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Ofício nº 198/2020/GPDL 
Limeira, 17 de novembro de 2020. 

 

Aos 

SINDICATOS 
Limeira – SP 

 

Assunto: Solicitação de apoio para combater Fake News. 
 

Prezados Senhores. 

 

O momento que estamos vivendo requer calma, tranquilidade, apoio e 

compreensão de toda sociedade para, em conjunto, conseguirmos superar as dificuldades 

causadas pela pandemia que ainda se instala no Brasil. 

 

Assim, venho à presença de Vossas Senhorias informar que estão circulando 

notícias falsas (fake news) a respeito de possível fechamento de empresas e comércio após as 

eleições. Isso é mentira e profundamente lamentável. Essas notícias falsas precisam ser 

combatidas com rigor e a verdade precisa ser compartilhada para orientar adequadamente as 

pessoas. 

 

Nesse sentido, esclarecemos que estamos inseridos na região de Piracicaba e 

nossa cidade, conforme o Plano São Paulo, está na fase verde, com previsão de passarmos para 

a fase azul. 

 

Assim aproveitamos a oportunidade e anexamos um release que será 

encaminhado à imprensa para que não haja nenhuma dúvida a respeito do assunto. 

 

Reiteramos e afirmamos que o propósito da nossa administração é manter a 

cidade sempre atenta aos desdobramentos da pandemia, porém sempre orientada pelo grupo 

técnico formado desde o início do ano para combater o coronavírus. 

 

Dessa forma, todas as providências tomadas obtiveram êxito, inclusive com 

a estruturação da URC – Unidade de Referência Coronavírus para o atendimento daquelas 

pessoas acometidas pelo COVID-19, com suporte de todos os hospitais públicos e privados, 

UBS e PAs do Município. 

 

Esclarecemos ainda que testes sorológicos foram realizados e continuarão 

sendo feitos para que todas as decisões sejam tomadas utilizando o que há de melhor em termos 

de informações científicas. 

 

Sendo o que havia para este particular momento, e contando com o apoio e 

colaboração por parte de Vossas Senhorias agradeço desde já a atenção e despeço-me 

antecipando os protestos da mais elevada estima e distinta consideração. 

 

Atenciosamente, 

 

 

MÁRIO CELSO BOTION 

Prefeito de Limeira 


