
REQUERIMENTO 

(JUNTADA DE DOCUMENTOS AO PL Nº 1195/2019) 

 

 

Senhor Presidente 

 

 

A fim de instruir o Projeto de lei nº 

1195/2019, de minha autoria, que declara de utilidade 

pública a Associação Cultura Tropeira de Laranjal 

Paulista, com sede naquele Município, venho requerer a 

Vossa Excelência a juntada da documentação anexa aos 

autos daquela propositura. 

 

Sala das Sessões, em 

 

Deputado FERNANDO CURY 
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Dia 03/03/2022 Balneário Camboriú

Dia 25/02/2022 a 01/03/2022 - Foz Do Iguaçu

Dia 19/02/2022 - Guarujá

O vereador Marcio Garpel-
li, peticionou no dia 17 (quinta-
feira), um ofício exigindo o
cumprimento da portaria nº 67/
2022 publicada semana passa-
da pelo Ministério da Educa-
ção (MEC), onde foi reajustado
o piso nacional da educação em
33,24%, indo para o valor de R$
3.845,23 para jornada de 40hs.

O vereador Marcio, rece-
beu inúmeras reclamações e
denúncias de professores, uma
vez, que a prefeitura não infor-
mou sobre o cumprimento des-
ta portaria. Diante disso, con-
sultou sua assessoria jurídica,
a qual foi emitido um parecer
jurídico sobre este tema. Se-
gundo o advogado Dr. Caio
Augusto Camacho Castanhei-

ra, a portaria nº 67 do MEC,
tem aplicabilidade imediata e
obrigatória para todos os entes
públicos, seja ele federal, esta-
dual ou municipal. Nenhum do-
cente da rede básica de ensino
deve ter valor inferior ao piso
nacional, respeitando claro, a
proporcionalidade em caso de
jornadas diferentes, conforme
preceitua a Lei 11.738/08.

Marcio Garpelli, já infor-
mou a prefeitura, que caso ha-
ja descumprimento já neste
mês de fevereiro de 2022, irá
representar esta ilegalidade no
Ministério Público do Trabalho
(MPT) e no Ministério Público
Estadual (MP), para apurar su-
posta improbidade administra-
tiva. “Não vou medir esforços

Vereador Marcio Garpelli cobra a aplicabilidade do piso
nacional em favor dos professores da rede municipal

para que o município cumpra
o piso nacional em favor de to-
dos os professores da rede bá-
sica de Laranjal Paulista” dis-

se o Vereador Marcio Garpelli
(MDB).

Veja a íntegra do parecer
jurídico na página 06

O prefeito Dr. Alcides de
Moura Campos Junior anun-
ciou esta semana uma novida-
de para Maristela. Durante
mais uma edição do Projeto
Gabinete nos Distritos, que
acontece toda terça-feira, o
prefeito fez uma visita ao Jar-
dim Morumbi para dar início
ao projeto da construção do
Centro de Lazer, um novo
complexo esportivo e de en-
tretenimento. Obra prevista no
Plano de Governo, apresenta-
do durante as últimas eleições
e referendado nas urnas pela

Distrito de Maristela ganhará Centro de Lazer
população laranjalense.
     O projeto prevê quadras de
areia, inclusive para a prática
do beach tennis uma modalida-
de que vem crescendo e gan-
hando muitos praticantes, além
de academia ao ar livre, par-
quinho infantil, tudo com ilu-
minação de LED. “Em breve,
toda população poderá acom-
panhar todos os detalhes e o
passo a passo dessa constru-
ção que será um espaço de la-
zer, esporte e convivência para
toda família. Maristela mere-
ce”, lembrou Dr. Alcides.

O projeto prevê quadras de areia, beach tennis,
academia ao ar livre e parquinho infantil

Atendendo ao pedido dos
vereadores do PSDB em La-
ranjal Paulista, Claudia Regina
Martins Correia Alves, Fran-
cisco Ubiratan de Santana e
do presidente do Diretório Mu-
nicipal do partido, Djalma Bor-
dignon, a Deputada Estadual
Damaris Moura, também do
PSDB indicou nesta sexta-
feira, dia 18 ao governador do
estado de São Paulo, que veri-
fique a possibilidade e deter-

mine aos órgãos competentes
o envio de recursos para aqui-
sição de um veículo tipo “van”
para a saúde no Município de
Laranjal Paulista.

A deputada Damaris jus-
tificou que a indicação visa
atender a necessidade local
considerando a importância da
saúde da população.

Essa aquisição irá benefi-
ciar o transporte dos pacientes
do município.

Saúde de Laranjal Paulista
receberá uma van zero km



Opinião Jornal O alerta

*Dr. José Renato Nalini

*José Renato Nalini é Reitor da
Uniregistral, docente da Uninove, autor de
“Ética Geral e Profissional” e Presidente
da Academia Paulista de Letras.

19 e 20 de fevereiro

Farmácias de Plantão

02    Sábado   19 DE FEVEREIRO  DE 2022

FAÇA VALER A PENA - https://www.sergiohonorio.com.br

Sérgio Honório

Por Cinthya Nunes

Farmaclin I
(15) 3383 - 9204

Drog. Sta. Paula 2
(15) 3283 - 6680

A palavra é o signo que mel-
hor identifica o humano. O ho-
mem é um bicho que fala. Não
venham argumentar com o pa-
pagaio. Ele apenas repete os
sons que ouve. Não consegue
articular um pensamento ser-
vindo-se dessa justaposição de
sons que formam o enten-
dimento.

No Brasil destes últimos
anos registrou-se um fenôme-
no indesejável. O “discurso de
ódio”, que separa as pessoas,
em lugar de uni-las. Esse dis-

Palavras machucam

curso machuca. Há muitas
pessoas que sabem o quão fe-
ridas restaram, sem que hou-
vesse necessidade de manejo
de qualquer instrumento mate-
rial. Foram feridas pela lin-
guagem.

A linguagem é algo que
atua e pode atuar contra nós.
Paradoxo, porque somos seres
linguísticos, necessitamos da
palavra para existir. O insulto
é uma agressão profunda.
Uma das mais comuns e pri-
mitivas formas de injúria lin-
guística é ser chamado de al-
go. Algo feio, algo nojento, algo
que ofende. A linguagem tem
um contundente poder de ferir.
Quem é injuriado, recebe um
epíteto, é alvejado com uma

espécie de rótulo ou carimbo
que o discrimina. Quando al-
guém é chamado de algo in-
jurioso, é também menospre-
zado e humilhado.

No livro “Discurso de ódio”,
Judith Butler examina vários
aspectos desse fenômeno hoje
tão disseminado. Para ela, o
insulto racial tem efeitos se-
melhantes aos da dor física ou
de um ferimento. O ataque
verbal representa um tapa na
cara. O ferimento é instantâ-
neo. Produz sintomas físicos
que incapacitam temporaria-
mente a vítima. Daí a íntima
conexão entre a injúria verbal
e a injúria física.

Nem sempre o ofensor tem
noção de que está machucan-

do dessa forma o alvo de sua
fúria. O problema é que tais
injúrias – a palavra é aqui usa-
da sem a precisão técnica dos
delitos contra a honra, tipifica-
dos no Direito Criminal brasi-
leiro como injúria, difamação
e calúnia – nem sempre são
proferidas com violência ver-
bal. Pode ser uma palavra me-
líflua, mas com o revestimento
de fel que vai atingir a sensibi-
lidade do outro, deixando-o
sem ação.

Quão poderosa é a palavra!
A humanidade chegará um dia
a dominar a arte de se servir
dela apenas para fins benéficos,
altruísticos, enaltecedores? Até
quando estaremos mergulhados
no discurso do ódio?

“Desculpe, mas somente seres humanos podem realizar essa
operação” - foi a mensagem que apareceu na tela assim que
tentei me inscrever em um curso online. Era preciso clicar, ini-
cialmente, em um campo para provar que eu não era um robô.
Como me atrapalhei porque estava fazendo duas coisas ao mes-
mo tempo, acabei por pular essa etapa, ao que fui logo advertida
pelo sistema.

Eu suponho que isso se dê para evitar o envio de mensagens
automáticas indevidas ou mesmo a instalação fraudulenta de
programas maliciosos. Assim, ao tomarmos essa pequena pre-
caução, em tese, o sistema nos reconheceria como seres huma-
nos, pressupondo, portanto, que estamos realizando a operação
de forma consciente.

Fiquei com aquela advertência inicial martelando nas minhas
ideias. Pareceu-me que havíamos avançado no futuro, onde as
máquinas já seriam capazes de decisões e que navegariam pela
internet de forma autônoma. Fosse esse o caso, isso se já não
for, porque nunca sabemos ao certo o que nos é sonegado em
termos de informação, haveria duas análises a serem feitas, no
mínimo.

Por óbvio que um robô pela internet seria o equivalente a
um leão na selva. Ou seja, estaria em seu habitat natural. Talvez
houvesse robôs mais especializados em determinadas áreas,
por certo, o que até poderia levá-los a querer fazer algum curso
online, muito embora eu pense que muitos robôs seriam
professores e não alunos. Por outro lado, estaríamos diante de
uma discriminação, já que expressamente somente os seres
humanos poderiam realizar certas operações.

Não acredito que me sobre tempo de vida para testemunhar
um mundo de robôs independentes em convívio com seres huma-
nos, mas já ouvi discussões sobre inteligência artificial e seus
direitos em seminários jurídicos. Ou seja, se a inteligência artifi-
cial se tornar realidade inconteste, será inevitável discutir-se
seus direitos e, entre eles, a igualdade. Consigo imaginar até
mesmo um movimento pró-robô, pelo banimento da discrimi-
nação.

Essa ideia me traz à lembrança o livro e também o filme
nele inspirado, “O homem bicentenário”, do escritor Isaac Asi-
mov. Para quem não leu, recomendo fortemente. Ao criarmos
seres capazes de pensar e de tomar as próprias decisões, pode-
ríamos torná-los subservientes ao extremo, negando-lhes todo
e qualquer direito? Ao brincarmos de Criador, teríamos, nós
mesmos, o direito de sermos tiranos?

Como a imaginação não tem freios, já fico pensando nas di-
versas situações as quais as pessoas do futuro poderão expe-
rimentar. De início, até que os robôs tenham seu status jurídico
definido, teremos estabelecimentos “robô friendly”, que aceitam
robôs em suas dependências, de início como acompanhantes
dos humanos, mas depois, até mesmo sozinhos, para tomarem
uma dose de fluido lubrificante ou energético.

Penso ainda que, eventualmente, possa haver casos de amor
entre pessoas e robôs. Talvez tudo tenha surgido em um bate
papo no multiverso e, vai da aqui, vem dali, rola um sexo virtual
(coisa já possível em muitos sentidos, segundo li e me surpreendi
ao saber), surja uma paixão louca e avassaladora. Como apre-
sentar aos pais, amigos e família que agora você se relaciona
com a prima da Alexa ou da Siri? Será que teriam como resposta
que “só seres humanos podem realizar essa operação?”

Há todo um mundo novo a ser explorado, seja como for.
Quem viver verá. Sem dizer que, com absoluta certeza, teremos
pessoas com muitas partes de seus corpos substituídas por
máquinas, criando uma categoria intermediária. A ficção há
muito já se encarrega de tentar antecipar como tudo será. Só
espero que estejamos em bom caminho.

Cinthya Nunes é jornalista, advogada, professora universitária e, por
enquanto, acredita que só seres humanos leem suas crônicas –
cinthyanvs@gmail.com/ www.escriturices.com.br

Eu robô

Laboratório São José
Anatomia Patológica - Citopatologia - Análises Clínicas

Rua Nações Unidas, 244
Fone: (15) 3283-1927 - Laranjal Paulista

Dr. José Ricardo F. Scudeler - CRM 51.139

Vivemos um momento tenso da nação onde a disse-
minação da informação a cada dia mais constante e
rápida, faz com que nos deparemos com um fenô-meno

que pode criar sérios problemas sociais, sejam eles no seu
convívio ou no país como um todo.

A cada dia que passa, temos mais textos, matérias, blogs,
opiniões, e nem sempre nos damos conta se tudo o que lemos
realmente tem fundamento ou se apenas condizem com o que
pensamos naquele determinado momento.

E esse fenômeno está se tornando cada vez maior em todas
as áreas.

Se tenho uma opinião política de que uma vertente é melhor
por motivos que me alegram ou que me favorecem, colho
opiniões de algumas pessoas favoráveis com o que penso e
acredito que essa vertente é a melhor forma de governo para o
meu país. E desta forma começo a atacar outros que pensam
de formas diferentes sem ao
menos tentar entender os mo-
tivos que os levaram a pensar
de forma diferente.

Se entendo que determina-
da cultura me faz sentir bem,
leio sobre ela e tento impor es-
se tipo de vida ou divertimento
a todos os que estão em minha
volta, sem ao menos questioná-
los se gostam do mesmo que
eu ou o porquê de outras cul-
turas também serem apreci-
adas.

Se participo de uma religião, estudo, me dedico, vou aos
seus encontros semanais e saio por aí tentando impor minha
crença e minha religiosidade a qualquer um que veja pela frente,
sem ao menos ter a discrição de ouvir outras vertentes de fé e
o que elas têm a propor a mim e a outros seres humanos.

Se gosto de um determinado esporte ou torço por algum
clube, quero que ele seja o melhor de todos e começo a achar
motivos como o maior vencedor, o de maior torcida, o de estádio
mais bonito, o de melhor administração, e assim tento incutir
nos meus semelhantes à necessidade de entender que a minha
paixão é a que tem que prevalecer sobre outras paixões.

Se entendo como correta uma determinada forma de união
familiar, me baseio em preceitos e conceitos atuais ou de muitos
anos e tento impor minha filosofia a todos os que veem outra
forma de se estar com quem ama, e a quem não compactua
com meus pensamentos os taxo de preconceituosos ou retró-
grados.

E o que se cria com isso é um povo intolerante querendo
fazer prevalecer a todo custo a sua própria vontade e a sua
própria razão.
     Precisamos criar uma sociedade onde o socialista entenda

TOLERÂNCIA É ESSENCIAL

o capitalista e ambos defen-
dam civilizadamente seus pon-
tos de vista políticos, sem a
necessidade da agressão verbal ou física e façam valer a sua
vontade apenas na hora do voto.

Precisamos forjar uma nação onde as culturas se entrelacem
e convivam pacificamente, cada uma entendendo a necessidade
do espaço da outra sem imposições de qualquer natureza.

Precisamos construir um meio de convivência, onde as dife-
renças de crenças sejam entendidas como uma forma de cada
um buscar o seu paraíso com o entendimento que queira ter
sem prejudicar o caminho da felicidade do seu irmão.

Precisamos vencer como nação, seja qual for nossa predi-
leção esportiva, e usar nosso fanatismo apenas como forma de
impulso, no intuito de nos amalgamarmos e crescer juntos em
busca da vitória como povo.

Precisamos nos unir como
seres humanos, independente
de quem escolhemos para
viver ao lado ou de que sexo
seja.

A vida é um crescimento to-
tal, desde a hora em que che-
gamos até a hora de partirmos.

A cada vez que me preocu-
po com o que o meu próximo
quer, pensa ou acredita, e tento
impor a ele minhas visões, pen-
samentos e necessidades, es-
queço-me da minha própria

trajetória e deixo escapar mais uma oportunidade de realizar
melhor aquilo que para aqui me propus.

Essas linhas foram publicadas neste mesmo espaço no dia
13 de março de 2015. Praticamente há 7 anos!

Inacreditavelmente, as situações expostas naquela data es-
tão, não apenas atuais, como muito mais intensas a cada dia
que se passa.

As divergências políticas se intensificaram e se polarizaram
com vil morbidez. As manifestações culturais se tornaram ainda
mais enraivecidas com os que não professam a mesma raiz.
As religiosidades buscaram ainda mais a intolerância para
tentar impor o seu lado da fé. As paixões esportivas se tornaram
barris de pólvora prontos a explosões a cada partida. As sexu-
alidades forçaram cada vez mais as imposições como forma
de fazer valer, apenas, os seus direitos!

A busca da tolerância a qualquer custo, de qualquer forma,
por meio da força, da imposição, de forçar a barra, está gerando,
cada dia mais, um povo intolerante com tudo e com todos.

Por isso mesmo, um texto que já tem quase sete anos, se
torna ainda mais indispensável......

A tolerância é essencial! Cada dia mais.

Jornal O alerta Jornal O alerta Jornal O alerta Jornal O alerta Jornal O
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Foi retomado na segunda-
feira (14), o sistema do Banco
Central (BC) que permite a
consulta a valores esquecidos
em bancos e outras instituições
financeiras funciona em novo
endereço. Chamada de Siste-
ma de Valores a Receber (SVR),
a ferramenta passou a funcio-
nar no site valoresareceber.
bcb.gov.br, em ambiente des-
vinculado do Sistema Regis-
trato, que hospedou o serviço
nos primeiros dias de fun-
cionamento.

Para evitar excesso de de-
manda, que derrubou o site do
Banco Central na versão an-
terior do sistema, foi criada a
página específica para as con-
sultas e agendamentos do cré-
dito. Para os cidadãos com
dinheiro a receber, será neces-
sária conta no Portal Gov.br,
que fornece acesso a serviços
públicos digitais. O cadastro
para ter a conta é gratuito e
pode ser feito na área de login
do Gov.br ou pelo aplicativo
Gov.br, disponível para usuá-
rios de dispositivos móveis dos
sistemas Android e iOS.

Existem três níveis de login
no Portal Gov.br: bronze, prata
ou ouro. Eles variam conforme
o nível de segurança e a com-
plexidade do serviço público
pedido. Para resgatar o dinhei-
ro esquecido nas instituições
financeiras, será exigido nível
prata ou ouro. O login do sis-
tema Registrato, usado na pri-
meira fase do serviço, não

Dinheiro esquecido em bancos
Nova plataforma
do Banco
Central exigirá
cadastro no
Portal Gov.br

poderá mais ser usado no SVR.
O nível prata permite aces-

so com login único à maioria
dos 3.583 serviços públicos to-
talmente digitalizados ofereci-
dos pelo Portal Gov.br e garan-
te acesso completo ao aplicati-
vo Gov.br. Com alta seguran-
ça, esse nível pode ser obtido
pela comparação da foto tirada
no aplicativo com as imagens
da base da Carteira Nacional
de Habilitação.

Outra maneira de ativar o
nível prata é por meio da vali-
dação dos dados pessoais de
quem tem conta em um dos
seis bancos conveniados ao
Portal Gov.br: Banco do Brasil,
Banrisul, Bradesco, BRB,
Caixa Econômica Federal,
Santander e Sicoob.

Procedimentos
O processo de recebimento

do dinheiro consiste em duas
etapas. Na primeira, o cidadão
fará uma consulta no site
valoresareceber.bcb.gov.br.
Basta digitar o número do Ca-
dastro de Pessoas Físicas
(CPF) ou do Cadastro Nacio-
nal de Pessoas Jurídicas
(CNPJ) para verificar eventu-

ais quantias esquecidas em
bancos e demais tipos de ins-
tituições financeiras. Essa eta-
pa dispensa o login do Portal
Gov.br e pode ser feita a qual-
quer momento, a partir de hoje.

Em caso de constatação
de valores a serem sacados, o
SVR informa a data para o
usuário entrar novamente no
sistema. Nessa segunda etapa,
será necessário digitar o login
da conta Gov.br para verificar
a quantia a receber e pedir a
transferência do dinheiro. Ca-
berá ao cidadão escolher a
forma de transferência, que
poderá ser feita por Pix. Se o
usuário não indicar uma chave
Pix, a instituição financeira es-
colhida poderá contatar o cor-
rentista para fazer a transfe-
rência.

Prazo
O BC explicou que valores

esquecidos nos bancos serão
devolvidos apenas a partir de
7 de março. Caso o cidadão
perca a data informada, deve-
rá recomeçar o processo do
zero, repetindo a consulta no
site e esperando o sistema in-
formar nova data para o re-

torno.
Orientações

Para evitar fraudes, o Ban-
co Central informa que o único
site disponível é o valores
areceber.bcb.gov.br. O cida-
dão deverá tomar cuidado para
não entrar em páginas diferen-
tes. O órgão também esclare-
ceu que não entrará em conta-
to com nenhum usuário, nem
enviará links por SMS, What-
sapp, Telegram ou e-mail para
confirmar dados pessoais ou
tratar de valores a receber.

A única situação em que
haverá contato com o corren-
tista será no caso de a transfe-
rência não poder ser feita por
Pix, mas a comunicação será
feita pela instituição detentora
do dinheiro, sem nenhum pe-
dido de confirmação de dados
ou de senhas.

Por fim, o BC esclarece que
o processo de resgate de valo-
res esquecidos é gratuito. O
usuário jamais deverá fazer
qualquer pagamento para con-
sultar o montante a receber
nem para sacar o dinheiro.
Qualquer pedido nesse sentido
configura golpe.

As empresas e instituições
financeiras têm até o próximo
dia 28 para enviar aos contri-
buintes os comprovantes de
rendimentos referentes ao ano
passado. Os informes são usa-
dos para o preenchimento da
declaração do Imposto de Ren-
da (IR) Pessoa Física 2022,
cujo prazo de entrega está pre-
visto para começar em 2 de
março.

O calendário de entrega da
declaração deste ano será di-
vulgado pela Receita nos pró-
ximos dias. Tradicionalmente,
o prazo começa no primeiro
dia útil de março e vai até o
fim de abril. Por causa da pan-
demia de covid-19, o prazo fi-
nal de entrega foi adiado nos
últimos anos. A declaração pô-
de ser entregue até 30 de jun-
ho em 2020 e 31 de maio em
2021.

Em relação aos compro-
vantes de rendimentos, os da-
dos não precisam ser enviados
pelos Correios. As empresas
e as instituições financeiras
podem mandar as informa-
ções por e-mail, divulgar links
para serem baixados na in-
ternet ou fazer a divulgação
em aplicativos para dispositi-
vos móveis. Os documentos de
rendimento servem para a Re-
ceita Federal cruzar dados e
verificar se o contribuinte pre-
encheu informações erradas

Comprovantes para Imposto de
Renda devem ser enviados até dia 28

ou sonegou imposto.
Os documentos fornecidos

pelos empregadores devem
conter os valores recebidos
pelos contribuintes no ano an-
terior, assim como detalhar os
valores descontados para a
Previdência Social e o Imposto
de Renda recolhido na fonte.
Contribuições para a Previdên-
cia Complementar da empresa
e aportes para o plano de saú-
de coletivo devem ser infor-
mados, caso existam.
Comprovantes na internet

Os aposentados e pensio-
nistas do Instituto Nacional do
Seguro Social (INSS) podem
pegar os comprovantes na in-
ternet. O documento está dis-
ponível na página Meu INSS

ou no aplicativo de mesmo no-
me disponível para os sistemas
Android e iOS. O segurado
deve digitar a mesma senha
para consultar os demais ex-
tratos. Caso não tenha senha,
basta seguir os passos infor-
mados pelo site.

Planos de saúde individuais
e fundos de pensão também
são obrigados a fornecer com-
provantes, cujos dados serão
usados para o contribuinte de-
duzir valores cobrados no Im-
posto de Renda. Os bancos e
corretoras devem informar va-
lores de todas as contas cor-
rentes e investimentos. Caso
o contribuinte tenha conta em
mais de uma instituição, deve
obter os comprovantes de to-

das elas.
Atraso e erros

Se não receber os informes
no prazo, o contribuinte deve
procurar o setor de recursos
humanos da empresa ou o ge-
rente da instituição financeira.
Se o atraso persistir, a Receita
Federal pode ser acionada.
Em caso de erros ou de diver-
gência de dados, é necessário
pedir novo documento corri-
gido.

Se não receber os dados
certos antes do fim de abril, dia
final de entrega da declaração,
o contribuinte não precisa per-
der o prazo e ser multado. É
possível enviar versão prelimi-
nar da declaração e depois
fazer declaração retificadora.

Por Wellton Máximo Agência Brasil - Brasília

Informes de rendimentos são necessários para preencher declaração

Você saberia diferenciar
rostos gerados por inteligência
artificial (IA) daqueles verda-
deiramente humanos? Cientis-
tas da Universidade de Lan-
caster, na Inglaterra, acredi-
tam que não. De acordo com
um comunicado pertinente a
um estudo recente da institui-
ção, a tecnologia de IA apli-
cada na criação de faces de
computador está tão avançada
que muitas pessoas não con-
seguem estabelecer qualquer
diferença.

As implicações não param
por aí: no mesmo estudo, os
pesquisadores concluíram que
alguns grupos de pessoas estão
considerando rostos gerados
por IA mais confiáveis que as
faces humanas.

“A nossa avaliação do fo-
torrealismo de rostos sintetiza-
dos pela inteligência artificial
indica que motores gráficos já
passaram do figurativo ‘vale
da estranheza’ e já são capa-
zes de criarem faces que são
indistinguíveis — e até mais
confiáveis — que rostos ver-
dadeiros”, cita um trecho do
comunicado.

“Vale da Estranheza” vem
da expressão em inglês “Un-
canny Valley”, um termo usa-
do por cientistas para referir-
se à sensação de estranheza
ou repulsa pela qual nós pas-
samos quando vemos uma fi-
gura humanoide – como um
robô – se comportar de forma
não tão humana. Dizer que os
motores gráficos “já passa-
ram” disso é sinônimo de afir-
mar que a evolução tecnoló-
gica já é tanta, que aquilo que
nos difere do que é robótico/
sintético já não está mais –
com o perdão do trocadilho –
“na cara”.

O estudo foi conduzido por
um método relativamente sim-
ples: os cientistas da univer-
sidade reuniram grupos de
pessoas e lhes pediram que
atribuíssem uma nota de um a
sete para o nível de confiabi-
lidade de rostos que lhes eram
apresentados – naturalmente,
“um” sendo o menos confiá-
vel. Os participantes não sa-
biam se estavam olhando para
uma pessoa real ou quais dos
rostos haviam sido gerados por
uma IA conhecida como
“StyleGAN”.

Os resultados indicaram
que os rostos artificiais tiveram

Real X Virtual

Essas pessoas não existem, são rostos perfeitos
gerados por inteligência artificial

7% mais confiabilidade atri-
buída do que as faces huma-
nas.

A conclusão disso é a de
que a evolução gráfica da in-
teligência artificial está avan-
çando a níveis considerados
perigosos. Os conteúdos con-
hecidos como “Deepfakes”,
por exemplo, dependem quase
que exclusivamente da criação
de uma impressão fotorrealista
de que aquele objeto falso cor-
responde ao verdadeiro.

Em outras palavras: proje-
tos de “falsos nudes” ou que
criam vídeos falsificados po-
dem gerar situações de extre-
mo risco.

Lembro-me, também, do
documentário “In The Event
of Moon Disaster”, que usou
um deepfake para alterar o
rumo de um dos eventos mais
memoráveis da história hu-
mana: na produção, o ex-pre-
sidente americano Richard
Nixon, entrega um discurso
onde ele lamenta a morte dos
astronautas Neil Armstrong,
Edwin “Buzz” Aldrin e Mi-
chael Collins, da missão Apollo
11, no que seria a primeira
visita do homem à Lua.

Evidentemente, trata-se de
uma mentira: Armstrong,
Aldrin e Collins foram à Lua,
voltaram de lá e viveram ple-
namente na Terra, como todos
sabemos. Mas o trecho acima
impressionou tanto que rendeu
um Emmy aos produtores da
peça.

Talvez a consequência mais
perniciosa é o fato de que, em
um mundo digital onde qual-
quer imagem ou vídeo pode ser
falsificado, a autenticidade de
qualquer gravação inconveni-
ente ou de má impressão pode
ser questionada. Ou seja, nos-
so nível de duvidar de tudo de-
verá ser redobrado, pois os ví-
deos com rostos conhecidos
(incluindo a voz) poderão ser
criados para divulgar notícias
ou fatos reais ou mesmo com
falsas afirmações.

O lado positivo disso tudo
é na indústria do cinema. Se
prepare para ver muitos ato-
res, já falecidos, fazendo par-
ticipações em novos filmes.

É a perpetuação dos talen-
tos puros. Hoje em dia há mui-
ta falsificação, inclusive do
que, um dia, chamamos de ta-
lento.

Se cuidem e até a próxima.

Anuncie no Jornal O alerta
(15) 9 9607.2491 (whatsapp)

Peça uma proposta personalizada
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Dr. José Roberto Damian
Rua José Rodrigues Machado, 816

Fone: (15) 3283-3351 - Cel: (15) 99718-8449

CLÍNICA VETERINÁRIA
LARANJAL PAULISTA

Clínica - Cirurgias
Vacinas Importadas

Dr. Sérgio Honório

R. Barão do Rio Branco, nº 384 - Centro
 Fones: (15) 3283-2003 / 3283-3903

Cirurgião Dentista - CROSP 44.066

Especialista em Cirurgia Buco Maxilo pela USP
Mestrando em cirurgia pela UNIFESP

Escritório Técnico
Contábil São Benedito

Escrituração Contábil, Fiscal e Trabalhista - Assessoria e
Atendimento gratuito ao microempreendedor individual - MEI

Rua Barão do Rio Branco, nº 311 - Laranjal Paulista
Fone: (15) 3283-8080 - Fax: (15) 3283-8089

OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS
PESSOAS NATURAIS DO DISTRITO DE
MARISTELA, LARANJAL PAULISTA/SP

Rua Adolfino Alves, 79, Distrito de Maristela, Laranjal Paulista/
SP Fone: (15) 3287-1095 - email: cartoriomaristela@gmail.com

EDITAL DE PROCLAMAS
GABRIEL LUIS DE ALMEIDA FARIA Oficial do Registro Civil das Pessoas

Naturais e Tabelião de Notas do distrito de Maristela, da comarca de Laranjal
Paulista, Estado de São Paulo.

FAZ SABER que apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1.525,
incisos I, III, IV e V do Código Civil e pretendem converter sua união estável em
casamento:

CARLOS ROBERTO DA SILVA MATIAS  e
VÂNIA MARIA SANTIAGO

Ele: brasileiro, natural de Garanhuns, Estado de Pernambuco, nascido
aos vinte (20) de março (03) de um mil novecentos e oitenta e oito (1988), de
profissão pedreiro, de estado civil divorciado, residente e domiciliado na
Avenida Afonso Mathias, nº 128, neste distrito de Maristela, município de
Laranjal Paulista, Estado de São Paulo, filho de CÍCERO JOSÉ MATIAS DA
SILVA e de CÍCERA MARIA DA SILVA MATIAS.

Ela: brasileira, natural de Palmital, Estado de São Paulo, nascida aos
quinze (15) de maio (05) de um mil novecentos e oitenta e seis (1986), de
profissão do lar, de estado civil divorciada, residente e domiciliada na Avenida
Afonso Mathias, nº 128, neste distrito de Maristela, município de Laranjal
Paulista, Estado de São Paulo, filha de JUVENAL TAVARES SANTIAGO e
de VANIR CRUZ SANTIAGO.

Se alguém souber de algum impedimento existente entre os pretendentes
supra referidos, oponha-o na forma da lei.

Lavro o presente edital para ser afixado no local de costume desta
serventia e publicado pela imprensa desta cidade, no jornal O alerta.

Laranjal Paulista, 18 de fevereiro de 2022.

(a) GABRIEL LUIS DE ALMEIDA FARIA, Oficial Titular.

Casos de coronavírus caem 58% em
três semanas em Laranjal Paulista
Município
caminha para
quarta semana
consecutiva com
diminuição
significativa nos
contágios

Em três semanas, os novos
casos de coronavírus caíram
58% em Laranjal Paulista. É a
terceira semana consecutiva de
redução. Depois de atingir um
novo pico de infecções entre 17
e 22 de janeiro, com 760 casos
semanais, o número caiu para
599, depois para 460 e agora
319. Taxa ainda muito alta.

As análises das próximas
semanas serão fundamentais
para confirmar a tendência de

queda, a velocidade de norma-
lização desse novo surto cau-
sado pela variante ômicron e
também estabelecer o patamar
de normalização da pandemia.

   Município caminha para
quarta semana consecutiva
com diminuição significativa
nos contágios.
    Até quinta-feira (17), 127

novos casos foram registrados.
    Mas, ainda não é tempo pa-
ra relaxar. É preciso continu-
ar seguindo as medidas prote-
tivas e se vacinar.

Últimas vagas! Garanta seu lugar no curso de Pintor
Profissional. As aulas acontecerão de segunda a quarta-feira
no período de 15 de março a 11 de abril, das 13h às 17. Os
interessados devem comparecer na Associação Comercial de
Laranjal Paulista, localizada na Rua Silvano Alves de Lima,
300, Jardim Elite II. A pré-inscrição pode ser feita pelo link:
http://bit.ly/SEBRAETECNICOLARANJAL.

A capacitação faz parte Projeto Qualifica, inciativa que reúne
diversos programas e parceiros, como Governo do Estado,
Sebrae, Senai, Associação Comercial, Via Rápida e Empreenda
Rápida. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (15)
3383-9132.

Por Jú Tike

No último sábado, dia 12 de
fevereiro, a AEL Máster jogou
em Maristela contra a equipe
do Engenho 2000 de Barueri
e venceu a partida por 5 a 2,
com gols de: Fernandinho, Bi,
Nore (2) e Evandro. Este foi
o jogo nº 06 da AEL Máster
em 2022, sendo 6 vitórias. A
AEL Máster jogou com: Zezin-

AEL Máster 5 X 2
Engenho 2000 Barueri

ho, Pardal, Clovis, Zé Milton e
João Luiz; Fulin, Pombinha,
Teté, e Ju Tike; Nore e Evan-
dro -, entraram durante o jogo:
Roberto, Pitton, Ângelo, Fer-
nandinho, Bi, Armeiro e Neca.

Neste sábado, dia 19 de
fevereiro, a AEL Máster irá
jogar em Maristela, contra a
equipe do Pingo no I de Tietê.

Curso gratuito de
pintor profissional
oferece últimas vagas
Capacitação faz parte do Projeto
Qualifica, criado pela Prefeitura de
Laranjal Paulista

Prefeitura Municipal de
Conchas - S/P

Aviso de Licitação
Pregão Presencial Nº05/2022.

A Prefeitura Municipal de Conchas torna público que se
encontra aberta licitação modalidade Pregão Presencial nº05/
2022, para contratação de empresa especial izada para a
aquisição de assinaturas de uso de software Autodesk, pelo
período inicial de 12 (doze) meses. O Edital completo se encontra
disponív el para download no site of ic ial  da Prefeitura
www.conchas.sp.gov.br, ou sol ic itar através do e-mai l:
licitacao2@conchas.sp.gov.br /
pmclicitacao@conchas.sp.gov.br. Os documentos
de credenciamento e os envelopes n°01-proposta comercial e
n°02-documentos de habilitação deverão ser entregues no Setor
de Licitações da Prefeitura, localizado na Rua Minas Gerais, nº707
- Centro - Conchas – SP, às 09h00min do dia 10 de Março de
2022. Informações: (14) 3845-8011/8014.

Júlio Tomazela Neto – Prefeito Municipal.

Aviso de Licitação
Pregão Presencial Nº06/2022.

A Prefeitura Municipal de Conchas torna público que se
encontra aberta licitação modalidade Pregão Presencial nº06/
2022, para registro de preços para eventuais aquisições de
gêneros alimentícios (pães) para atender as Secretarias deste
Município. Período 12 meses. O Edital completo se encontra
disponív el para download no site of ic ial  da Prefeitura
www.conchas.sp.gov.br, ou sol ic itar através do e-mai l:
licitacao2@conchas.sp.gov.br / pmclicitacao@conchas.sp.gov.br.
Os documentos de credenciamento e os envelopes n°01-
proposta comercial e n°02-documentos de habilitação deverão
ser entregues no Setor de Licitações da Prefeitura, localizado na
Rua Minas Gerais, nº707, Conchas – SP, às 09h00min do dia 11
de Março de 2022. Informações: (14) 3845-8011/8014.

Júlio Tomazela Neto – Prefeito Municipal

Aviso de Licitação
Pregão Presencial Nº07/2022.

A Prefeitura Municipal de Conchas torna público que se
encontra aberta licitação modalidade Pregão Presencial nº07/
2022, para registro de preços para prestação de serviços de
locação de horas máquinas, caminhões, motoniveladora, pá
carregadeira, retroescavadeira, rolo compactador e trator de
esteira, com combustível, seguros, manutenção preventiva e
corretiva, incluindo operador e motorista”, visando contratação
futura, para execução de reparos em estradas rurais, logradouros
e demais que ocorrerem. Período 12 meses. O Edital completo
se encontra disponível para download no site oficial da Prefeitura
www.conchas.sp.gov.br, ou sol ic itar através do e-mai l:
licitacao2@conchas.sp.gov.br                             ou
pmclicitacao@conchas.sp.gov.br. Os documentos
de credenciamento e os envelopes n°01-proposta comercial e
n°02-documentos de habilitação deverão ser entregues no Setor
de Licitações da Prefeitura, localizado na Rua Minas Gerais, nº707
- Centro - Conchas – SP, às 09h00min do dia 15 de Março de
2022. Informações: (14) 3845-8011/8014.

Júlio Tomazela Neto – Prefeito Municipal.

Aviso de Licitação
Pregão Presencial Nº08/2022.

A Prefeitura Municipal de Conchas torna público que se
encontra aberta licitação modalidade Pregão Presencial nº08/
2022, para aquisição de gás GLP e água mineral natural para
atendimento das Secretárias da Prefeitura Municipal de Conchas/
SP. Período inicial 12 (doze) meses. O Edital completo se encontra
disponív el para download no site of ic ial  da Prefeitura
www.conchas.sp.gov.br, ou sol ic itar através do e-mai l:
licitacao2@conchas.sp.gov.br  /
pmclicitacao@conchas.sp.gov.br. Os documentos
de credenciamento e os envelopes n°01-proposta comercial e
n°02-documentos de habilitação deverão ser entregues no Setor
de Licitações da Prefeitura, localizado na Rua Minas Gerais, nº707
- Centro - Conchas – SP, às 09h00min do dia 16 de Março de
2022. Informações: (14) 3845-8011/8014.

Júlio Tomazela Neto – Prefeito Municipal.

Prefeitura Municipal de
Conchas - S/P

Prefeitura Municipal de
Conchas - S/P

Prefeitura Municipal de
Conchas - S/P

Laranjal Paulista cria
canal de WhatsApp
para solicitação de
reparos na iluminação
pública

Agora, ficou muito mais fá-
cil reportar qualquer problema
na iluminação pública da ci-
dade. A Prefeitura de Laranjal
Paulista acaba de lançar um
novo serviço e está disponibili-

Serviço já está disponível pelo
número (15) 3283-8321

zando um número de Whats-
App para que a população pos-
sa solicitar reparos e possíveis
problemas no setor. Salve o
número na sua agenda do ce-
lular (15) 3283-8321.
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Os motoristas detentores
da Carteira Digital de Trânsito
poderão comercializar veícu-
los. O recurso deverá estar
disponível em março para
quem baixou e fez o cadastro
no aplicativo do governo fede-
ral (disponível para celulares
com sistema Android e iOS)

Segundo o Ministério da In-
fraestrutura, nesse sistema
não será mais necessário ir ao
cartório ou realizar os procedi-
mentos de compra e venda uti-
lizando documentos em papel.
Em vez disso, será possível fa-
zer a transação pelo app.

Tanto comprador como
vendedor precisam estar ca-

Idosos acima de 60 anos e
que vivem no estado de São
Paulo deverão receber a quar-
ta dose da vacina contra a co-
vid-19 a partir do dia 4 de abril.
A informação foi dada hoje
(16) pelo coordenador executi-
vo do Centro de Contingência
do Coronavírus em São Paulo,
João Gabbardo.

Segundo ele, a quarta dose
já vem sendo aplicada na popu-
lação imunossuprimida do esta-
do, mas o comitê científico vê
a necessidade também de que
idosos tomem a quarta dose
porque nesse grupo há redução
da capacidade imunológica.

“É baseado nisso que
o comitê científico entende
que os idosos também es-
tão incluídos nesse grupo
de imunodeprimidos. Eles
passam por um processo
em que há redução de sua
capacidade imunológica.
Há uma redução no tempo
em que essas pessoas que
são vacinadas ainda apre-
sentam imunidade”.

Cronograma vai ter início com maiores de 90 anos

Covid-19: SP prevê aplicar 4ª
dose em idosos a partir de abril

De acordo com Gabbardo,
a imunização da quarta dose
começará no dia 4 de abril,
respeitando um cronograma
baseado na faixa etária.

“Vamos começar pelas
pessoas acima dos 90 anos e
vamos reduzindo as faixas etá-
rias até a inclusão dos mais de
60 anos. O cronograma será

definido seguindo a disponibi-
lidade de vacina”, disse ele.

O coordenador disse ainda
que a quarta dose será aplicada
com a vacina que estiver dispo-
nível no estado e a “que for
orientada para a aplicação”.

Enquanto isso, disse ele, o
governo de São Paulo continua
buscando os mais de 2 milhões

de faltosos que não compare-
ceram para tomar a segunda
ou terceira doses de vacina
contra a covid-19.

“As pessoas que não to-
maram a segunda dose, de-
vem tomar a segunda dose.
Quem não fez a terceira dose,
deve tomar a terceira dose”,
enfatizou.

Motoristas poderão
transferir carros pela
Carteira Digital de
Trânsito

Recurso deve estar disponível
no aplicativo em março

dastrados no Gov.Br, plata-
forma de serviços do governo
federal. Mas será preciso fa-
zer uso da assinatura digital do
Gov.Br.

Também será exigido que
a documentação do veículo a
ser vendido esteja no formato
digital. Estão neste grupo car-
ros saídos de fábrica ou trans-
feridos a partir de janeiro de
2021.

Outra obrigação é que o
departamento de trânsito do
estado (Detran) tenha aderido
ao novo sistema. A vistoria
continuará obrigatória, deven-
do ser realizada no Detran do
estado do comprador.

A Câmara dos Deputados
aprovou nesta quarta-feira
(16) medida que determina o
registro imediato, em banco de
dados mantido pelo Conselho
Nacional de Justiça (CNJ), de
medidas protetivas judiciais pa-
ra mulheres vítimas de violên-
cia. A matéria será enviada à
sanção presidencial.

O texto modifica a Lei Ma-
ria da Penha para incluir a ne-
cessidade desse registro, ga-
rantindo o acesso instantâneo
do Ministério Público, da De-
fensoria Pública e dos órgãos
de segurança pública e de as-
sistência social para fiscaliza-
ção do cumprimento das medi-
das e aferição de sua efetivi-
dade. O texto prevê a vigência
da mudança após 90 dias de
sua publicação.

“[A proposta] tem como fo-
co o melhor atendimento à ví-

Câmara aprova registro
imediato de medidas
protetivas no CNJ

Por Heloisa Cristaldo - Agência Brasil

Proposta será enviada à sanção presidencial

tima de violência e o fácil
acesso às informações rela-
tivas à concessão das medidas
protetivas para o sistema de
proteção e garantia à vítima.
Tal medida, extremamente me-
ritória, busca superar as difi-
culdades enfrentadas pelas ví-
timas no acionamento do siste-
ma de segurança e assistên-
cia”, afirmou a deputada Grey-
ce Elias (Avante-MG).

Medidas
Entre as medidas protetivas

listadas pela lei estão a suspen-
são da posse ou restrição do
porte de armas; o afastamento
do agressor do lar, domicílio ou
local de convivência com a
ofendida; a proibição de aproxi-
mação da ofendida e de seus
familiares; o pagamento de pen-
são provisória; e o compareci-
mento do agressor a programas
de recuperação e reeducação.

Nos sábados 19 e 26 de fe-
vereiro, o Poupatempo promo-
ve mutirões para renovação de
CNH (Carteira Nacional de
Habilitação). Serão oferecidas
mais de 18 mil vagas nas duas
edições da ação, que aconte-
cerão de forma presencial em
todos os postos de atendimento
do programa. A grade de
agendamento será liberada
sempre na quarta-feira ante-
rior ao evento.

A retomada do calendário
de vencimento das habilita-
ções, suspenso pelo Governo
Federal durante o período
mais crítico da pandemia, mo-
tivou os mutirões do Poupa-
tempo. Neste mês, o foco são
os documentos vencidos nos
meses de julho e agosto de
2020, que precisam ser reno-
vados até o dia 28 de fevereiro.

Resultado da realização de
três mutirões em janeiro, além
de diversas ações de consci-
entização dos cidadãos por
meio de veículos de imprensa
e dos canais do programa nas
redes sociais, o Poupatempo já
registrou neste ano aproxima-
damente 342 mil renovações
de CNH, sendo cerca de 226,5
mil através das plataformas di-
gitais – e outras 115,2 mil em
atendimentos presenciais nos
postos.  Ao longo de 2021, sete
milhões de cidadãos deram
entrada ao processo de reno-
vação da habilitação no Poupa-
tempo e, desse total, 4,5 mil-
hões de solicitações (65%) fo-
ram realizadas de forma on-
line.

Importante ressaltar que o
serviço presencial será ofere-
cido no horário habitual de
cada unidade, mediante agen-
damento prévio, que deve ser
feito nos canais eletrônicos de
forma gratuita – pelo portal
www.poupatempo.sp.gov.br,
aplicativo Poupatempo Digital

Poupatempo tem mutirão dias 19 e 26
de fevereiro para renovação de CNH

Serão oferecidas mais de 18 mil vagas para atender motoristas com
habilitações vencidas entre julho e agosto de 2020

e totens de autoatendimento.
A prioridade é atender aqueles
que estejam com a habilitação
para vencer ainda neste mês
e precisam realizar alterações
no documento, como transfe-
rência interestadual, por exem-
plo.

A renovação simplificada
pode ser feita preferencial-
mente de forma remota, tanto
pelo Poupatempo quanto pelos
canais do Detran.SP. Para is-
so, o motorista não precisa
comparecer presencialmente
em uma unidade, bastando se-
guir o passo a passo do aten-
dimento online, realizar o exa-
me médico na clínica indicada
durante o processo e o novo do-
cumento chegará ao endereço
de cadastro, pelos Correios.

Vale lembrar que motoris-
tas que tenham CNH nas ca-
tegorias C, D ou E precisam
realizar o exame toxicológico
em laboratório credenciado
pela Secretaria Nacional de
Trânsito (Senatran) com ante-
cedência, pois o laudo poderá
ser solicitado durante o exame
médico. O exame é válido por
dois anos e meio para menores
de 70 anos e tem a mesma va-
lidade da CNH para maiores
de 70 anos. Outra opção é o
motorista solicitar o rebaixa-
mento de categoria, o que tam-
bém pode ser feito pelos canais
digitais, inclusive durante o
processo de renovação simpli-
ficada.

Desde a reabertura das
unidades, após o período mais
crítico da pandemia, o Poupa-
tempo atende de forma pre-
sencial apenas os serviços que
ainda não estão disponíveis
nas plataformas digitais, como
a primeira via do RG, trans-
ferência interestadual e altera-
ção nas características do veí-
culo, por exemplo, sempre me-
diante agendamento prévio. O

programa mantém ainda proto-
colos sanitários para a segu-
rança de colaboradores e da
população.

As demais opções, além da
própria renovação simplifica-
da de CNH, como licencia-
mento de veículos, consulta de
IPVA, Atestado de Antece-
dentes Criminais, Carteira de
Trabalho Digital, seguro-de-
semprego, Carteira de vacina-
ção digital da Covid-19, entre
outras, estão disponíveis nos
canais eletrônicos do Poupa-
tempo. Atualmente, quase 190
serviços podem ser acessados
pelo portal, app e totens de au-
toatendimento do Poupatempo.
Renovação da CNH

Para renovar a CNH, basta
acessar o portal www.poupa
tempo.sp.gov.br ou aplicativo
Poupatempo Digital, clicar em
Serviços > CNH > Renovação
de CNH. Após confirmar ou
atualizar os dados, o motorista
agenda e realiza o exame mé-

dico na clínica credenciada
indicada pelo sistema.

Quem exerce atividade re-
munerada ou optar pela inclu-
são do EAR na CNH, precisa
passar também pela avaliação
psicológica e será direcionado
a um profissional credenciado.

Se for aprovado nos exa-
mes, é necessário pagar a taxa
de emissão e aguardar as ori-
entações que serão enviadas
por e-mail pela Senatran para
acessar a CNH Digital, que
tem a mesma validade do do-
cumento físico, disponível no
aplicativo Carteira Digital de
Trânsito (CDT). O código de
segurança para acessar a
CNH digital também pode ser
consultado pelos canais ele-
trônicos do Poupatempo.

Para evitar deslocamentos
e proporcionar mais conforto
e comodidade, o cidadão irá re-
ceber a CNH física, pelos
Correios, no endereço indica-
do pelo motorista.

Calendário com os novos prazos de CNH:
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Os pacientes devem ficar atentos: o Conselho Regional de
Odontologia de São Paulo (CROSP) assegura que pedidos de
exames, atestados odontológicos e prescrições de medicamentos
têm validade prevista em lei. O artigo 6º, parágrafo III da Lei
nº 5981/66 aponta que é de competência do cirurgião-dentista:
“atestar, no setor de sua atividade profissional, estados mórbidos
e outros, inclusive, para justificação de faltas ao emprego”. A
relevância do documento é a mesma conferida aos atestados
emitidos por médicos e é dever de empregadores e gestores de
recursos humanos (RH) das empresas se atentarem para esse
detalhe.

Sob dúvidas frequentes dos setores de RH, de profissionais
da área de vendas de medicamentos, de técnicos de laboratórios
e de pacientes, os documentos assinados por cirurgiões-dentistas
têm validade garantida juridicamente e não podem ser rejeitados
- a não ser que haja suspeita de falsificação ou outras
irregularidades, que, nesse caso, devem ser averiguadas.

Os dados que constam no atestado odontológico podem ser
usados para diversos fins. Eles informam desde o tempo que o
paciente esteve no consultório, até a indicação de necessidade
de repouso. A recusa do documento, por parte de empregadores,
pode trazer questionamentos na Justiça. Quando a empresa
não aceita o atestado odontológico legítimo, o trabalhador tem
direito de acionar a Delegacia Regional do Trabalho e o sindicato
que o representa para denunciar o fato.

O CROSP reforça: “O atestado não pode ser negado sob a
justificativa de que ele foi emitido por um cirurgião-dentista”.
As únicas situações que justificam a recusa são indícios de
eventual falsificação ou rasuras e informações incompletas.

Além dos atestados odontológicos, a prescrição de
medicamentos também faz parte das competências do cirurgião-
dentista. De acordo com a Lei Federal nº 5081/66 este
profissional tem o direito de prescrever e aplicar especialidades
farmacêuticas em decorrência do ato ou procedimento
odontológico, portanto, dentro de sua área de atuação. O
cirurgião-dentista também pode usar a medicação de urgência,
no caso de acidentes graves que comprometam a vida e a saúde
do paciente.

Vale reforçar, também, que, para que o documento tenha
validade, a receita precisa ser clara, legível e em linguagem
compreensível, bem como, atender os requisitos previstos na
Resolução nº 357/2001 do Conselho Federal de Farmácia. Deve
ser escrita sem rasuras, em letra de forma ou por extenso.
Abreviaturas, códigos e símbolos são vedados.

Pedidos de Exame
A recusa de pedidos de exame solicitados por cirurgiões-

dentistas por parte de laboratórios, operadoras de Planos
Médicos ou Odontológicos também é ilegal, de acordo com a
Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS).

As Leis Federais nº 5081/66 e nº 9656/98, bem como as
normativas da ANS, asseguram aos profissionais da Odontologia
o direito de solicitar exames, o que também está garantido na
Portaria do Ministério do Trabalho e Emprego nº 397, de 2002.
Ela estabelece, dentro da Classificação Brasileira de Ocupações
(CBO), a competência do cirurgião-dentista em solicitar exames
complementares, como radiografias, ressonância magnética,
solicitações de risco cirúrgico e exames de laboratório em geral,
necessários.

Portanto, pedidos de exames só podem ser rejeitados caso
haja rasuras ou alguma outra inconsistência relacionada ao
paciente e ao profissional. Para que isso não ocorra, é importante
seguir a legislação vigente e as normas do Código de Ética
Odontológica. Mas, se ainda assim houver a recusa por parte
das operadoras de saúde, laboratórios, clínicas e hospitais, o
paciente ou o profissional devem denunciar o caso à ANS,
reforça o CROSP.

É importante verificar se o exame é de cobertura obrigatória
pelo rol mínimo estabelecido pela ANS, ou pelas cláusulas do
contrato com o plano de saúde. Havendo essa obrigatoriedade
e, sendo o exame necessário para que o cirurgião-dentista
estabeleça seu diagnóstico, acompanhe a evolução do
tratamento odontológico, ou para segurança dos procedimentos
que serão realizados, ele não poderá ser negado pelas
operadoras, hospitais, clínicas ou laboratórios.

O CROSP alerta que a recusa de forma imotivada dos
documentos odontológicos, como atestados, prescrições e
pedidos de exames, trata-se de conduta ilegal, que deve ser
levada ao conhecimento dos órgãos competentes de acordo
com seu âmbito de averiguação, seja perante o CROSP, a ANS,
o PROCON, ou outro órgão de defesa do consumidor.

O CROSP assegura: atestados, pedidos
de exames e receitas emitidas pelos
profissionais não podem ser recusados e
têm a mesma validade que documentos
assinados por médicos!

Atestados emitidos por
cirurgiões-dentistas têm
validade prevista em lei

Sobre o CROSP
O Conselho Regional de Odontologia de São Paulo (CROSP) é

uma autarquia federal dotada de personalidade jurídica e de direito
público com a finalidade de fiscalizar e supervisionar a ética
profissional em todo o Estado de São Paulo, cabendo-lhe zelar
pelo perfeito desempenho ético da Odontologia e pelo prestígio e
bom conceito da profissão e dos que a exercem legalmente. Hoje,
o CROSP conta com mais de 145 mil profissionais inscritos. Além
dos cirurgiões-dentistas, o CROSP detém competência também
para fiscalizar o exercício profissional e a conduta ética dos Técnicos
em Prótese Dentária, Técnicos em Saúde Bucal, Auxiliares em
Saúde Bucal e Auxiliares em Prótese Dentária. Mais informações:
www.crosp.org.br

Parecer jurídico sobre o reajuste aos professores, feito a pedido do vereador Marcio Garpelli

Na última sexta feira (11)
o vereador Marcio Garpelli ao
transitar pelo Largo Santo An-
tônio no Distrito de Maristela,
se deparou com um caminhão
cheio de bancos e duas pes-
soas removendo um banco de
concreto e instalando em seu
lugar outro, construído em me-
talom (produto feito de aço
carbono), pintado de preto e
contendo publicidade de em-
presa estabelecida no muni-
cípio.

O vereador Marcio Garpel-
li, ligou para varias autoridades
do município que não explica-
ram com clareza quem autori-
zou tal substituição e nem
quem estava acompanhando
todo esse processo de instala-
ção e remoção dos antigos
bancos.

Na manhã do sábado, dia
12, o vereador se deparou com
bancos já instalados na praça
D. Pedro II, ficando revoltado
com o que fizeram com os
bancos que já existiam lá. “Es-
ses bancos são antigos, fa-
zem parte da identidade da
praça, mas a empresa que-
brou os pés dos bancos que
são ornamentados de ferro
fundido para instalar no lo-
cal esses bancos frágeis de
metalom cheio de propagan-
da”. Desabafou Marcio.

Após denúncia, bancos instalados
sem conhecimento da administração
são removidos
Além da fragilidade dos bancos, também chama a atenção a poluição
visual devido ao tamanho das propagandas neles inseridas

Após a denúncia, os bancos
foram todos recolhidos e le-
vados para local a serem reti-
rados pela empresa. Assim,
até que seja regulariza a doa-
ção por chamamento público
(regras de padrão, quantidade
e locais), nenhum banco po-
derá ser mantido, e menos
ainda instalado.

A prefeitura, dessa forma
tomou as providências neces-
sárias para proteger o patrimô-
nio público, bem como zelar
pelas leis e regras vigentes em
nossa cidade.

Agora o vereador vai soli-
citar informações ao executivo
sobre quem irá ressarcir os
danos causados aos antigos
bancos, que são patrimônios
da cidade e foram danificados
pela empresa.
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EMPREGOS

Se alguém souber de algum impedimento existente entre os
pretendentes supra referidos, oponha-o na forma da lei. Lavro os
presentes editais para serem afixado no local de costume desta
serventia e publicado pela imprensa desta cidade, o Jornal O alerta.

(a) CRISTIANE LEONIL RIBEIRO DE ALBUQUERQUE MARQUESI
Oficial Interina

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL
AUTENTICAÇÃO - RECONHECIMENTO DE FIRMA

LAVRATURA DE PROCURAÇÕES – XEROX
AUTENTICAÇÃO DE LIVROS MERCANTIS

Avenida da Saudade, nº 108, Sala 02 - Fone (15) 3283-1283
registrocivil.laranjal@hotmail.com

CRISTIANE LEONIL RIBEIRO DE ALBUQUERQUE
MARQUESI, Oficial Interina do Registro Civil das Pessoas
Naturais desta cidade e sede da comarca de Laranjal
Paulista, Estado de São Paulo, etc.

Faz saber que apresentaram os documentos exigidos
pelo artigo 1.525, do Código Civil e pretendem se casar:

EDITAIS DE PROCLAMAS

Disponibiliza vagas para:

Cotiplás Indústria e Comércio
de Artefatos Plásticos Ltda

Interessados favor enviar Curriculum Vitae para a Caixa
Postal nº 75 – cep 18.500-000 – Laranjal Paulista.
Informações no RH com Vera. Telefone (15) 3383-9100

Portadores de
Necessidades Especiais

Fran’s Shopping
Calçados Femininos, Masculinos,
Infantis e Importados

Largo São João, 100 - Fone: (15) 3283-1518

GERALDO DE SOUZA CAMPOS JÚNIOR e
JUSSARA REGINA CASAGRANDE.

ELE natural de Laranjal Paulista, Estado de São Paulo, nascido aos vinte e
sete (27) de julho de um mil novecentos e noventa e três (1993), profissão analista
de sistemas, estado civil solteiro, domiciliado e residente na Alameda Adamo
Gardenal, nº 35, Centro, Laranjal Paulista, Estado de São Paulo, filho de GERALDO
DE SOUSA CAMPOS e de DIVANIL GONÇALVES DE SOUSA CAMPOS;
ELA natural de Laranjal Paulista, Estado de São Paulo, nascida aos vinte e dois
(22) de fevereiro de um mil novecentos e noventa (1990), profissão assistente
social, estado civil solteira,  domiciliada e residente na Alameda Adamo Gardenal,
nº 35, Centro, Laranjal Paulista, Estado de São Paulo, filha de ESIO JOSÉ
CASAGRANDE e de CLAUDETE JOANA COSTA CASAGRANDE.

LUCAS MATEUS TRAMA TEIXEIRA e
 EVELYN DE MORAES GASPAR.

ELE natural de Laranjal Paulista, Estado de São Paulo, nascido aos treze
(13) de julho de um mil novecentos e noventa e cinco (1995), profissão operador
de caixa, estado civil solteiro, domiciliado e residente na Rua: Cherubino João
Paulo, nº 22, Colinas do Laranjal, Laranjal Paulista, Estado de São Paulo, filho de
FLORISVALDO JOSÉ RODRIGUES TEIXEIRA e de  MARIA DE FÁTIMA
TRAMA; ELA natural de Laranjal Paulista, Estado de São Paulo, nascida aos
vinte e seis (26) de julho de um mil novecentos e noventa e quatro (1994),
profissão balconista, estado civil solteira,  domiciliada e residente na Rua: Cherubino
João Paulo, nº 22, Colinas do Laranjal, Laranjal Paulista, Estado de São Paulo,
filha de ALCIMAR DO CARMO GASPAR e de CHRISTIANE ARRUDA DE
MORAES GASPAR.

MARCOS EDUARDO DE MELLO e
MATILDE VIEIRA DE LIMA.

ELE natural de Laranjal Paulista, Estado de São Paulo, nascido aos dezessete
(17) de agosto de um mil novecentos e sessenta e seis (1966), profissão motorista
de veículos especiais, estado civil solteiro, domiciliado e residente na Rua Germano
Cláudio Souza Campos, nº 25, Alto dos Laranjais, Laranjal Paulista, Estado de
São Paulo, filho de TRANQUILLO DE MELLO e de LÁZARA ALVES DE
BARROS MELLO; ELA natural de Cesário Lange, Estado de São Paulo, nascida
aos quatorze (14) de julho de um mil novecentos e setenta (1970), profissão do lar,
estado civil solteira, domiciliada e residente na Rua Germano Cláudio Souza
Campos, nº 25, Alto dos Laranjais, Laranjal Paulista, Estado de São Paulo, filha de
ANTONIO VIEIRA DE LIMA e de MARIA JULIA VIEIRA DE LIMA.

THIAGO DE FARIA e
 JÉSSICA FARIA CAMILLO.

ELE natural de Laranjal Paulista, Estado de São Paulo, nascido aos quinze
(15) de dezembro de um mil novecentos e oitenta e oito (1988), profissão auxiliar
de escritório, estado civil solteiro, domiciliado e residente na Rua: Giácomo Pietro
Campaci, nº 34, CDHU Nello Parducci, Laranjal Paulista, Estado de São Paulo,
filho de DIRCEU DE FARIA e de LAIR ESTEVES DE FARIA; ELA natural de
Laranjal Paulista, Estado de São Paulo, nascida aos quatro (04) de maio de um
mil novecentos e noventa e dois (1992), profissão do lar, estado civil solteira,
domiciliada e residente na Rua: Giácomo Pietro Campaci, nº 34, CDHU Nello
Parducci, Laranjal Paulista, Estado de São Paulo, filha de PAULO SPURGEON
CAMILLO e de ROSÂNGELA APARECIDA DE FARIA CAMILLO.

ERIK ROBERTO DOS SANTOS e
JULIANA BATISTA DUARTE.

ELE natural de Laranjal Paulista, Estado de São Paulo, nascido ao primeiro
(01) de fevereiro de um mil novecentos e oitenta e nove (1989), profissão: operador
de injetora, estado civil solteiro, domiciliado e residente na Rua: Ricardo Pessin, nº
269, Morro Alto, Laranjal Paulista, Estado de São Paulo, filho de JOÃO BENEDITO
DOS SANTOS e de IRACEMA BOMBONATI DOS SANTOS; ELA natural de
Novo Cruzeiro, Estado de Minas Gerais, nascida aos seis (06) de fevereiro de
um mil novecentos e oitenta e sete (1987), profissão do lar, estado civil solteira,
domiciliada e residente na Rua: Ricardo Pessin, nº 269, Morro Alto, Laranjal
Paulista, Estado de São Paulo, filha de ANTONIO ESTEVES DUARTE e de
ADALGIZA VAZ BATISTA DUARTE.
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Laranjal Paulista voltará a ter a sua
tradicional Festa de São João em 2022
A notícia foi confirmada nes-

ta quinta-feira (17) pelo prefeito
Dr. Alcides de Moura Campos
Junior que, acompanhado de se-
cretários municipais, recebeu o
padre Áthila Tintino e o respon-
sável pela comissão recreativa
do evento, Sandro Capelleti.

Em 2020, depois de 135
anos de comemorações, a tra-
dicional festa de São João de
Laranjal Paulista (SP) precisou
ser adaptada, ganhando uma
“versão delivery”, por causa
das ações de isolamento no
combate ao avanço da pande-
mia da Covid-19.

Em 2021, seguiu em sua
maior parte com versão online,
sendo que as missas realizadas
durante a novena foram de
modo presencial, porém com
pre-sença de publico limitada e
com necessidade de retirada an-
tecipada de senhas para a par-
ticipação.

Agora, ao que tudo indica,
em 2022 teremos de volta a tra-
dicional festa em louvor a São
João Batista -, Padroeiro de La-

ranjal Paulista, com todas as ho-
menagens ao santo, dono da festa.

A 138ª Festa em louvor a
São João batista deverá ter o re-
torno das barracas de entidades
municipais, montadas ao redor
do Largo São João, com suas
bebidas, comidas tradicionais e
artesanato e o palco para a apre-
sentação de grupos folclóricos
e bandas contratadas para entre-
ter os cidadãos e visitantes que
sempre comparecem para pres-
tigiar a festa.

No dia 24 de junho, feriado
na cidade e dia do Santo Padro-
eiro, já pela manhã, tem início
atividades que remetem às ori-
gens da Festa, tais como leilão
de lenha, leitoa ensebada, pau
de sebo, leilão de gado e demais
prendas.

A realização depende, po-
rém, do quadro epidemiológico
do município e da situação da
pandemia, nas proximidades do
evento.

Caso haja novo surto de co-
ronavírus, as festividades po-
dem ser novamente canceladas.

WhatsApp  (15) 9 9607-2491
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