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Encontro virtual apresenta as
diferentes visões de mulheres
Iniciativa, em homenagem ao mês da mulher, integra o projeto Corredor Caipira,
patrocinado pela Petrobras; evento integra oficina com outros dois módulos

Com o objetivo de promover
um diálogo a partir de diferentes
experiências quanto ao cultivo da
terra, a atuação na agroecologia,
na cultura e na sociedade, o proje-
to Corredor Caipira – Conectando
Paisagens e Pessoas realiza, nesta
quarta (31), a partir das 19h, o
evento virtual “Prosa das Mulhe-
res: Colhendo Saberes e Vivênci-
as para o Balaio”, que é aberto
ao público em geral. O link para
acesso está disponível nas redes
sociais do projeto: @corredorcai-
pira (Facebook e Instagram).

O Corredor Caipira é reali-
zado pelo Nace-Pteca (Núcleo de
Cultura e Extensão em Educa-
ção e Conservação Ambiental)
da Esalq/USP (Escola Superior
de Agricultura Luiz de Queiroz/
Universidade de São Paulo) e
pela Fealq (Fundação de Estu-
dos Agrários Luiz de Queiroz),
com patrocínio da Petrobras.

Realizada em homenagem
ao mês da mulher, a “Prosa das
Mulheres” reunirá a participação
de Julia Vilela (bióloga e agro-
florestora), Lourdes Lasaro
(agricultora orgânica), Marina
Guyot (agrônoma e agricultora),
Mayra Camargo (produtora cul-
tural), Noni Bazarian (bióloga e
agroflorestora) e Thais Lasaro
(agricultora orgânica). A media-
ção será de Karine Faleiros, res-
ponsável por processos de edu-
cação e articulação de políticas
públicas do Corredor Caipira.

Entre os temas abordados,
estão a atuação de mulheres agri-
cultoras e agroflorestoras em rede,
a vivência de mulheres negras nos
movimentos culturais, o histórico
da agricultura orgânica de Piraci-
caba, movimentos de economia

“Prosa das Mulheres”, evento on-line, será nesta quarta (31), às 19h
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solidária e a atuação de mulheres
homossexuais na agroecologia.
“Será um diálogo descontraído,
com apresentações de música e po-
esia, cujo eixo condutor é a cone-
xão entre diferentes visões de mu-
lheres que atuam nas áreas de
agroecologia e da cultura. O in-
tuito é inspirar uma transforma-
ção, focada em modos de viver so-
lidários e inclusivos”, diz Karine.

São apoiadores da “Prosa” o
Curso de Especialização em Edu-
cação e Sustentabilidade Ambien-
tal da Oca/Esalq/USP, o Funbea
(Fundo Brasileiro de Educação
Ambiental) e a Rama (Rede Agroe-
cológica de Mulheres Agricultoras).

REDE DE MULHERES - O
evento integra uma oficina ampla,
que reúne mais dois módulos on-
line com duração de três horas
cada. A ideia é construir, de for-
ma coletiva, uma rede local soli-

dária de mulheres para a agroeco-
logia e cultura com o objetivo de
trabalhar com a economia solidá-
ria, trocas de saberes e vivências
locais. O segundo módulo aconte-
ce no dia 14 de abril, às 19h, com o
tema “Prosa de Mulheres: Enchen-
do o Balaio com Economia Solidá-
ria e Cultura”, e trará exemplos
bem-sucedidos de economia soli-
dária, de forma a reunir ideias.
Haverá, ainda, espaço para apre-
sentações de música e poesia.

O terceiro encontro, denomi-
nado “Prosa das Mulheres: Para
Onde Vai Esse Balaio”, acontece no
dia 28 de abril, também às 19h,
com foco na criação de um plano
de ação para a rede de mulheres.
O momento artístico, aos moldes
dos outros módulos, também
está previsto. Apesar do primei-
ro encontro ser aberto, sem ne-
cessidade de inscrição, os inte-

ressados em participar dos dois
módulos seguintes devem se ins-
crever por meio do endereço virtu-
al: https://bit.ly/3s1Vran. Mais in-
formações podem ser obtidas nas
redes sociais oficiais do projeto.

CORREDOR CAIPIRA - O
projeto Corredor Caipira – Conec-
tando Paisagens e Pessoas é reali-
zado pela Fealq e pelo Nace-Pteca
da Esalq/USP, com o Patrocínio
da Petrobras e do Governo Fede-
ral. Aprovado na última Seleção
Pública do Programa Petrobras
Socioambiental, o Corredor Caipi-
ra passou a contar com o patrocí-
nio da Petrobras. Entre os parcei-
ros, estão comunidades locais, pes-
quisadores, educadores, empre-
sas, instituições de pesquisas e ór-
gãos ambientais da esfera públi-
ca. Saiba mais sobre o projeto por
meio das redes sociais: Facebook
e Instagram (@corredorcaipira).
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Professores da rede estadual
têm até amanhã para adesão

Os profissionais do quadro do
magistério da rede estadual de São
Paulo têm até esta quarta-feira
(31), para confirmar participação
no programa Computador do
Professor (Professor Conectado).
A ação libera até R$ 2 mil para a
compra de desktops, notebooks
ou tablets, via adesão no site da
SED (Secretaria Escolar Digital).

O subsídio é válido para al-
gumas categorias. Entre elas,
professor com carga horária atri-
buída para ministrar aulas ou
classes, professor coordenador,
titular de cargo ou que exerça
função de diretor de escola, vice-
diretor de escola, supervisor de
ensino ou dirigente regional;
atuantes em projetos e progra-
mas educacionais da Secretaria da
Educação; ou, estar designado
para atuar no CMSP (Centro de
Mídias da Educação de São Paulo).

INCLUSÃO DIGITAL -
O fomento à tecnologia, em um
período de pandemia e distan-
ciamento social, é essencial
para o secretário estadual da
Educação Rossieli Soares. “É um
programa que busca colaborar
na aquisição de ferramentas im-
prescindíveis quando falamos de
inclusão digital e desenvolvi-
mento das funções educacionais,
com todos os benefícios gerados
pela interatividade”, resume.

Confira o manual para a aqui-
sição de equipamentos:  https://
www.educacao.sp.gov.br/progra-
ma-computador-professor-do-
centes-devem-consultar-facilida-
des-disponiveis-para-compra-de-
equipamentos-de-informatica/

A adesão pode ser feita por

quem ainda não comprou o equi-
pamento eletrônico, já que serão
contemplados itens adquiridos
entre 21 de março de 2020 a 30
de abril deste ano. A nota fiscal
deverá ser nominal ao servidor e
anexada no momento da solici-
tação de reembolso na SED.

Passo a passo:  Acesse:
sed.educacao.sp.gov.br   Servi-
ços Escolares > Programa Com-
putador do Professor > Adesão
ou Solicitação de Reembolso

EMPRESAS PARCEIRAS
- O reembolso parcial ou total
será pago em até 24 parcelas
mensais e será realizado exclusi-
vamente em conta corrente no
Banco do Brasil do beneficiado.
A parcela mensal será calculada
pelo valor total do benefício de-
vido, dividido pela quantidade de
meses entre a solicitação de re-
embolso e dezembro de 2022.

Para receber as parcelas do
subsídio é necessário não cometer
falta injustificada no mês de refe-
rência; deixar de lançar notas e
frequência no diário digital no mês
seguinte ao fechamento do bimes-
tre letivo, de acordo com o calen-
dário escolar; não cumprir a car-
ga horária de 12 horas de cursos
de formação oferecidos pela Efa-
pe, até o mês subsequente ao en-
cerramento do semestre civil.

As empresas Daten e Maga-
zine Luiza vão conceder condi-
ções especiais exclusivas para os
participantes do programa. Mais
informações sobre o programa
podem ser consultadas neste
link:  http://www.educacao.sp.
gov.br/lise/sislegis/detresol.
asp?strAto=202102170024
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Rede Pague Menos oferece o comércio
eletrônico como opção ao consumidor
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Médico alerta para a
carência de tratamento

Em São Pedro, o atendimento somente por delivery segue nos
dias 2, 3 e 4 de abril. O site é https://www.superpaguemenos.com.br/
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A Rede de Supermercados
Pague Menos se solidariza com o
momento delicado que alguns
municípios de São Paulo passam
neste momento de pandemia de
Covid-19 e anuncia que seguirá
todas as orientações das prefeitu-
ras. Em Piracicaba as lojas atende-
rão somente por delivery nos dias
27, 28 e 29 de março, 2, 3 e 4 de
abril. Em São Pedro, o atendimento
somente por delivery segue nos dias
2, 03 e 4 de abril. O site é https://
www.superpaguemenos.com.br/

Diego Cicconato, gerente de
Marketing e Inteligência de Mer-
cado da companhia, informa que
a rede fará o possível para aten-
der a demanda durante este perí-
odo, ainda que seja complexo, pois
acredita que a procura pelo servi-
ço de delivery deverá aumentar
consideravelmente, principalmen-
te nos dias em que a loja estiver
fechada para atendimento físico.

Na compra através do e-com-
merce, o cliente não encontrará di-
ficuldades, pois é simples de ser
feita e tem alcançado o público de
forma ampla, incluindo os idosos.
“No projeto de vendas on-line,
buscamos a melhor maneira de
atender nossos clientes — de dife-

rentes perfis — rapidamente, sem
grandes dificuldades de navegabili-
dade. Com eficiência nas buscas, eles
encontram os produtos rapidamen-
te. Iremos priorizar o serviço de en-
tregas nestas cidades para que to-
dos os clientes recebam as merca-
dorias que precisam o mais rápido
possível. Tudo foi pensado de for-
ma que facilite também o uso de
qualquer tipo de celular. E, para es-
clarecer eventuais dúvidas, reforça-
mos o atendimento no SAC”, explica.

“Para os municípios onde as
normas municipais permitirão o
funcionamento de supermerca-
dos, mesmo que em períodos espe-
cíficos, mantemos os cuidados co-
locados em prática desde o início
da pandemia, como uso obrigató-
rio de máscaras; aferição de tem-
peratura de todos os clientes na en-
trada da loja; totem de álcool em gel
na entrada de todas as lojas; limite
de acesso; acrílico protetor em to-
dos os caixas; adesivos indicativos
de distanciamento em filas (caixas
e áreas de atendimento), entre ou-
tras ações”, ressalta Cicconato.

PAGUE MENOS - Inaugu-
rada em 1989, a Rede de Super-
mercados Pague Menos está entre
as 10 maiores empresas supermer-

cadistas do Estado de São Paulo,
conforme ranking Abras. Atual-
mente, possui 29 lojas em funcio-
namento nas cidades de America-
na, Araras, Artur Nogueira, Boi-
tuva, Campinas, Hortolândia, In-
daiatuba, Limeira, Nova Odessa,
Paulínia, Piracicaba, Santa Bárba-
ra d'Oeste, Salto, São Pedro, Su-
maré e Tietê. A empresa possui um
Complexo Administrativo e Logís-

tico com 200 mil metros quadra-
dos em Santa Bárbara d’Oeste e
um frigorífico, instalado em Nova
Odessa. Com mais de 6 mil cola-
boradores, segue em constante
expansão. A fórmula do bom
atendimento, somada aos produ-
tos de qualidade e preços imbatí-
veis, faz da varejista sinônimo de
qualidade, economia, comodida-
de, competência e variedade.

A carência no tratamento do
câncer durante a pandemia preo-
cupa o médico oncologista Fernan-
do Medina, responsável pelo Ce-
can da Santa Casa. “Nós estamos
com o centro cirúrgico fechado,
os respiradores estão sendo usa-
dos para tratar casos de Covid”,
alertou, ao participar, na sexta-
feira (26), da live no perfil do Ins-
tagram do programa Parlamen-
to Aberto, desenvolvido pela Câ-
mara Municipal de Piracicaba.

Ele lembra que, em virtude da
pandemia, houve uma queda no
número de pacientes oncológicos
e, por conta do centro cirúrgico
estar fechado, os procedimentos
que só para câncer de mama che-
gavam a ser “três ou quatro” por
semana, estão suspensos. O espe-
cialista também se preocupa com
o “represamento de diagnóstico”,
já que a doença é progressiva e tem
maior chance de cura quando di-
agnosticada de forma precoce.

Para ele, a grande solução
para que a sociedade retome
um ritmo mais normalizado de
convivência é a vacina. “Acho
que nós temos que vacinar, e
temos um setor fantástico de
saúde no Brasil que é o Sistema
Único de Saúde”, defendeu.

No caso do câncer de intes-
tino, quando o diagnóstico é ain-
da no órgão, a chance de cura
chega a 91%, porém, essa proba-
bilidade vai diminuindo na me-
dida em que se espalha nas regi-
ões mais próximas e cai a 15%
quando se pega órgãos como o fí-
gado, “que é muito mais compli-
cado de se tratar”, aponta Medi-
na. “Tem tratamento, tem solução
e são (os cânceres de intestino)
muito mais curáveis que outros
tumores malignos de uma manei-
ra geral”, completou, ao informar
que a incidência de casos entre
homens e mulheres é parecida.

Medina reforça que a preven-
ção é importante, tanto a partir
dos chamados “exames de rastre-
amento” até a colonoscopia, “que,
a despeito de ser um exame extre-
mamente invasivo, é fundamen-
tal para o diagnóstico e, mui-
tas vezes, para tratamento de le-
sões pré-malignas”, esclareceu.

Mas a prevenção também é
resultado do estilo de vida. Pesso-
as obesas e com mais de 55 anos
fazem parte do grupo de risco para

o câncer de intestino. Existe uma
população com predisposição ge-
nética, os casos hereditários e que
pode atingir pessoas mais jovens
entre 28 e 30 anos, e pacientes
que tenham doenças inflamató-
rias intestinais. “No Cecan temos
um conceito que nos acompanha
há mais de 25 anos que é o de
quem procura, cura”, disse, lem-
brando que os pacientes com pre-
disposição devem fazer a colonos-
copia de maneira anual ou de
acordo com a indicação médica.

Também é possível prevenir
a partir da alimentação, além
de realizar atividades físicas pe-
riódicas. Medina ressaltou que
alguns dos “vilões” são os ali-
mentos processados como pre-
sunto, linguiça e salsicha e o
alto consumo de carnes verme-
lhas. Já os alimentos “proteto-
res” são legumes como cenou-
ra, mandioquinha e repolho,
além de frutas, principalmente
as amarelas e vermelhas, como
goiaba e mamão, uma vez que
são alimentos ricos em fibras que
ajudam a mucosa intestinal.

Embora o câncer de intestino
grosso ser o terceiro de maior in-
cidência no País, com cerca de 36,3
mil novos casos por ano, confor-
me dados do Inca (Instituto Naci-
onal do Câncer), ainda carece de
mais campanhas de conscientiza-
ção. No sábado (27), foi lembrado
o Dia Nacional de Combate ao Cân-
cer de Intestino, em que são reali-
zadas inserções na mídia e even-
tos com o objetivo de alertar so-
bre a doença. “Os casos diagnos-
ticados tem aumentado signifi-
cativamente de incidência, cau-
sando impacto na área da saúde
de maneira geral”, observou.

O médico explicou que a
função do intestino grosso é
fundamental para o funciona-
mento do corpo humano, já que
ele é responsável pela absorção
de água e eletrólitos, após o pro-
cesso de digestão que acontece
no estômago. Um dos principais
sintomas de câncer de intestino,
de acordo com Fernando Me-
dina, é o sinal de sangue evidente
nas fezes após a evacuação.

O Cecan fica avenida Inde-
pendência, 953, no Bairro Alto,
e funciona diariamente a partir
das 7h30 e o telefone para con-
tato é o (19) 2532-8200.


