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Missa em ação de graças
pós-covid é celebrada hoje
Iniciativa celebra a vida, agradece os envolvidos na assistência
e honrar a memória dos que perderam a batalha para a doença

PPPPPREVIDÊNCIAREVIDÊNCIAREVIDÊNCIAREVIDÊNCIAREVIDÊNCIA

IPASP obtém certificação
para a gestão dos RPPS

Certificar a capacitação de di-
rigentes e membros dos Conselhos
Deliberativo e Fiscal, como também
do Comitê de Investimentos, tem
sido uma meta de aprimoramento
do IPASP (Instituto de Previdên-
cia e Assistência Social dos Funcio-
nários Municipais de Piracicaba),
em relação ao conhecimento frente
aos investimentos financeiros que
favorecem diretamente os aposen-
tados, pensionistas e servidores es-
tatutários. A certificação é prevista
na Lei 9.717/1998 e na Portaria
1.467/2022, que dispõem sobre re-
gras gerais para a organização e o
funcionamento dos RPPS (Regimes
Próprios de Previdência Social) dos
servidores públicos da União, dos
estados, do Distrito Federal e dos
municípios. Segundo a Portaria,
precisam ser certificados o respon-
sável pela gestão das aplicações dos
recursos do RPPS e os membros ti-
tulares do Comitê de Investimentos.

Conforme o previsto na Por-
taria 1.467/2022, que trata da
consolidação das normas dos
RPPS, além da certificação obti-
da após aprovação em exame apli-
cado por entidade certificadora,
os dirigentes de unidades gesto-
ras – como no caso do IPASP - de
Regimes Próprios de Previdência
Social, precisam ter comprovada
experiência no exercício de ativi-
dade nas áreas financeira, admi-
nistrativa, contábil, jurídica, de fis-
calização, atuarial ou de auditoria;
formação acadêmica em nível su-
perior, entre outras exigências.

Por iniciativa do Conselho
Administrativo da Santa Casa de
Piracicaba, Frei Maurício dos An-
jos celebra missa de ação de gra-
ças a partir das 10 horas desta
sexta-feira, 03, no Salão de Con-
venções do Hospital, para celebrar
a vida, agradecer os envolvidos na
assistência médico-hospitalar du-
rante a pandemia de covid-19 e
honrar a memória dos que perde-
ram a batalha para a doença.

“Registramos a primeira in-
ternação suspeita de covid-19 no
nosso Hospital no dia 27 de
fevereiro de 2020 e tivemos a
confirmação do primeiro caso
em 05 de abril de 2020”, disse o
provedor João Orlando Pavão. 

Segundo ele, até novembro de
2021, quando as alas montadas
para o atendimento covid-19 foram
desativadas, o Hospital havia regis-
trado em 18 meses, mais de 19 mil
atendimentos, com mais de 7 mil
casos confirmados, mais de 6,7 mil
recuperados e 304 vidas perdidas.

“Por isso, é uma grande hon-
ra receber Frei Maurício nesta ma-
nhã, em que nossos corações e
nossas almas se congratulam em
reconhecimento e apreço àqueles
que não se deixaram vencer pelo
medo; mas ao contrário, foram
alimentados pela necessidade de
acolher e ajuda o próximo, sal-
vando vidas enquanto a sua pró-
pria corria risco. A isso chamamos
de fé, resiliência e amor ao próxi-
mo”, considerou o provedor.

Ele conta que, antes mesmo
dos primeiros sinais da árdua
batalha contra o ‘inimigo invisí-
vel’, a Santa Casa criou novos flu-
xos e alterou protocolos e definiu
alas específicas para atendimen-
to dos casos suspeitos; criou alas
de UTI e de Enfermaria para o
tratamento exclusivo de pacien-
tes positivados para a doença;
treinou e qualificou profissionais
de saúde envolvidos na assistên-
cia; adquiriu equipamentos espe-
ciais, como respiradores mecâni-
cos; adequou estruturas físicas
para assistência ambulatorial, clí-
nica e de UTI aos pacientes; ins-
tituiu o uso obrigatório de más-
caras no ambiente hospitalar an-
tes mesmo das normatizações da
OMS (Organização Mundial de

Saúde) e do Ministério da Saúde
e reforçou o uso de equipamen-
tos de proteção individuais (EPI).

Pavão revela que a Santa
Casa registrou o maior número
de atendimento à covid-19 em Pi-
racicaba e região, tendo portanto,
atuação preponderante na luta de
combate e controle da doença. 

“Implantamos quatro Unida-
des exclusivas para a assistência
pelo SUS (Sistema Único de Saúde)
e pelo Plano Santa Casa Saúde Pi-
racicaba, com a implantação de Ala
Covid no AP2 do Hospital Santa
Isabel, onde a Instituição manteve
até o dia 1/11/2021, 18 leitos de
unidade de terapia intensiva (UTI)
e enfermaria com 08 leitos de ob-
servação; ala Covid na Unidade B
da Santa Casa, com 20 leitos para
o atendimento de casos  clínicos 
leves ou  suspeitos da doença; 04
leitos pediátricos de UTI na UTI
Pediátrica; e 05 leitos na enferma-
ria da Pediatria Menino Jesus
(PMJ)”, esclareceu o provedor.

Mesmo assim, no auge da
pandemia, espaços foram reade-
quados para atender pacientes po-
sitivados com covid e pacientes
com outras enfermidades, a exem-
plo da Sala de Recuperação do Cen-
tro Cirúrgico, no térreo da Santa
Casa; da Sala de Atendimento do
Centro de Cirurgia Plástica, no AP5
do Hospital Santa Isabel;
da Unidade B, no térreo da Santa
Casa, como ala pós-covid; do
setor AP3 do Hospital Santa Isa-
bel, que abrigou uma ala pós-co-
vid; e da adequação da Unidade
de Nefrologia, que passou por rea-
dequações para atender os 
pacientes renais com covid-19.

Devido ao aumento de ca-
sos positivados e de internação
de pacientes com covid-19 regis-
trados no início de 2021, a Santa
Casa investiu também na insta-
lação de 08 equipamentos para
filtragem absoluta do ar no Am-
bulatório Covid-19 e em pontos
de maior circulação de pessoas.

Como resultado, o Hospital
não precisou utilizar os 55 leitos de
UTI que já mantinha antes da pan-
demia em suas duas UTIs Adulto,
UTI Cardiológica, UTI Neonatal e
UTIs Pediátricas; reduziu a reali-
zação de cirurgias eletivas, com

A missa será celebrada pelo Frei Maurício dos Anjos

Divulgação

manutenção dos  atendimentos
infantis, neurológicos e oncológi-
cos, bem como serviços de alta com-
plexidade; imunizou a comunida-
de hospitalar com quatro doses
contra a covid-19 garantindo
à Santa Casa o registro de um dos
menores índices de letalidade pelo
novo coronavírus na região.

Associada à estrutura física e
tecnológica, os profissionais linha
de frente receberam também res-
paldo psicológico dentro da UTI-
Covid-19, bem como o apoio de
centenasnde empresas, que se mo-
bilizaram e fizeram a doação de
luvas descartáveis, máscaras ci-
rúrgicas e avental descartável,
entre outros produtos direciona-
dos à assistência covid, além
de bolos, lanches, doces e pizzas.
A música também tomou conta do
hospital e dezenas de voluntários
estiveram em frente à Santa Casa
e ao Santa Isabel para cantar e le-
var esperança aos que estavam in-
ternados. “A eles, todo nosso apre-
ço e gratidão”, disse o provedor.

As ações e apoio externos fo-
ram complementados internamen-
te com a atuação da CIH- Comis-
são Interna de Humanização, que
desenvolveu diversas ações, como
a campanha ”Longe hoje, juntos
amanhã”, em que os familiares
dos profissionais linha de frente
mandavam vídeos com mensa-
gens de apoio pelos atos de bravu-
ra dos funcionários; e a
campanha ”Sou Linha de Frente,
Sou Santa Casa de Piracicaba”, em

que mostrou o rosto de cada profis-
sional e uma frase escrita por eles.

Em complemento a essa estru-
tura diferenciada, a Santa Casa
Saúde Piracicaba, plano de saúde
da Santa Casa, implantou
o Ambulatório Médico Covid, com
atendimento personalizado aos be-
neficiários; implantou canal exclu-
sivo para que beneficiários com sin-
tomas da doença pudessem falar
com um médico para orientações;
implantou pager de atendimento
que acendia e apitava quando aci-
onado pela central, permitindo que
o usuário aguardasse atendimen-
to dentro do carro, na sala de espe-
ra ou nos bancos e jardins do Hos-
pital; desenvolveu plataformas di-
gitais e implantou canais de auto-
atendimento pelo WhatsApp e Apli-
cativo Santa Casa Saúde, de forma
a evitar o atendimento presencial.

O Plano também implantou o
telemonitoramento para orienta-
ções a pacientes acima de 60 anos;
promoveu o monitoramento dos
pacientes positivos, inclusive aos
finais de semana; realizou testes
rápidos em empresas conveniadas
mediante solicitação; promoveu
acompanhamento domiciliar para
pacientes em reabilitação de covid-
19 após internação; realizou aten-
dimento de fisioterapia para forta-
lecimento muscular e respiratório;
tendo promovido ainda atendimen-
to domiciliar a pacientes com seque-
las da covid/19 após internação por
longo período na região de Tietê,
Laranjal Paulista e Cerquilho. 

Comunicação IPASP/Eliana Teixeira

O presidente do IPASP, Carlinhos (primeiro à esquerda), durante
reunião com membros do Comitê de Investimentos do Instituto

“A lei exige que quem foi elei-
to para presidir o Instituto mostre
que realmente tem conhecimento
sobre gestão, governança corpo-
rativa, educação previdenciária e
aplicações financeiras”, explica
Carlinhos, que em seu mandato
iniciou a manutenção da certifica-
ção do programa Pró-Gestão nível
2, visando o fortalecimento do Ins-
tituto. “E já estamos avançando no
Pró-Gestão nível 3”, completa.

VALIDADE DA CERTIFI-
CAÇÃO — No caso do IPASP, a
certificação dos membros do Co-
mitê de Investimentos se faz neces-
sária, uma vez que a entidade pre-
videnciária é responsável pelos in-
vestimentos dos recursos que com-
põem os fundos de repasse e de
reserva dos servidores municipais
de Piracicaba. Esses recursos as-
seguram o pagamento das aposen-
tadorias e das pensões atuais e fu-
turas dos servidores estatutários.

“Logo após ter sido eleito pre-
sidente do IPASP, fiz a prova e
fui aprovado por entidade certi-
ficadora, em dezembro de 2022,
sendo empossado à Presidência
do Instituto em 2 de janeiro des-
te ano. Os membros do Comitê de
Investimentos, previamente ao
seu exercício, já obtiveram a cer-
tificação. Parte dos membros dos
Conselhos Deliberativo e Fiscal
também já tem certificação válida
por quatro anos. Esses membros
passaram por prova de certifica-
ção, conforme a exigência da Por-
taria 1.467”, detalha Carlinhos.
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Doze vias receberam reforço na
sinalização horizontal e vertical

A Prefeitura, por meio da Se-
cretaria Municipal de Mobilidade
Urbana, Trânsito e Transportes
(Semuttran), reforçou entre os
dias 23/02 a 02/03, a sinalização
horizontal e vertical em 12 vias,
sendo cinco avenidas e sete ruas.

A ação faz parte da estra-
tégia da Semuttran, que reali-
za sistematicamente uma série
de serviços de revitalização e re-
forço de sinalização de trânsi-
to horizontal e vertical em ruas
e avenidas da cidade, com ob-
jetivo de garantir mais segu-
rança para pedestres, ciclistas
e motoristas no trânsito.

Os serviços também incluem
faixa de pedestre, lombada, faixa
elevada, eixo de rua, pare, zebra-
do, faixa de canalização e desace-

leração, Linha de Redução de Ve-
locidade (LRV), entre outros.

De acordo com a Semuttran,
a tinta especial na sinalização hori-
zontal contém microesferas de vi-
dro, que permite melhor visualiza-
ção por refletir a luz dos veículos.
Quando necessário, os serviços
também incluem a instalação de
tachão e tachinha e troca de placas
da sinalização vertical e aérea.

Endereços atendidos: Avenida
Frei Francisco Antônio Perin; Ave-
nida Dois Córregos; Avenida Paulis-
ta; Avenida Laranjal Paulista; Ave-
nida Presidente Kennedy; Rua Leon-
tino Boscariol; Rua João de Barro;
Rua Monsenhor Manoel Francisco
Rosa; Rua Paraguaçú; Rua Volun-
tários de Piracicaba; Rua Paulo
Bruhns; e Rua Adriano José Alves.
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Requerimento solicita estudos sobre instalação de semáforo
O pedido de informações so-

bre elaboração de estudos técni-
cos sobre a viabilidade da instala-
ção de um semáforo no cruza-
mento das ruas Dona Anésia e
MMDC, na Paulista, foi o tema do
requerimento 105/2023, do vere-
ador Pedro Kawai (PSDB), apro-
vado na segunda-feira (27), na 7ª
Reunião Ordinária de 2023 da
Câmara Municipal de Piracicaba.

De acordo com o texto, em 5
de dezembro do ano passado, um
pedido de instalação do semáfo-

ro no local foi feito por meio da
indicação 3324/2022, também de
autoria do parlamentar, que tra-
zia em sua justificativa que “o
bairro Paulista se tornou uma
das grandes regiões de comércio
na nossa cidade e, por conta dis-
to, possui um grande fluxo de
veículos e pedestres, motivo pelo
qual, se faz necessário a instala-
ção de um semáforo no cruza-
mento mencionado, com a fina-
lidade de promover a segurança
no trânsito daquela localidade”.
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Em requerimento, vereador cobra
prazo de instalação de lombada

Foi aprovado pela Câmara,
na segunda-feira (27), o requeri-
mento 96/2023, que solicita in-
formações ao Executivo sobre a
instalação de lombada na rua Ig-
nácio da Cunha Caldeira, 452, no
bairro Nossa Senhora de Fátima.
A propositura é do vereador Cás-
sio Luiz Barbosa (PL), o Cássio
Fala Pira. De acordo com o par-
lamentar, o excesso de velocida-
de de carros e motos no local co-
loca em risco a integridade físi-
ca de crianças e moradores.

Em 24 de fevereiro de 2021,
o vereador afirma ter realizado
pedido pelo 156 (Serviço de Infor-
mações à população) e o protoco-
lo 2021-25058 foi deferido, comu-
nicado pela Semuttran (Secreta-

ria Municipal de Trânsito e
Transporte), e o serviço adicio-
nado ao cronograma interno de-
findo pela Semozel (Secretaria
Municipal de Obras e Zeladoria).

Em agosto de 2022, Cássio
Fala Pira encaminhou ao Executi-
vo o requerimento 595/2022, ques-
tionando quais motivos o serviço
não havia sido executado e obte-
ve como resposta que a estimati-
va de implantação seria em 2023.

No requerimento, o vereador
solicita respostas quanto ao enca-
minhamento para autarquia res-
ponsável, qual a previsão para ins-
talação da lombada estimada para
este ano e se a execução se dará
através do processo licitatório, por
qual processo será executado.

FFFFFRENTERENTERENTERENTERENTE     DEDEDEDEDE T T T T TRABALHORABALHORABALHORABALHORABALHO

Bolsistas participam de encontros sobre o mercado de trabalho
Pelo menos 10 bolsistas do

Programa Emergencial de Auxí-
lio ao Desemprego Frente de Tra-
balho, da Secretaria Municipal de
Assistência e Desenvolvimento
Social (Smads), iniciaram essa se-
mana os encontros preparatóri-
os para o mercado de trabalho,
promovido em parceria com a Se-
cretaria Municipal de Desenvol-
vimento Econômico, Trabalho e
Turismo (Semdettur), por meio
do Programa Meu Futuro Empre-
go. Ao todo, serão realizados cin-
co encontros durante a semana.

No primeiro encontro, minis-
trado por Sarah Jangrossi, os parti-
cipantes foram orientados a refletir
sobre as habilidades existentes em
cada um, principalmente sobre o
relacionar-se -, cada vez mais im-
portante para contratação e perma-
nência em uma vaga de emprego.

Camila Campos, 39, bolsista da
Frente de Trabalho, contou a sua
experiência, iniciando sua fala so-
bre o quanto mudou no passar dos
anos e o quanto esse trabalho a le-
vou para uma nova realidade.
“Mudei muito como pessoa e tam-
bém profissionalmente, onde des-
cobri que o trabalho é praticamen-
te pautado em relacionamentos,
porque passamos boa parte do tem-
po com pessoas diferentes”, contou.

Um vídeo sobre habilidades
subsidiou a dinâmica de identi-
ficação nas tarefas de uma dona
de casa. “Há habilidades em
tudo que fazemos. Em algumas
ações podemos identificar a li-
derança, a comunicação, habili-
dades numéricas e manuais, en-
tre outras, que podem ser reali-
zadas em funções diferenciadas
no trabalho”, explicou Sarah.

Além das habilidades, com-
petências de conhecimento, téc-
nicas, ferramentas, flexibilida-
de também foram pautadas
para a elaboração de currículos
pessoais. Os encontros contarão,
ainda, com diversas dinâmicas
para auxiliar na criatividade, es-
tímulo da fala em público e no
desenvolvimento do trabalho em
equipe e, ao final, articular va-
gas disponíveis em empresas,
conforme perfil dos candidatos.

Para Euclidia Fioravante,
secretária da Smads, essa é uma
oportunidade de fortalecer a po-
pulação que conta com a Frente
de Trabalho. “Percebemos o
quanto aprovaram essa inicia-
tiva e estão trabalhando para
conquistar autonomia e novas
possibilidades”, destacou.

PROGRAMA - Atualmen-

te, a Frente de Trabalho conta
com 97 bolsistas que ocupam
vagas de auxiliar de limpeza, aju-
dante geral, controlador de aces-
so, apoio administrativo, serviços
gerais e arquivista em diversos
setores da administração pública.

O programa atende a popula-
ção em situação de vulnerabilida-
de social e violação de direitos,
acompanhada pelos serviços dos
Centros de Referência de Assistên-
cia Social (Cras), Centro de Refe-
rência Especializado de Assistên-
cia Social (Creas) e Centro Pop,
com a oferta de um contrato de
até nove meses. O valor do auxílio
pela carga horária semanal de 30
horas é de um salário-mínimo e
benefícios, como cesta básica e
vale- transporte para aqueles que
residem a mais de 2 quilômetros
de distância do local de trabalho.

O requerimento informa
que, em resposta à indicação, a
titular da Semuttran (Secretaria
Municipal de Mobilidade Urba-
na, Trânsito e Transportes),
Jane Franco Oliveira, disse que
a pasta “iniciou as análises de vi-
abilidade de implantação do dis-
positivo semafórico no cruzamen-
to e que, o prazo para a finaliza-
ção dos estudos, seria a segunda
quinzena de fevereiro de 2023”.

Pedro Kawai, assim, ago-
ra pergunta por meio do re-

querimento 105/2023 se os re-
feridos estudos para a insta-
lação do semáforo foram rea-
lizados e, em caso afirmativo,
pede cópia dos mesmos.

Na sequência, ele questiona
se o semáforo será ou não insta-
lado no local e, também, caso a
instalação esteja programada,
quando ela será efetivada. Em caso
negativo, Pedro Kawai pergunta
se há alguma outra proposta, por
parte da Semuttran, para melho-
rar a segurança viária do local.
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