
Sintipel participa de balanço na Prefeitura 

sobre medidas diante da pandemia do coronavírus 
  

O presidente do Sintipel, o companheiro Emerson Cavalheiro, e o vice-presidente da entidade, 

Francisco Pinto Filho, o Chico, participaram nesta última quinta-feira, 07 de maio, de reunião 

com o prefeito Barjas Negri e o secretário municipal de Saúde, Pedro Mello, agendada com o 

Conselho das Entidades Sindicais de Piracicaba (Conespi), que também contou com a 

participação de outros secretários municipais. Na reunião, que aconteceu no anfiteatro do 

Centro Cívico, com todos os participantes utilizando máscaras e mantendo o distanciamento, o 

prefeito e o secretário de Saúde falaram da atual situação do município de Piracicaba frente à 

pandemia do coronavírus, fazendo um balanço das ações que já foram adotadas e da 

necessidade de se manter o isolamento social. 

Na reunião, o prefeito procurou mostrar que apesar dos casos de covid-19 na cidade, a 

situação está sob controle. Segundo ele, mantendo esse ritmo de casos, os hospitais da cidade 

estão preparados para dar conta demanda, mas que é preciso melhorar o índice de isolamento 

social para que seja achatada a curva de crescimento da doença. “Por isso, dentro do possível, 

é fundamental que seja mantido o isolamento social, o uso dos equipamentos de segurança, 

além do distanciamento, conforme recomendam os órgãos de saúde”, destaca Emerson 

Cavalheiro.   

De acordo com o prefeito e o seu secretariado, não há nada de oficial sobre a reabertura do 

comércio, uma vez que tudo depende das próximas medidas a serem adotadas pelo governo 

estadual. Há entendimento de que é necessário melhorar o distanciamento no transporte 

público municipal, mas o prefeito falou que ouve um forte impacto na economia local, com 

queda de arrecadação pelo município, principalmente pelo fechamento dos estabelecimentos 

comerciais que não são considerados essenciais. 

Também foi condenado com veemência as fake news (notícias falsas) que contribuem para se 

agravar ainda mais a situação atual, uma vez que geram desinformação da população. O 

momento é de esclarecimento da sociedade, uma vez que é necessário que todos estejam 

juntos e adotando as medidas estabelecidas pelos órgãos governamentais para superar esta 

pandemia, achatando assim, o mais breve possível, a curva dos acometidos pela covid-19.  


