempo 
escolar com orientação peda-
gógica, dinâmicas de leitura, 
música, esporte, enfim, agora é 
hora de transformar a qualida-
de em excelência e resultados, 
depreender energia de toda 
equipe escolar no fazer as coi-
sas comuns de um modo extra-
ordinário. Com o intuito de que 
“A excelência é o resultado gra-
dual de sempre se esforçar para 
fazer o melhor” – Pat Riley”.

Desde o início do ano, a 
Secretaria Municipal 
de Saúde de Laranjal 

Paulista, em parceria com a 
Organização Social Alpha, está 
reorganizando toda a Rede de 
Atenção em Saúde Bucal, com 
uma importante novidade: ago-
ra todas as Unidades de Saúde 
possuem consultório odontoló-
gico. 
 A equipe de saúde bu-
cal é composta por 10 dentistas, 
um coordenador e um respon-
sável técnico e foi reorganizada 
de acordo com a necessidade 
e quantidade de população de 
cada bairro.
 Os alunos do Ensino 
Fundamental e Médio, com 
idade até os 15 anos, passam 
por triagem na própria escola 
e são encaminhados aos pos-
tos de saúde mais próximos da 
unidade de ensino em que estão 
matriculados. Até o momento 
foram avaliadas 3.800 crianças 
nas creches e escolas. Os alunos 
participaram também de pales-
tras educativas para orientação 
sobre cuidados com a higiene 
bucal e maneira adequada de 
escovação e uso do fio dental. 
 A Secretaria de Saú-
de também forneceu kits, com 
escova, pasta e fio dental para 
os estudantes. “No segundo 
semestre haverá a realização 
de mais uma etapa da campa-
nha, dando continuidade a esse 
importante trabalho, uma vez 
que problemas bucais podem 
ocasionar sérias consequências 
para a saúde geral”, disse a se-

cretária de Saúde, Marlene Ga-
zonato
 Já as pessoas com 
mais de 15 anos, assim como 
gestantes e toda comunidade, 
continuam a ser atendidas por 
demanda espontânea. Basta 
comparecer à UBS e solicitar o 
agendamento. 
 Os moradores da zona 
rural e do centro da cidade 
continuam sendo atendidos no 

CEO, Centro Odontológico lo-
calizado à Rua Pereira Barreto.
 O prefeito Dr. Alci-
des de Moura Campos Junior 
comemorou mais uma etapa 
importante do seu plano de go-
verno, que tem ênfase, foco e 
atenção especial à saúde. “Dia 
a dia vamos entregando uma 
nova conquista, avançando, 
melhorando. Hoje, a Saúde de 
Laranjal Paulista é referência 

de qualidade. A prova disso é 
esse importante trabalho reali-
zado pela equipe de saúde bucal 
e de toda Secretaria. Estamos 
falando de um marco histó-
rico. Hoje, todos os postos de 
saúde do município tem o seu 
consultório odontológico. Isso, 
acontece em poucas cidades do 
país. A partir de agora somos 
modelo e referência nacional 
também nessa área”, finalizou.



DOMINGO, 26 DE MAIO DE 2019
Região06 JORNAL ALIANÇA

Prefeito Aldo anuncia construção 
de novo prédio para a Central de 
Alimentos

Cerquilho 

Secretaria de Saúde diminui a fila 
de espera por cirurgia de catarata

Prefeitura 
capacita 
professores de 
Matemática 
sobre 
Fluxogramas

OPrefeito Aldo San-
son anunciou o início 
da construção de um 

novo prédio para a Central 
de Alimentos Municipal (Co-
zinha Piloto) em Cerquilho, 
com verba própria da Prefei-
tura.
 A obra terá quase 900 
metros quadrados de cons-
trução e contará com refei-
tório, cozinha, câmaras frias, 
depósitos, sala de administra-
ção, entre outros cômodos. A 
construção deve ter a duração 
de cerca de um ano.
 O prédio onde a Cen-
tral de Alimento está hoje foi 
programado para fazer 2 mil 
refeições por dia. No entanto, 
atualmente, a equipe faz cerca 

de 8 mil refeições diárias. O 
novo prédio está sendo cons-
truído em um terreno muni-
cipal que fica de frente para a 
Paróquia São Benedito e San-
ta Terezinha, no Bairro Nova 
Cerquilho.
 “Nossa equipe está 
trabalhando muito acima da 
capacidade do prédio. É mais 
do que necessário um espaço 
novo, bem maior, mais plane-
jado e, claro, com a possibili-
dade de expandir no futuro, 
se assim for necessário. Afi-
nal, nós prefeitos passamos, 
os colaboradores da Cozinha, 
os alunos, a população ficam. 
Precisamos sempre atender o 
presente e pensar no futuro”, 
comentou Aldo.

Tietê 

A correção da opacidade 
do cristalino (catarata) 
é uma das cirurgias ele-

tivas com maior demanda no 
município de Tietê. Segundo 
consta, a catarata é responsável 
por 51% dos casos de cegueira 
no mundo. No país, esse con-
tingente é formado, na maior 
parte, por idosos de baixa ren-
da. Com o aumento da expec-
tativa de vida, a procura tende 
a se agravar. Segundo o Secre-
tário de Saúde – Dr. Sérgio de 
Toledo “À medida que a popu-
lação está vivendo mais, au-
menta a demanda pela cirurgia 
da catarata no sistema público. 
É um problema social”.
 Há dois anos, em 2017, 
a espera para a realização de 
uma cirurgia de catarata estava 
em torno de 3 anos, com cerca 
de 1400 pessoas no aguardo do 
procedimento. Hoje, essa fila 
encontra-se praticamente zera-
da. Isso deve-se aos serviços da 
Secretaria de Saúde e Medicina 
Preventiva que trabalha na bus-
ca de oferta de agendamentos 
oferecidos pelo Estado junto 

aos serviços de referência espe-
cializados.
 A Diretoria também 
tem marcado presença nas 
reuniões, que tratam adminis-

trativamente dos serviços de 
referência especializados (con-
sultas em especialidades, exa-
mes e cirurgias), junto à DRS 
(Diretório Regional de Saúde) 

de Sorocaba e a organização da 
rede de atenção especializada 
em saúde, que envolve os di-
versos AMES e também a rede 
hospitalar regional.

Time do Emprego de Tietê inicia 
Encontros
Tiveram início as atividades 

do Time do Emprego de 
Tietê, programa do Gover-

no do Estado de São Paulo, que 
faz parte das ações do Programa 
de Requalificação Profissional, 
realizado pela Prefeitura do Mu-
nicípio de Tietê com o objetivo 
de promover oportunidades de 
inserção no mercado de trabalho.
 O time, batizado de “Su-
cesso para Todos”, é composto por 
26 munícipes, sob orientação da 
facilitadora Melise Scomparim, 
também ouvidora geral do Muni-
cípio. Ao longo de dez semanas, 
os participantes, além de trocar 
experiências, receberão orienta-
ções sobre o mercado de trabalho 
atual, com temas que variam des-
de o autoconhecimento até a pos-
tura em entrevistas e ambiente de 
trabalho.
 O Programa foi iniciado 
em 1° de maio e oferece um con-
trato de 6 meses com bolsa para 
os participantes, que têm a opor-
tunidade de cursos profissionali-

zantes enquanto prestam serviços 
à Prefeitura.
 O Time do Emprego 

é um programa criado em 2001 
com o objetivo de orientar e pre-
parar o trabalhador na busca de 

um emprego compatível com seus 
interesses, habilidades e qualifica-
ção profissional.

Considerando a impor-
tância da atualização do 
docente e a adequação à 

nova temática – Fluxogramas 
– proposta pela Base Nacional 
Comum Curricular (BNCC) 
no que tange as competências, 
habilidades e objetos do conhe-
cimento da componente Mate-
mática, a Prefeitura Municipal 
de Cerquilho, através da Secre-
taria de Educação, ofereceu a 
capacitação “FLUXOGRAMA/
BNCC”.
 O treinamento  teve 
como objetivo a aplicação de 
fluxogramas em contextos de 
aprendizagem do Ensino Fun-
damental II, estimulando os 
professores a inseri-los em suas 
práticas pedagógicas, por meio 
de atividades a serem desenvol-
vidas pelos estudantes.
 A capacitação foi mi-
nistrada pelo professor Eliel 
Constantino da Silva, Douto-
rando e Mestre em Educação 
Matemática pela Universida-
de Estadual Paulista (UNESP/
Campus Rio Claro).
 Cabe ressaltar que a 
Prefeitura Municipal de Cer-
quilho se sente honrada em 
receber o formador, professor 
Eliel, que foi aluno da Rede 
Municipal de Ensino de Cer-
quilho, tendo concluído o en-

sino fundamental II na EMEF 
Luigi Luvizoto e, posteriormen-
te, cursou Licenciatura e Ba-
charelado em Matemática pela 
Universidade Estadual Paulista 
(UNESP/Campus Presidente 
Prudente) e pela Universidade 
do Minho (Portugal). 
 Esta é mais uma ação 
da atual administração junta-
mente com a Secretaria de Edu-
cação e Cultura, visando a me-
lhoria, a qualidade e o avanço 
do ensino em Cerquilho.
 Pensando na inovação 
e na implementação das novas 
tecnologias na rede de ensino, 
está sendo formalizada uma 
parceria com a UNESP para 
um projeto piloto a ser desen-
volvido com alunos do 5º Ano 
de uma escola de Ensino Fun-
damental, desenvolvendo ativi-
dades com o uso de tablets.
 A Secretaria Muni-
cipal de Educação já adquiriu 
os tablets e, em breve, haverá 
uma capacitação dos docentes 
envolvidos para a implantação 
deste projeto piloto.
 A Prefeitura Munici-
pal de Cerquilho e a Secretaria 
de Educação parabenizam a 
todos pela iniciativa e envolvi-
mento nestas ações, que quali-
ficarão ainda mais o ensino em 
nosso município.
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Terminal rodoviário da cidade está 
com nova aparência 

Pereiras 

A rodoviária é um pon-
to de serviço valioso 
da cidade, lugar de 

embarque de muitas pessoas, 
bem como espaço bancário e, 
porque não um ponto turísti-
co. 
 O Prefeito Miguel 
Tomazela vem, com muito es-
forço, trabalhando para que 
os espaços públicos ganhem 
novo visual. 
 Solicitam a compre-
ensão de todos para que aju-
dem preservando esse espaço 
público. 
 “LIXO É NO LIXO 
E NÃO NO CHÃO, MUITO 
MENOS NAS RUAS“. 

Porangaba 
Prefeito parabeniza delegação 
pela participação nos Jogos
Regionais dos Idosos 2019
Mantendo a tradição de 

participar dos Jogos 
Regionais dos Idosos, 

que este ano teve sua 23ª edição 
na cidade de Sorocaba, Poran-
gaba compareceu com dezenas 
de atletas disputando várias 

modalidades, entre elas, tênis 
de mesa, coreografia, voleibol 
adaptado, atletismo e dominó.
 Ao todo participaram 
mais de 50 municípios, Poran-
gaba obteve os melhores resul-
tados dos últimos anos com este 

time. Os atletas tiveram todo o 
preparo através da Secretaria 
de Esportes do município com 
total apoio do Fundo Social.
 O Prefeito Luiz do 
Deraldo recebeu os atletas que 
participaram do JORI 2019 no 

Paço Municipal.  O Chefe do 
Executivo destacou que todos 
os atletas que participaram são 
vitoriosos. “Quero agradecer 
todos os atletas pelo excelente 
desempenho alcançado, vocês 
são exemplos e vitoriosos”.

Alunos da rede 
municipal visita 
museu Dr. Paulo  
Fraletti
Uma visita carregada de 

história, de memória e 
muito aprendizado. 

 Para finalizar a visita 
as crianças ainda assistiram a 
apresentação musical do artista 
pereirense “Ze Bento”. 

 A equipe que traba-
lha no Museu (Alex, Michele, 
Dona Vera, Aguinaldo, Dailson 
e Angelina) agradecem aos vi-
sitantes, alunos e diretoria das 
Escolas.

NOTIFICAÇÃO N° 424/2019
CONTRIBUINTE:   EDUARDO APARECIDO DE 

SOUZA MEI
ENDEREÇO: Rua Amazonas, 24 – Vila Brasil -   Ces. 
Lange /SP 
PROCESSO: 1.148/2019
SOLICITO seu  comparecimento  no prazo máximo 
de 02 (DOIS) dias  a contar desta publicação no setor 
de  protocolo  da  PREFEITURA MUNICIPAL DE 
CESÁRIO LANGE para providenciar o cancelamento 
da inscrição municipal, sob pena de não o fazendo ter 
sua inscrição cancelada EX-OFFÍCIO e ser apenado 
em 10 UPFM .
Cesário Lange 20 de maio de 2019
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PROGRAMAÇÃO       Mais dicas e roteiro completo estão
       no  www.cinemac.com.br

   Estreia: BIOGRAFIA, DRAMA- 2D DUBLADO

                                                    KARDEC
A jornada de Allan Kardec (Leonardo Medeiros), nascido Hypolite 

Leon Denizard Rivail, desde quando trabalhava como educador em Paris 
até iniciar seu processo de codificação do espiritismo ao lado de sua espo-
sa Amélie-Gabrielle Boudet (Sandra Corveloni). 

Cine Santa Helena (Tatuí) Sala 02 - 16h30/ 19h15 - (Dublado)

   Estreia:  AÇÃO, FANTASIA - 3D - DUBLADO

                          VINGADORES: ULTIMATO 
Após Thanos eliminar metade das criaturas vivas, os Vingadores preci-

sam lidar com a dor da perda de amigos e seus entes queridos. Com Tony 
Stark vagando perdido no espaço sem água nem comida, Steve Rogers 
(Chris Evans) e Natasha Romanov precisam liderar a resistência contra o 
titã louco.

Cine Santa Helena (Tatuí)  Sala 02 (3D) 21h15 - (Dublado)

   Estreia:  AVENTURA, FANTASIA - 3D - DUBLADO

                                        ALADDIN
Aladdin é um jovem ladrão. Um dia, ele ajuda uma jovem a recuperar 

um valioso bracelete, sem saber que ela na verdade é a princesa Jasmine. 
Ao visitá-la em pleno palácio e descobrir sua identidade, ele é capturado 
por Jafar, o grão-vizir , que deseja que ele recupere uma lâmpada mágica.

Cine Santa Helena (Tatuí)  Sala 01 (3D)16h00/ 19h00/ 21h45 - (Dublado)
Cine São José (Cesário Lange) 19h00/21h15 - (Dublado)
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Quadra 
Torneio do 
Guaraná agita 
festa de Nossa 
Senhora
No final de semana de 16 

a 19 de maio aconteceu 
a tradicional festa em 

louvor a Nossa Senhora Apa-
recida no Bairro do Guaraná, 
na cidade de Quadra. Na tar-
de do sábado (18) aconteceu o 
Torneio do Guaraná promovi-
do pela Diretoria de Esporte, 
Cultura, Turismo e Lazer, sob a 
tutela do Assessor Esportivo Sr. 
José Luiz Soares e supervisão 
do diretor Benemari, o tradi-
cional jogo festivo. Organizado 
pela Diretoria, contou com a 
presença do Prefeito Luiz Car-
los Américo e dos Vereadores 
Roseli e Mauricio. Na ocasião 
o Prefeito Luiz parabenizou 
os times, agradeceu a todos os 
envolvidos, a torcida, e falou 

da importância do esporte na 
cidade. Seguindo essa linha, o 
Diretor Benemari também se 
dispôs a contribuir sempre que 
possível e dentro das possibili-
dades que a diretoria possa aju-
dar. O agradecimento também 
aos 04 times que participaram, 
a arbitragem e ao público pre-
sente. O agradecimento ao As-
sessor Zé Luis que muito fez e 
faz para o zelo de nossos cam-
pos, atendimento aos times 
junto ao Professor Guilherme 
e à Equipe da Secretaria de 
Obras, sempre parceira. Pa-
rabéns a toda organização da 
festa como um todo também. 
Grande festa de bairro tradi-
cional da cidade de Quadra. 
Parabéns a todos envolvidos!
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Humanidade

Cigarro barato
 Drauzio Varella

O conceito de humanida-
de, enraizado em nossa 
sociedade, decorre da 

consciência coletiva de que, 
apesar de originários de  etnias 
e de culturas variadas, somos 
todos racionais e portadores de 
valores humanos idênticos. Mas 
essa consciência é um patrimô-
nio cultural recente, incorpora-
do pela nossa civilização, pois 
desde os povos tribais até as 
sociedades anteriores à nossa, 
o conceito de humanidade não 
predominava no conjunto des-
sas coletividades. Destacava-se 
nessas sociedades uma visão 
etnocêntrica de cada coletivi-
dade, que conduzia cada povo 
a considerar-se como qualita-
tivamente superior aos demais 
povos com os quais se relacio-
navam. No território brasileiro 
anterior à colonização portu-
guesa, as sociedades aqui exis-
tentes eram de formação tribal, 
e os componentes das tribos vi-
zinhas eram tratados como es-
tranhos, inferiores e até inimi-
gos, quando havia disputas pelo 
mesmo espaço territorial. Cada 
tribo narrava a origem da vida 
no planeta com exclusivismo 
etnocêntrico, identificando-a 
com suas próprias origens. Mas 
essa lendária narrativa etno-
cêntrica da própria origem era 
típica de toda sociedade tribal 
existente em todos os continen-
tes, e permaneceu predominan-
te mesmo no período histórico 
quando as tribos se civilizaram, 
e tornaram-se povos cultural-
mente mais desenvolvidos. A 
civilização chinesa antiga con-
siderava-se o centro do mundo, 
e os demais povos como perifé-
ricos e de cultura inferior à sua. 
Os hebreus consideravam-se 
descendentes de Adão e Eva, le-
gendário casal mítico que, para 
esse povo, iniciou a história da 
humanidade. Os povos gregos 
e romanos diziam-se habitan-
tes do mar localizado no meio 
do planeta, denominado mar 
Mediterrâneo, e consideravam 
bárbaros os povos vizinhos. Os 
persas acreditavam ter a mis-
são histórica de dominar e ci-
vilizar os demais povos, e esta 
ficção etnocêntrica justificou a 
formação do seu império mul-
ticultural, formado através da 
conquista dos povos vizinhos. 
As várias etnias gregas, que 
habitavam os territórios loca-
lizados no mar Egeu, expandi-
ram-se tendo como motivação 

ideológica a expansão de sua 
cultura, considerada superior 
em relação aos povos bárbaros 
que conseguiram conquistar. 
Os romanos, habitantes da pe-
nínsula itálica, conquistaram 
os povos antes integrados ao 
império persa ou associados 
aos povos gregos, em nome de 
sua cultura superior. No longo 
período medieval europeu, a 
sociedade permeada pelo asce-
tismo religioso da Igreja cató-
lica considerava-se o centro da 
Cristandade, um título de su-
perioridade em relação aos de-
mais povos não cristianizados. 
Foi a partir do Renascimento 
cultural, surgido na Europa 
ocidental entre os séculos 13 e 
16, que o conceito humanista 
começou a se reproduzir. Her-
dado de uma parcela mais uni-
versalista da cultura do período 
helenístico das sociedades gre-
ga e romana, o conceito de hu-
manidade incorporou-se lenta-
mente na sociedade ocidental 
moderna conduzido pela ex-
pansão comercial de alguns pa-
íses europeus, que incorporou 
novos continentes à cultura oci-
dental, e revelou à Europa uma 
diversidade de povos e culturas 
desconhecidas. Ao incorporar 
essas novas áreas e povos ao 
sistema de comércio, os euro-
peus implantaram sua cultura 
considerada superior aos povos 
conquistados. O capitalismo 
comercial evoluiu para o Ca-
pitalismo industrial, gerador 
de uma sociedade global, alta-
mente científica e tecnológica, 

que rompeu as fronteiras cultu-
rais entre os povos e dissemina, 
através dos modernos sistemas 
de comunicação, a cultura mo-
derna do ocidente entre todos 
os povos. Estas transforma-
ções econômicas, políticas e 
culturais contribuíram para a 
divulgação e a assimilação pela 
coletividade mundial do con-

ceito de humanidade, que no 
futuro próximo unirá os povos 
e as nações através do humanis-
mo contemporâneo, herdeiro 
dos humanismos anteriores, 
que permaneceram latentes nos 
subterrâneos das culturas auto-
ritárias dominantes nos povos 
do passado.

Todo mundo fala que de-
vemos ousar ser diferen-
tes. Mas como?

 Logo nos vem à men-
te fazer coisas loucas, insanas. 
Será isso ousar ser diferente nos 
dias de hoje? É claro que não!
 Para ser diferente, a 
primeira coisa que você tem 
que fazer é observar o que a 
maioria faz, como se comporta, 
quais seus valores, objetivos e 
metas na vida.
 E se você observar 
bem, verá que muitas pesso-
as hoje pensam somente em si 
mesmas. Querem sucesso no 
curto prazo. Têm medo de ser 
tidas como bobas e por isso 
evitam participar e ajudar seus 
colegas de trabalho. Têm medo 
de ser passadas para trás pelas 
pessoas mais “espertas”.
 Se você prestar bem 
atenção, verá que muitas pes-
soas, colegas e amigos não estu-

dam e não acreditam no valor 
do estudo. Leem pouco, acham 
perda de tempo assistir a uma 
aula diferente ou palestra ou 
mesmo em assistir um filme 
mais “cabeça”. Elas só pensam 
em banalidades e procuram 
coisas fáceis, divertidas e que 
não exijam muito o raciocínio, 
o pensar.
 Observando melhor 
você verá que muitas pessoas 
hoje têm medo de tentar, de 
perguntar, de participar pra 
valer, de se expor em situações 
que não tenham total domínio.
 E se você tiver um sen-
so de observação ainda melhor, 
verá que as pessoas hoje, prin-
cipalmente as mais jovens, não 
gostam de ser contrariadas; de 
que lhes chamem a atenção; 
de que lhes apontem um erro 
que tenham cometido. Se não 

for como elas querem, elas não 
“brincam mais” e abandonam 
o jogo no meio da partida. Elas 
não suportam perder.
 Com isso as pessoas 
hoje são muito imaturas, pois o 
amadurecimento vem dos erros 
e acertos, dos fracassos e decep-
ções.
Saber lidar com as decepções 
e com o fracasso; não desistir; 
buscar soluções são o maior 
atestado de maturidade que 
existe.    E o que vemos hoje é 
que as pessoas não foram edu-
cadas a enfrentar desafios e fa-
tos brutais da vida. Elas fogem, 
desistem, choram, procuram 
culpados fora de si mesmas.
 Assim, ouse pergun-
tar, participar, colaborar, aju-
dar outras pessoas, expor suas 
ideias, dar a sua opinião, dis-
cordar, falar.

 Ouse, enfim, ser di-
ferente das pessoas que não 
fazem, não querem, não parti-
cipam e só pensam em si mes-
mas.
Perca o medo de ousar fazer, 
ouse propor, ouse ir, ouse per-
guntar, ouse discordar. Com 
certeza você receberá muitas 
críticas, mas é com elas que 
você crescerá emocionalmente.
 Enfim, perca o medo 
de vencer, de ser você, de en-
frentar seus medos e fantasmas 
que fazem com que você ande 
para trás e só faça o que acre-
dita que possa agradar outras 
pessoas.
 Mas nunca se esqueça: 
seja ético, moralmente defen-
sável, com uma vida alicerçada 
em valores e princípios eleva-
dos.
 Seja diferente!
 Pense nisso. Sucesso!

Parece que de uns tempos 
para cá, só andamos para 
trás.

 Na contramão das 
recomendações da Organiza-
ção Mundial da Saúde (OMS), 
o Ministério da Justiça criou 
uma comissão especial para 
analisar a conveniência da re-
dução dos impostos que inci-
dem sobre o cigarro.
 Os lobistas da indús-
tria tabaqueira argumentam 
que a medida reduziria o con-
trabando de cigarros para-
guaios, de qualidade inferior, 
taxados com mais benevolên-
cia.
 Que motivos leva-
riam esses senhores a defender 
políticas para livrar os cida-
dãos das garras do crime orga-
nizado e, pasmem, proteger a 
saúde dos fumantes?
 Na década de 1960, 
cerca de 60% dos brasileiros 
com mais de 15 anos fuma-
vam. Dessa geração, estão vi-
vos e com saúde apenas os que 
conseguiram parar de fumar 
muitos anos atrás; os demais 
morreram de câncer, infarto 
do miocárdio, acidente vascu-
lar cerebral ou das complica-
ções do enfisema e de outras 
doenças pulmonares obstruti-
vas crônicas que evoluem com 
falta de ar progressiva.
 O esforço que o país 
fez para reduzir os impactos 
dessa tragédia coletiva, exigiu 
o empenho de profissionais de 
saúde, comunicadores, educa-
dores, legisladores e da pró-
pria sociedade.
 A proibição da publi-
cidade pelos meios de comu-
nicação de massa, decretada 
no ano 2000, retirou da in-
dústria sua arma mais pode-
rosa: o controle da imprensa, 
refém das verbas publicitárias 
que impediam a divulgação de 
qualquer informação científi-
ca contrária aos interesses dos 
anunciantes.
 Por causa desse lo-
bby milionário que financiava 
campanhas políticas e coopta-
va funcionários públicos ve-
nais, avançamos com enorme 
dificuldade na adoção de me-
didas então vigentes em ou-
tros países, como as imagens 
de doentes nos maços e a proi-
bição de fumar em ambientes 
fechados.
 A redução de tribu-
tos pretendida é uma estraté-
gia vil, destinada a aumentar 
o número de fumantes pobres, 
justamente os que serão aten-
didos pelo SUS.
 À custa de um traba-
lho educativo sem precedentes 
em nossa história, consegui-
mos desconstruir a imagem 
criada pela publicidade do 
século 20. O cigarro deixou 
de ser o hábito chique, asso-
ciado ao charme de mulheres 
lindas e homens másculos e 
sedutores, para se transformar 
no que realmente é: um vício 
chinfrim mal cheiroso, que 
provoca hálito repulsivo, tosse 

com expectoração, fôlego cur-
to, pele de cor doentia e enve-
lhecimento precoce.
 O resultado foi im-
pressionante. Segundo o 
PNAD (Pesquisa Nacional por 
Amostras de Domicílios), a 
prevalência de fumantes com 
mais de 15 anos caiu dos 60% 
para 10%. Hoje, fumamos me-
nos do que os americanos e do 
que em todos os países da Eu-
ropa.
 Difícil explicar tama-
nho avanço. Não temos o ní-
vel educacional da Finlândia, 
França ou Alemanha; o go-
verno brasileiro não investiu 
em campanhas antitabagistas 
nem sombra das importâncias 
gastas pelos países mais ricos; 
nossos serviços de saúde ainda 
engatinham no tratamento do 
tabagismo.
 Apesar desses re-
sultados serem citados como 
exemplo pelos técnicos da 
OMS, vamos lembrar que os 
10% de adultos ainda fuman-
tes formam um contingente 
de pelo menos 15 milhões de 
dependentes de nicotina com 
saúde fragilizada, que deman-
darão recursos financeiros do 
SUS, da Previdência Social e 
da Saúde Suplementar.
Em vários estados americanos, 
as multinacionais que domi-
nam o mercado do fumo têm 
sido obrigadas a pagar indeni-
zações bilionárias para cobrir, 
pelo menos em parte, os gastos 
públicos com o tratamento das 
doenças causadas pelo cigarro. 
Talvez porque a vida de um 
brasileiro seja de pouca valia, 
aqui jamais pagaram um cen-
tavo sequer.
 O negócio da indús-
tria tabaqueira é vender ci-
garro barato, para tornar de-
pendente de nicotina o maior 
número possível de crianças e 
adolescentes. No futuro, eles 
desenvolverão doenças crôni-
cas que consumirão recursos 
do SUS e elevarão as mensali-
dades dos planos de saúde. A 
lógica é pérfida: a sociedade 
arca com os prejuízos, eles fi-
cam com os lucros.
Eles dirão: “Mas, nós pagamos 
impostos”. Segundo a OMS, 
para cada dólar de imposto 
pago, o sistema de saúde gasta 
três.
 A redução de tribu-
tos pretendida é uma estraté-
gia vil, destinada a aumentar 
o número de fumantes pobres, 
justamente os que serão aten-
didos pelo SUS. Um mínimo 
de vergonha na cara evitaria 
a desculpa dos malefícios dos 
cigarros paraguaios. Quer di-
zer que os fumantes de cigar-
ros brasileiros só terão ataques 
cardíacos, derrames cerebrais 
e cânceres de alta qualidade?
 Ao alegar interesse 
em combater o crime organi-
zado, os fabricantes de cigarro 
renegam sua própria história. 
Essa é uma indústria crimino-
sa que espalha sofrimento e 
morte pelo mundo inteiro.




