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OS ALERTAS DE DR. BARCALA
SOBRE A COVID 19 NA RÁDIO MATER DEI PAG.3
Polícia Civil perde valoroso funcionário público da Secretaria de Segurança que não
mediu esforços para atender o município de Piraju, com certeza contraindo a doença no
exercício de suas funções. Profissionais como ele que deveriam já ter sido vacinados.

Vej a o B o l e t i m d a COV I D 1 9 a t u a l i z a d o
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Quinta é apenas ponto facultativo na Estância.
Essenciais podem abrir normalmente.
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em 11
proposta
do
deputado
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CPFL Santa Cruz é avaliada a melhor
distribuidora do país pelo segundo
ano consecutivo
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O presidente do PV de Piraju, José Elói Caputo, o vereador do partido José Carlos
Garcia com Edinho Madero assessor de Giriboni e o presidente da Câmara Lauro de Mello

Diz o Decreto: Ficam adotadas, em todo o território da Estância
Turística de Piraju, as medidas emergenciais, de caráter temporário
e excepcional com o objetivo imediato de conter a transmissão e
disseminação da COVID-19, no período de 31 de Março a 11 de Abril de
2021 e previstas em decretos estaduais.

#ATITUDEPELAVIDA
SEGUE INTENSIFICANDO FISCALIZAÇÃO NO FIM DE SEMANA.
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Ao lado o assessor de Giriboni, Edson Madero
e mebros do PV de Piraju e região estiveream
com o diretor Paulo Sara na prefeitura municipal levando uma carta do deputado falando da
aprovação do projeto baseado no ICMS verde
proposto pelo deputado em seu primeiro mandato. Benefício que terá aumento gradativo.

Lei com base em proposta de Giriboni

aumenta repasse para cidades da região

Os deputados estaduais
aprovaram projeto do
governo que estabelece
uma nova distribuição
do ICMS. A nova lei
foi criada com base no
projeto do ICMS Verde,
proposto pelo deputado Edson Giriboni em
seu primeiro mandato, “para corrigir uma
distorção histórica
de desigualdade entre
as regiões do Estado,
beneficiando os municípios com áreas verdes e
tirando dos mais desenvolvidos para as localidades que mais precisam”, disse Giriboni.
Na justificativa do projeto enviado ao legislativo, o governo reafirma
a proposta inicial do
deputado, dizendo que
o projeto trata de “substancial aporte de recursos para municípios
com perfil econômico
e financeiro historicamente inferior à média
estadual”
O projeto que foi aprovado, mesmo com
algumas alterações em
relação ao original do

deputado Giriboni,
ainda aumenta muito o
repasse para as prefeituras, o que significa mais
recursos para investimento em saúde, educação, infraestruturas,
etc...
De acordo com a previsão do governo, a relação de ganhos anuais de
algumas cidades:
Tejupá: R$ 122 mil
Manduri: R$ 143 mil
Fartura: R$ 103 mil
Piraju: R$ 95 mil
Coronel Macedo: R$ 215
mil
São Pedro do Turvo: R$
88 mil
Ipaussu: R$ 109 mil
“É um orgulho ter contribuído com essa lei,
porque esses recursos
podem transformar a
realidade da população
da região e ao mesmo
tempo incentiva as prefeituras a estabelecerem
políticas públicas em
defesa do meio ambiente”, disse o deputado
Edson Giriboni.
A Lei
A nova Lei prevê reo-

rientar a transferência
de R$ 5 bilhões do ICMS
destinado aos municípios para restauração e
proteção ambiental
O Governador João Doria sancionou a lei dia
11.
O projeto de lei recebeu as contribuições e
foi aprovado pela Assembleia Legislativa no
último dia 2 de março.
“ICMS Ambiental, um
caminho onde todos
ganham, o município,
os brasileiros, o Estado
de São Paulo e, sobretudo, a vida. É um projeto
onde o meio ambiente
se associa a existência e
a vida. Ambos se ajudam: o ser humano e o
meio ambiente”, disse o
Governador João Doria.
A lei deve transferir
montante superior a R$
500 milhões por ano
para as prefeituras. Este
valor será destinado ao
incentivo da preservação ambiental e à adoção de ações voltadas
ao desenvolvimento
sustentável. Em dez

anos, serão transferidos
mais de R$ 5 bilhões,
alcançando principalmente cidades menos
desenvolvidas do estado, como a região do
Vale do Ribeira, onde
o Governo mantém o
programa Vale do Futuro, com um conjunto de
ações socioambientais
para ampliar a qualidade
de vida da população.
Para as parcelas destinadas à biodiversidade
e ao meio ambiente foi
proposta a adição de
1%, totalizando 2% das
transferências voltadas
especificamente a ações
e aspectos ecológicos
presentes nos municípios, divididos em duas
frentes: a preservação
(1%), sendo metade
para áreas protegidas
e a outra parte para
municípios com reservatórios destinados à
geração de energia e ao
abastecimento de água;
e desempenho ambiental (1%), dividido em
metade para gestão de
resíduos sólidos e me-
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tade para conservação e
restauração da biodiversidade.

“Esta é uma proposta
inovadora e que vai ao
encontro das melhores
práticas ambientais.
O inventário florestal
deste ano mostrou que
São Paulo recuperou
quase 5% de sua vegetação nativa. Com esta
iniciativa queremos dar
ferramentas e recursos
aos municípios para que
continuem cuidando do
meio ambiente e fomentando ações de proteção
e restauração ecológica”,
explicou o secretário de
Infraestrutura e Meio
Ambiente, Marcos Penido.
Avaliações
O tópico de preservação, no bojo da questão
das áreas protegidas,
possui categorias e
pesos para avaliação: estações ecológicas (1,0);
reservas biológicas
(1,0); parques estaduais (0,9); monumento

natural (0,5); refúgio de
vida silvestre (0,5); área
de proteção ambiental
(0,1); área de relevante interesse ecológico
(0,1); floresta estadual
(0,2); reservas de desenvolvimento sustentável (0,3); reservas extrativistas (0,3); reserva
de fauna (0,1) e reserva
particular do patrimônio natural (0,1).
A questão hídrica envolve a transferência
proporcional às áreas
inundadas presentes nos
municípios, destinadas
à geração de energia
ou ao abastecimento de
água para uso humano,
com interesse regional.
Já no repasse por desempenho ambiental, as
prefeituras receberão
valores de acordo com
os resultados apresentados.
Outros tópicos também
são abordados na lei que
em alguns casos terá
que passar pela aprovação de uma lei municipal na Câmara.

QUARTA-FEIRA , 31 /03/2021
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Morre o delegado de polícia Dr. Alberto
Bueno vítima de Covid-19, aos 57 anos
Morreu na madrugada
desta quarta-feira, dia
31/03, vítima de Covid-19, aos 57 anos de
idade, o delegado de
polícia Alberto Bueno
Corrêa Filho, titular da
Delegacia de Polícia do
Município de Piraju e
diretor da Unidade de
Transição de Presos da
cidade.
Segundo informações
de amigos e familiares, o delegado estava
internado há alguns
dias em um hospital na
cidade de Paraguaçu
Paulista, onde recebia
tratamento intensivo.
Apesar de todo o cuida-

do médico, seu quadro
clínico piorou bastante
nas últimas 48 horas e
ele não resistiu.
Ainda segundo familiares, em decorrência
da causa da morte, não
haverá velório. O corpo
será trasladado para
Ipaussu/SP, terra natal
do delegado, para ser
sepultado no cemitério
local às 16 horas.
O delegado seccional
de polícia de Avaré,
Rubens César Garcia Jorge, lamentou a
morte. “Dr. Alberto
sempre foi um profissional exemplar. Tinha
profundo conhecimen-

to na área do Direito,
além de ser uma pessoa
educada e cordial com
todos. Perdemos não só
um excelente delegado
como também um amigo. Perda irreparável,
em todos os sentidos”.
Dr. Alberto Bueno Corrêa Filho contava com
27 anos de serviços
prestados à Polícia Civil. Antes da Delegacia
do Município de Piraju,
foi a autoridade policial
do 1º DP local, bem
como dos municípios
de Sarutaiá e Tejupá.
Ele deixa esposa e duas
filhas.

Para Reinaldo Barcala se as pessoas não se
conscientizarem cenário será pior em abril
Médico, diretor clínico do Hospital
entrevistado por Anderson Moreira da
Mater Dei sobre a COVID 19 em alerta :

“Quanto menos as pessoas
se cuidam e mais se expõem,
mais o vírus circula”.
“O leito que eu mais preciso hoje é de
UTI, e não existem no SUS só
por milagre e no particular também
não se encontra”.
“Do jeito que estão as coisas poderemos viver um abril com cenário pior
que março”
“Os pacientes mais jovens com menos de 60 anos, e até bem menos estão
chegando a 50% dos casos”.
“Essa variante do vírus tornou a
doença mais agressiva”
“Hoje temos entubados esperando
vaga em UTIS”
“Reinfecção é real, não tem essa de
peguei não pego mais. Sem falar que a
pessoa pode ter feito um resultado falso positivo da primeira vez”
“Jovens estão adoecendo e morrendo
mais fácil”
“No Brasil nunca fizemos um Lockdown nacional como em outros países”
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CPFL Santa Cruz é avaliada a melhor distribuidora
do país pelo segundo ano consecutivo
Melhor resultado no Desempenho Global de Continuidade (DGC) no ranking da
ANEEL que avalia fornecimento de energia foi conquistado entre 29 distribuidoras do país em 2020
Itapetininga, 31 de março de
2021. Com imenso orgulho,
pelo segundo ano seguido,
a CPFL Santa Cruz obteve
o primeiro lugar no ranking
de qualidade do fornecimento de energia no país
pela Agência Nacional de
Energia Elétrica (ANEEL). A
distribuidora lidera a lista de
companhias que tiveram melhor evolução, em 2020, por
meio do índice de Desempenho Global de Continuidade
(DGC), que avalia o nível
da continuidade da distribuidora (valores apurados
de duração e frequência de
interrupções) em relação aos
limites estabelecidos para a
sua área de concessão.
“Estar novamente em primeiro lugar no ranking de

qualidade do fornecimento
de energia entre as empresas
brasileiras de distribuição
é motivo de orgulho para
todos os colaboradores da
CPFL Santa Cruz. Isso é
reflexo do nosso trabalho e
dos investimentos feitos nos
últimos anos para garantir
a qualidade dos serviços e

a satisfação dos clientes”,
afirma Carlos Zamboni Neto,
presidente da CPFL Santa
Cruz.
Essa liderança vem para
confirmar que os clientes da
CPFL Santa Cruz são os que
têm os menores índices de
interrupções de energia, ou
seja, a melhor qualidade de

fornecimento em todo o
país. No indicador DGC, a
CPFL Santa Cruz obteve o
melhor resultado entre as 29
distribuidoras com mais de
400 mil unidades consumidoras.
A empresa também foi destaque em valores absolutos
de DEC* e FEC**, indicado-

res que medem respectivamente a duração média e frequência das interrupções de
energia no ano. Em relação
ao DEC absoluto, a empresa
teve o melhor resultado do
país, registrando um índice
4,89 horas sem energia - 3,30
horas abaixo do limite estabelecido pelo órgão regulador e o também o melhor
FEC absoluto com 3,68 de
frequência de interrupções.
O resultado ganha ainda
mais importância após um
ano de pandemia em que
mais pessoas ficaram em
casa, tornando o fornecimento de energia um serviço
ainda mais essencial. Por
isso, a companhia reforçou
as equipes para garantir o
atendimento, oferecendo
ainda mais qualidade aos
seus clientes.
Em 2020, a CPFL Santa Cruz
investiu R$ 197.5 milhões na
expansão, manutenção e modernização de toda a sua rede
de distribuição de energia
elétrica. Com investimento

total de R$ 2.8 bilhões em
2020, a CPFL Energia ficou
com todas as suas distribuidoras abaixo do limite
estabelecido pela ANEEL.
Destaque também para a
RGE que atingiu a mínima
histórica nos indicadores.
Estes resultados reforçam
a trajetória de melhoria de
qualidade do grupo CPFL,
que há mais de duas décadas
possui os melhores indicadores do país.
*Duração Equivalente de
Interrupção por Unidade
Consumidora.
**Frequência Equivalente
de Interrupção por Unidade
Consumidora
Sobre a CPFL Energia

A CPFL Energia, há 108 anos no setor elétrico, atua
nos segmentos de distribuição, geração, transmissão,
comercialização e serviços. Desde janeiro de 2017, o
Grupo faz parte da State Grid, estatal chinesa que é
a quinta maior organização empresarial do mundo
e a maior empresa de energia elétrica, atendendo
88% do território chinês e com operações na Itália,
Austrália, Portugal, Filipinas e Hong Kong.
Com 14% de participação, a CPFL Energia é uma
das maiores empresas no mercado de distribuição,
totalizando mais de 9,9 milhões de clientes em 696
cidades, entre os estados de São Paulo, Rio Grande
do Sul, Minas Gerais e Paraná.

#ATITUDEPELAVIDA SEGUE COM AÇÕES
E ATENTA A AGLOMERAÇÕES NO FERIADO
“Hora é de sacrifício”, diz Paulo Sara em reunião
Projeto começou por
causa da COVID e abre
o leque para ações como
arrecadação de alimentos, voluntariado para
frentes de vacinação e
outras que sejam necessárias. A idéia disse
Paulo Sara, diretor administrativo da Prefeitura é
seguir com esse projeto
em muitas iniciativas
da cidade incluindo um
apoio ao comércio que
no momento precisa
permanecer fechado.
A prefeitura editou dois
novos decretos na terçafeira pela manhã.
O primeiro sobre o
ponto facultativo desta
quinta que será apenas
para repartições públicas
e o segundo diz expressamente: Passa a vigorar
com a seguinte redação
artigo 1º, do Decreto
6.278/2021, de 17 de
Março de 2021, que
dispõe sobre a adoção de
medidas emergenciais,
de caráter temporário
e excepcional na Estância Turística de Piraju,
destinadas ao enfrentamento da emergência em
saúde pública decorrente
da pandemia e contágio
pelo COVID-19:
“Art. 1º - Ficam adotadas, em todo o território
da Estância Turística
de Piraju, as medidas
emergenciais, de caráter
temporário e excepcional, previstas nos
Decretos Estaduais nº
65.563, de 11 de março
de 2021, que institui
medidas emergenciais,
de caráter temporário e

excepcional; nº 64.881,
de 22 de março de 2020,
que decreta quarentena no Estado de São
Paulo, no contexto da
pandemia da COVID-19
(Novo Coronavírus) e
nº 64.994, de 28 de maio
de 2020, que institui o
Plano São Paulo, com
o objetivo imediato de
conter a transmissão e
disseminação da COVID-19, no período de
31 de Março a 11 de
Abril de 2021.”
FERIADO
No final de semana
através das parcerias
e união de esforços do
projeto foram atendidas
48 ocorrências de denúncias de moradores
do município envolvendo aglomerações e
comércios que estariam
funcionando irregularmente. Houve um trabalho conjunto dos seguranças, grupo de apoio
, fiscalização e polícia
quando necessário. “O
momento é dificil, mas
é de sacrifício de todos
para pouparmos vidas
humanas”.
Sara lembra a dificuldade de todo mundo
chegar ao Hospital ao
mesmo tempo e muitos
precisando de respiradores e UTI, o que está
cada dia mais complicado conforme anunciado
pelo próprio governo
nesta quarta-feira.
Assim neste feriado
que vem chegando ele
faz apelo aos que moram
fora que não venham
a Estância visitar seus

parentes e amigos.
“Não é o momento
pessoal. Serão sempre
bem vindos, mas neste
momento colocam em
risco seus familiares e
vocês mesmo”.
Ele falou dos jovens
em especial, lembrando
que cada dia está caindo
mais a idade de pessoas contaminadas pelo
virus.
E alerta: “os espaços
públicos estão 100%
proibidos para reuniões,
aglomerações e acredito que as pessoas vão
respeitar isso porque há
sanções”.
No fim de semana
passado Sara afirma que
os problemas foram
contornados e que deu
certo a campanha de
conscientização.
Existe um telefone
disponível para denúncias, o 14-3305.9012 e
o Whatsapp 997022120
(só atende por mensagens de wahtsapp).

Paulo Sara foi entrevistado por radialistas após a reunião.
A foto é do vídeo de Marcos Fernandes.
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Por que jovens têm cabelos brancos?
Fatores genéticos podem
ter relação com a condição
precoce, que merece
investigação para descartar
doenças autoimunes ou na
tireoide
Eles costumam causar pavor por serem associados ao envelhecimento:
os cabelos brancos. De causa multifatorial, os fios despigmentados podem
surgir por fatores como genética, uso
de medicamentos específicos, estresse e problemas de saúde. Mesmo
sendo mais comum em pessoas mais
velhas, os jovens também podem ser
atingidos pela condição.
A depender da idade do paciente,
o médico dermatologista Dr. Rafael
Soares alerta que é necessária uma
investigação mais aprofundada.
“Crianças e adolescentes que tem o
surgimento de uma quantidade expressiva de cabelos brancos no couro
cabeludo podem ter a condição relacionada a uma alteração no organismo como doenças autoimunes ou na
tireoide. Adultos maiores de 20 anos
também podem investigar as causas
com um especialista, mas a incidência costuma estar mais relacionada à
genética e estilo de vida”, explica.

A despigmentação ocorre devido
a uma reação chamada de estresse
oxidativo, que conforme explicação
do dermatologista, é quando ocorre
a oxidação das células de pigmento
localizadas no bulbo capilar, vulgarmente chamado de raiz. “Quando
esse processo ocorre, a tendência é
que o fio não volte mais a ter cor, exceto se esse estresse for controlado a
tempo, o que não corre com frequência. O normal é que as pessoas
passem a perceber essas alterações
meses ou até anos depois que ela
ocorre”, comenta Dr. Rafael Soares.

nam o aparecimento de fios brancos
antes dos 30 anos com alterações do
gene IRF4, responsável por controlar a produção de melanina. “É um
agente inflamatório que chamamos
de citocina, extremamente indutor
de estresse oxidativo. As pesquisas
conjecturam que o gene que faz a
tradução deste interferon considera a
tentativa de predição de uma expressão gênica aumentada no couro cabeludo das pessoas que terão cabelos
brancos mais cedo e mais acentuadamente para buscar forma de fazer o
bloqueio”, elucida Dr. Rafael Soares.

rar parte dos fios brancos que ainda
não tiveram os melanócitos totalmente destruídos”, diz Dr. Rafael.
As medicações orais que podem ser
utilizadas são antioxidantes potentes,
que conseguem penetrar no couro
cabeludo com bastante eficácia,
assim como fármacos tópicos como
tônicos e loções que também a capacidade de bloquear a ação dos ativos
que causam o grisalho, da mesma
forma que interferem na ação local
do interferon 4, de forma parcial.

Aspectos comportamentais podem apressar o aparecimento dos
fios esbranquiçados, tais quais: má
alimentação, estresse e uso de alguns
medicamentos que aumentam o
estresse oxidativo, como os usados
para convulsão e depressão. “Os
picos de cortisol, influenciados pela
alta tensão que o indivíduo sofre
diariamente, tem forte relação com
a oxidação e morte dos melanócitos.
Da mesma forma, a alimentação
desequilibrada causa aumento na inflamação da região do bulbo capilar,
acelerando o aparecimento precoce
de fios brancos”, alerta o médico.
No quesito genético, estudos relacio-

Há como prevenir ou retardar
o fenômeno?

“Se arrancar um, nascem três no lugar”. Essa afirmação não passa de um
mito, visto que conforme desvenda
Dr. Rafael Soares, os fios costumam
nascer em grupos de dois a três nos
óstios foliculares, e mais do que isso
pode ser considerado uma doença.
“O espaço onde aquele fio branco
está é inflamatório, ou seja, todos os
que vem desse bulbo nascerão brancos. O fato é que por ser mais grosso,
as pessoas só percebem os outros
fios despigmentados depois, porém
eles não apareceram porque o cabelo
branco foi arrancado e sim porque
já era da natureza deles estarem ali”,

O dermatologista aponta que quando o fio se torna branco, ele permanecerá nessa tonalidade, processo
que a medicina chama de canice — a
menos que ocorra uma intervenção
antes da destruição dos melanócitos
do bulbo capilar. “Caso a pessoa
note que está tendo um aumento
considerável dos fios brancos em
um período de algumas semanas ou
meses, ela pode e deve procurar um
atendimento dermatológico, visto
que existem alguns mecanismos para
desacelerar esse processo e recupe-

Arrancar um fio branco faz
nascer outros no lugar?

diz o médico.

Cuidados com os fios brancos

Os cuidados devem ser pautados na
hidratação intensa e em shampoos
específicos. “Os cabelos brancos,
apesar de mais grossos, são mais
porosos e consequentemente
afetados de forma agressiva pelos
agentes externos. Além disso, devem
ser utilizados shampoos específicos,
visto que eles possuem uma tecnologia que torna o fio mais acinzentado,
disfarçando melhor e dando um brilho mais bonito que os de produtos
que pigmentam”, recomenda.
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