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COMEMORANDO
A vereadora Ana Pavão (PL)

está comemorando emendas que
virão, em breve, como impositi-
vas, a partir dos seus contatos
com os deputados federais Gui-
ga Peixoto (PSL), Cezinha de Ma-
dureira (PSD) e Tiririca (PL).

ILUMINA
Também faz parte das come-

morações da vereadora Ana Pa-
vão (PL) a inclusão do Hospital
Ilumina, além da Santa Casa e do
HFC (Hospital dos Fornecedores
de Cana), no pacote de recursos
da bancada paulista a serem ra-
teados de acordo com a produ-
ção na área da Saúde. Ótimo.

AMEAÇAS?
O jovem repórter Natã Piraci-

cabano tem sido alvo de ataques
no Facebook, e sabemos que amea-
ças não fazem parte do povo demo-
crático. É a mesma turma de sem-
pre, e que usa fake, não aprende.

CRITICADO
Os evangélicos estão bravos

com o deputado federal Cezi-
nha de Madureira, que votou
pela manutenção da prisão do
deputado federal Daniel Silvei-
ra... Cezinha deixou os irmãos
bolsonaristas muito irritados.

CONSTITUIÇÃO
Apesar da Constituição Fe-

deral não permitir o direito às
ofensas, os “bolsocrentes” não
aceitam o voto racional de Cezi-
nha. Já tem pastor dizendo que
não vota mais em 2022 no candi-
dato do Bispo. Ou muita alienação?

FASE VERMELHA
Vereadores estão revolta-

dos com a fase vermelha decre-
tada pelo governador do Esta-
do de São Paulo, João Dória
(PSDB), mas, na hora do aperto,
tentam uma vaguinha para conhe-
cidos com Covid-19. Coerência?

PREFEITOS
O Capiau sai em defesa dos

prefeitos, de todos. Os governos da
União e dos Estados não fazem, não
fizeram, muitas vezes se omitem e
acabam, agora, mandando a fatu-
ra para o povo pagar. E onde mora
o povo? No município. Quem é o
cobrado? O prefeito. Isso é lamen-
tável, porque o a lição de casa não
foi feita em Brasília e em São Paulo.

LUCIANO
Por isso, é necessário dar

apoio aos prefeitos — no caso de
Piracicaba, Luciano Almeida
(DEM); Rio das Pedras, Marcos
Buzetto; Mombuca, o prefeito For-
miguinha, por exemplo — porque
só conseguem alterar algo a par-
tir das decisões estaduais. Há
necessidade de compreensão e de
apoio aos chefes do Executivo Mu-
nicipal. É o caso em todo o Brasil.

VACINA
Uma cidade como Piracicaba

deve ser exemplo para a região em
vacinação e combate à pandemia.
No entanto, dizem os servidores,
o prefeito tem medo de tomar de-
cisões. O Capiau entende que os
governos federal e estaduais é que
deixam os municipais enrolados,
sem horizonte para as decisões.

EXPERIÊNCIA
O médico Vilson Dornelles

tem alertado para os riscos da Co-
vid-19 há meses, mas ninguém se
prontifica a seguir quem efetiva-
mente entende de ciência. O dou-
tor Vilson deveria brigar com as
autoridades do Estado e da Re-
pública. Municípios ficam à mer-
cê de Dória e de Bolsonaro. Eles,
lá, doutor, só pensam 2022.

CRESCIMENTO
Após as eleições, o PCdoB

tem sido um dos partidos que
mais crescem na cidade, pois
muitos filiados que se frustraram
com seus respectivos partidos têm
buscado amparo com os comu-
nistas. É que todo mundo pensa
em 2022, incluindo o PCdoB.

PTB
Uma virada de mesa vem

por aí, muitos petebistas foram
para o Avante, mas tem gente do
Avante querendo pegar o PTB
para si. Que coisa a política: as
pessoas brigando para estar com
o ex-deputado federal Roberto
Jefferson, presidente nacional do
PTB (Partido Trabalhista Brasi-
leiro). Aliás, como advogado cri-
minalista é destaque nacional.

INTELIGENTE
A Câmara dos Deputados lan-

ça, na quarta (10), às 17 horas, a
publicação “Cidades Inteligentes:
uma Abordagem Humana e Sus-
tentável”. Produzido pelo Cedes
(Centro de Estudos e Debates Es-
tratégicos), o estudo destaca que
uma cidade inteligente não é aque-
la que simplesmente usa a tecno-
logia no meio urbano, mas a que
investe em capital humano e soci-
al, em desenvolvimento econômi-
co sustentável, em inovação e em-
preendedorismo e no uso de tec-
nologias para aprimorar e inter-
conectar os serviços e a infraes-
trutura das cidades. Recado dado.

ECOPONTOS
O vereador Zezinho Pereira

(DEM) disse que é preciso ter "von-
tade política" para apresentar uma
solução definitiva contra os ata-
ques que ecopontos instalados na
cidade têm sofrido recentemente.
Ele já trabalhou na Secretaria
Municipal de Defesa do Meio
Ambiente e defende o emprego de
videomonitoramento nos locais.

HORA
"Essa questão já passou da

hora de tomar uma providência
radical", afirma o vereador de-
mocrata Zezinho Pereira, duran-
te reunião da Câmara de segun-
da (1º). "Vamos colocar câme-
ras nesses locais; o custo é mai-
or sem deixar monitorando. Não
sei se o fogo é criminoso ou não.
Precisamos ter respeito aos mo-
radores das proximidades e ar-
rumar uma alternativa. Precisa
ter vontade política; dá para re-
solver a curto prazo." Zezinho é
do mesmo partido do prefeito
Luciano Almeida (Democratas).

PIB
Nesta quinta (4), o secre-

tário da Fazenda do Estado,
Henrique Meirelles, anuncia
o resultado do PIB paulista
em 2020. É só aguardar.

MULHERES — I
Nesta sexta (5), às 14h, será

realizada, no Plenário "Francis-
co Antônio Coelho" da Câmara
Municipal, a "Reunião Pública
com o objetivo de propor, inte-
grar e articular políticas públi-
cas para mulheres e que sejam
intersetoriais e efetivas no âm-
bito governamental do municí-
pio", conforme requerimento de
iniciativa das vereadoras Raimun-
da Ferreira de Almeida, Silvia
Maria Morales e Ana Lúcia Ba-
tista Pavão. Todos cuidados sa-
nitários estão sendo observados.

MULHERES — II
A deputada federal Lean-

dre Dal Ponte (PV-PR) quer que
mais mulheres participem dos
debates acerca da reforma elei-
toral. Para isso, Leandre apre-
sentou ao Grupo de Trabalho
de Reforma da Legislação Elei-
toral da Câmara Federal reque-
rimento sugerindo a inclusão
de especialistas mulheres para
debater os temas definidos no
plano de trabalho do colegiado.

Semae finaliza interligação
de rede no bairro Pauliceia

AVISO
O comunicado de 1.918 faz os mesmos alertas de hoje. Envi-
ado pelo radialista Paulo Eduardo, de Campinas. Conferir
mensagem da Secretaria de Estado da Saúde na pagina A6.

Arquivo

Será necessária a interdição total da avenida São Paulo, entre a rua Dona Hilda e a
Dona Hidalina, das 7h às 20h; Semuttran apresenta rota alternativa aos motoristas

Para melhoria do sistema de
abastecimento de água a partir
dos reservatórios da Pauliceia, o
Semae finaliza hoje, a interliga-
ção de reforço entre adutoras
que abastecem a região. Para re-
alização desse serviço, não será
necessária a paralisação do for-
necimento de água, entretanto,
será necessária a interdição total
da avenida São Paulo, entre a rua
Dona Hilda e a Dona Hidalina,
das 7h às 20h, podendo ser nor-
malizado antes do horário previs-
to. A obra faz parte da 1ª etapa
de implantação da adutora Ma-
rechal - Pauliceia, com total de
1.176 m de rede e investimento no
valor de mais de R$ 500 mil. A 2ª
etapa, consiste na implantação de
mais 3.000 m de rede e, assim
que concluída, a região terá um
aumento de 40 litros/por segun-

do a vazão de água, beneficiando
mais de 40 mil moradores dos
bairros Pauliceia, Água Branca,
Chicó, Campestre, Santa Helena,
Dona Antônia, Monte Líbano,
Água das Pedras, Novo Hori-
zonte, São Jorge entre outros.

ROTA ALTERNATIVA –
De acordo com a Semuttran (Se-
cretaria Municipal de Trânsito e
Transportes), a rota alternativa
sugerida para os motoristas que
utilizam a avenida São Paulo é aces-
sar a rua Dona Hilda seguir até a
Antonio Bacchi, depois Dona Au-
rora e retornar à avenida São Pau-
lo. Quem vier pelas ruas Bogotá
e 23 de Maio deve seguir pela
Constitucionalistas, acessar tre-
cho da avenida São Paulo e, de-
pois, a rua Dona Hilda, seguindo
a rota sugerida anteriormente
para retorno à avenida São Paulo.Durante a finalização, não terá paralisação do fornecimento de água

Divulgação/Prefeitura

Divulgação

PRIORIDADE - O presidente do Sincomerciários, Vitor Rober-
to, fez a entrega do ofício dirigido ao prefeito Luciano Almei-
da, ontem (3), ao secretário de Governo, Carlos Beltrame. A6
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Os reflexos condicionados
e o processo obsessivo

Alvaro Vargas

Anossa evolução espiritual
necessita das reencarna-
 ções no mundo material,

nas quais acumulamos experiên-
cias que ficam guardadas em
nosso espírito por toda a eterni-
dade. Desta forma, pelas esco-
lhas que fizemos nas existências
passadas, nos tornamos herdei-
ros de nós mesmos, com hábitos
e tendências que foram adquiri-
dos durante esse aprendizado e
que regem o nosso comporta-
mento. Deus nos concedeu o li-
vre arbítrio, mas a nossa baga-
gem pretérita tem grande influ-
ência em nossas decisões. Isso é
devido aos reflexos adquiridos ou
condicionados, que são as nos-
sas conquistas no curso das exis-
tências, pelas repetições (Meca-
nismos da Mediunidade, André
Luiz, Chico Xavier e Waldo Viei-
ra). Embora possa existir uma
preparação no mundo espiritual
para enfrentar as experiências
aqui na Terra, a maioria da hu-
manidade se equivoca ao priori-
zar apenas a evolução intelectu-
al em detrimento do aspecto mo-
ral. Como consequência, a ação
dos espíritos obsessores se tor-
nou uma epidemia no mundo.

O nosso planeta está carac-
terizado como um mundo de ex-
piações e provas no qual predo-
mina a maldade. Devido ao des-
caso da maior parcela dos en-
carnados quanto aos valores
morais, o intercâmbio mediúni-
co, consciente ou não, ocorre de
forma doentia, com sérias con-
sequências para toda a popula-
ção humana. Os nossos pensa-
mentos e ações convidam para
a nossa companhia, espíritos
afins, que vibram na mesma fai-
xa moral. Mesmo que os nossos
guias espirituais façam o possí-
vel para nos influenciar, de modo
a evitar o nosso fracasso na ex-
periência no plano físico, eles res-
peitam o nosso livre arbítrio, ex-
pressos em nossa forma de pen-
sar e agir. Essa limitação em “ou-
virmos” os bons espíritos, é devi-
do a “Lei do Campo Mental”, que
rege a moradia energética do es-
pírito, na qual a criatura consci-
ente apenas assimilará as influ-
ências a que se afeiçoe onde esti-
ver no Universo (André Luiz, in
Op. cit.). Na obra “Nosso Lar”
(Chico Xavier), esse espírito
menciona que durante o tem-
po que permaneceu no Umbral,
não conseguia ver nem escu-
tar os apelos de sua mãe, que
procurava consolá-lo. Apenas
quando se libertou das influ-
ências do mundo material e
elevou o seu padrão vibrató-
rio, conseguiu ver os benfeito-
res espirituais e ser atendido.

Portanto, se desejamos a
presença dos bons espíritos ao
nosso lado, é imprescindível uma
vida moral elevada. O desenvol-
vimento da autocrítica, corrigin-
do a forma de pensar e agir, pau-
tando a conduta nos postulados
do Cristo, é o antidoto eficaz con-
tra o processo obsessivo. Esses
espíritos atrasados que se com-
prazem no mal, aguardam uma
oportunidade de nos influenciar
nos vícios e conduta moral equi-
vocada. Para aqueles desavisa-
dos, basta a esses obsessores,
apenas uma sugestão mental
menos digna, para que a sua ví-
tima, devido aos reflexos condi-
cionados (existentes, pela vida
viciosa), passe a reagir com cons-
truções mentais doentias de sé-
rias consequências psicológicas e
físicas. Criamos em torno de nós
um campo de vibrações mentais
que nos identificam. Nossa
mente irradia formas pensa-
mentos que expressam a nossa
verdadeira personalidade atrain-
do os espíritos que se sintonizam
com a nossa forma de pensar.

A frequência ao centro espí-
rita, assistindo palestras, além
dos tratamentos da fluidotera-
pia e desobsessão são muito im-
portantes para neutralizar a ação
dos espíritos obsessores. Mas são
medidas que apenas aliviam a in-
fluência obsessiva de forma pro-
visória, pois a única maneira de
erradicar permanentemente essa
obsessão é através de nossa
transformação moral. Ao des-
condicionar o psiquismo, elimi-
nando os maus hábitos, remo-
vemos de nossa alma as imper-
feições morais, que são os pon-
tos de sintonia com as esferas
espirituais inferiores. Esta é
uma decisão pessoal, consegui-
da pela força de vontade e rígi-
da disciplina, de modo a não se
afastar da vivência cristã, man-
tendo um comportamento sau-
dável com leituras edificantes
(obras espíritas), conversas de
cunho moral elevada, bons
pensamentos e oração, associ-
ados ao exercício da caridade.

———
Alvaro Vargas, enge-
nheiro agrônomo, PhD,
presidente da USE-Pi-
racicaba, palestrante
e radialista espírita

Campeão
Alê Bragion

Não que fosse
bravo. Só rai-
vava nos den-

tes o de perseguir o
que por gato se desse.
Perseguir e matar. No
demais, era o mimo-
so de bochechas pre-
tas: bodogue, na lín-
gua do povo. Deitado no rente à
varanda, descansava, descanso-
so, canino escapado no céu fora
da boca. As patas brancas que
nem que meias, o corpo de tigre
riscado de preto-terno-marrom.
No costume, ficava que era um
tudo sempre por ali, espachado e
pesado, na área da casa, à espera
do nada que vinha com a surpre-
sa dos desacontecidos das tardes.

- Esse morde! – diziam.
Mas o bicho, no pé das

gentes, virava que virado e
mijava de barriga pra cima.

- Que morde que nada. É
um doce que só. Nem de guar-
da serve – trucava o dono.

E em desagravo, mesmo, era
só não ver rabo gatuno vizinho.
Se não, rodava na corda, ende-
moninhado. Na rotina sua de cão,
era o molosso emborcado: patas
no ar, baba dengosa no de pon-
ta-cabeça, sonhado. E nos ares
dos sonhos seus, o sempre mes-
mo corre-que-corresse, lentoso, a
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perseguir bichano-vizi-
nho no fuça a fuça. De
sono em sonho era as-
sim, sempre, sempre o
mesmo pega-que-pe-
gasse em encalço desa-
corçoo de latidos e mi-
ados. Até chegar que,
na azuada da desacor-
çoação, ainda meio
que dormido, o bicho

levantava a cabeça em sobressal-
tos de arregalar os olhos, a con-
ferir o safo no alto do muro.

- Se pega mata!
- Que mata que nada. O bi-

cho, de pesado, até sua dormindo.
Em distância medida, preca-

vido e seguro no seu no entanto,
o bichano sorri no de canto de
olho, cara entre patas, rabo a es-
correr na parede. Prudente, ron-
rona sua asma briosa e serena, a
exibir a vida que de sete em sete
se refaz. E na espera, aguarda o
sono profundo da fera bochechu-
da – a liberar passeio em varan-
das alheias. Então, temerário que
só, e com o inimigo adormecido,
zanza peludo pela soalheira enco-
berta sob as árvores. Mas se se
faz sinal, o menor sinal do des-
pertar da modorra canina,  patas
e unhas, de pulo em pulo, ras-
pam-se pro alto do muro. Sem-
pre em tempo de conforto, a se
por deitado e chegado antes de o
vizinho abrir os olhos remelentos.

- Ai, que se pega mata!
Entre desacordos e acordões,

no derradeiro dos dias,  as gentes
esperava era há tempos o que a
vida, em provável, já poderia ter
feito dos dois. E foi assim que,  no
ir e vir de mal dormidas declina-
ções caninas, se deu o erro do gato.
Pulo frustrado, foi a unha cravar-
se em falso no muro, escoando o
miado de cheio e cheiro em diante
cambalhota junto ao fuço-bodo-
gue que dormia. Ao ver-se assim,
num quase que comido instante,
crispou num zás-que-de-repente
suas costas de gato lambido. Foi
um segundo? Não mais. O que
se viu se consumiu veloz. No
cheiro da caça, abriu os olhos a
fera, vermelhos de sangue felino.

- Ai, que agora nem salve-
sãofrancisco dá jeito!

E o povo fechou com as
mãos um dos olhos – que é o
modo como a massa das gen-
tes disfarça a expectativa que
se tem das desgraças alheias.

Pois foi. Foi o de não se es-
perar.

Diante de espantosa aflita vi-
zinhança, fez o bodogue o de sem-
pre, costume: abriu logo os olhos,

baboso e lento. Vendo o gato di-
ante de si, pôs-se crente que dor-
mia outra vez um daqueles so-
nhos de pega-e-corre. E no esta-
lar das pálpebras, cerrou nova-
mente as pestanas. Nem mesmo
viu o cisco bichano se levando de
volta para o muro: seguro e seco,
mais asmático que nunca (agora
só com uma vida). E é fato que
não se pode negar a dita de que o
gordo até que abriu novamente
as vistas, só para conferir se mes-
mo sonhava. Mas no ar, nada –
nem cheiro de gato – que o pobre
já se aninhara alta fortaleza.

- Pega, não. Pode as gen-
tes por em sossego os bigo-
des – descansou o dono.

Para não perder o costume,
o cachorro ainda que pôs mais
uma vez a visão no que se fez –
num só de repente – gato e muro.
E ao ver o bichano sorrindo (de
aflito-disfarçado), foi o Campeão
virando de peito para cima, nau-
fragando no ladrilho da área
descoberta, cotó querendo ga-
nhar chão, a sonhar novamen-
te, dormido, com um sono que
lhe trouxesse melhores sortes.

———
Alê Bragion, doutor em
Teoria e História Literá-
ria pela Unicamp, edi-
tor do portal Diário do
Engenho e cronista des-
ta Tribuna desde 2017
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ca ter sido informado sobre
aquela situação do desabasteci-
mento de oxigênio nos hospitais
de Manaus. Nisto, porém, foi
prontamente desmentido pelo
senador Roberto  Braga, amazo-
nense, que, presente, afirmou:
"Eu estive pessoalmente com V.
Exa. ministro, em dezembro de
2020 denunciando o desabasteci-
mento e pedindo providencias".  A
isso, o ministro nada respondeu.

Enfim, em que pese os elogi-
os do Presidente Bolsonaro ao
ministro Pazuello negando-lhe
responsabilidade no caso; e a de-
claração do novo presidente do
Senado, Sérgio Machado em en-
trevista na Globo News de que
precisa confiar no ministro, o in-
quérito, a investigação e a CPI se
impõem. O caso é grave, envolve
vidas, e estamos num Estado De-
mocrático de Direito. Trata-se da
responsabilidade civil do agente
público constitucionalmente exigi-
da. Apenas que não seja nos Céus.

———
José Maria Teixeira,
professor e advogado

Responsabilidade civil do agente público
José Maria Teixeira

Agente público é toda e qual-
quer pessoa que de qual-
 quer forma e a qualquer

título exerce uma função pública,
ou seja, pratica atos imputáveis ao
poder público tendo sido revesti-
do de competência para tanto. A
responsabilidade civil é toda ação
ou omissão que gera violação de
uma norma jurídica legal ou con-
tratual. Assim, nasce uma obriga-
ção de reparar o ato danoso.

A propósito da falta de oxi-
gênio ocorrido nos hospitais pú-
blicos de Manaus, capital do Es-
tado do Amazonas cujos doentes,
centenas, infectados pelo corona-
virus e sem o ar, oxigênio, para
respirar,  vieram a óbito. Como
não podia deixar de ser, em Esta-
do Democrático de Direito, al-
guém há que responder por esse
fato. Pois, eis o que reza a Consti-
tuição Federal Brasileira, art. 196:
"A saúde é direito de todos e de-
ver do Estado, garantido medi-
ante políticas sociais e econômi-
cas que visem à redução do risco
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de doença e de outros agravos e
ao acesso universal e igualitário
às ações e serviços para sua pro-
moção, proteção e recuperação".

Diz mais no artigo197: "São
de relevância pública as ações e
serviços de saúde, cabendo ao
poder público, dispor nos termos
da lei, sobre sua regulamentação,
fiscalização e controle devendo
sua execução ser feita direta-
mente ou através de terceiros...".

A Constituição Federal diz,
ainda, no art. 87, parágrafo úni-
co: "Compete ao Ministro de Esta-
do, além de outras atribuições....
I) exercer a orientação, coordena-
ção e supervisão dos órgãos e en-
tidades da administração federal
na área de sua competência ....".

É o caso. O ministro Lewan-
dowski, do Supremo Tribunal Fe-
deral, fundado nas injunções
constitucionais acima citadas, de-
terminou a abertura de inquérito
e investigação do gravíssimo fato
para que após a apuração e se, to-
mem-se as medidas cabíveis. É o
mínimo que se espera dentro de um
Estado Democrático de Direito.

No inquérito em andamen-
to, a AGU (Advocacia-Geral da
União),  por meio de ofício em 17/
01/21, afirmou que o Ministério
da Saúde teve conhecimento da
escassez de oxigênio, em estoque
no Estado do Amazonas, no dia
8 de janeiro.  Portanto, oito dias
antes de vários hospitais entra-
rem em colapso por falta de esto-
que do material.  Em 11/02/21, o
Senado  ouve o Ministro Pazuello
para decidir sobre a instalação ou
não de uma CPI, Comissão Par-
lamentar de Inquérito, sobre a
atuação do Ministro da saúde
relativa ao desabastecimento de
oxigênio nos hospitais em tem-
pos de  pandemia em Manaus.

Porém, Pazuello nega a afir-
mação da AGU e reafirma nun-

Cristiano Carboni de Campos

Abrir um livro e começar a lê-
lo é um ato de ousadia e he-
 roísmo. A cada palavra

absorvida, um sentido intangí-
vel vai cautelosamente invadin-
do nosso ser e se instalando em
nossa mente que ainda perma-
nece em um estado amorfo e im-
perceptível. Saúdo a quem cora-
josamente permite que o signifi-
cado único de cada palavra faça
parte da sua vida, da sua alma.

A necessidade da leitura está
presente a todo instante: bulas,
contratos, livros, cartazes, et cete-
ra. Diversos são os momentos que
fazemos uso desse recurso tão in-
dispensável. Praticar leitura regu-
larmente nos traz mais conhecimen-
to, imaginação e ideias prolíficas que
tanto contribuem para construir-
mos pensamentos, criarmos textos
concisos e coerentes. Que lê sem-
pre, pensa, escreve e decide melhor.

Redigir um texto, retocando
aqui, retocando ali, não é senão um
alinhamento de palavras que forne-
cem sentido a um determinado con-
texto. Escrever e ler são verbos inse-
paráveis. Coser paulatinamente as
palavras é um emergir infinito e in-
descritível, o qual nos transporta a
um fabuloso universo onírico e in-
decifrável. Todo texto nos induz a
uma reflexão, nos induz a um cami-
nho e nos faz (ou deveria fazer) ques-
tionar acerca de diversos conteúdos
tão sólidos em nossa sociedade.

A leitura, em sua essência,
molda aos poucos os nossos pen-
samentos, nossas perspectivas em

Escrever eEscrever eEscrever eEscrever eEscrever e
ler são verbosler são verbosler são verbosler são verbosler são verbos
inseparáveisinseparáveisinseparáveisinseparáveisinseparáveis

O mal que a leitura nos faz

relação a diferentes visões, propor-
cionando assim uma estrutura
salutar que auxiliará nas mais va-
riadas interpretações e nos mais
variados contextos. Ler é um ato
de transgressão, de não aceitação,
de reinvenção. Toda leitura é váli-
da; entretanto, a escolha do que
será lido exercerá uma forte influ-
ência em nós e nos direcionará a
um caminho específico. Em uma
pesquisa sobre determinado as-
sunto, a escolha da literatura es-
pecífica e a sequência do que será
lido fará toda a diferença no final
do ciclo e da conclusão textual.

Vivemos em uma era vertigi-
nosa na qual a intolerância impe-
ra! As pessoas caminham de um
lado a outro hipnotizadas por um
aparelho de celular que controla a
tudo e a todos. Não há mais um
diálogo harmonioso, uma conver-
sa amigável, um conselho ou um
bate-papo saudosista. O hábito da
leitura está perdido nas entreli-
nhas. A mudança cabe a cada um.
A leitura é uma ação intrínseca e
essa semente deve ser plantada
com urgência. Quem pratica leitu-
ra com veemência questiona valo-
res ditos como imutáveis; porém,
quem não lê se torna submisso a
esses mesmos valores e não sabe-
rá o bem que a leitura nos faz.

———
Cristiano Carboni de
Campos, professor

José Renato Nalini

Esta década é muito impor-
tante para o futuro do pla-
neta. Tudo o que se fizer na

Terra precisará se submeter à trí-
ade ESG, sigla para evidenciar a
preocupação com o ambiente,
com o social e com a governança.

A sustentabilidade não pode
ser mais um verbete para a retóri-
ca e para o marketing. Tem de ser
levada a sério. Em todos os ní-
veis, por todas as pessoas. Os re-
cursos naturais chegaram à exaus-
tão e a destruição da floresta, com
os incríveis incêndios do Panta-
nal, área líquida por excelência,
evidenciam o desastre absoluto.

Algo que os municípios de-
vem fazer é pensar em logística
reversa e em economia circular.
Aquilo que as empresas produzem
precisa ter um acompanhamento
efetivo, até que o material retorne
à origem. É sintoma de ignorância
e de subdesenvolvimento a existên-
cia de lixões. Ou o dispêndio de bi-
lhões em sistema de coleta e arma-
zenamento de dejetos sólidos.

Dentre eles, o chamado e-
lixo. Vive-se na irreversível imer-
são na Quarta Revolução Indus-
trial e o Brasil produz dois mi-
lhões de toneladas de e-lixo a
cada ano. O e-lixo é constituído
de equipamentos obsoletos como
computadores, notebooks, ta-
blets, celulares e acessórios. Fios,
teclados, mouses e carregadores.

Desse total apenas 2% são
descartados corretamente. Por
isso a criança, mais sensível e pre-
ocupada com o ambiente do que

uma geração ávida por desperdi-
çar e descartar, precisa aprender
o que é economia circular. Não se
joga lixo, principalmente o e-lixo,
em qualquer lugar. Ele precisa
ser destinado a locais próprios
e capacitados a desmontá-lo. O
material jogado fora precisa re-
tornar para a indústria e ser-
vir de matéria-prima para a fa-
bricação de novos produtos.

Se isso vier a ser feito, o am-
biente agradecerá e a economia
permitirá o enfrentamento de
outras deficiências de uma soci-
edade complexa e hoje tão ataca-
da por inúmeras crises,  das
quais a pandemia não é a menor.

Há o movimento Greenk, re-
sultante de geek + green, cuja
missão é conscientizar as pes-
soas sobre o descarte correto de
eletrônicos. Veja como funcio-
na em www.greenk.com.br

Ajude a natureza e ajude
o seu próximo. O mundo tem
de ser melhor.

———
José Renato Nalini,
reitor da Uniregistral,
docente da Pós-gradu-
ação da Uninove, pre-
sidente da Academia
Paulista  de Letras
(APL); foi presidente
do Tribunal de Justiça
do Estado de São Paulo

A vez da economia circular
Não se joga lixo,Não se joga lixo,Não se joga lixo,Não se joga lixo,Não se joga lixo,
principalmenteprincipalmenteprincipalmenteprincipalmenteprincipalmente
o e-lixo, emo e-lixo, emo e-lixo, emo e-lixo, emo e-lixo, em
qualquer lugarqualquer lugarqualquer lugarqualquer lugarqualquer lugar
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Conespi é contra extinção da Secretaria
A posição da entidade relatada em documento, dirigida ao prefeito Luciano, foi entregue ontem (3), pelo presidente do Conespi, Wagner da Silveira

Os dirigentes do Instituto Conespi ressaltaram a
importância das ações desenvolvidas pela Semtre

Divulgação

O Instituto Conespi (Conse-
lho das Entidades Sindicais de
Piracicaba) é contrário a incor-
poração da Semtre (Secretaria
Municipal de Trabalho e Renda)
pela de Desenvolvimento Econô-
mico, que na prática representa
a sua extinção, juntamente com
a de Turismo. A posição da enti-
dade relatada em documento,
dirigida ao prefeito Luciano Al-
meida, foi entregue nessa quar-
ta-feira (3), pelo presidente do
Conespi, Wagner da Silveira, o
Juca dos Metalúrgicos, ao secre-
tário de Governo, Carlos Beltra-
me, durante encontro do qual
também participaram o vice-pre-
sidente do Conespi, José Anto-
nio Fernandes Paiva, e os presi-
dentes dos Sindicatos de Alimen-
tação, Fânio Luis Gomes; do Co-
mércio, Vitor Roberto, e dos Tra-
balhadores nas Indústrias do
Papel, Papelão e Cortiça, Emer-
son Cavalheiro, que também in-
tegram a direção do Conespi.

Conforme o documento, que
nesta quinta (4) também será en-
tregue ao presidente da Câmara
de Vereadores, Gilmar Rotta,
onde já tramita projeto do execu-

tivo que incorpora a Semtre e a
Secretaria de Turismo à Secreta-
ria de Desenvolvimento Econômi-
co, o presidente do Conespi deixa
claro que  “a posição não é à toa,
mas porque a Semtre tem um pro-
tagonismo próprio e desenvolvi-
do políticas voltadas para a pre-
paração tanto do trabalhador
para o mercado de trabalho, as-
sim como para estreitar relações
com o mundo do trabalho e de-
senvolve ações que fortaleçam a
geração de novas e melhores opor-
tunidades de trabalho e renda”.

O vice-presidente do Cones-
pi, José Antonio Fernandes Pai-
va, lamenta que a posição da atu-
al administração foi tomada sem
ouvir os trabalhadores, os maio-
res interessados no bom funcio-
namento das políticas praticadas
pela Semtre, deixando que a po-
sição não tem nenhuma conota-
ção política, uma vez que as elei-
ções já aconteceram e a cidade
tem um novo prefeito. “Nos pró-
ximos dias, em função do agra-
vamento da pandemia, corremos
grande risco de termos mais 10
mil empregos extintos na cida-
de e não somos chamados para

discutir saídas, em que a Se-
mtre e o Conespi devem estar à
frente desta discussão”, ressalta.

O Conespi, que representa cer-
ca de 200 mil trabalhadores da
ativa e aposentados em Piracicaba
e região, enfatiza ainda no docu-
mento que “a Secretaria de Traba-
lho e Renda, com uma história de
ações de mais de 15 anos, pelo im-
portante trabalho desenvolvido ao
longo de todo este período, se tor-
nou referência estadual e até naci-
onal, sendo visitada por diversos
representantes municipais que
buscaram subsídios para implan-
tar o mesmo projeto em seus mu-
nicípios”. É destacado que isso não
ocorre por acaso, mas porque de-
senvolve importante trabalho,
“seja coordenando ações para a
promoção de cursos de qualifica-
ção e requalificação de trabalha-
dores, assim como estreitando re-
lações com o mercado de traba-
lho, debatendo e promovendo po-
líticas públicas para o mundo do
trabalho, em parceria com a Co-
missão Municipal de Trabalho e
Emprego e entidades patronais e
acadêmicas, enfim, uma pasta com
um olhar focado na visão do tra-

balhador, e que nos últimos anos
vinha sendo comandada por re-
presentantes dos trabalhadores”.

No documento é ressaltado
que “nesse momento em que o país
atravessa, com uma grave crise
econômica, com mais de 14 mi-
lhões de trabalhadores desempre-
gados, sendo mais de 30 mil em
Piracicaba, reduzir o foco do
mundo do trabalho, o que certa-
mente ocorrerá com esta unifica-
ção de secretaria, não tem o apoio
do Conespi, que defende, sim, o
fortalecimento das ações voltadas
para a geração de trabalho e ren-
da, que garantem a cidadania dos
nossos trabalhadores”. Também
é destacado que a Semtre, ao lon-
go destes anos, vem realizando
importantes serviços como: Cat
(intermediação de mão de obra /
seguro desemprego / emissão de
carteira de trabalho; convênio
com o Ministério do Trabalho in-
clusive para o desenvolvimento
desses serviços; abertura e encer-
ramento do MEI; coordenação do
Banco do Povo Paulista,  voltado
a empréstimos para empreende-
dores, assim como promoção de
cursos para qualificação Profissi-

onal, além de atuar junto à econo-
mia informal, na regularização de
todos os ambulantes da cidade.

Apesar das argumentações
do secretário Carlos Beltrame,
de que os projetos da Semtre
serão mantidos, o Conespi pede
que o prefeito Luciano Almeida
reveja a sua posição e abra diá-
logo com o Instituto Conespi
para que possa ser construído

novos horizontes voltados ao bem-
estar dos trabalhadores. “A histó-
ria da Secretaria de Trabalho e
Renda, que gerou milhares de
empregos, através da qualifica-
ção e requalificação de trabalha-
dores, não pode ser jogada fora”,
diz Juca, que defende uma aber-
tura de diálogo com a adminis-
tração municipal em defesa dos
interesses dos trabalhadores.
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Deputada Bebel denuncia e cobra
da Artesp reparos na nova estrada

TTTTTURISMOURISMOURISMOURISMOURISMO

Alex de Madureira se
reúne com secretário

Em ofício encaminhado à Ar-
tesp (Agência de Transportes do
Estado de São Paulo), a deputada
estadual Professora Bebel (PT) está
denunciando a precariedade da
recém pavimentada estrada vici-
nal que liga a SP-308 (Piracicaba-
Charqueada) aos bairros de San-
tana e Santa Olímpia, que já está
tomada por buracos, com menos
de cinco meses após o término das
obras. No ofício, a deputada conta
que foi procurada por uma comis-
são de moradores das comunida-
des de Santana e Santa Olímpia
que denunciam a situação da vici-
nal, pavimentada em outubro do
ano passado e que já apresenta
mais de 20 trechos com buracos, e
inclusive colocam em risco a vida
de quem transita por ela, sendo os
moradores os principais usuários.

No documento, Bebel relata
que a pavimentação da antiga es-
trada, que tem acesso pelo km 178
da SP-308, foi feito com restos de
asfalto retirados da rodovia Pira-
cicaba–Charqueada, sem prepara-
ção do solo e sem drenagem de
águas pluviais. “Esse asfaltamen-
to foi realizado em outubro de
2020 e como era de se esperar, não
durou nem dois meses. Vários
buracos surgiram e o asfalto pas-
sou a se dissolver, gerando ver-
dadeiras crateras e colocando em
rico quem utiliza esse trecho de
pista, principalmente os morado-
res das comunidades”, enfatiza.

A deputada Bebel conta ain-
da que no último mês de fevereiro,
a empresa Eixo, que venceu o lei-
lão realizado pelo governo estadu-
al para explorar rodovias na re-
gião, entre elas a SP-308, fez tre-
chos de drenagem de águas pluvi-
ais na vicinal, mas não recuperou
o asfalto. Diante disso, Bebel, con-
forme solicitação dos próprios
moradores das comunidades de
Santana e Santa Olímpia, está co-
brando que a Artesp solicite que
a empresa Eixo resolva este pro-
blema urgentemente, uma vez
que a concessionária se compro-
meteu a manter a pavimentar e
realizar a manutenção da vici-
nal por um prazo de seis meses e
que depois passaria aos cuida-
dos da Prefeitura de Piracicaba.

A pavimentação da antiga
estrada foi executada pela Eixo
em função da concessionária fe-
char a vicinal que liga a SP-308,
do km 182, até os bairros, inclu-
sive com a colocação de uma pra-
ça de futuro pedágio no local. É
lembrado que no projeto apre-
sentado aos moradores, há uma
proposta de construção de uma
rotatória que ligará até o antigo
acesso, mas de acordo com Val-
demar Correr, líder da comuni-
dade de Santa Olímpia, esta obra
só deverá ser executada dentro
de oito anos. “Tínhamos uma
vicinal pavimentada, iluminada,
com total segurança, mas acaba-

A estrada tem 5 km e apesar de recém-pavimentada,
apresenta diversos trechos já destruídos

Divulgação

O secretário Vinicius Lummertz e o deputado Alex de Madureira

Na semana passada, dia 25 de
fevereiro, o deputado Alex de Ma-
dureira esteve em reunião na Se-
cretaria de Turismo do Estado de
São Paulo, para tratar das deman-
das deste setor para Piracicaba. O
encontro aconteceu com o secre-
tário da pasta, Vinicius Lummertz.

“Entre outros assuntos, du-
rante a visita fiz questão de res-
saltar o potencial pontos turísti-
cos piracicabano e também a dis-
posição da cidade em se tornar um
município de interesse turístico,
pois Piracicaba tem todos os atribu-
tos para ser incluída nesse grupo”,
afirmou o deputado estadual que é
líder do PSD (Partido Social Demo-
crático), na Alesp (Assembleia Le-
gislativa do Estado de São Paulo).

Esse projeto, que já está em
andamento na Alesp, deve passar
pela avaliação das comissões da
casa e seguir para votação em pra-
zo ainda não definido. “O turismo
é como uma grande indústria que
gera muita renda e colabora para a
criação de empregos, portanto vou
me empenhar juntos aos demais

depurados para que que Piracica-
ba seja incluída no rol dos Municí-
pios de Interesse Turístico do Esta-
do”, ressaltou Alex de Madureira.

Caso seja aprovada a admissão
da cidade neste seleto grupo, o mu-
nicípio começa a receber, anualmen-
te, recursos para serem aplicados na
melhoria da qualidade e na infraes-
trutura de seus pontos turísticos.

SOBRE AS VERBAS - So-
mente nos dois primeiros meses
de 2021, o Departamento de Apoio
ao Dadetur (Desenvolvimento dos
Municípios Turísticos), da Secre-
taria de Turismo do Estado de
São Paulo, já repassou R$ 27,4
milhões para 50 cidades que es-
tão classificadas como MITs (Mu-
nicípios de Interesse Turístico).

No ano passado, o valor total
repassado para as cidades turísti-
cas chegou a R$ 223,3 milhões,
beneficiando 180 municípios pau-
listas. Para o acesso a esses recur-
sos, MITs e estâncias devem cum-
prir uma série de exigências legais,
incluindo a elaboração dos pro-
jetos, submetidos à aprovação.

Aldo Guimarães

O vereador Fabrício Polezi (Pa-
triota) visitou, nesta terça (2),
a cidade de Sorocaba, onde
se reuniu com o secretário
municipal de Saúde do Muni-
cípio, Vinícius Rodrigues, com
o vereador Vinicius Aith (PRTB)
e o soldado Renan Paes. Ele
relata que foi uma oportunida-
de de “troca de experiências”
e de “conhecimentos adquiri-
dos” com a gestão da saúde
municipal. Polezi ressaltou
que o vereador Vinicius tam-

bém é de perfil conservador e
que buscam “caminhos para
o crescimento de uma cultura
forte e enraizada na compe-
tência, lealdade aos valores e
princípios éticos morais”. O
vereador espera que “muitos
frutos sejam colhidos com
essa integração, tanto para
Sorocaba quanto para Pira-
cicaba, sempre buscando
as melhores a l ternat ivas
para atender aos anseios do
povo de ambas as cidades”.

VISITA A SOROCABA

ram tomando uma decisão, sem
ouvir as comunidades, de pavi-
mentar a antiga estrada, que não
tem acostamento e nem ilumina-
ção e que já apresenta inúmeros

buracos, o que está revoltando
os moradores”, diz Correr, que
espera uma ação rápida da Artesp
para que a empresa Eixo cum-
pra com o que se comprometeu.
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Semae prorroga inscrições para estágio
O Semae prorrogou as inscri-

ções para contratação de estagiá-
rios. Os interessados podem rea-
lizar a inscrição até o dia 19/03/
2021. Estão disponíveis duas va-
gas mais cadastro reserva para
estudantes de administração ou
gestão empresarial (bacharel ou
tecnólogo). Para concorrer os
candidatos devem preencher os
requisitos e estar regularmente
matriculados a partir do 2º e an-
tes do penúltimo semestre do
curso de bacharel em administra-
ção ou tecnólogo em gestão em-

presarial, comprovado por meio
de documento da instituição.

Para o curso de técnico em
segurança do trabalho será ofer-
tada uma vaga mais cadastro de
reserva, e os interessados devem
estar regularmente matricula-
dos a partir do 2º semestre no
curso de técnico em segurança
do trabalho, comprovado por
meio de documento da institui-
ção, bem como, disponibilidade
de horário no período matutino
ou vespertino, de acordo com a
demanda do local de estágio.

Para inscrição o candidato
deverá preencher formulário
disponibilizado na página oficial
do Semae na internet, www.
semaepiracicaba.sp.gov.br e pro-
tocolá-lo acompanhado de cur-
rículo e histórico escolar no Se-
tor de Protocolo do Semae, na
rua XV de Novembro, 2.200, das
8h às 16h, exceto sábados, do-
mingos e feriados. Não será co-
brada qualquer taxa de inscrição.

O candidato será seleciona-
do pelo critério de melhores no-
tas ou conceitos, por média, das

disciplinas constantes do histó-
rico escolar do curso no qual es-
tão matriculados. O período de
vigência do estágio será de 12
meses, prorrogáveis uma vez por
igual período, de comum acordo
entre as partes, com carga horá-
ria de seis horas diárias. As nor-
mas do estágio serão regidas pela
Lei do Estágio nº 11.788, de 25
de setembro de 2008. O edital na
íntegra, que dispõe de todas as
informações necessárias, es dis-
ponível  no s i te  do Semae:
www.semaepiracicaba.sp.gov.br.
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Deputada Bebel diz que João Doria
e Rossieli “são inimigos da vida”
Bebel defende o retorno das aulas presenciais somente com a vacinação dos profissionais da educação e o controle sanitário da pandemia

Na Praça José Bonifácio, professores protestam contra a volta às aulas

Divulgação

Em carreata pelas ruas da re-
gião central de Piracicaba, na tar-
de de quarta (03), professores e
pais de alunos em pouco mais de
20 veículos protestaram contra as
aulas presenciais estabelecidas pela
Secretaria Estadual de Educação,
em função do agravamento da
pandemia do coronavírus. Já a pre-
sidenta da Apeoesp (Sindicato dos
Professores do Ensino Oficial do
Estado de São Paulo), a deputada
estadual Professora Bebel (PT), em
suas redes sociais, classificou o go-
vernador João Doria e o secretário
estadual da Educação, Rossieli So-
ares, “como inimigos da vida”, uma
vez que determinaram a manuten-
ção das aulas presenciais no Esta-
do, apesar de estabelecer que a par-

tir deste próximo sábado, São Pau-
lo volta à fase vermelha do plano es-
tadual de controle do coronavírus.

A Professora Bebel diz que
“após fazer um discurso sobre a
necessidade de defender a vida,
em tom eleitoral, João Doria Júni-
or anuncia que as escolas conti-
nuarão abertas. Isso no dia se-
guinte da manifestação de seu se-
cretário de Saúde, frontalmente
contra essa medida. Como alguém
que diz defender a vida e a ciência
desautoriza o secretário que, além
de médico, responde pela pasta da
Saúde? Como pode ignorar os mais
de 1800 casos de infecção na esco-
las estaduais e 24 óbitos já relata-
dos? Sem fechar as escolas, man-
tendo milhares de professores e

funcionários e milhões de estu-
dantes circulando todos os dias,
muitos em transportes públicos,
Doria e seu secretário se revelam
como são: inimigos da vida!”

Em Piracicaba, onde já foram
contabilizados 11 casos de profes-
sores contaminados pela covid-19,
sendo dois da cidade de São Pedro,
a carreata organizada pela Subse-
de da Apeoesp local partiu da rua
Governador Pedro de Toledo, da
frente do escritório da deputada
Professora Bebel e percorreu toda
área central, terminando  na Praça
José Bonifácio, com professores
exibindo faixas à população mos-
trando os riscos que representa a
manutenção das aulas presenciais.

CAMINHADA – Nesta

quinta (4), os professores realizam
a segunda caminhada “em defesa
da vida”, com concentração a par-
tir das 9 horas, no vão livre do
MASP, em São Paulo. Por volta
das 10 horas, partirão em direção
à Secretaria Estadual de Educa-
ção, na Praça da República, onde
acontece novo ato público contra
a manutenção das aulas presenci-
ais. Já na sexta (5), a presidenta
da Apeoesp coordena nova assem-
bleia virtual da categoria, das
10 às 13 horas, para avaliar o
movimento de greve dos professo-
res contra as aulas presenciais.

Bebel defende o retorno das
aulas presenciais somente com a
vacinação dos profissionais da
educação e o controle sanitário da

pandemia, e por isso a Apeoesp
continuará mobilizando professo-
res para que adiram a greve e aju-
dem a conscientizar os pais para

que não levem seus filhos para
a escola . “Nesse momento, te-
mos que preservar vidas. Apren-
dizagem se recupera”, enfatiza.
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Piracicabano Maurício Ramos reforça o XV

Maurício Ramos chega para defender as cores do time da sua cidade

Divulgação

Os membros da diretoria e do
departamento de futebol profissi-
onal do XV de Piracicaba busca-
ram uma cria do município para
reforçar o clube na luta para re-
tornar à elite do futebol paulista.
O experiente zagueiro Maurício
Ramos chega para defender as
cores do time da sua cidade. O
atleta esteve no Estádio Barão da
Serra Negra, nessa terça (2), as-
sinou contrato válido até o tér-
mino do Paulistão A2 e realizou
seu primeiro trabalho no local.

O defensor de 35 anos, que
passou pelas categorias de base do
Nhô Quim, iniciou sua trajetória
profissional no Iraty. De lá, seguiu
para o São Caetano e, antes de sair
do País, atuou ainda por Coritiba,
onde foi campeão paranaense, em
2008, e Palmeiras. No clube da ca-
pital paulista, ajudou na conquista
da Copa do Brasil, em 2012, tendo
como companheiro o meia-atacan-
te Mazinho, o qual reencontra no
Alvinegro, e no título do Campeo-
nato Brasileiro Série B em 2013.

Na temporada seguinte se
transferiu para o Al Sharjah,
dos Emirados Árabes Unidos.
Esteve ainda na Turquia, jogan-
do por Adanaspor e Caykur Ri-
zespor, equipe em que foi cam-
peão da Lig A. Antes do retor-
no ao Brasil, jogou no Al Sai-
liya do Catar. Novamente em ter-
ras brasileiras, acertou com a
Chapecoense e depois com o Vi-
tória, seu último clube até defi-
nir sua transferência para o XV.

O diretor de futebol quinzis-
ta Ricardo Moura fala sobre a
negociação. “É uma satisfação
enorme para nós repatriarmos
um jogador da cidade, que cons-
truiu uma bela carreira e agora
pode nos ajudar a atingirmos
nossos objetivos. Foi feito um
esforço por parte de todos os en-
volvidos, inclusive pelo atleta,
que se mostrou totalmente entu-
siasmado com a oportunidade de
representar o XV dentro das
quatro linhas”, externou. O exe-
cutivo de futebol Ramon Bisson

destaca o perfil do elenco mon-
tado para a disputa do estadual.

“O Maurício tem uma traje-
tória de sucesso no futebol e agre-
gará ainda mais para que atinja-
mos as nossas metas. Todos os re-
forços foram contratados a partir
de um perfil traçado, juntamente

com a diretoria e comissão técni-
ca, e ele se encaixa nisso. Quem
conosco permaneceu também tem
nossa total confiança e acredita-
mos em uma boa campanha na
A2”, disse. O Nhô Quim enfrenta
o Velo Clube, às 17h, neste sába-
do (6), no Barão da Serra Negra.
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Educação de Charqueada
realiza encontros

Divulgação

O objetivo dos encontros é de realizar estudos
e reflexões em cada área de conhecimento

A Secretaria de Educação de
Charqueada está reunindo os
profissionais da Pasta para pro-
mover encontros com o objetivo
de realizar estudos e reflexões em
cada área de conhecimento. A ini-
ciativa é liderada pela professo-
ra formadora Luciana Balbino.

A proposta teve início com
os professores de educação fí-
sica, inglês, arte e ciências da
educação básica (anos iniciais)
tendo como referência docu-

mentos oficiais da Base Nacio-
nal Comum Curricular (BNCC)
e o Currículo Paulista,  am-
bos adotados pelo município.

Os encontros visam oportu-
nizar um espaço para comparti-
lhar ideias, experiências, mate-
riais, bem como contribuir para
a busca participativa de alter-
nativas para o atual cenário
educacional por meio da socia-
lização de práticas exitosas que
são advindas do ensino remoto.
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Projeto Fundação Triunfo
promove oficinas

EEEEESPETÁCULOSPETÁCULOSPETÁCULOSPETÁCULOSPETÁCULO

Teatro do Engenho será palco da peça Pretoluto

Peça acontece hoje e amanhã, seguindo os protocolos de segurança

Prefeitura/Divulgação

A Semac (Secretaria Munici-
pal da Ação Cultural), por meio da
Lei Aldir Blanc 14.017/2020, cria-
da para destinar ações emergenci-
ais ao setor cultural durante a
pandemia da Covid-19, apresenta
a peça teatral Pretoluto, nesta quin-
ta (4), com sessões às 12h30 e 14h30,
e nesta sexta (5), em única ses-
são às 14h30, no Teatro Erotídes
de Campos, no Engenho Central.

O espetáculo é parte do proje-
to Messias em Outras Páginas,
performático e contemporâneo
com enfoque na quebra de para-
digmas para enfrentar os muros
construídos por muitos daqueles
que compõem uma sociedade pre-
conceituosa, que gera a violência
de gênero e raça, decorrentes de um
fenômeno estrutural que vai além

da desigualdade, mas da dizima-
ção de uma parcela da sociedade.

O texto é de Jennifer Kate.
No elenco estão André Martins,
Fernando Rubro, Gabriel Mondi-
ni, Rafael Henrique, com partici-
pação especial e Alexya Reis. A di-
reção-geral é de Giovani Bruno, a
direção musical de Túlio Clepaldi
e a coreografia de Rogéria Zago.

SERVIÇO
Peça Pretoluto: hoje, às 12h30
e 14h30, e amanhã (5), às
14h30. Duração: 70 minutos.
Ingressos serão distribuídos
gratuitamente 1 hora antes, no
Teatro Erotídes de Campos, no
Engenho Central. Em atendi-
mento ao distanciamento so-
cial, os lugares serão limita-
dos e todos os protocolos de
segurança serão seguidos.

A Semac (Secretaria Muni-
cipal da Ação Cultural) promo-
ve, por meio da Lei Aldir Blanc
4.017/2020, criada para destinar
ações emergenciais ao setor cul-
tural durante a pandemia da
Covid-19, o Projeto Fundação
Triunfo. São Oficinas de imersão
cultural e RPG (Role Play Game),

hoje, às 14h, e nesta sexta (5), às
8h, na Escola Estadual Cathari-
na Casale Padovani, à rua Virgi-
lio da Silva Fagundes, 1.054, em
Santa Teresinha. No domingo
(7), às 15h, os eventos serão na
Loja de jogos Guilda Colecioná-
veis, à rua Bernardino de Cam-
pos, 1.008, no Bairro Alto.
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Comissão de Meio Ambiente é a favor de Forum
Primeira reunião das vereadoras que compõem a Comissão aconteceu ontem; agora, segue para análise da Comissão de Finanças e Orçamento

Comissão de Meio Ambiente reuniu-se ontem (03)

Davi Negri

A Comissão de Meio Ambi-
ente e Desenvolvimento Susten-
tável emitirá parecer favorável
à criação do Fórum Permanen-
te de Proteção e Defesa dos Ani-
mais, previsto no PDL (projeto
de decreto legislativo) 2/2021. O
parecer positivo está em fase de
elaboração e foi definido em reu-
nião na manhã de quarta (3).
Depois disso, segue para análi-
se da Comissão de Finanças e
Orçamento e pode ser analisado
em plenário pelos vereadores.

Presidida pela vereadora
Silvia Morales, do Mandato
Coletivo A Cidade é sua (PV),
a Comissão de Meio Ambiente
e Desenvolvimento Sustentável
tem ainda como membro a ve-
readora Ana Pavão (PL) e como
relatora a vereadora e prote-
tora dos animais Alessandra
Bellucci (Republicanos). Esta
foi a primeira reunião desde

que ocorreu a nova composi-
ção da comissão na Câmara.

Em especial para este projeto,
e respeitando o que estabelece o
Regimento Interno da Câmara, o
Departamento de Assuntos Legis-
lativos da Câmara designou o ve-
reador Paulo Henrique (Republi-
canos) como membro da comissão.
Assim, Ana Pavão será a relatora.
O procedimento se deve ao fato de
a vereadora Alessandra ser a au-
tora do PDL 2/2021. O assessora-
mento das atividades da comissão
está com a agente legislativo Ma-
riane Pereira, servidora efetiva da
Câmara e que atua no Departa-
mento de Assuntos Legislativos.

A vereadora Silvia Morales,
que presidente a Comissão de Meio
Ambiente, lembra que na legisla-
tura passada (2017-2020) acom-
panhou de perto todas as discus-
sões, por estar na equipe da ex-
vereadora Nancy, que presidia a

mesma comissão. Ela se disse fa-
miliarizada com a dinâmica dos
trabalhos e temos propostos.

“O meio ambiente sempre tem
temas de muita relevância para
discussão, entre eles a questão ha-
bitacional. A Comissão de Legisla-
ção, Justiça e Redação da Câma-
ra, por exemplo, está analisando o
Plano de Habitação, que logo deve
vir para a Comissão do Meio Am-
biente”, disse. Para ela, outros dois
temas recorrentes que devem ser
analisados nesta legislatura são os
ecopontos e os resíduos sólidos.

Quanto ao PLC 2/2021, Silvia
disse que a justificativa para a
emissão do parecer positivo se deu
porque o projeto busca, com a
criação do Fórum, promover o
diálogo entre sociedade, gover-
no e entidades, em prol do bem-
estar animal em Piracicaba. “Vai
ser de grande ganho para a casa,
porque vai retirar propostas para

subsidiar políticas públicas em
defesa dos animais”, avaliou.

A exemplo de Silvia e Ales-
sandra, Ana Pavão está no pri-
meiro mandato na Câmara. Ela
disse que, tão logo foi designada
a integrar a comissão, tem se
aprimorado no aspecto da legis-
lação relacionada ao meio ambi-
ente. “Eu me sinto lisonjeada em
participar dessa comissão, é um
assunto novo para mim, mas que
tenho visto o quanto é importan-
te para a cidade e quanto traba-
lho teremos pela frente”, avalia.

Já sobre o PLC 2/2021, Ana
Pavão disse que “é algo de vai agre-
gar para a Câmara e para a cidade,
pois os nossos animais não podem
ficar esquecidos, como ainda defen-
do que exista maior atenção para o
trabalho desenvolvido pelo CCZ
(Centro de Controle de Zoonoses)”.

A COMISSÃO — Compe-
te à Comissão de Meio Ambi-

ente e Desenvolvimento Sus-
tentável emitir parecer sobre
os processos referentes ao sis-
tema municipal de meio ambi-
ente, direito ambiental, plane-
jamento e desenvolvimento

sustentáveis, assuntos atinen-
tes ao uso e ocupação do solo
urbano, política e legislação de
defesa ecológica, recursos natu-
rais renováveis, flora, fauna e
solo, edafologia e desertificação.
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Prefeito e vice de Charqueada se reúnem
com moradores do Alto da Serra do Itaqueri

Charqueada inicia nesta quinta-feira (4) a entrega dos kits alimen-
tares do mês de fevereiro

CCCCCHARQUEADAHARQUEADAHARQUEADAHARQUEADAHARQUEADA

Entrega de kits alimentares
começa nesta quinta-feira

Divulgação

A Prefeitura de Charqueada
inicia nesta quinta-feira (4) a en-
trega dos kits alimentares aos
alunos da rede municipal de en-
sino referente ao mês de feverei-
ro. É importante ressaltar que a
entrega do kit se dará nas esco-
las obedecendo a um cronogra-
ma. Para ter acesso ao kit, pais e
responsáveis precisam apresen-
tar documento e também identi-
ficação dos próprios alunos.

Pais que têm filhos estu-
dando em mais de uma escola
poderão fazer a retirada de to-
dos os kits em uma única uni-
dade de ensino. É imprescindí-
vel que todos usem máscaras no
momento da retirada dos kits.

Confira o cronograma de en-
trega: Quinta-feira (4): das 13h às
19h, para alunos da EMEB Anto-
nio Furlan e EEI Chapeuzinho

Vermelho; (A entrega será na
EMEB Antonio Furlan); Sexta-fei-
ra (5): das 9h às 19h, para alunos
da EMEB Deoclécio Soave e CA-
PEC. (A entrega será na EMEB
Deoclecio Soave); Segunda-feira
(8): das 9h às 19h, para alunos da
EMEB José Pedro Mariotti; (A
entrega será na EMEB José Pedro
Mariotti); Terça-feira (9): das 9h
às 15h, para alunos da EMEB Braz
Giuseppe Fedrigo e Creche Pal-
myra Turchi. (A entrega será na
Creche Palmyra Turchi); Quarta-
feira (10) 9h às 15h, para alunos
da EMEB Erotides de Campos; (A
entrega será feita na EMEB Eroti-
des de Campos); Quinta-feira (11):
das 9h às 19h, para alunos da
EMEB Profª Áurea Montezzo Beiss-
mann e EMEB Danúzia da Silva
Furlan; (A entrega será na EMEB
Profª Áurea Montezzo Beissmann).

O prefeito Rodrigo Arruda
e o vice-prefeito Jonas Lanjoni
Del Pino Júnior participaram no
sábado (27) de importante reu-
nião no Alto da Serra do Itaqueri
com Wilson Bueno e demais pro-
prietários de terras na região.

O objetivo do encontro foi
potencializar o desenvolvimento
turístico da na Serra do Itaque-
ri. Arruda deixou claro que o
poder público tem interesse em
investir no setor, e quer inserir
Charqueada na rota do turismo.

“Nosso município tem todas
as condições para fazer parte
deste importante trade turísti-
co. As cidades vizinhas já o fa-
zem, e tenho certeza de que com
muito diálogo e vontade, nós
daremos passos largos nesta di-
reção”, disse o chefe do Executivo.

O bate-papo também serviu
para discutir a possibilidade de
construir uma rampa de vôo livre
em uma das propriedades do sr.
Wilson Bueno. Para o prefeito, o
projeto atrairia muitos amantes
do esporte de aventura e ajudaria
a alavancar o setor do turismo.

“Não só colorir os céus, mas
também pensando em todos os
benefícios econômicos que isso
traz. Estamos falando de mo-
vimentar a cidade, a economia,
além de gerar emprego e renda
para a população”, concluiu.

Bueno apresentou ao prefei-
to e ao vice a sede de sua fazen-
da, um casarão antigo onde pre-
tende restaurar e readaptar com
apartamentos e restaurante
para receber turistas. O local é
privilegiado com uma bela vista
da serra e tem um grande po-
tencial para o Turismo Rural.

Reunião com o prefeito Rodrigo Arruda e o vice-prefeito Jonas Del Pino Júnior aconteceu no sábado (27)

Divulgação
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ESCOVAR OS DENTES DURANTE A PANDEMIA
Uma das formas de combate ao

novo coronavírus é a higiene geral que
deve ser realizada diariamente. Na
contenção contra a disseminação da
pandemia no mundo, infectologistas,
pneumologistas, cientistas e especi-
alistas em saúde pública recomen-
dam o distanciamento social, além
da importância de lavar as mãos a
cada contato com o mundo externo.

Higiene bucal é imprescindível para
manter a saúde na pandemia, pois evita
problemas sérios aos pacientes que têm
doenças crônicas como diabetes, hiper-
tensão, colesterol alto, DPCO (doença
pulmonar obstrutiva crônica), asma, os-
teoporose, derrame cerebral, câncer, mal
de Parkinson, Alzheimer, entre outras.

A conexão entre a saúde bucal e o
bem-estar geral das pessoas é funda-
mental para evitar complicações futuras

caso exista diagnóstico positivo de Co-
vid-19. O Presidente da Associação Bra-
sileira de Odontologia (ABO SP), cirur-
gião-dentista Mário Cappellette Junior afir-
ma: “conscientizar todos os cidadãos
sobre os fatores de risco e promover bons
hábitos de higiene oral são necessários
neste momento de isolamento social no
Brasil. A boca desempenha importantes
funções que repercutem na saúde do or-
ganismo como um todo e muitos não
sabem disso por pura falta de informa-
ção. Uma boa higiene bucal diminui o ris-
co de problemas bucais e dentários”.

Assim, siga algumas dicas importan-
tes do setor de odontologia para a popu-
lação brasileira manter a saúde não ape-
nas durante a pandemia, mas sempre:

- Lavar as mãos é o primeiro pas-
so básico para iniciar uma excelen-
te higienização. Nunca começar a

Além de Projeto de Lei em
parceria com outros vereadores,
onde propõe conceder a gratuida-
de nos transportes públicos de pas-
sageiros às pessoas maiores de 60
anos, na forma que especifica o
Estatuto do Idoso, o vereador e
presidente da Câmara, vereador
Edison Donizete Marconato
(PSDB), apresentou várias Indi-
cações ao Executivo Municipal na
última reunião da Casa de Leis. A
sessão ordinária (4ª) aconte-
ceu segunda (01) no Auditório
Vereador José Valdir Defavari.

Dentre as petições do verea-
dor Marconato, está a sugestão

para que a Secretaria de Saúde dis-
ponibilize e venha a utilizar conta-
to via aplicativo WjatsApp, para
que o Centro Médico de Rio das
Pedras envie informações e avi-
sos para os pacientes, que são aten-
didos pela instituição se saúde.

A sugestão tem como parâ-
metro o trabalho desenvolvido
pelos AMES, que avisa e confir-
ma as consultas para os usuári-
os. Esse trabalho, se desenvol-
vido em Rio das Pedras agiliza-
ria os procedimentos, diminui-
ria as faltas nas consultas agen-
dadas e traria mais qualidade
ao atendimento da população. Vereador Marconato é presidente da Câmara de Rio das Pedras

Comunicação/Câmara
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Sindicato pede inclusão
dos comerciários

O secretário de Governo, Carlos Beltrame, lê documento entregue
pelo Instituto Conespi dirigido ao prefeito Luciano Almeida

O Sindicato dos Empregados
no Comércio de Piracicaba (Sinco-
merciários) quer a inclusão dos
comerciários, que somam cerca de
oito mil na base da entidade, no
grupo de prioridade para receber a
vacina de imunização contra a co-
vid-19. O pedido é ao prefeito Luci-
ano Almeida, em ofício entregue na
manhã de quarta (03), ao secretá-
rio de Governo, Carlos Beltrame.

O presidente do Sincomer-
ciários explica que o pedido é em
função de que os comerciários
são uma das classes de traba-
lhadores mais  afetadas com os
decretos de combate à pande-
mia, uma vez que estão na linha
de frente e, portanto, “merecem
trabalhar de maneira segura”.

Para Vitor Roberto, “o comer-
ciário vacinado é benefício para
toda a população. Queremos que
os comerciários, que estão ampla-
mente expostos,  possam traba-
lhar, atendendo a população e, ao
mesmo tempo, garantindo seu
sustento de maneira segura, até
porque o comércio não é o vilão
nessa luta contra o covid. As lojas
estão seguindo à risca todas as nor-
mas de segurança para não haver
aglomeração, o grande problema
está sendo o transporte público, as
filas quilométricas para entrar em
bancos e as festas clandestinas
que não pararam. O poder execu-
tivo deveria aumentar a frota do
transporte público em horário
de pico”, ressalta Vitor Roberto.
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Parceiros, Fussp e Acipi
disponibilizam 26 pontos

Com o slogan Prato do Dia:
Solidariedade, Doe Alimentos, o
Fundo Social de Solidariedade
(Fussp) e a Associação Comercial
e Industrial de Piracicaba (Acipi)
estabeleceram parceria para a ar-
recadação de alimentos que serão
destinados às famílias em situação
de vulnerabilidade social do muni-
cípio. Com a marca da campanha,
que começa agora e segue o ano todo,
as caixas de arrecadação serão dis-
postas em 26 pontos, entre super-
mercados, comércios e empresas.

A campanha visa sensibili-
zar a população de Piracicaba
para que colabore com doações,
dando continuidade ao trabalho
desenvolvido pelo Banco de Ali-
mentos do município, com o in-
tuito de proporcionar segurança
alimentar e redução da fome. A
ação contribuirá comos cidadãos
e suas famílias, que neste mo-
mento estão enfrentado proble-
mas em função do agravamento
da pandemia, desemprego e a
aceleração da pobreza. As cestas
serão doadas até que as famílias
possam reorganizar suas vidas.

“A principal função do Fun-
do Social é arrecadar alimentos
para as pessoas que estão pas-
sando necessidade. Essa será a
nossa prioridade em 2021. É
uma oportunidade de ajudarmos,
de sermos solidários. Então, doe
alimentos, vamos fazer a diferen-
ça agora”, convidou Andréa Al-
meida, presidente do Fussp.

O estoque do Banco de Ali-
mentos está reduzido. A carência

por itens, como arroz e feijão, é
grande, mas todos os outros
produtos são necessários, pois
integram o volume doado a
cada família. Em 2020, foram
distribuídas mais de 400 tone-
ladas de alimentos, além de kits
de higiene e limpeza, atenden-
do cerca de 15 mil famílias.

CADASTRAMENTO —
Todas as famílias em situação
de vulnerabilidade com relação
a alimentos deverão procurar o
CRAS (Centro de Referência de
Assistência Social) da sua re-
gião, preferencialmente pelos te-
lefones das unidades. O atendi-
mento com cestas é de cunho
emergencial, e não mensal. A fim
de que seja garantida a equida-
de aos munícipes, os interessa-
dos passarão por uma avaliação
socioeconômica, que será reali-
zada pelo CRAS, serviço da Se-
cretaria Municipal de Assistên-
cia e Desenvolvimento Social
(Smads) e, então, serão encami-
nhados para retirada da cesta.
A lista dos CRAS pode ser aces-
sada no site smads.piracicaba.
sp.gov.br/protecao-basica

DOAÇÕES — As doações
podem ser entregues, de segun-
da a sexta-feira, das 8h às 11h e
das 13h às 15h, no Banco de Ali-
mentos do Fundo Social de So-
lidariedade, que fica na rua José
Rosário Losso, 946, Jaraguá.
Quem não puder levar as doa-
ções até o Banco, pode solicitar
a retirada pelos telefones do (19)
3434-6332 e (19) 3422-9677.

escovação dos dentes sem esse
procedimento básico, que é univer-
sal no sistema de saúde mundial.

- No ritual diário de higiene bucal,
recomendamos escovar os dentes pelo
menos três vezes ao dia, após as prin-
cipais refeições (café da manhã, almo-
ço e jantar), principalmente antes de dor-
mir, pois durante o sono o fluxo salivar
diminui, deixando a boca mais seca.

- Se puder, utilizar fio dental toda vez
que for escovar os dentes, antes da es-
covação. Isso evita que restos alimen-
tares se aglomerem entre os dentes.

- Higienizar a língua e massa-
gear a gengiva juntamente com a
escovação dentária de praxe.

- Usar sempre um enxaguante bucal
para auxiliar na limpeza da boca após a
escovação. Utilizar conforme orientação
do dentista, sempre que for necessário.

Divulgação

CONSELHO DE ESCOLA
Escola Municipal José Fran-
c isco A lves e legeu nova
equipe para Conselho. Na
tarde de terça (02), o evento
aconteceu com a modera-
ção da d i re tora  C láud ia

Monte Belo. E, dentre os
eleitos para o cargo de Con-
selheira, está Dila Caval-
cante, integrante da Executi-
va Municipal do PCdoB (Par-
tido Comunista do Brasil).
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Vereador sugere WhatsApp para
dar mais qualidade ao atendimento
Presidente da Câmara Municipal, vereador Marconato, quer serviço
para agilizar a comunicação entre o cidadão e a unidade de saúde

MENSAGEM DO SECRETÁRIO DO ESTADO DA SAÚDE
CHEGAMOS AO PICO
Irmãos, amigos,  familiares, enfim - todos. Pelo que os especia-
listas afirmam, a partir de amanhã teremos, no mínimo 30 dias
difíceis, de muita dor, de muitas perdas e só temos um remédio
para tentar diminuir tudo isso - realizando de forma séria e muito
cuidadosa o isolamento social. Portanto, conversem com os
amigos e familiares, não faça visitas... Não coloquem a vida de
parentes e amigos em riscos. O contágio é gigantesco e pode vir
no ar... Tosse... Espirro... Solas de sapatos.... Sacolas de super-
mercados... Embalagens etc. Vamos juntos vencer esse vírus.
Tudo isso vai passar, mas precisamos fazer que passe sem
tantas perdas e sofrimento. Vamos fazer uma grande campanha
a partir de agora. Compartilhe e envie essa mensagem para
todos os seus amigos e familiares. Vamos ter nos próximos dias
a maior taxa de isolamento social do Brasil. Juntos somos mais
fortes... Não esqueça.. Envie agora mesmo esta mensagem em
todas as redes sociais... Cuidem da higiene pessoal... Lavem as
mãos sempre e evitem tocar no rosto. Fé em Deus! Esperamos
que depois disso, que tudo passar, possamos voltar melhores...
Muita coisa precisa mudar dentro de nós e no mundo!
 Devido ao colapso no Sistema de Saúde do Brasil, nós - profis-
sionais da saúde - preparamos esta mensagem para a popula-
ção, caso você não queira logo arriscar ir a um hospital;

 Os sintomas aparecem a partir do 3º dia depois do contágio
(sintomas de virose).
 1ª FASE
 Dor no corpo
 Dor nos Olhos
 Dor de cabeça
 Vômito
 Diarréia
 Coriza ou congestão nasal
 Moleza
 Ardor nos Olhos
 Ardor ao urinar
 Sensação febril
 Garganta arranhada
 Importantíssimo contar os dias de sintomas: 1º, 2º,  3º.
 agir antes da febre aparecer.
 Não esperar a febre chegar para tomar o antibiótico pelo médico
 Atenção, é muito importante a ingestão de bastante líquido, em
especial a água purificada. Beba bastante água para não deixar
a garganta seca e para ajudar a limpar os Pulmões.

 2ª FASE; (DO 4º AO 8º DIA) INFLAMATÓRIA.
 Perda do paladar e/ou olfato
 Cansaço aos mínimos esforços
 Dor no tórax(caixa torácica)
 Aperto no peito
 Dor na região lombar(na região dos Rins)

 O vírus ataca as terminações nervosas;
 A diferença entre cansaço e falta de ar:
 Falta de ar, é quando a pessoa está sentada - sem fazer ne-
nhum esforço - e lhe falta ar;

 Cansaço, é quando a pessoa se movimenta pra fazer algo
simples e se sente cansada.

 Precisa-se de muita hidratação e vitamina C.

 O Covid-19 se liga ao Oxigênio - portanto - a qualidade do
sangue fica ruim, com menos oxigênio.
Se você tiver com tosse, tome algum Xarope para tosse [reco-
mendo o Acetilcisteína Xarope e envelope] .

 3ª FASE - CURA;
 No 9º dia entra a fase de cura, que pode ir até o 14º dia (conva-
lescência).
 Não atrasar o tratamento, quanto mais cedo, melhor!

 Boa sorte a todos!
Melhor guardarmos estas recomendações, prevenir nunca é de-
mais!

 Conselho de hospitais de isolamento, podemos fazer em casa.
 Medicamentos que são tomados em hospitais de isolamento;
 Vitamina C-1000
 Vitamina E (E)
 De 10:00am á 11:00am, sente-se ao Sol por 15 á 20 minutos
 Refeição de Ovo uma vez
 Descansar e dormir - no mínimo - de 7 á 8 horas
 Beber 1 litro e meio de água, diariamente
 Todas as refeições devem ser quentes (não frias). Isto é
tudo o que fazemos nos hospitais para fortalecer o sistema
imunológico.

 Observe que o pH do Coronavírus varia de 5,5 á 8,5.
Portanto - tudo o que precisamos fazer - para eliminar o vírus é
consumirmos mais alimentos alcalinos, acima do nível de aci-
dez do vírus.
Tais como:
 Bananas Limão verde ? 9,9 pH
 Limão Amarelo ? 8,2 pH
 Abacate - 15,6 pH
 Alho - 13,2 pH
 Manga - 8,7 pH
 Tangerina - 8,5 pH
 Abacaxi - 12,7 pH
 Agrião - 22,7 pH
 Laranjas - 9,2 pH

 Como saber que você está com o Covid-19?!
 Comichão na garganta
 Garganta seca.
 Tosse seca
 Alta temperatura
 Falta de ar
 Perda do olfato e paladar

 NÃO guarde essas informações apenas para si mesmo, forne-
ça à toda sua família e amigos. BOA TARDE PARA TODOS.
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Conserto fogão
a gás... Pedro
Tel. e zap (19)
9 9696 2179

ou (19)
9 9654  2692

Alugo apartamento
no Guarujá contendo

3 quartos, dois
banheiros, garagem,

100 metros
da praia. Fone:
19 99705-4711

VENDOVENDOVENDOVENDOVENDO
Corolla GLI,Corolla GLI,Corolla GLI,Corolla GLI,Corolla GLI,
2020202020111112, prata,2, prata,2, prata,2, prata,2, prata,

completo.completo.completo.completo.completo.
Fone:Fone:Fone:Fone:Fone:

993993993993993111110-390-390-390-390-391515151515
- Luciana- Luciana- Luciana- Luciana- Luciana

CONSÓRCIO
DE IMÓVEL

CONTEMPLADO
CRÉDITO DE R$ 416
MIL PARA COMPRAR,
CONSTRUIR, QUITAR,

OU REFINANCIAR
R$ 54 MIL +

PARCELAS -
19 99931 2397

PINTOR: Residencial e comerci-
al, orçamento sem compromisso.
Piracicaba e Rio das Pedras. Tra-
tar fone: 99310-4666 com Júnior.
------------------------------------------
ATENÇÃO - Aqui pode estar seu
pão. Está a sua disposição gra-
tuitamente para trabalhos e ven-
das de produtos em geral, novos
e usados de pessoas necessita-
das, pequenos produtores, artis-
tas, colecionadores, consertado-
res em geral etc. Apresente-se
aos domingos, das 8h ás 12h, no
Lar dos Velhinhos de Piracicaba,
avenida Renato Wagner, 770.
------------------------------------------

TERRENO COM BARRACÃO
310m2 aceito carro no negócio
apenas 45.000. Local Capela. Con-
tato Elaine 19- 98216-9127 zap.
------------------------------------------
VENDE-SE TERRENO 6300m²-Cen-
tro Mombuca ótima localização-mai-
ores informações 19998963876.
------------------------------------------
VENDE-SE imóvel em  SÃO PE-
DRO, com 2 casas, cada com 2
dorm, sala, coz, wc, gar. (19)
3372-9484 e (19) 99970-2630.
------------------------------------------
VENDO CASA EM ANHUMAS PIRA-
CICABA - com 5 cômodos mais quar-
to para passar roupa, lavanderia co-
bertura mais quarto de ferramentas.
Piscina infantil, terreno medindo 20
X 25 mts. Tratar fone: 99440-6695.
------------------------------------------
ALUGA-SE - Barracão direto propri-
etário, a cinco minutos do Centro.
Ideal para depósito, com 450 metros
quadrados, com mezanino. Escritó-
rio em 2 pisos. Fone 9.9806-6622.
------------------------------------------
ALUGA-SE  apartamento Praia
Grande, cel: 99101-8784.
------------------------------------------

VENDO APARTAMENTO EM SAN-
TOS SP em condomínio fechado
com 3 quartos, sala 2 ambiente,
cozinha, área de serviço e 1 ba-
nheiro, ar condicionado na sala e
ventiladores de teto na sala e nos
3 quartos. Estacionamento coleti-
vo. Praca a arbor izada, play
ground, área de lazer e quadra de
esportiva. Recem reformado. A
duas quadras de distância da
praia. De frente ao shopping Prai-
amar e hipermercado Carrefour.
Próximo tem farmácia, padaria,
banco, ponto de táxi e ônibus.
Contatos: (19) 99897-1417 Aline
ou (13) 99704-6484 Maria Alice.
------------------------------------------
VENDO/ ALUGO Barracão 360 m²,
na R. Olavo Bilac, 836, Vila Lobos,
S. Pedro. F. (19) 3483-1505.
------------------------------------------

MORADIA VITALÍCIA - No Lar
dos Velhinhos, duas vagas óti-
mas. Estuda permuta com imó-
veis. F: 3372-9482.
------------------------------------------
MUROS PARA PUBLICIDADE - O
Lar dos Velhinhos de Piracicaba
oferece por contribuição ou per-
muta. Avenida: Renato Wagner
770. F: 996330202, com Viviane.
------------------------------------------
BOMBA D’ AGUA PARA POÇO
Schneider manual ou com motor R$
700,00. Tratar Rua Moraes Barros,
1205. Fone: 19 3422-5162.
------------------------------------------

VENDE-SE carro Corolla 2005, gaso-
lina, super econômico, manual, com-
pleto, impecável. Tratar pelo celular
(19) 9.9705-5588. Valor: R$22.500,00.
------------------------------------------
VENDE-SE chevrolet classic 2013 com
4 portas 15000+ assumir parcelas -
maiores informações 19 991911944.
------------------------------------------

FALECIMENTOS

FALECIMENTOS

SR. WALTER DE ABREU GARCEZ
faleceu anteontem, nesta cidade,
contava 89 anos, filho dos finados
Sr. Benedicto Novaes Garcez e da
Sra. Debora de Abreu Garcez, era
casado com a Sra. Jeannette Ma-
chado de Abreu Garcez; deixa os
filhos: Vera Silvia Garcez de Cam-
pos, casada com o Dr. Roberto de
Campos; Celso Luis Machado Gar-
cez, casado com a Sra. Maria Hele-
na Forleo Garcez e Fabio Luis Ma-
chado Garcez, casado com a Sra.
Maria Ercilia Gomes Alexandre Gar-
cez. Deixa netos, bisnetos, demais
familiares e amigos. Seu sepultamen-
to foi realizado ontem, tendo saído
o féretro às 14h00 do Velório do
Cemitério Parque das Oliveiras de
Mogi das Cruzes/SP para a referi-
da necrópole, em jazigo da família.
ABIL GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

SRA. MARIA THEREZA ZINSLY fa-
leceu ontem, nesta cidade, conta-
va 72 anos, filha dos finados Sr.
Abilio Zinsly e da Sra. Irma Picoli
Zinsly, era viúva do Sr. Pedrinho
Antonio Tomazini; deixa a filha: Ela-
es Maria Lucilla Parra, viúva do Sr.

Caio Orsi. Deixa netos, bisnetos,
demais familiares e amigos. Seu se-
pultamento foi realizado ontem, ten-
do saído o féretro às 09h30 da sala
“B” do Velório do Cemitério Parque
da Ressurreição, para a referida
necrópole em jazigo da família.
ABIL GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

SRA. OLGA ROTILDE FIOROTTO
BARBOSA faleceu anteontem,
nesta cidade, contava 78 anos, fi-
lha dos finados Sr. Francisco Fio-
rotto e da Sra. Izolina Dal Pozo Fio-
rotto, era casada com o Sr. Mauro
de Oliveira Barbosa; deixa as fi-
lhas: Mariana Barbosa Grizolia de
Oliveira, casada com o Sr. Dirceu
Grizolia de Oliveira e Daniela Bar-
bosa Gomes, casada com o Sr. Paulo
Gomes. Deixa 2 netos, demais fami-
liares e amigos. Seu sepultamento
foi realizado ontem às 10h00 no
Cemitério Municipal de Laranjal
Paulista/SP, em jazigo da família.
ABIL GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

MENINA ANA LUIZA VIEIRA GO-
MES faleceu ontem, nesta cidade,
filha do Sr. Moises Gomes Ferrei-

ra e da Sra. Juliete de Matos Viei-
ra, deixa as irmãs: Ana Clara e
Ana Beatriz. Deixa demais familia-
res e amigos. Seu sepultamento
foi realizado ontem, tendo saído o
féretro às 17h00 da sala “01” do
Velório do Cemitério Municipal da
Vila Rezende para a referida ne-
crópole em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

SRA. MARIA APARECIDA PEREI-
RA DA SILVA faleceu ontem, nes-
ta cidade, contava 54 anos, filha
do Sr. Antonio Pereira da Silva e
da Sra. Joana Izabel de Andrade
Silva, era casada com o Sr. Mar-
cos Rogerio Paggiaro; deixa a fi-
lha: Suzana Meneguel. Deixa neta,
irmãos, cunhados, sobrinhos, de-
mais familiares e amigos. Seu se-
pultamento foi realizado ontem, às
15h00 no Cemitério Municipal da
Saudade em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

SRA. RUBIA SILVA GONSALVES
MILLER faleceu ontem, nesta ci-
dade, contava 42 anos, filha do
Sr. Alexandre Gonsalves já fale-

cido e da Sra. Nilse de Fatima da
Silva, era casada com o Sr. Ale-
xandre Miller, deixa as filhas: Fer-
nanda Miller e Isabely Miller. Dei-
xa demais familiares e amigos.
Seu sepultamento será realizado
hoje, saindo o féretro às 13h00
do Velório da Saudade, sala 04,
para o Cemitério Municipal da Sau-
dade em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

SR. JOSE DE ALMEIDA faleceu
ontem, nesta cidade, contava 86
anos, filho dos finados Sr. Antonio
de Almeida e da Sra. Angelina Ta-
bela, era viúvo da Sra. Izaura da
Silva Almeida, deixa os filhos: Al-
mir de Almeida; Antonio Tadeu de
Almeida(falecido); Darci de Almei-
da; Naci de Almeida; Nanci de
Almeida(falecida) e Adeni lson
Aparecido de Almeida. Deixa ne-
tos, bisnetos, demais familiares e
amigos. Seu sepultamento será
realizado hoje, saindo o féretro às
10h30 do Velório da Saudade, sala
07, para o Cemitério Municipal da
Saudade em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

EDITAIS DE PROCLAMAS
Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais, Interdições, Tutelas e Tabelião de Notas da Sede da
Comarca  de Rio das Pedras/SP - RUA PREF. JOÃO BATISTA DE AGUIAR, nº 190, SÃO CRISTOVÃO

- RIO DAS PEDRAS - SP - CEP: 13390-000 Tel: (19) 3493-2591

Faço saber que pretendem se casar e apresen-
taram os documentos exigidos pelo Artigo 1525
do Código Civil Brasileiro:

GABRIEL HENRIQUE FERREIRA BARBOSA e
AGDA MESQUITA BARBOSA, sendo o pretenden-
te: nacionalidade brasileiro, solteiro, operador lo-
gístico, nascido em Santo André - SP, aos 26/04/
2002, residente e domiciliado na Avenida Darwim do
Amaral Viegas, nº 649, bairro São Cristóvão II, Rio
das Pedras - SP, filho de ALVARO VICENTE BARBO-
SA e de ANA DE FATIMA FERREIRA BARBOSA; e a
pretendente: nacionalidade brasileira, solteira, aten-
dente, nascida em Guarulhos - SP, aos 15/07/1999,
residente e domiciliada na Avenida Darwim do
Amaral Viegas, nº 649, São Cristóvão, Rio das
Pedras - SP, filha de UBIRATAN DA SILVA BARBO-
SA e de RAIMUNDA NONATA FERREIRA MESQUITA.

GABRIEL DOS SANTOS LIRA e DRIELLE OLIVEIRA
DA SILVA, sendo o pretendente: nacionalidade brasi-
leiro, solteiro, assistente de eletrônica, nascido em
São Paulo - SP, aos 09/08/1999, residente e domicilia-
do na Rua Pedro Pompermayer, nº 113, Santa Maria II,
Rio das Pedras - SP, filho de VANDERLEI DE ANDRA-
DE LIRA e de ROSÁLIA DOS SANTOS SOUZA LIRA;
e a pretendente: nacionalidade brasileira, solteira,
do lar, nascida em Brasília - DF, aos 02/09/1998, re-
sidente e domiciliada Na Rua Pedro Pompermayer, nº
113, Santa Maria II, Rio das Pedras - SP, filha de GIL-
BERTO VIEIRA DA SILVA e de GISELLE DE OLIVEIRA.

BENEDITO CARDOSO FILHO e JOSIANE LEMOS
OLIVEIRA, sendo o pretendente: nacionalidade bra-
sileiro, solteiro, ajudante de produção, nascido em
Caxias - MA, aos 18/01/1982, residente e domicilia-
do na Rua Maria de Lourdes Morato do Canto Ceza-
rin, nº 181, bairro Vitório Cezarino, Rio das Pedras
- SP, filho de BENEDITO CARDOSO e de MARIA DO
PERPETUO SOCORRO SOUSA SILVA; e a preten-
dente: nacionalidade brasileira, solteira, do lar, nas-
cida em Macapá - AP, aos 14/03/1985, residente e
domiciliada na Rua Maria de Lourdes Morato do
Canto Cezarin, nº 181, bairro Vitório Cezarino, Rio
das Pedras - SP, filha de JOÃO MEDEIROS OLIVEI-
RA FILHO e de VERA LUCIA LEMOS OLIVEIRA.

DAVI DOS SANTOS AMARAL e FERNANDA CON-
CEIÇÃO DE SOUSA, sendo o pretendente: nacionali-
dade brasileiro, solteiro, operador de logistica, nasci-
do em Ilhéus - BA, aos 19/07/2001, residente e domi-
ciliado na Rua Orlando Baptistella, nº 160, Distrito Ind
Edson Severino, Rio das Pedras - SP, filho de MÁRCIO
ROBERTO DOS SANTOS AMARAL e de CLÍCIA DOS
SANTOS; e a pretendente: nacionalidade brasileira, sol-
teira, estudante, nascida em Rio das Pedras - SP, aos
18/02/2004, residente e domiciliada na Rua Regina
Brambilla Rubinato, nº 101, Residencial Bom Jardim,
Rio das Pedras - SP, filha de FRANCISCO ALUISIO DE
SOUSA e de LINDAMIR DA CONCEIÇÃO DE SOUSA.

TIAGO LOCH DE PONTES e TAINARA FERNANDA
BODNER, sendo o pretendente: nacionalidade brasi-
leiro, solteiro, caldeireiro, nascido em Campo Mourão
- PR, aos 30/11/1993, residente e domiciliado na rua
Luis Sidney Cezarin, nº 210, bairro Luiz Massud Cou-
ry, Rio das Pedras - SP, filho de ANTONIO MOTA DE
PONTES e de ZELIA APARECIDA LOCH; e a preten-
dente: nacionalidade brasileira, solteira, do lar, nascida
em Rio das Pedras - SP, aos 14/08/2000, residente e
domiciliada na rua Luiz Sidney Cezarin, nº 210, bairro
Luiz Massud Coury, Rio das Pedras - SP, filha de HA-
MILTON BODNER e de MARIA DE FATIMA OLIVEIRA.

ROBERTO ELIAS RODRIGUES e BENEDITA VILMA
SUELI MARIANO, sendo o pretendente: nacionalida-
de brasileiro, divorciado, porteiro, nascido em Bom
Jardim - RJ, aos 25/11/1962, residente e domiciliado
Na Rua Santina Martins Soave, nº 150, Vitório Ceza-
rino, Rio das Pedras - SP, filho de JOSÉ NILTON VEN-
DAS RODRIGUES e de JOELINA MUNHÊ RODRIGUES;
e a pretendente: nacionalidade brasileira, divorcia-
da, faxineira, nascida em Rio das Pedras - SP, aos
15/10/1964, residente e domiciliada na Rua João
Barrichello Sobrinho, nº 95, Vitória Perin Cezarino,
Rio das Pedras - SP, filha de ABILIO MARIANO e
de LAZARA SEBASTIANA MILANEZ MARIANO.

Se alguém souber de algum impedimento, opo-
nha-o na forma da Lei. Lavro o presente, que
afixo no lugar de costume e publico pela Im-
prensa Local. RIO DAS PEDRAS,04 de março de
2021. A Oficial: SONIA MARLY DE ALMEIDA

JOVEM FLAVIANE POSSATO fa-
leceu anteontem na cidade de Pira-
cicaba, aos 35 anos de idade e era
filha do Sr. Antônio Alberto Possato,
falecido e da Sra. Marilda Erlo Pos-
sato. Deixa irmãs, demais parentes
e amigos. O seu sepultamento deu-
se ontem as 17:00 hs, saindo a urna
mortuária do Velório da Saudade –
Sala 03, para a referida necrópole,
onde foi inumada em jazigo da famí-
lia. (GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)

SRA. ZORAIDE DA ROS RAZERA
faleceu anteontem na cidade de Pi-
racicaba, aos 96 anos de idade e
era viúva do Sr. Jose Razera. Era
filha do Sr. Antônio Da Ros e da Sra.
Emma Pascon, ambos falecidos.
Deixa os filhos: Rubens Antônio
Razera, Jose Roberto Razera, Rita
Aparecida Razera Massaruto, Ser-
gio Razera e Luiz Tadeu Razera.
Deixa também netos, bisnetos,
demais parentes e amigos. O seu
sepultamento deu-se ontem as
10:30 hs, saindo a urna mortuária
do Velório da Saudade – Sala 04,
para o Cemitério da Saudade, onde
foi inumada em jazigo da família.
(GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)

SR. ANTINO MADALENO SAIA fa-
leceu ontem  na cidade de São Pe-
dro aos 62 anos de idade. Era filho
do Sr. José Saia, falecido e da Sra.

Aparecida Gaona Saia. Deixa os fi-
lhos: Jenifer ,Raquel ,Ezequiel ,Ra-
faela ,Ana Julia e Kerolyn .Deixa
netos e demais parentes e amigos.
O seu sepultamento deu-se ontem
as 15:00 hs saindo a urna mortuá-
ria do Velório Memorial Bom Jesus –
Sala 01 seguindo para o Cemitério
Municipal naquela localidade, onde
foi inumado em jazigo da família.
(GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)

SRA. SUELI APARECIDA GEREMI-
AS faleceu ontem na cidade de São
Pedro, aos 51 anos de idade e era
filha do Sr. Antônio Geremias, fale-
cido e da Sra. Alzira Pires Geremi-
as. Deixa demais parentes e ami-
gos. O seu sepultamento deu-se
ontem as 16:30 hs no Cemitério
Municipal naquela localidade, onde
foi inumada em jazigo da família.
(GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)

SR. AGEU MARCELINO DE CAM-
POS faleceu ontem  na cidade de
Piracicaba aos 66 anos de idade e
era casado com a Sra. Enriqueta
Maria Prega de Campos. Era filho
do  Sr. Benedito Marcelino de Cam-
pos e da Sra. Maria de Lurdes Con-
ceição Campos, falecidos. Deixa os
filhos: Lucia Helena, Gesuel, Josué,
João Luís e Solange, falecida. Dei-
xa netos e demais parentes. O seu
corpo foi transladado em auto fú-

nebre para a cidade de Santa Maria
da Serra e o seu sepultamento deu-
se ontem as 17:30 hs saindo a urna
mortuária do Velório do Cemitério
Municipal de Santa Maria da Serra
para a referida necrópole, onde foi
inumado em jazigo da família. (GRU-
PO BOM JESUS FUNERAIS)

SRA. DEOLINDA TOLOTTI BAPTIS-
TELLA faleceu no dia 01 pp, em Rio
das Pedras, aos 93 anos de idade.
Era viúva do Sr. Antônio Baptistella.
Era filha do Sr. Antônio Tolotti e da
Sra. Antônia Tonom Tolotti, ambos fa-
lecidos. Deixa os filhos: Eronises
Donizete Baptistella e José Antônio
Baptistella. Deixa demais parentes e
amigos. O seu sepultamento foi no
mesmo dia, às 16h30, saindo a urna
mortuária do Velório Municipal de Rio

das Pedras seguindo para o Cemité-
rio Municipal desta localidade, onde
foi inumada em jazigo da família.
(GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)

SRA. MARIA APARECIDA DE MO-
RAES LACAVA faleceu ontem na
cidade de Piracicaba, aos 69 anos
de idade e era casada com o Sr. Jair
Flavio Lacava. Era filha do Sr.  Luiz
Antonio de Moraes e da Sra. There-
sa Cordel de Moraes, ambos faleci-
dos. Deixou o filho: Flavio Alessan-
dro Lacava casado com Debora Pi-
res Fogaça Lacava. Deixa ainda de-
mais parentes. O seu sepultamento
dar-se-á hoje as 10:30 hs, saindo a
urna mortuária do Velório da Sauda-
de sala-08, para a mesma necrópole,
onde será inumada em jazigo da fa-
mília. (GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)
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