Câmara de Piracicaba terá extras sábado:
adesão a consórcio de compra de vacinas
A6
funcionavam como hospital,
um, da Unimed na Carlos Botelho, e o hospital Amalfi na rua Saldanha Marinho, como hospital
de campanha único para Covid.

EXEMPLO
Já dizia Chacrinha, o velho
guerreiro, que “nada se cria, tudo
se copia”. Fica aqui a dica para o
prefeito de Piracicaba, Luciano
Almeida, de lá de Catanduva. A
prefeita da cidade sancionou lei
municipal (6063/2020) que garante o Prêmio Assiduidade ao servidor que se afastar (preste atenção
AFASTAR) do trabalho em casos
de suspeita de Covid ou dengue.
ANSIEDADE
Desde a tarde da última terça
(9), os servidores da educação de
Piracicaba aguardam o prefeito
Luciano Almeida acatar a decisão
judicial, que garante a suspensão
das aulas presenciais. Essa ação
preserva a vida dos funcionários das escolas e de seus familiares. Ponto positivo para a soma
de esforços da Apeoesp e do Sindicato dos Trabalhadores Municipais de Piracicaba e Região.
CÁSSIO — I
O vereador Cássio Luiz Barbosa, o Cássio Luiz “Fala Pira”
(PL), protocolou o projeto de resolução 5/2021, que acrescenta parágrafo único ao artigo 2º do PR
8/2019 e cria a versão on-line da
tribuna popular da Câmara de
Vereadores de Piracicaba. A intenção é possibilitar a fala de representantes da sociedade no período em que se mantiverem as
reuniões ordinárias em SDR (Sistema de Deliberação Remota).
Boa, nobre vereador Cássio.
CÁSSIO — II
Conforme o PR 5/2021, o parágrafo único define que “durante todo o período de pandemia
qualquer cidadão que quiser fazer
uso da tribuna popular para tratar de assuntos de interesse público, poderá fazê-lo de forma online, seguindo todos os requisitos
e trâmites legais da Casa de Leis”.
CÁSSIO — III
O vereador Cássio Luiz detalha que “casos excepcionais, exigem medidas excepcionais” e que
considera que “nada mais justo
do que o direito do cidadão de
usar a tribuna popular seja respeitado”. O vereador também
classifica que o espaço é importante estímulo para a participação popular. “Afinal, é um eficiente e necessário canal de comunicação que a população possui para
expor os problemas e prioridades
de nossa cidade”, define. Ótimo.
BASTIDORES
O ano político-eleitoral de
2022 já começou. E o sindicalista
José Osmir Bertazzoni (PDT, ou
outro partido, se for o caso) está
entre os nomes que companheiros
sindicalistas defendem para uma
cadeira na Câmara Federal. Suas
ideias, suas teses, são para lá,
porque tem se preocupado com a
força do trabalho há mais de quatro décadas. Em frente, Osmir.
SUGESTÃO — I
O Capiau recebeu, de Sandra Oliva Stefanovitz, sugestão:
“Diante desta situação que a
pandemia vem evoluindo drasticamente, sugiro que o prefeito
viabilize os dois prédios em que
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SUGESTÃO — II
“Estes prédios já tem uma estrutura física hospitalar então é
bem mais fácil adequá-lo para isto
do que qualquer outro lugar como
se vê veiculando que São Paulo
fará das escolas hospital de campanha”, afirma Sandra. E o Capiau acrescenta: a Secretaria de
Saúde do Estado poderia fazer a
mesma busca em todo o Estado.

Luciano Almeida e Nancy Thame
buscam parcerias com o Governo
O objetivo do encontro foi conhecer os programas estaduais de fomento
à atividade rural e buscar alinhamento com as atividades da Sema
Mastrangelo Reino

VACINAS — I
Idoso e chato, este Capiau volta ao tema das vacinas contra a
Covid-19. Os governos estaduais
(leia-se governador João Dória,
PSDB) e Federal (leia-se presidente Jair Messias Bolsonaro, sem
partido) fizeram um espetáculo
em cima das compras, da liberação de dinheiro, acertos com os
fornecedores cada um a seu modo.
VACINAS — II
Na prática, a vacinação em
massa sobrará para as Prefeituras Municipais. É no município que
vive o cidadão, é com o prefeito e
com os vereadores que o povo conversa, fala, reclama, troca ideias,
mesmo com falhas e defeitos, cujos temas não são para este momento. A Câmara de Piracicaba,
altaneira no momento exato, terá
reuniões extras para entregar o
diploma legal para que o prefeito
Luciano Almeida (DEM) faça a
compra necessária das vacinas.
VACINAS — III
Aos vereadores de Piracicaba
— e de toda a região, que estão
fazendo da mesma forma — este
registro de reconhecimento pelas
ações que terão desta quinta (11),
quando entra o projeto de lei, até
sábado, quando três reuniões extraordinárias serão realizadas.
CORRUPÇÃO — I
O governador João Doria
(PSDB) promulgou a lei 17.336/
2021, do deputado estadual Heni
Ozi Cukier, que estabelece punições
a agentes públicos do Executivo,
Legislativo e Judiciário flagrados
em atos de corrupção e improbidade envolvendo recursos e bens destinados ao enfrentamento de pandemias ou calamidades públicas.
CORRUPÇÃO — II
“Essa decisão corrobora com
a postura que temos adotado desde o início da pandemia, empreendendo todos os esforços necessários no combate ao coronavírus e
na destinação correta dos recursos públicos”, afirmou o governador Dória. É mais um passo, ótimo. O texto da nova legislação foi
publicado na edição de quarta
(10) do Diário Oficial do Estado.
AULA MAGNA
O pronunciamento do expresidente Lula (PT), ontem, foi
uma “aula magna” sobre política, economia, sociedade. Acima de tudo, foi uma amostra
do que é lutar contra as desigualdades que assolam a humanidade. Simples: só falando, o dólar
caiu e a Bolsa subiu. É mole?
MORTOS!
E, para encerrar, registro de
um amigo engenheiro — fica no
anonimato, até autorizar a divulgá-lo — sobre a pandemia:
“Bolsonaro foi eleito com
57.797.847 votos, a Covid-19
matou 268.370. Portanto, cada
eleitor do “Bozo” carrega 215 mortos nas costas”. Um registro que,
pela história, vai entrar para folclore brasileiro, queiram ou não.

Secretária da Sema (Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento), Nancy Thame, secretário
estadual Gustavo Junqueira e prefeito Luciano Almeida, reuniram-se terça-feira (9), em São Paulo

Na manhã de terça (9), o prefeito Luciano Almeida e a secretária Nancy Thame, da Sema (Secretaria Municipal de Agricultura
e Abastecimento), estiveram em
São Paulo para uma reunião com
o secretário de Agricultura e Abastecimento do Estado, Gustavo
Junqueira. O objetivo do encontro
foi conhecer os programas estaduais de fomento à atividade rural e
buscar um alinhamento com as
atividades que a Sema busca implementar em Piracicaba, como
obras no setor e projetos voltados
ao desenvolvimento agropecuário.
CANAL DIRETO — Para
Nancy Thame, essa interlocução
foi fundamental para estabelecer
um canal direto da Sema com a
secretaria estadual. “Queremos
agilizar a vinda de novos programas e recursos que contemplem
Piracicaba e que são pertinentes com
as diretrizes propostas no nosso
Plano Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável”, disse.

Vacinação de idosos com 77
anos ou mais iniciou ontem
Um novo grupo contemplado para receber a primeira dose
da vacina contra a Covid-19 –
os idosos com 77 anos – e profissionais de saúde que ainda
não foram vacinados, começaram a ser vacinados ontem (10),
em 21 unidades de saúde. O
agendamento para esses dois
grupos começou na segunda e
já se encerrou. No entanto, de
acordo com a Vigilância Epidemiológica, o agendamento da 2ª

dose para quem recebeu a primeira dose até 19/02 ainda pode
ser feito no VacinaPira. Para
agendar, o cidadão deve acessar
o site www.piracicaba.sp.gov.br,
clicar no banner VacinaPira, que
fica no topo da página, escolher o
grupo ao qual pertence, preencher
um formulário e escolher onde
quer ser vacinado, entre as unidades disponíveis. A informação
sobre data e horário de vacinação
é divulgada automaticamente.

Binho Benvenutti

RECORDE MUNDIAL EM PIRACICABA
O Aeroporto Pedro Morganti
foi palco, segunda (8), da
quebra do recorde mundial
feminino e masculino de
saltos de paraquedas durante o dia. Isabella Castro
Moreira saltou 115 vezes,
das 6h às 19h30, tornandose assim a detentora dessa
façanha mundial. A outra pa-

raquedista que participava
do desafio, Julie Vidotti, teve
que abandonar a prova após
saltar 75 vezes, quando sofreu uma fissura no pulso
durante uma aterrissagem.
Ela foi atendida num hospital da cidade e passa bem.
Prefeito Luciano Almeida
(foto) prestigiou o evento. A4

Divulgação/CCS

DESCARTES
Materiais eletrônicos precisam
ser descartados
de forma adequada, atendendo à legislação.
Prefeitura anuncia fim dos ecopontos a partir de
segunda (15). A6
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Coluna Espírita

O que são e como
foram elaborados os
Evangelhos Canônicos?

Tempo de Pausa
Alê Bragion

J

á não me lembro
mais quem foi
que disse que
música e literatura
assemelham-se porque ambas dão sentido ao tempo. No fluxo narrativo dos dias,
na concatenação da
passagem das horas, sons e letras entretecem-se, entrelaçamse, entremeiam-se na costura
artesanal do tecido textual da
vida. Nos capítulos da existência, nos parágrafos da história,
na pauta dos dias, nas linhas
do destino, notas e palavras
aglutinam-se, tocam-se, escrevem-se, desejam-se, fecundamse e transubstanciam-se num
corpo sagrado que – em primeira instância – não é feito de pão
ou de vinho, mas de uma matéria etérea chamada espírito.
Falando da vida, imagino
o que seria dela sem esse espírito gráfico-sonoro a imprimir
suas marcas no tempo. Pois se
o tempo grava na vida os seus
traços, se as marcas do tempo
se fazem visíveis à força das experiências, também a vida – fei-

ta de música e letra –
risca no tempo os seus
sulcos, cravando nele,
em baixo-relevo, suas
cicatrizes. Afinal, o que
é alma senão uma canção que se entoa a fim
de se fazer laços com
as fitas das horas? O
que é o viver senão o
desenvolver de um
tema, o executar de uma variação – ora em tons maiores ora em
armaduras de clave sombrias?
Em verdade – e como afirmou
Nietzsche – sem a música a vida
não teria sentido. No entanto, e por
sua vez, a música, sem o tempo,
também não existiria. Afinal, milimetricamente medida, a música se
descreve em valores, em sequências matemáticas que pulsam coloridas na cadência rítmica do existir.
E se foi Stravinsky quem afirmou
que o jazz é uma tentativa inútil de
se tentar fazer caber o máximo de
notas num mínino determinado de
tempo, então – stravinskianamente pensando – talvez possamos supor ser essa também a mais tola
beleza do viver humano. Sim! Talvez Stravinsky esteja certo – e existir não seja mais do que fazer um
jazz improvisado a forçar a métri-

Que ao menos
o universo nos
permita que
sejam as
nossas últimas
palavras plenas
do som sagrado
da força divina
ca da vida no limitado compasso
dos dias, dos meses, dos anos.
Sendo assim o viver, é no interior de nossas partituras corporais que – como um músico retarda o final de uma melodia,
como um ouvinte repete no aparelho a música já tocada, como
um leitor voraz evita ler as últimas linhas do romance um dia
começado – também nós tentamos parar com os dedos o metrônomo de nossa época, inutilmente procurando inibir o fim
de nossa cadência: coda para a
qual toda valsa-viva culmina.
Inútil tentativa. Afinal, a música só existe porque existe a pausa. Da mesma forma, se ecoa no
tempo a melodia de nossos dias é
porque também nós nos articulamos no tempo e nos mantemos

solfejando, segundo a segundo,
cada nota vivida. Mas, como
tudo chega um dia à barra dupla, saibamos sempre que quando nossa peça terminar talvez
não tenhamos tempo para uma
última saída ou para um bis.
Quando shakespeariana nos
virmos pavoneados diante do
pano que por sobre nós um dia
cairá, talvez apenas ouçamos o
compasso final da vida a bater,
agonicamente, como as notas
de uma sinfonia de Beethoven.
Tempo de pausa. Nesse momento, porém, que ao menos o
universo nos permita que sejam
as nossas palavras – as nossas
últimas palavras – plenas do
som sagrado da força divina
que faz tocar a música do mundo. E que elas, como notas sonoras que são, possam ecoar no tempo faustico dos homens – provando enfim, para os que ficam, tal
como afirmou Goethe, que “longa é a arte, breve é a vida.”
———
Alê Bragion, doutor em
Teoria e História Literária pela Unicamp, editor do portal Diário do
Engenho e cronista desta Tribuna desde 2017

Incompetência do juízo que tornou Lula elegível: que bicho é esse?
Marcelo Aith

O

mundo jurídico
foi surpreendido
pela decisão monocrática do ministro
Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal (STF) que reconheceu a incompetência da
13ª Vara Criminal Federal de Curitiba para
processar e julgar alguns processos criminais (triplex, sítio de
Atibaia e Instituto Lula da Silva) envolvendo o ex-Presidente
Luiz Inácio Lula da Silva Foram
apreciados os autos dos embargos
de declaração no HC nº 193.726PR. A decisão de 46 páginas.
O reconhecimento da incompetência, com a anulação dos processos do triplex do Guarujá e do
sítio de Atibaia, resulta em consequências importantes no âmbito
jurídico e político a saber: juridicamente os atos decisórios dos processos são anulados e todas os efeitos secundários, como a inelegibilidade, são alcançados; politicamente, voltando a ser elegível, poderá concorrer ao cargo presidência, uma vez que o único obstáculo ao exercício da capacidade eleitoral passiva (direito de ser votado) era o impedimento constante
do artigo 1º, I, “e”, da Lei Complementar 64/90, com a redação dada
pela Lei da Ficha Limpa (LC 135/
2010): “os que forem condenados,
em decisão transitada em julgado
ou proferida por órgão judicial
colegiado, desde a condenação até
o transcurso do prazo de 8 (oito)
anos após o cumprimento da pena,
pelos crimes: (...) 1. contra a economia popular, a fé pública, a administração pública e o patrimônio público; (...) 6. de lavagem
ou ocultação de bens, direitos e
valores;” (Redação dada pela Lei
Complementar nº 135, de 2010).
Muitos devem estar a perguntar o que é incompetência?
Para entender o que vem a ser
incompetência devemos esclarecer o que é competência. Competência é a delimitação da jurisdição: o que é essa tal jurisdição?
Na lição do mestre AURY
LOPES JUNIOR jurisdição nada
mais é do que “o direito fundamental de ser julgado por um
juiz, natural (cuja competência
está fixada em lei), imparcial e
no prazo razoável”. Ou seja, a
competência delimita a atuação
de um juízo (Comarca) a determinado local (área de atuação).
Um exemplo pode esclarecer melhor: uma pessoa é acusada de
furtar uma caixa de ovos na cidade de São Paulo. Assim será
julgada por uma das varas criminais da Comarca de São Paulo. Caso seja denunciada em Curitiba, essa comarca será incompetente para examinar e julgar esse
caso e o eventual processo deve ser
anulado. Foi isso que aconteceu,
basicamente, nos processos
anulados pelo ministro Fachin.
Mas como se define a competência? Há algum critério que excepciona a regra geral? A regra
geral de fixação de competência é

a estabelecida no artigo 70 do Código de Processo Penal: “A competência será, de regra,
determinada pelo lugar
em que se consumar a
infração, ou, no caso de
tentativa, pelo lugar em
que for praticado o último ato de execução”.
No entanto, há situações, em especial em
grandes operações (como na LavaJato), que há outros fatos conexos com o que gerou a fixação da
competência, o que faz com que
haja atração para ser julgado pelo
mesmo juízo, assim evitando decisões conflitantes sobre fatos
análogos (art. 76 do CPP). Nos
casos envolvendo o ex-Presidente Lula, a Força-Tarefa de Curitiba ajuizou as ações em Curitiba e o ex-Juiz Moro reconheceu
a competência para processá-las
e julgá-las, sob a alegação que se
tratava de propinas decorrentes
do favorecimento indevido ao
cartel de construtoras ligados
aos contratos com a Petrobras.
Aparentemente a alegação
para que os feitos seguissem em
Curitiba faziam sentido, porém a
defesa do ex-Presidente sustentou
a incompetência, ao argumento de
que os fatos não tinham relação
alguma com os contratos das construtoras com a Petrobras: “não há
correlação entre os desvios praticados na Petrobras e o custeio da
construção do edifício ou das reformas realizadas no tal tríplex,
em tese, feitas em benefício e recebidas pelo Paciente; nem, tampouco, vínculo inerente às imputações julgadas improcedentes”.
Transcorridos anos a fio e algumas instâncias do Poder Judiciário, o ministro Fachin, também
tardiamente, reconheceu que os
fatos trazidos nos processos do
Triplex do Guarujá, Sítio de Atibaia e Instituto Lula não estão
conexos com os fatos apurados
pela Força-Tarefa e assim devem
ser remetidos para o juízo competente (alguma das varas federais de Brasília), senão vejamos:
“Como se vê, diante da pluralidade de fatos ilícitos revelados
no decorrer das investigações levadas a efeito na “Operação Lava
Jato”, a competência da 13ª Vara
Federal da Subseção Judiciária de
Curitiba foi sendo cunhada à medida em que novas circunstâncias
fáticas foram trazidas ao conhecimento do Supremo Tribunal
Federal que, em precedentes firmados pelo Tribunal Pleno ou
pela Segunda Turma, sem embargo dos posicionamentos divergentes, culminou em afirmá-la
apenas em relação aos crimes praticados direta e exclusivamente em
detrimento da Petrobras S/A.
(...)
Desse histórico, especificamente em relação aos agentes políticos que o Ministério Público
acusa de adotar modus operandi
semelhante ao do ora paciente,
sobressai que o Plenário e a Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal formataram arcabou-
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A decisão não terá
jamais a força
de apagar as
consequências
deletérias à vida
do ex-Presidente
ço jurisprudencial de acordo com
o qual casos análogos ao tratado
nestes autos fossem retirados da
competência da 13ª Vara Federal da
Subseção Judiciária de Curitiba.
(...)
A narrativa ministerial contextualiza as específicas imputações ao paciente no exercício das
atribuições de mandatário da chefia do Poder Executivo da União,
no qual teria comandado “a formação de um esquema delituoso
de desvio de recursos públicos
destinados a enriquecer ilicitamente, bem como, visando à
perpetuação criminosa no poder,
comprar apoio parlamentar e financiar caras campanhas eleitorais.
(...)
Conclui-se, portanto, que o
Ministério Público Federal, à época em que aforou a denúncia em
desfavor do paciente, já tinha ciência da extensão alcançada pelas
condutas que lhe foram atribuídas, as quais abarcaram não só a
Petrobras S/A, mas outros órgãos
públicos, sociedades de economia mista e empresas públicas
no âmbito das quais, com semelhante modus operandi, foram
celebradas contratações revestidas de ilicitudes, em benefício
espúrio de agentes públicos, agremiações partidárias e empreiteiras.
Optou-se, à época, pela concentração dos feitos relacionados ao aludido grupo criminoso no âmbito da competência da
13ª Vara Federal da Subseção
Judiciária de Curitiba, dentre
os quais o caso ora sob análise.
(...)
No caso, restou demonstrado que as condutas atribuídas ao
paciente não foram diretamente
direcionadas a contratos específicos celebrados entre o Grupo OAS
e a Petrobras S/A, constatação
que, em cotejo com os já estudados precedentes do Plenário e da
Segunda Turma do Supremo
Tribunal Federal, permite a
conclusão pela não configuração da conexão que autorizaria,
no caso concreto, a modificação
da competência jurisdicional.”
Conforme lançado pelo ministro Fachin as “regras de competência, ao concretizarem o princípio do juiz natural, servem para
garantir a imparcialidade da atuação jurisdicional: respostas análogas a casos análogos”. Dessa
forma, ao reconhecer a incompetência o ministro Fachin está a
entender que foi rompida a barreira constitucional do juiz natural e se está a tangenciar a parcialidade. A parcialidade ficou evidenciada com as mensagens trocadas entre o ex-Juiz e a equipe

da força-tarefa, em um ambiente
de inequívoca promiscuidade e
quebra da paridade de armas.
No entanto, a decisão não terá
jamais a força de apagar as consequências deletérias à vida do exPresidente, que ficou alijado de
sua liberdade em decorrência de
sentença condenatória confirmada por decisão de segunda instância (TRF 4ª Região), por mais
de 580 dias, ocasião em que se
privou do convívio de seus familiares, especialmente nos episódios da morte de seu neto e de seu
irmão. Quem responderá pelas
consequências nefastas e indeléveis à vida do ex-Presidente?
Não se pode tolerar que
qualquer ser humano possa ser
refém de um Judiciário punitivista, que põe de lado as regras e
os princípios legais e constitucionais para condenar a qualquer
custo, doa a quem doer. Oxalá
tenhamos mais e mais decisões
como a do ministro Fachin.
———
Marcelo Aith, advogado,
especialista em “Blaqueo de capitales” pela
Universidade de Salamanca – Espanha, e professor convidado na pósgraduação de Direito Militar da Escola Paulista
de Direito (EDP).

Alvaro Vargas
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esus nada deixou escrito e o
que sabemos sobre os seus
ensinamentos é baseado nas
narrativas dos seus seguidores.
No início da era cristã, circulavam vários Evangelhos, mas a
sua versão definitiva foi por volta de 150 d.C. Surgiu na forma
atual, documentado conforme conhecemos, no ano 367 d.C., reconhecendo como autênticos apenas os Evangelhos de Mateus,
Marcos, Lucas e João. Esses textos foram considerados em conformidade com as regras eclesiásticas e dogmas da Igreja Católica Romana (Canônicos), passando a ser aceitos pela maioria das
religiões cristãs e fazendo parte
do Novo Testamento da Bíblia.
Atualmente, graças às obras
espíritas, conseguimos obter
maiores esclarecimentos sobre
os acontecimentos daquela época. Entre os apóstolos que produziram esses escritos, apenas
dois conviveram com Jesus, respectivamente João e Mateus.
Com relação aos outros dois,
Marcos era muito jovem na época de Jesus e Lucas conheceu a
Boa-nova após o martírio do Calvário (33 d.C.), se tornando cristão quando conheceu o apóstolo
Paulo na cidade de Antioquia
(em 42 d.C.). Assim, apenas João
e Mateus escreveram o que testemunharam. O espírito Amélia
Rodrigues (Há flores no caminho, Divaldo Franco), cita: “das
anotações e fragmentos encontrados, tomaram corpo na apresentação dos Evangelhos Sinóticos que são os de Mateus, Marcos e Lucas, em face do seu paralelismo, que lhes faculta ser colocados em três colunas visíveis
ao mesmo tempo”. João foi o último a escrever o seu Evangelho. A respeito do idioma original utilizado na elaboração dos
Evangelhos, em outra obra
(Primícias do Reino, Amélia
Rodrigues e Divaldo Franco),
é citado que eles foram “escritos inicialmente na língua falada por Jesus o aramaico, excetuando-se provavelmente
Lucas; logo foram traduzidos
para o grego, corporificando o
pensamento do Mestre, que se
dilataria por toda a Terra”.
Gamaliel (doutor da lei e
mentor de Saulo), na sua visita
à Casa do Caminho, por volta do
ano 35 d.C., recebeu de presente
a versão completa do Evangelho
de Mateus (Paulo e Estevão, cap.
7, Emmanuel & Chico Xavier),
sendo que dos quatro Evangelhos Canônicos escritos, foi o primeiro de que se tem conhecimento. Mateus, posteriormente, reescreveu o seu Evangelho em gre-

Fazer cópias
desses
Evangelhos era
uma prática
comum entre os
seguidores de
Jesus, para
divulgar os seus
ensinamentos
go, entre 50-55 d.C. (Quando
Voltar a primavera, Amélia Rodrigues e Divaldo Franco), o que
faz sentido, uma vez que ele foi
divulgar os ensinamentos de Jesus em outras regiões. Ele seguiu
a recomendação do Mestre Nazareno de “espalhar o Evangelho por
toda a parte e para todos os povos” (Até o fim dos tempos, Amélia Rodrigues & Divaldo Franco).
Com certeza, os seguidores
de Jesus possuíam anotações
próprias acerca da Boa-nova,
razão pela qual existiram tantos
Evangelhos no início da divulgação do cristianismo. Fazer cópias desses Evangelhos era uma
prática comum entre os seguidores de Jesus, para divulgar os
seus ensinamentos. De acordo
com o espírito Emmanuel, Saulo, depois da visão do Mestre
Nazareno em Damasco, encontrou-se com seu antigo mentor,
Gamaliel, que lhe doou uma cópia integral do Evangelho de
Mateus. Assim, tanto Lucas,
convertido por Paulo ao cristianismo, como Marcos, que conviveu com Pedro na Casa do Caminho, tiveram acesso às cópias
desse Evangelho, que certamente influenciou o que escreveram.
João também conhecia essas
anotações, mas era místico e foi
o único dos apóstolos a desencarnar de morte natural; teve
um tempo maior que os demais
em seu apostolado. Escreveu
para os cristãos quase no final
de sua vida. O seu Evangelho
foi redigido em grego, sendo
considerado “Espiritual”, merecendo de Orígenes, o pai da
igreja do século III, o seguinte
comentário: “Ousamos proclamar que a flor de todas as Escrituras, é o Evangelho dado
por João; não lhe pode perceber o sentido, quem não tenha
repousado no coração de Jesus ou não tenha recebido, de
Jesus, Maria como mãe” (Há
flores no caminho, Amélia Rodrigues e Divaldo Franco).
———
Alvaro Vargas, engenheiro agrônomo, PhD,
presidente da USE-Piracicaba, palestrante
e radialista espírita

A desobediência civil e o coronavirus
Dirceu Gonçalves

O

endurecimento da quarentena, decorrente da elevação do número de infectados, lotação dos hospitais e da
nova cepa - mais agressiva - do
coronavírus, tromba na desobediência civil. Grupos, que vão desde
a alta sociedade até aos cooptados
pelos esquemas criminosos, insistem em continuar se reunindo em
festas ou eventos esportivos e
musicais que potencializam a pandemia e relativizam a ordem oficial. Em São Paulo, noticiou-se um
evento que, depois de decretada a
fase vermelha, reuniu 175 pessoas
no centro da cidade, outros 15 locais foram autuados por aglomeração e, além disso, quem ouviu
as emissoras de rádio na madrugada ficou sabendo de denúncias dos ouvintes sobre reuniões,
bailes e pancadões em diferentes
pontos, tanto da capital quanto
da região metropolitana e até do
interior. O mesmo ocorreu no Rio
de Janeiro e em outras unidades
da federação. Parece que uma
significativa parcela da população ainda não se conscientizou
do risco cada dia maior. Como
todos os vírus, o novo corona
fortalece e se torna mais letal a
cada reinfecção; se não for contido, será cada dia mais perigoso
e ter até o viés de levar à eleminação a espécie atacada. Na recémidentificada variante brasileira, a
Covid-19 – que antes era mais perigosa a idosos e portadores de
comorbidades – está levando a
óbito os jovens e até as crianças.

É preciso
convencer a
população de que
o recolhimento
e cuidados
profiláticos são
para evitar o
alongamento
da pandemia
Os governos estaduais –
como titulares da Segurança Pública – precisam ter uma postura mais firme. Da mesma forma
que agem com mão de ferro para
obrigar prefeitos discordantes a
manter em suas cidades as quarentenas, lockdowns e outras
restrições, devem atuar quando
a desobediência parte de extratos da sociedade. Se assim não
agirem, no mínimo, perderão o
respeito, o que será muito ruim.
Grupos sociais (oficiais ou oficiosos), torcidas organizadas e assemelhadas e cidadãos em geral
têm de ser responsabilizados civil e penalmente por suas transgressões, principalmente quando
se aglomeram para divertimento.
Sua diversão pode levar à morte
e, por isso, tem de se contida.
Os governos e seus prepostos têm a obrigação de conter os
recalcitrantes com o mesmo rigor que já vimos atuar em relação a comerciantes que foram
impedidos de trabalhar, não tiveram o direito ao contraditório
e, na insistência, chegaram a ser

abordados coercitivamente. Não
defendemos o emprego da força,
que sempre deve ser o último recurso. Mas é preciso convencer
a população de que o recolhimento e cuidados profiláticos são necessários para evitar o alongamento da pandemia, o sofrimento e as mortes por ela causadas.
E, além das medidas restritivas, todos os níveis de governo
– federal, estadual e municipal
– têm o dever de agir para ofertar as vagas hospitalares e o
atendimento ambulatorial adequados ao enfrentamento do
mal e fazer todo o esforço possível para adiantar a vacinação do
povo, já que a vacina é tida como
a única solução. Que venham
todas as vacinas, pouco importando de que pais venham desde
que testadas e aprovadas por
órgãos próprios. Os empres´rios
também devem ser autorizados
a adquirir as doses, mesmo que
obrigados a respeitar os grupos
prioritários de aplicação. Sem
vencer a pandemia, o país não
voltará à normalidade e todos
nós continuaremos sofrendo os
diferentes impactos, desde o desconforto das quarentenas, a retração econômica (que provoca
a fome dos vulneráveis) até a dor
da perda de familiares e amigos.
———
Tenente Dirceu Cardoso Gonçalves, dirigente da Aspomil (Associação de Assistência Social dos Policiais Militares de São Paulo);
aspomilpm@terra.com.br

atendimento@atribunapiracicabana.com.br
A escritora Aracy Ferrari enviou a
seguinte carta, como resposta
ao artigo do colaborador Francys
Almeida, publicado sábado (6):
“Senhor Francis, o seu artigo
“Amantes da Morte”, publicado

hoje, dia 09 de marco de 2021,
inclui como local não propicio a
receber os fiéis, as igrejas. Aquela que frequento, São Dimas e
as demais, seguem todos os
protocolos exigidos para evitar o

contágio pelo coronavírus. Para
assistir a missa, seguindo o distanciamento, sentam-se duas
pessoas, sendo uma em cada
extremidade do banco. Seguemse dois bancos vazios e, no quar-

to banco, sentam-se novamente
duas pessoas. O número máximo de fiéis também é o exigido
por lei. A expressão usada “amantes da morte” assustou-me, incitando assim esta resposta”.
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Fachin, Lula e a sobrevida ATIVIDADES
da Lavajato
Aluisio Antonio Maciel Neto

N

ão há como negar que todos foram impactados
com a decisão tomada
pelo Ministro Edson Fachin, ao
julgar incompetente a 13ª Vara
Federal de Curitiba para apreciar os fatos imputados ao ex-presidente Lula; mesmo depois dele
ser condenado em três instâncias, em mais de um processo.
E sob esse mesmo impacto,
sem ainda ter uma conclusão
exata dos acontecimentos, é possível vislumbrar duas hipóteses
possíveis para que a decisão tenha
sido tomada neste momento.
A primeira hipótese seria dizer que Fachin teria agido por interesse político. Afinal, dirão alguns, ele apenas teria feito o “pagamento” de uma dívida com o petismo, dado certo alinhamento ideológico mantido ainda em sua carreira como acadêmico e advogado.
Essa versão tem sido sustentada pela imprensa mais alinhada ao bolsonarismo, obviamente porque lhes interessa a
manutenção do “nós contra
eles”, da divisão entre Bolsonaro e Lula com os olhos voltados
para 2022. É só isso que os move!
Mais do que isso, essa versão também seria mais cômoda
ao bolsonarismo, pois o afastaria de qualquer responsabilidade a respeito da guinada havida
na LavaJato nos últimos anos.
Nunca é demais lembrar que
o atual presidente, eleito sob a bandeira do “combate à corrupção”,
foi quem tirou Sérgio Moro de
Curitiba e depois o abandonou pelo
caminho; foi quem praticamente
acabou com o COAF, órgão fundamental para as investigações de
lavagens de dinheiro; foi quem
nomeou Aras, que literalmente acabou com a LavaJato; e também foi
quem indicou Kassio Nunes ao STF.
Aliás, a indicação de Kassio
Nunes talvez tenha sido o ato mais
grave contra a LavaJato. Essa indicação era a mais estratégica, pois
redundaria na formação da maioria da 2ª Turma, composta por 5
Ministros: ou haveria a maioria
com Fachin e Carmen Lúcia, dois
ministros mais simpáticos à LavaJato, ou se formaria novamente a
“trinca da impunidade”, com o
nomeado assumindo o posto de
Dias Toffoli, que passou para 1ª
Turma (depois que deixou de ser
presidente da Corte), aliando-se a
Gilmar Mendes e Lewandovski.
Obviamente que todos sabiam
disso, principalmente o presidente da república, pois fora advertido com antecedência sobre a afinidade de Kassio Nunes com vários
investigados da própria LavaJato.
Portanto, essa visão de que
Fachin assim agiu pra beneficiar
Lula parece um pouco distante da
realidade vivenciada no STF. Fosse assim ele não precisaria se desgastar durante anos, sendo um dos
ministros que defendeu a LavaJato em suas decisões e votos, sendo
vencido em grande parte deles.
A segunda hipótese seria
de que Fachin estaria defendendo a LavaJato, dando-lhe
a chance de uma última “sobrevida”. O que parece plausível!
Não é nenhum segredo que
Fachin tem experimentado seguidas derrotas na 2ª Turma,
onde tramitam os processos referentes à LavaJato. Como dito,
a turma é composta por 5 ministros e, lá, está a “trinca da
impunidade”: Gilmar Mendes,
Lewandovski e Kassio Nunes.
Era lá na 2ª Turma que estava em curso a chicana que poderia
destruir completamente a LavaJato, sob a tese de parcialidade de
Moro e dos Procuradores da República com a utilização das mensagens ilícitas hackeadas. Esse seria o golpe final, a enterrar tudo e
a favorecer todos os acusados e
condenados por Sérgio Moro.
Assim, Fachin teria apenas usado o “sistema” contra o “sistema”!
Ao longo dos anos, o STF tinha restringido a competência da
13ª Vara Federal de Curitiba,
entendendo que somente devia
permanecer naquele foro os casos da Lavajato que tivessem
“relação direta com a Petrobrás”.
Essa tese do STF de que só
deveria permanecer em Curitiba o

O poder não aceita
vácuo e ele age
justamente no
silêncio deixado
pelas ruas!
que fosse “diretamente ligado à
Petrobrás” nunca fez qualquer
sentido jurídico, pois a competência de uma Vara não se define pela
vítima em si. Mas pelo contexto da
organização criminosa criada para
a prática de crimes; se uma mesma
organização criminosa, com as
mesmas finalidades, comete crimes
contra diversas empresas, em diversas localidades, o fato continua
a ser único e a competência se define pela prevenção (de forma simples, de quem apurou primeiro).
Todavia, essa tese do STF
de permanecer em Curitiba apenas o que “fosse diretamente ligado à Petrobrás” foi um “jeitinho jurídico” pra retirar grande parte de políticos e empresários das “mãos” de Sérgio Moro.
Na decisão de ontem, Fachin
iniciou sua fundamentação exatamente nesse sentido. Fez um retrospecto das decisões anteriores
do STF, quase sempre ficando vencido, em que houve a “desidratação” do foro de Curitiba. E, dentro desse mesmo raciocínio, entendeu que os fatos imputados a Lula
também não seriam “diretamente ligados à Petrobrás”. Logo, não
seria ali o foro competente para
sua apreciação. Com isso, anulou os atos decisórios tomados
por Sérgio Moro, manteve a integralidade das provas e determinou a remessa dos autos à
Vara Federal dos Distrito Federal, para que tudo seja reiniciado.
É certo que essa decisão de
Fachin não confere a certeza de
que a LavaJato foi salva. Ele apenas estancou momentaneamente
os “ferimentos” causados a ela e
impediu o golpe final que estava
em curso com a utilização das
mensagens ilícitas vazadas. Foi
apenas uma sobrevida. Como se
a LavaJato ganhasse mais algum
tempo na “UTI” a fim de que
consiga continuar a lutar por
sua “vida”, tão frágil pelos contra-ataques sórdidos sofridos.
Não será uma “sobrevida”
fácil. Até agora, dentre as inúmeras operações anuladas nos
Tribunais Superiores, nenhuma
delas conseguiu “ressuscitar”.
Se não bastassem tais dificuldades, mais do que lutar contra os ataques advindos de fora
e de dentro do STF, agora a LavaJato também enfrentará o próprio tempo, isto é, o fato da prescrição estar em estágio avançado,
pois Lula tem mais de 70 anos e
esse prazo se conta pela metade.
A Defesa de Lula também
terá renovado todo o caminho de
chicanas e embustes jurídicos a ser
desenvolvido - algo que sempre fez
nos últimos anos - para tentar
causar “novas anulações”. E, pelo
que se tem presenciado até agora,
conta com bons e compreensíveis
ouvidos na Suprema Corte para
sempre “melar” tudo quando o
caso está próximo de um desfecho
desfavorável aos seus interesses.
O fato é que, confirmada a
segunda hipótese, Fachin certamente passará para a história
como o último soldado da decência e da probidade. Como aquele que permaneceu sozinho no
fronte, enquanto todo “batalhão” foi destruído por “mãos
invisíveis” e outras nem tanto,
por interesses políticos e espúrios, pelo patrocínio da impunidade dentro e fora dos Tribunais, e
sob a complacência de seus pares.
E nem mesmo a sociedade
poderá reclamar muito desse desfecho trágico, pois ela também
“abandonou” a mesma luta. Enquanto a sociedade esqueceu seus
valores, seus combates pelo justo e
se distraiu pra defender fanfarrões
de ocasião, o “sistema” agiu e fez
do redondo o quadrado, do branco o preto, e da Justiça a vergonha.
O poder não aceita vácuo
e ele age justamente no silêncio deixado pelas ruas!
———
Aluisio Antonio Maciel Neto, Promotor de
Justiça do MPSP,
Mestre em Direito

PRESENCIAIS

Diretoria de Ensino e prefeituras
do Estado estão sendo notificadas
Governo já foi formalmente notificado da sentença judicial que suspende as
atividades presenciais nas escolas estaduais, municipais e privadas do Estado

Em comunicado dirigido
aos professores, a Apeoesp (Sindicato dos Professores do Ensino Oficial do Estado de São Paulo) informa o governo do Estado já foi formalmente notificado da sentença judicial que suspende as atividades presenciais
nas escolas estaduais, municipais e privadas do Estado de São
Paulo. A longo de quarta (10),
as subsedes da Apeoesp em todo
o Estado, como é o caso de Piracicaba, estarão protocolando a
sentença nas Diretorias Regionais de Ensino e cobrando o
cumprimento da ação, que es-

tabelece o fechamento das unidades escolares com base na decisão proferida, em defesa da vida.
As Prefeituras de Piracicaba e das cidades da região também estão sendo notificadas pela
Apeoesp e pelo Sindicato dos Trabalhadores Municipais, que integram a Comissão de Educação
de Piracicaba, contra o retorno
das aulas presenciais, em função
da pandemia do coronavírus, coordenada pela deputada estadual Professora Bebel (PT), presidenta da Apeoesp, e por José
Osmir Bertazzoni, diretor do Sindicato dos Municipais local.

Divulgação

A deputada Professora Bebel e o sindicalista José
Osmir Bertazzoni, coordenadores das notificações

PROIBIÇÃO

O que diz a sentença judicial
A sentença que está em
vigor foi dada pela juíza Simone Gomes Rodrigues Casoretti, da nona vara da Fazenda Pública da capital paulista,
na última terça (9), favorável à
Ação Civil Pública movida pela
Apeoesp (Sindicato dos Professores do Ensino Oficial do
Estado de São Paulo), com
outras entidades da educação, suspendendo as aulas

e atividades presenciais nas
escolas de educação básica
do Estado de São Paulo.
Na sentença, a juíza proíbe a convocação de qualquer
profissional para comparecer
às unidades escolares de
educação básica do Estado
de São Paulo (públicas e privadas), estaduais ou municipais, nas fases laranja e vermelha do Plano São Paulo. “É

uma grande vitória em defesa da vida”, diz a presidenta
da Apeoesp, a deputada estadual Professora Bebel (PT).
Segundo Bebel, a sentença gera efeito para todos os profissionais da educação, uma
vez que obriga o Estado a respeitar o que dispunha o decreto 65.061 de 2020, que estabelecia que as atividades presenciais nas escolas seriam opta-

tivas. “A decisão também considera nulo o § 7º, do artigo 11
da Resolução 95 de 2020 da
SEDUC (Secretaria Estadual
de Educação), que obriga a atividades presenciais nas escolas, e assim os efeitos da sentença valem para todos, no que
toca à não necessidade de
comparecimento nas atividades presenciais nas escolas”, ressalta a parlamentar.

Atenção para o detalhe
José Renato Nalini

O

s preocupados
com o futuro
têm a tendência de se aterem ao cenário macro e desprezar o foco no micro. Entretanto, é talvez nas
pequenas coisas que esteja a alternativa em
épocas de profunda crise como
aquela em que estamos imersos.
Há um consenso de que a
Quarta Revolução Industrial
vai extinguir inúmeras profissões. Aquelas que surgirão em
seu lugar, oferecem dilemas
aparentemente insolúveis. São
em número infinitamente menor
e reclamam formação infinitamente superior. Aquela ainda
inexistente na escola brasileira.
Ocorre que talvez a resposta
para o desemprego, a informalidade e a desocupação possa estar

no detalhe. Um exemplo é o turismo doméstico. A viagem ao redor
do planeta está por ora
descartada. Os países
ainda proíbem a chegada de brasileiros que
não se precaveram e
multiplicaram as mortes causadas pela peste,
porque não houve alerta geral, nem se levou a sério a recomendação cautelar da ciência.
Então o destino do turista é
o próprio Brasil. Como as pessoas não conseguem ficar paradas,
vão continuar fazendo seus fins
de semana. Podem ser chamadas a prestigiar recantos pitorescos bem próximos à sua residência. Não há cidade paulista que não
possua atrações turísticas. Pode
ser a gastronomia, a agricultura,
a floricultura, a História, a religião, o folclore, o artesanato.
É a hora de recuperar as re-

O que é preciso é
ter a audácia da
criatividade, da
ousadia, a
inovação, do
empreendedorismo
e da coragem
ceitas tradicionais, fazer aqueles
doces que encantavam as crianças de antigamente, prepará-los
com carinho e oferecer o produto
em atraentes embalagens. Tudo se
compra quando se viaja. É hora
de fazer concursos de pratos típicos, de ensinar mais gente a fazer
crochê, tricô, frivolité, renda, bordado. Promover visitas em propriedades rurais. O turismo no campo é um chamariz em todo o mundo. Conhecer uma propriedade
que ainda mantenha alguma tradição. Servir uma refeição característica àquela região. Propiciar a

oportunidade de colher frutas no
pomar e escolher suas verduras e
legumes no próprio canteiro.
Há muita gente que gostaria de se entregar a uma atividade saudável e rentável como
esses exemplos de múltiplas
oportunidades abertas com o
turismo doméstico. O que é preciso é ter a audácia da criatividade, da ousadia, a inovação, do empreendedorismo e da coragem.
Quando parece que o mundo é adverso, é no detalhe que a
solução pode ser encontrada. Mas,
para isso, é preciso olhos atentos. Olhos capazes de enxergar.
———
José Renato Nalini, reitor da Uniregistral, docente da Pós-graduação
da Uninove, presidente da
Academia Paulista de Letras (APL); foi presidente do Tribunal de Justiça
do Estado de São Paulo

APL: rumo ao cinquentenário
Edson Rontani Júnior

C

leo Monteiro Lobato encontrou uma forma curiosa
para mostrar aos Estados
Unidos as obras de seu avô, o icônico Monteiro Lobato. Ao traduzir nomes e conceitos de suas
obras, não encontrava termos similares na língua anglo-saxã. Imagine apresentar a Little Nose (Narizinho) ou personagens da mitologia brasileira como o Saci Pererê
e a Cuca. Diríamos, assim, que não
“daria liga” para uma publicação
comercial. Aproveitando a onda,
Cleo adaptou linguagens dos anos
1920 e 1930 para aquilo que a atualidade considera politicamente
correto, para não ferir ninguém.
Faço este enunciado para lembrar do desafio à cultura piracicabana ao entrarmos no quinquagésimo ano de criação da Academia
Piracicabana de Letras (APL), cujos 49 anos são lembrados neste 11
de março. A partir desta data, a
entidade passa a estabelecer metas para seu cinquentenário, relendo e adaptando para a atualidade
o ideal de seu criador, João Charini, quando, em 1972, na antiga
sede da Faculdade de Odontologia de Piracicaba, fundou a Aca-

demia seguindo moldes de entidades similares existentes em capitais e vários outros municípios.
A Academia Piracicabana de
Letras contou com a presidência
de Chiarini de 1972 a 1988, quando faleceu e cujo mandato foi
completado por seu vice Haldumont Nobre Ferraz. Em seguida,
vieram Miguel Ângelo Ciavarelli
Nogueira dos Santos, José Henrique Carvalho Cocenza, Maria
Helena Aguiar Corazza, Gustavo
Jacques Dias Alvim e atualmente
Vitor Pires Vencovsky. Em todo
este tempo, a entidade viveu sempre de dotação orçamentária própria, com a colaboração de seus
membros e doações de verdadeiros mecenas que acreditam na
cultura como transformadora
social e educacional. Essa solidariedade provoca, inclusive, a publicação semestral da Revista da
Academia, coletânea poesias e
artigos de seus componentes.
A Academia segue por base a
Academia Francesa de Letras. É
ocupada por 40 membros considerados os “imortais”, cada qual
representando um patrono que no
passado se dedicou à Piracicaba.
Possui membros correspondentes
os quais não ocupam cadeira. Na

P ara ffinalizar
inalizar
inalizar,,
parabéns ao
empenho da
diretoria atual da
Academia de
Letras, liderada
pelo professor
Vit
or V
enco
vsky
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encovsky
fundação, a Academia tinha outras categorias de “associados”,
entre os quais estavam personalidades como JK – o presidente
Juscelino Kubitscheck de Oliveira – e o escritor Jorge Amado que,
junto a Zélia Gattai, era padrinho de casamento de Chiarini.
Seus membros são escolhidos
através de edital e é necessário ter
contribuído para a literatura. Possui hoje profissionais de várias
categorias como contadores de histórias, poetas, advogados, médicos, jornalistas, cirurgiões-dentistas, apenas para citar alguns.
Os 50 anos, a serem celebrados de forma presencial em março de 2022 – até lá esperamos
ter dominado o coronavírus e a
vacinação –, nos engajando em
preservar a literatura, adaptar-

nos aos novos formatos de leitura como e-books e outras mídias
digitais, e, o mais importante,
preservar a cultura piracicabana, nossa verdadeira joia imaterial. Papel importante é formar
novos escritores e amantes das
letras. Após longo tempo de interrupção de aulas presenciais,
foram suspensas atividades junto aos alunos, mas o distanciamento social e confinamento proporcionaram o aumento de acesso on line de produções editoriais e ao streaming cultural.
Como fez a bisneta de Lobato,
o reinventar-se constante é uma
necessidade diária. E para isso, boa
vontade e dedicação não faltam.
Para finalizar, parabéns ao
empenho da diretoria atual da
Academia de Letras, liderada
pelo professor Vitor Vencovsky,
composta ainda por Aracy Ferrari, Carmen Pilotto, Cássio Negri, Ivana Negri e Waldemar
Romano. Nós, escritores, somos
muito gratos a vocês pela dedicação nestes três últimos anos.
———
Edson Rontani Júnior,
jornalista e diretor da
Academia Piracicabana de Letras (APL)
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ANIMAL

Sema oferece selo de
qualidade a produtos
Divulgação/CCS

BENEFICENTE

Grupo Libras realiza campanha
de Páscoa; hoje, o bazar on-line
Propósito é ajudar famílias carentes de surdos de Piracicaba e região e
divulgar o trabalho de empreendedores; hoje, às 19h, acontece bazar on-line

A secretária Nancy Thame (2ª E/D)- entrega selo aos donos da Ovos Wolf

As empresas e produtores
que desejarem incluir um selo
que garante a qualidade e a higiene de seus produtos de origem animal, podem solicitar
esta certificação diretamente à
Sema (Secretaria Municipal de
Agricultura e Abastecimento),
por meio do programa SIM (Serviço de Inspeção Municipal).
Piracicaba é um dos poucos
municípios paulistas que oferece
este serviço, responsável pelo controle da qualidade dos produtos
como embutidos cárneos, pescados,
queijo, ovos, mel, entre outros.
Para receber a certificação, a
equipe técnica da secretaria faz o
processo de monitoramento, inspeção e fiscalização da produção
industrial e sanitária dos produtos de origem animal, analisando
desde a sanidade do rebanho, o
local e a higiene da industrialização, para, enfim, certificar com
selo de garantia todos estes alimentos. Os produtos com o selo
SIM podem ser comercializados
dentro do município de Piracicaba.
Na semana passada, a Sema
concluiu mais um processo de

inspeção do SIM, com a entrega
de certificado à Ovos Wolf, empresa familiar que atua há mais
de 40 anos em Piracicaba com
entreposto e comércio de ovos.
Nas novas embalagens, o
produtor José Roberto Wolf,
responsável pela empresa, já começou a estampar o selo do
SIM, para, segundo ele, garantir ao consumidor que o produto é de qualidade e foi inspecionado pela Prefeitura de Piracicaba. A secretaria também está
em processo de finalização da
inspeção do atacado Sam’s Club.
Para a secretária da Sema,
Nancy Thame, o resultado obtido pelo programa vai além da garantia de qualidade dos produtos ao consumidor. “Com o SIM,
nós também esperamos incentivar os pequenos produtores e empreendedores a saírem da clandestinidade, aprimorando seu
processo de produção”, afirma.
Os produtores e empresas interessadas em conhecer o Serviço de Inspeção Municipal podem
entrar em contato com a Sema
pelo telefone (19) 3437-4000.

Para conseguir manter a assistência que presta a famílias carentes surdas, doando cestas básicas mensalmente, o grupo Libras
Piracicaba e Região, criado em
2019 para fortalecer a comunidade surda na região, realiza até abril
a campanha “Páscoa Solidária”, na
qual parte da renda obtida com a
venda de produtos/serviços de
empreendedores parceiros é destinada ao grupo. Atualmente, sete
marcas aderiram à campanha. A
divulgação dos produtos e serviços acontece no WhatsApp do
grupo, que tem mais de 200 integrantes, além da página no Facebook e no perfil do Instagram.
De acordo com Bia Turetta e
Gilberto Sampaio, administradores do grupo, a campanha, além
de auxiliar famílias de surdos, foi
criada para dar visibilidade aos

empreendedores durante a pandemia da Covid-19. “Percebemos o
quanto diversas pessoas estão empreendendo porque perderam o
emprego, então, conseguimos ajudar e sermos ajudados. Fabiana Rodrigues e Adriana Heredia, membros do conselho do
grupo afirmam que essa iniciativa é de grande importância,
pois fortalece o grupo, leva alimento as famílias que mais precisam e ainda ajuda nossos apoiadores a se manterem em tempos tão difíceis. Estamos colocando em prática o nosso lema, que é
Juntos Somos Mais Fortes”, explica Bia, acrescentando que atualmente estão cadastradas 43 famílias para receber cestas básicas.
”Com o cadastro, temos uma
avaliação da situação financeira familiar, o que nos permite verificar

Isabella quebra recorde mundial ao saltar 115 vezes em Piracicaba
O Aeroporto Pedro Morganti
foi palco, segunda (8), da quebra
do recorde mundial feminino e
masculino de saltos de paraquedas durante o dia. Isabella Castro
Moreira saltou 115 vezes, das 6h
às 19h30, tornando-se assim a
detentora dessa façanha mundial. A outra paraquedista que par-

ticipava do desafio, Julie Vidotti,
teve que abandonar a prova após
saltar 75 vezes, quando sofreu
uma fissura no pulso durante uma
aterrissagem. Ela foi atendida num
hospital da cidade e passa bem.
O evento contou com a parceria da Prefeitura de Piracicaba e da Associação Brasileira de
Fotos: Binho Benvenutti

Artesp fiscaliza na
região de Piracicaba
va serviços de aplicativo foi autuado e retido por seccionamento.
A operação contou com o
apoio da Polícia Militar Rodoviária e teve como objetivo verificar o cumprimento de horários
realizados pelas empresas que
atuam no transporte público de
passageiros, higienização dos
veículos, uso de máscaras pelos
passageiros ao entrarem nos veículos e durante toda a viagem, documentação do motorista e do veículo e outros itens de segurança.
“A ARTESP é responsável
por regular e fiscalizar o transporte coletivo intermunicipal de
passageiros e desta forma temos
intensificado as operações de
fiscalização garantindo a segurança dos passageiros e a higiene dos veículos, além de verificar o uso obrigatório de máscaras e a documentação necessária que permita a circulação dos
veículos”, explica o superintendente Reonaldo Raitz Leandro.
“Vale ressaltar que a orientação
do Governo do Estado de São
Paulo continua sendo a de evitar as viagens neste período pandêmico em que o distanciamento social é a recomendação para
evitar o contágio da Covid-19.”

Mandalas), panos de prato (Ateliê Marina Pupin), produtos do
Boticário (Adriana Heredia) e peças da tupperware (Sueli Cunha).
Quem desejar participar da
campanha deve entrar em contato com a Bia pelo WhatsApp (19)
9.9736-5870 para combinar o produto a ser oferecido, as formas de
compra/venda e divulgação e a
contribuição que será oferecida
ao grupo a cada venda realizada.
MAIS — Como parte da campanha, acontece hoje (11) o Bazar
On-line do Ateliê Artviva, às 19h –
pelo Whats. Para participar é necessário entrar no grupo (link do
Wahts https://chat.whatsapp.
com/BWYIEm1Chgr6m83tq
LTqXr). Mais informações sobre o bazar podem ser obtidas
com a Andreza pelo número
(19) 98842-9499 (WhatsApp).
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R ODOVIA

Equipes de fiscalização da
ARTESP – Agência Reguladora
de Serviços Públicos Delegados de
Transporte do Estado de São
Paulo realizaram entre 1 e 5 de
março uma operação de fiscalização no transporte coletivo, em
rodovias e terminais de ônibus,
no interior paulista. Ao todo, foram 93 veículos vistoriados, 16
autuados, seis retidos e dois notificados nos municípios de Piracicaba, São Pedro, Charqueada,
Nova Odessa, Valinhos e Capivari.
Em Piracicaba, foram quatro autuações no terminal rodoviário, devido a funcionários estarem sem crachá, conforme exigência normativa. Em São Pedro, um veículo foi retido por
não apresentar declaração de
vistoria, além disso, foram aplicadas três multas por encurtamento de linha e falta de contrato.
Na SP 308 (Hemínio Petrin),
na altura do município de Charqueada, os fiscais flagraram veículos de transporte irregular fazendo o transbordo de passageiros e veículos sem contrato e com
vistoria vencida, o que resultou em
oito autuações e quatro retenções.
Na SP 330 (Via Anhanguera), em
Valinhos, um ônibus que presta-

quem deve ter prioridade para receber os mantimentos”, comentou.
Entre os produtos e serviços
participantes da campanha Páscoa Solidária estão canecas de porcelana, canecas de polímero, canecas de acrílico e caixas de madeira
– todas com bombons e embaladas (Coisas de Nono); topo de
bolo, cartão de visita, balinhas personalizadas, adesivos e papelaria
personalizada (Lhama Papelaria
Personalizada); quadro em lona,
quadro em foto, cubo de fotos,
chaveiros, foto-imã, álbuns e revelações de fotos (Juliana Terra
Fotografia); produtos Hinode (Hinode Piracicaba), naninhas e almofadas de sementes e ervas naturais (Artviva Ateliê); Difusor de
aromas (Kórdobah Essências); semijoias (Lindaluz), incensário personalizado e chaveiro (Hoes

Julie e Isabella momentos antes de saltar

Paraquedistas (ABPQD). O feito foi acompanhado pelo Programa Esporte Espetacular da
Rede Globo e deverá ser exibido nas próximas semanas.
Ainda eufórica pela façanha,
Isabella disse que quando começou a saltar não tinha a noção
de quanto o seu corpo iria aguentar e que recebeu uma injeção de
ânimo quando sua companheira
Julie, que abandonou a prova por
causa de uma contusão, pediu
para que ela não desistisse. “Fui
sozinha no avião, só eu e o piloto
e mesmo depois do escurecer não
me deixei abater. Só pensava que
eu fui escolhida pra representar
as mulheres do Brasil e do mundo no dia delas. Dia 08 de março de 2021 em Piracicaba, SP”,
comemorou a paraquedista.
O prefeito Luciano Almeida,
um amante da aviação, que passou pelo aeroporto durante o
dia, acompanhado pela esposa e
presidente do Fussp (Fundo Social de Solidariedade de Piracicaba), Andréa Almeida, para incentivar as paraquedistas, disse estar feliz pela quebra do re-

Momento do salto da dupla

corde. Ele parabenizou Isabella
e Julie pela iniciativa, lembrando que o município sempre estará de portas abertas para eventos esportivos dessa natureza.
Várias personalidades do paraquedismo vieram prestigiar a
quebra do recorde em Piracicaba.
Caso do atleta Luiz Henrique Tapajós Antunes dos Santos, o Sabiá, que detém o recorde masculino dessa categoria com 107 saltos. Para ele, a marca atingida por
Isabella foi um feito histórico, resultado de uma excelente preparação física e mental. “Sinto uma
alegria que não cabe no coração
por ter trabalhado nos bastidores e contribuído para essa marca tão expressiva para o paraquedismo nacional”, comentou.
Outra presença que chamou a atenção durante o dia
foi a da paraquedista veterana
Mônica Edo, que veio pilotando o seu próprio avião de Campinas, um modelo utilizado na
II Guerra Mundial, T-6, totalmente restaurado e que hoje integra a Esquadrilha Extreme e
faz shows aéreos por todo o país.
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ADOTE

UM IPÊ

Plantio de mudas
encerra a campanha
Recentemente, a Estação de
Tratamento de Esgoto Bela Vista
ganhou mais vida e cor com o plantio de mudas de Ipê amarelo, que
ocorreu devido a conclusão da
Campanha Adote um Ipê, desenvolvida pela área de Responsabilidade Social da concessionária Mirante. A campanha, iniciada em
setembro do ano passado, foi trabalhada exclusivamente nas redes
sociais da concessionária, como
forma de promover a mobilização
popular e fomentar o diálogo acerca da importância das árvores e
da conservação do meio ambiente. No futuro, estima-se criar um
cinturão verde - área de preservação da fauna e flora que habita
seu entorno - nas unidades operacionais com as mudas plantadas
nas ações promovidas pela área.
Os participantes da campanha tiveram a oportunidade de
“adotar” mudas de ipê, com a opção de escolha entre três espécies
de cores diferentes: amarela, rosa
e roxa, além de dedicar essa árvore
a alguém especial ou a um momento marcante da vida. Essas mudas
foram plantadas em um ponto estratégico da ETE Bela Vista onde,
no futuro, vai agregar mais beleza e preservação ao ambiente.
Popularmente conhecida
como a árvore “símbolo do Brasil”, o ipê amarelo foi a opção
escolhida pela atriz Adassa Malagolini, uma das participantes
que aproveitou a atividade
para homenagear a chegada das
cachorrinhas Estrela e Lua.
“Fiquei muito feliz em fazer
parte, principalmente por podermos definir "significados" para a
adoção. Escolhi a chegada das
minhas duas cachorrinhas, que há
pouco estão comigo, mas já me
conquistaram, ambas são SRD
(sem raça definida) e foram adotadas. Quando li sobre a campa-

Divulgação

M ULHER

Governo abre mais de 60 mil
vagas para cursos de qualificação
Por meio do Empreenda Mulher, iniciativas serão para incentivar a autonomia
das mulheres, possibilitando acesso a crédito e qualificação em diversas áreas

Os participantes tiveram a
oportunidade de “adotar”
mudas de ipê

nha "adote um ipê" pensei nelas, e
em como elas já são importantes
para mim. Coloquei esse sentimento na ação, pois gosto de saber que,
ao mesmo tempo que elas estão crescendo, há uma árvore linda crescendo também. É uma ação importante para conscientização da preservação ambiental”, relata a atriz.
Segundo Cynthia da Rocha, idealizadora da campanha
e analista de Responsabilidade
Social, a ação teve como propósito despertar o senso de responsabilidade sobre os cuidados
de preservação de meio ambiente que cada cidadão deve ter.
“A área de Responsabilidade
Social desenvolve campanhas de
educação ambiental e de sustentabilidade durante todo o ano, no
entanto, trabalhamos essa proposta em um formato até então inédito para a concessionária, com o
objetivo de atrair a atenção e trabalhar essa percepção do público
de forma diferenciada. Por ser um
modelo de comunicação transversal, que facilita o compartilhamento de informações, acreditamos
que essa forma também auxilia na
disseminação dos conceitos de responsabilidade coletiva, além de
mobilizar mais pessoas a transmitir essas ideias ”, avalia Cynthia.

A Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia anunciou nesta segunda
(8) a oferta de mais de 60 mil vagas gratuitas em cursos de qualificação em diversas áreas e a liberação de R$ 50 milhões em microcrédito pelo Banco do Povo, exclusivos para mulheres domiciliadas no estado de São Paulo, por
meio do Empreenda Mulher.
PILAR DE EMPREENDEDORISMO - Para apoiar as
mulheres empreendedoras, a linha Empreenda Mulher do
Banco do Povo está disponível
com condições especiais. Para
ter acesso ao microcrédito, será
necessário concluir um dos cursos selecionados no Empreenda
Mulher, oferecidos pelos parceiros Sebrae-SP e Aliança Empreendedora. As inscrições já estão
abertas e há cursos como for-

S AMBA

malização, marketing digital,
educação financeira, entre outros.
A primeira opção de crédito
é para as empreendedoras informais, com limite de até R$ 15
mil, taxa de juros de 0,8% ao
mês, carência de 90 a 120 dias e
amortização de 18 a 36 meses.
Já a segunda opção é voltada
para produtoras rurais com
CNPJ, taxa de juros de 0,35% a
0,55% ao mês, limite de crédito
de até R$ 21 mil, carência de 120
a 150 dias e amortização de 36 a
48 meses. E a terceira opção para
empreendedoras MEI, ME, EPP,
LTDA e Eireli, o limite de microcrédito é de até R$ 21 mil, com
taxa de juros de 0,35% a 0,55%,
carência também de 120 a 150 dias
e amortização de 36 a 48 meses.
QUALIFICAÇÃO — Os cursos de qualificação foram divididos em três trilhas: Empreende-

dorismo, Tecnologia e Onde ela
quiser. São mais de 60 mil vagas abertas em diversas áreas.
Estes cursos não contemplam a
bolsa-auxílio do Via Rápida:
 Empreendedorismo
(42 mil vagas): Além dos cursos realizados com o Sebrae-SP e
Aliança Empreendedora (descritos no pilar de Empreendedorismo), também estão disponíveis
cursos de qualificação empreendedora em parceria com as Secretarias da Justiça e Cidadania, do
Desenvolvimento Social e de Direitos da Pessoa com Deficiência.
 Tecnologia (10 mil vagas): Cursos de tecnologia pelo
programa SP Tech. São 4 opções
disponíveis: Banco de Dados,
Desenvolvimento Mobile, Desenvolvimento Web e Lógica de
Programação. As inscrições já
estão abertas e podem ser reali-

zadas em www.cursosviarapida.
sp.gov.br até 15 de março.
 Onde ela quiser (15,7
mil vagas): Cursos de qualificação profissional pelo programa Via
Rápida, em diversas modalidades
como: finanças, idiomas, gestão
administrativa e planejamento.
Além de cursos customizados do
programa Minha Chance com
empresas parceiras (UGT, Comgás,
Oracle e Cisco), em áreas como:
Açougueiro, Gasista, Linguagem
Java, Banco de Dados e Segurança Digital. Mais informações e inscrições no site www.cursosvia
rapida.sp.gov.br até 15 de março.
SERVIÇO
Empreenda Mulher — Informações dos cursos e linha de crédito do Banco do Povo em: www.
desenvolvimentoeconomico.
sp.gov.br/empreendamulher.

RURAL

Projeto da UFSCar busca o resgate da cultura caipira
O projeto de extensão "Bamo
Proseá? Cotidiano e Cultura Caipira" do Campus Sorocaba da Universidade Federal de São Carlos
(UFSCar) promove uma série de
podcasts voltados ao universo caipira. Os episódios tratam de assuntos relacionados à música caipira e
à viola, culinária, literatura, crenças e religiosidade, entre outros.
O primeiro episódio de 2021

está em ritmo de carnaval e apresenta uma conversa sobre samba
rural, com Flávia Hidalgo, sambadora de Santana do Parnaíba
(SP). O samba de bumbo do grupo
Grito da Noite é bastante tradicional na cidade e Flávia Hidalgo conta desde a sua origem até como
acontece nos dias de hoje. O episódio "Samba rural no compasso do
carnaval" está disponível no Ins-

tagram (instagram.com/bamoprosea), Facebook (facebook.com/
bamo.prosea.7), Spotify (https://
spoti.fi/33Adold) e Google Podcasts (http://bit.ly/3uE0u2x).
A equipe do projeto é formada
pela geógrafa Neusa de Fátima Mariano, professora do Departamento de Geografia, Turismo e Humanidades (DGTH-So) da UFSCar;
pelo historiador Elton Bruno Fer-

reira, professor da Universidade
Cruzeiro do Sul (UNICSul); pelo
geógrafo e professor Henrique Pazetti; pelo mestre em Geografia Paulo Lopes, técnico de laboratório do
DGTH-So; e por Mayre Carriel,
graduanda em Geografia do
Campus Sorocaba da Universidade. Dúvidas e sugestões de temas podem ser enviadas pelo email bamoprosea@gmail.com
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V ACINAS

Câmara de Piracicaba terá três extras
sábado para votar adesão a consórcio
Gilmar Rotta, presidente, justifica convocação diante da necessidade de ampliar a imunização no Município; objetivo é agilidade para o prefeito iniciar compra

A Câmara de Vereadores de
Piracicaba convocou três reuniões extraordinárias para sábado
(13), a partir das 9h, com o objetivo de apreciar, em dois turnos,
projeto de lei do Executivo no qual
o Município adere ao Consórcio
Nacional de Vacinas das Cidades Brasileiras, denominado Conectar. “Temos que dar agilidade para que o prefeito tenha condições de iniciar a compra já na
segunda-feira (15)”, avalia Gilmar Rotta, presidente da Casa.
O Legislativo recebeu a propositura no início da tarde desta
quarta-feira (10), encaminhada
pelo prefeito Luciano Almeida
(DEM), e que busca facilitar a

S INCOP/DIA

DA

compra de imunizantes, além de
outros insumos e equipamentos,
para o combate da pandemia.
Em virtude da urgência do
tema e com o objetivo de agilizar a votação, o Gilmar informou que o PL dará entrada na
Casa nesta quinta-feira (11),
durante a 2ª reunião extraordinária, às 17h, e na sexta (12)
deverá receber parecer conjunto das comissões da Casa.
A necessidade pela urgência na votação fica expressa na
justificativa do PL, onde o prefeito avalia que o “recrudescimento dos casos de Covid-19
tem preocupado” e salienta que
o envio da propositura se dá

MULHER

“em cenário desalentador” e
“que exige atitudes tempestivas”.
“Há urgente necessidade de
vacinação em massa da população brasileira, não só para frear
o iminente colapso generalizada
na área da saúde, evitando mortes por desassistência, como
também para retomar a atividade econômica, a geração de emprego e renda e o convívio social”, detalha Luciano Almeida.
Ainda no texto do PL, o chefe do Executivo lembra que o
PNI (Programa Nacional de
Imunizações), instituído no País
em 1973, explicita que a aquisição de vacinas é competência legal
e administrativa do governo fede-

ral. Mas observa que o tema tem
sido objetivo de judicialização.
No último dia 24 de fevereiro, o STF (Supremo Tribunal
Federal) referendou, em decisão
unânime, que os Municípios
brasileiros também possuem
competência constitucional em
casos de descumprimento do
PNI pelo governo federal ou pela
insuficiência de doses para imunização da população brasileira.
Também na tentativa de agilizar a compra de imunizantes, o
Congresso Nacional aprovou, no
último dia 2, o projeto de lei que
autoriza a aquisição de vacinas
pelos Municípios. “A FNP (Frente
Nacional de Prefeitos), entidade

suprapartidária de representação
nacional, apoia tecnicamente a
instituição do Consórcio Público de
abrangência nacional para aquisição de vacinas”, salienta o prefeito.
Embora o projeto de lei não
detalhe quantidades de imunizantes e nem valores a serem
investidos na compra de vacinas, lembra que, com o consórcio, os Municípios conseguem
“ganho de escala”, proporcionando maior vantagem nas negociações, “seja de preços, condições contratuais e/ou prazos”.
De acordo com dados registrados até às 12h do último dia 5, o Conectar possui a
adesão de 1.703 municípios, o

que abrange 125 milhões de
brasileiros, cerca de 60% do
total de habitantes do País.
VACINAÇÃO – A imunização em Piracicaba está sendo
realizada em idosos com 77
anos ou mais em 21 postos espalhados pela cidade, sendo
que pessoas acamadas devem
fazer o agendamento pelo telefone (19) 3437-7800. De acordo com informações da Prefeitura, na última segunda-feira
(8), chegou um novo lote de
imunizantes da Coronavac,
produzidos pelo Instituto Butantan, com 2.692 doses. Também
continuam a receber a vacinação os profissionais de saúde.

M ATERIAIS

Associadas participaram Prefeitura vai desativar os pontos de descarte
de Live de maquiagem
O Sincop (Sindicato dos Contabilistas de Piracicaba e Região)
ofereceu às associadas e convidadas, nessa segunda (8), uma aula
on-line de auto maquiagem com a
maquiadora profissional Mariana
Junqueira. O evento, realizado em
homenagem ao Dia Internacional
da Mulher, foi transmitido por
meio do aplicativo Zoom de reunião remota e por um perfil personalizado e exclusivo no Instagram. Além de aprenderem técnicas e dicas para maquiagem
própria para o ambiente de trabalho, as participantes enviaram
perguntas e sanaram dúvidas
que foram respondidas pela profissional durante a transmissão.
A associada Monica Meffe
Rubbini participou da live acom-

panhada da filha e ficou satisfeita. “Mais uma vez prestigiei o
evento feito pelo Sindicato e gostei muito, foi bem útil e descontraído”, destaca a contadora.
Para o presidente do Sincop, Danilo Lucas Vendemiatti, o objetivo mais uma vez foi
alcançado, oferecendo uma experiência agradável e demonstrando valorização às mulheres.
“Nós buscamos proporcionar
uma atividade que fosse prazerosa e ao mesmo tempo auxiliasse as profissionais no seu dia a
dia. A aula apresentada pela maquiadora incentivou a investir na
autoestima delas”, afirma Vendemiatti. Ao final do evento
foram realizados sorteios de
brindes entre as participantes.
Fotos: Divulgação

A partir de segunda (15), a Secretaria Municipal de Defesa do
Meio Ambiente (Sedema) desativará os pontos para descarte de lâmpadas fluorescentes, pilhas e baterias. Os materiais que já estão nos
pontos de coleta mantidos pela Prefeitura terão destinação adequada.
A partir desta data, estes materiais
devem ser encaminhados para os
postos de recolhimento disponibilizados pelos fabricantes em estabelecimentos comerciais da cidade.
A relação está disponível no
site da Sedema: http://sedema.
wixsite.com/sedema/residuos. Um
cartaz, que será divulgado de forma online, nas redes sociais da Prefeitura, Facebook, entre outros
meios, também trará informações.
Com a desativação dos pontos, o município vai economizar,
no mínimo, R$ 120 mil/ano, valor
que é pago pelo aluguel de um imóvel, onde são centralizados esses
resíduos, antes do descarte final
correto. Também haverá economia
com mão de obra da Prefeitura.
A Política Nacional de Resíduos Sólidos, artigo 33 da Lei Federal nº 12.305/2010, diz que o
Poder Público não deve se responsabilizar pelos custos para
acondicionar ou encaminhar es-

ses resíduos. Tanto para o Tribunal de Contas do Estado de
São Paulo quanto para o Grupo
de Atuação Especial de Defesa do
Meio Ambiente (Gaema) do Ministério Público, são os fabricantes ou comerciantes que devem
arcar com a logística reversa.
A logística reversa é um procedimento que permite ao consumidor retornar à empresa um
determinado produto após seu
consumo, de forma que o fabricante possibilite o reaproveitamento ou um descarte correto.
“O consumo de determinados
produtos impacta o meio ambiente e, ao escolher itens mais duráveis, o impacto será menor. E ao
optar pelo descarte correto de resíduos perigosos, alguns dos componentes podem ser reutilizados
no processo de fabricação de novos produtos, ou seja, tanto o cidadão quanto o meio ambiente são
beneficiados”, avalia a bióloga Elizabeth Nunes, do Núcleo de Educação Ambiental (NEA) da Sedema.
É importante salientar que
a Política Nacional de Resíduos
Sólidos também prevê responsabilidades para o consumidor,
pois o descarte dos materiais
deve ser realizado no mesmo lo-
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Descarte correto é fundamental para o meio ambiente e a economia

cal em que foi comprado. Ou, ainda, em pontos comerciais que
contenham caixas coletoras específicas para recolhimento de materiais que podem ser reciclados,
reaproveitados ou reutilizados.
“Empresas e fabricantes devem manter o sistema de logística
reversa funcionando com eficiência, para que o ciclo seja fechado.
Além disso, o processo precisa ser
amplamente divulgado, o que aumenta a confiança e a adesão dos
consumidores. É importante informar a população como o descarte
correto deve ser realizado e quais
os benefícios ambientais para o
município”, explica o secretário

municipal de Defesa do Meio Ambiente, Marcos Yassuo Kamogawa.
PONTOS DESATIVADOS
– A partir do dia 15, pilhas e baterias não poderão mais ser descartadas nos Ecopontos, terminais de
ônibus, Centro Cívico, Estação da
Paulista, Parque do Mirante, Parque Piracicamirirm, Zoológico
Municipal e Central de Resíduos
da Sedema, no bairro Ondinhas.
Lâmpadas fluorescentes não
devem mais ser descartadas no
Centro Cívico, Estação da Paulista, Parque do Mirante, Parque
Piracicamirim, Zoológico Municipal e Central de Resíduos da
Sedema, no bairro Ondinhas.

C OVID -19

Governo de SP anuncia mais 338 novos leitos para março
Mariana Junqueira e o noivo Lucas Rocha preparando a aula on-line

Espaço para a live foi montado na mesa da Diretoria, com
distanciamento e todos os cuidados com a prevenção à pandemia

Presidente do Sincop, Danilo Vendemiatti, coordenando a live

O Governador João Doria
anunciou nesta quarta-feira
(10) a implantação de mais 338
leitos no decorrer de março para
atender casos graves de COVID19 em diferentes regiões do Estado. O objetivo é garantir atendimento aos pacientes graves e
fortalecer a rede para enfrentar a elevação das taxas de ocupação no SUS de São Paulo.
"Este é o terceiro anúncio
de abertura de novos leitos que
fazemos em menos de duas se-

manas. Percebam a gravidade e
a evolução rápida do vírus em
São Paulo e em todo o Brasil.
Em duas semanas, São Paulo
anunciou 1.118 novos leitos hospitalares, sendo 676 leitos de UTI.
Todos estarão operando neste
mês de março", disse Doria.
O número contabiliza 171
leitos de enfermaria e 167 de
Terapia Intensiva em hospitais
estaduais, municipais e vinculados ao SUS, como Santas Casas e serviços filantrópicos.

Outros 500 novos leitos
também foram anunciados no
dia 3 de março, incluindo 339 de
UTI e 161 clínicos, também com
ativação neste mês. O Governo
ainda ativará 11 hospitais de
campanha que totalizarão mais
280 leitos – 140 de cada tipo.
Com todas essas medidas,
serão 1.118 leitos novos no SUS
de SP. A ampliação anunciada
hoje ocorrerá em hospitais da
Grande São Paulo, Bauru, Marília, Vale do Paraíba e Litoral Nor-

te, Araraquara, Campinas, Ribeirão Preto e São José do Rio Preto.
Antes da epidemia, São Paulo contava com 3,5 mil leitos de
UTI e, até abril, terá 9,2 mil leitos
UTI SUS, quase o triplo a mais.
As expansões da rede são resultado do mapeamento e análise técnica das capacidades estruturais de cada hospital, aliado ao monitoramento do cenário da COVID-19, visando salvar vidas e assegurar atendimento igualitário à população.

DOENÇAS ORAIS MAIS FREQUENTES NA PRIMEIRA DENTIÇÃO
Bebês podem ter cárie dentária
e gengivite, doenças que estão associadas a uma dieta rica em doces (achocolatados, refrigerantes,
balas, entre outros) e a má higiene
oral, especialmente quando falta
escovação antes de dormir – tanto
no sono do dia, quanto no da noite.

Quando identificada a cárie deve ser
tratada imediatamente, já que pode destruir rapidamente os dentes de leite.
Quando não tratada, o bebê pode sofrer de dores severas, afetando seu desenvolvimento e bem-estar geral.
A ocorrência de sapinho (candidíase) também é comum. Causada

por fungos, o problema faz com que
pontos ou placas esbranquiçadas
apareçam na boca do bebê. Algumas das causas são: beijos de
adultos, brinquedos e chupetas não
esterilizadas. Uma boa higiene oral
e a limpeza dos brinquedos do bebê
ajudam a prevenir o sapinho.
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Alunos retomaram aulas
presenciais nessa quarta
Divulgação
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Câmara põe fim aos fogos
de artifício com estampidos
Medida beneficia autistas, idosos e protege animais; demanda é uma das causas
mais importantes levantadas pelos protetores dos animais; tema para todo País

Professoras recebem alunos nas creches municipais

Alunos do berçário e maternal das creches municipais retornaram às aulas presenciais nessa
quarta-feira (10), em 10 escolas.
Os protocolos de segurança foram
seguidos, como uso de máscaras,
de álcool em gel e a presença de
30% dos alunos do berçário e 35%
do maternal, obedecendo as regras do Plano SP de combate ao
coronavírus. O secretário de
Educação, João Marcos Thomaziello, acompanhou a entrada
dos alunos na manhã de ontem,
na EM Roberto Damas da Silva.
De acordo com o secretário,
foi feita uma pesquisa com as famílias, na segunda (8), e ontem
(9), por meio da qual foi constatada a necessidade da volta das aulas presenciais para aquelas que
precisam deixar seus filhos nas
escolas municipais para trabalhar.
A adesão à volta foi voluntária.
“Nessa escola houve uma adesão
ao retorno de 98% das crianças,
mas a SME, no entanto, está subordinada ao limite de atendimento que garanta segurança às crianças e às equipes escolares, que está
entre 30 e 35%”, disse Thomaziello.
Michelle Limongi disse que
se sentiu segura para enviar o filho Rodrigo, aluno do Jardim I
da EM Roberto Damas da Silva,
para a escola. “Estou segura pelas informações e protocolos que
foram passados. Tenho a necessidade de trazê-lo por conta do
meu serviço”, ressaltou Michelle.
“Estamos recebendo as crianças do Maternal e do Berçário na

escola, respeitando os protocolos.
As crianças chegaram bem e estão
animadas”, constatou a professora Fernanda Moreno, também
da EM Roberto Damas da Silva.
PRIMEIRO GRUPO – As
aulas tiveram início ontem para
um grupo de 10 escolas, que será
monitorado por 14 dias, observando-se o cumprimento das medidas sanitárias adotadas, os
EPC (Equipamentos de Proteção
Coletiva) e EPIs (Equipamentos
de Proteção Individual) à disposição, bem como a adaptabilidade das crianças ao ambiente escolar. Posteriormente, novo grupo de 10 escolas será indicado
para a reabertura, em um planejamento gradual de retomada.
“Fizemos reunião e explicamos
os protocolos sanitários e o período de adaptação para que os
pais se sentissem seguros ao trazer os seus filhos”, informou Gislaine Esteves Munari, diretora da
EM Roberto Damas da Silva.
Na pesquisa prévia realizada pelas escolas, nos últimos dias
8 e 9, para registro da adesão ao
retorno presencial, a maioria das
famílias optou pela volta, numa
média de 70%. Para respeitar o
Plano SP, a indicação dos alunos a serem efetivamente atendidos presencialmente nos berçários foi feita por cada Conselho de Escola, mediante a situação de vulnerabilidade de cada
criança, e nesses dois dias foi feito o contato com as famílias e as
orientações gerais para o retorno.

M ULHER

Banco do Povo disponibiliza
R$ 50 mi para empreendedoras
O Banco do Povo, programa
de microcrédito do Governo do
Estado de São Paulo, lançou uma
linha de microcrédito exclusiva
para empreendedoras mulheres
formais e informais, com créditos que variam de R$ 15 mil a R$
21 mil. Em Piracicaba, o Banco
do Povo é administrado pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e
Turismo (Semdettur), que fica
na rua Monsenhor Manoel
Francisco Rosa, 900, Centro.
De acordo com informações da Semdettur, para solicitar o crédito, a empreendedora deverá ter realizado o
curso do Empreenda Mulher,
gratuitamente oferecido pelo

Sebrae, além de não ter restrições no Serasa e Cadin.
O empréstimo é restrito ao negócio da solicitante e deverá ser
utilizado no seu empreendimento.
Para empreendedoras formais
(MEI, ME, LTDA, EIRELI e Rural
com CNPJ), o valor disponibilizado é de até R$ 21 mil, podendo ser
parcelado em até 48 meses. Já para
as empreendedoras informais, o
valor disponibilizado é de até R$ 15
mil, parcelados em até 36 meses.
Toda solicitação de crédito ainda está sujeita à avaliação do contratante e avalista. Para mais informações, consulte o Banco do Povo
pelo telefone (19) 3437-2222 ou acesse
o site www.semtre.piracicaba.
sp.gov.br/banco-do-povo/
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CONTRA A DENGUE
A Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Saúde
e do Plano Municipal de
Combate ao Aedes (PMCA),
realizará nesta quinta (11),
a partir das 8h30, na avenida São Paulo e ruas próximas, passeata de conscientização sobre combate à
dengue. O objetivo é cons-

cientizar a população sobre
a necessidade e importância de impedir a proliferação do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, zica, chikungunya e febre amarela urbana. Neste
mês de março, a ação será
realizada em outros corredores comerciais da cidade.

A queima de fogos de artifício
com barulho, prática recorrente e
comum nas datas festivas, está
proibida na cidade de Iracemápolis. De autoria dos vereadores Jean
Ferreira (Cidadania), presidente
da Câmara, Gesiel Alves Maria
(Republicanos) e Vitor Matheus
Michel (PL), o projeto de lei foi aprovado nesta segunda-feira (08).
O Projeto de Lei 05/2021
prevê em seu artigo 2º que ficam proibidos em ambientes públicos ou privados, abertos ou
fechados, o manuseio, a utilização, a queima e a soltura de fogos de artifício e artefatos pirotécnicos que causem poluição sonora, com estouros ou estampidos.
A medida é uma das demandas mais importantes trazidas
pelos protetores dos animais,
assim como entidades que atendem pessoas com deficiência,
mais especificamente os autistas.
Segundo o presidente da Câmara, “se por um lado, os espetáculos pirotécnicos fazem parte
da vida cultural da população e,

muitas vezes, proporcionam a
públicos grandes belas imagens,
por outro lado, cada vez mais,
organizações que defendem os
direitos dos animais alertam para
os perigos representados na soltura ou queima de fogos”, apontou na justificativa do projeto.
Ele lembra que há inclusive
registros de morte de cães em decorrência do estresse causado pelos ruídos de altíssima intensidade
para a sensibilidade desses animais.
Outro público beneficiado
pela iniciativa da Câmara são os
idosos, os enfermos e pessoas
com autismo. Todos são afetados pelos ruídos que, além de
causar estresse, podem inclusive levar a convulsões e outras
reações em prejuízo à saúde.
O projeto foi aprovado com a
emenda que estipula que o não
cumprimento vai acarretar multa
de 14 Ufesp’s para pessoa física e
25 Ufesp’s para pessoa jurídica,
dobrando seu valor em caso de reincidência. O projeto segue para a sanção da prefeita Nelita Michel (PL).
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Vereador Jean Ferreira, presidente da Câmara de Iracemápolis
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Serviços digitais crescem em 2021
Há um ano, desde o primeiro
fechamento temporário de todos
os postos, como medida de prevenção à Covid-19, o Poupatempo investiu na ampliação e aprimoramento dos serviços digitais, possibilitando aos cidadãos resolverem
suas necessidades sem sair de
casa, pelo celular ou computador.
Desde então, o programa aumentou de sete para os atuais 130
serviços eletrônicos ofertados à
população. Entre as novidades,
destacam-se as funcionalidades
ligadas à vacinação contra a Covid-19, serviços da CDHU e acompanhamento da renovação de
CNH. Pelo aplicativo Poupatempo
Digital, todo cidadão paulista pode
realizar o pré-cadastro para tomar
a vacina, o que reduz em até 90%
o tempo de permanência no local
de imunização. Outra facilidade

oferecida no app é a Carteirinha
de vacinação, que apresenta dados
sobre a aplicação de quem já foi
imunizado, tanto da primeira quanto da segunda dose da vacina.
Assim como ocorreu em diversas outras áreas, o digital se
tornou uma realidade no dia a
dia do Poupatempo e vem crescendo significativamente. “Atualmente, as plataformas digitais já
são responsáveis por mais de 70%
de todos os atendimentos prestados. Isso mostra que além de seguros, os canais eletrônicos do
programa são eficientes e simples
de serem acessados pela população”, explica o diretor da Prodesp
– empresa de Tecnologia do Governo de São Paulo, que administra o
Poupatempo -, Murilo Macedo.
A praticidade, segurança e agilidade em concluir serviços na pal-

D ISPUT
A
ISPUTA

ma da mão são os responsáveis
pelo sucesso do atendimento online. Lançado em maio de 2020, o
aplicativo Poupatempo Digital já foi
baixado por mais de 4 milhões de
usuários em 10 meses e atende mais
de 90% dos serviços feitos eletronicamente. Dos 4,6 milhões de serviços prestados pelo programa nos
primeiros meses deste ano, mais de
3,1 milhões foram feitos pelo celular, usando o app, cerca de 300 mil
pelo portal www.poupatempo.
sp.gov.br e em totens de autoatendimento, e outros 1,2 milhão
nos postos, de forma presencial.
Neste momento, em que todos os postos estão fechados, devido à reclassificação do estado
para a fase vermelha do Plano São
Paulo, alguns dos atendimentos
mais solicitados no Poupatempo
já estão disponíveis nas platafor-

mas digitais, com a mesma praticidade e rapidez encontrada nas
unidades. Entre as principais opções, estão, por exemplo, renovação e segunda via de CNH, consulta de multas e de pontuação
na CNH, Carteira de Trabalho,
seguro desemprego, Licenciamento e transferência de veículos.
Essa nova forma de atendimento, com ênfase no digital, será
permanente e a meta do Poupatempo é oferecer 180 opções online ao final deste ano, e chegar a
240 até o término de 2022. “O
foco nos serviços eletrônicos possibilita ao Estado estar cada vez
mais próximo do cidadão, pois é
um jeito fácil e rápido de o usuário ter o que precisa, evitando
gasto de tempo e dinheiro com deslocamentos desnecessários”, acrescenta o diretor Murilo Macedo.

L IVE

Unopar lança campeonato Prefeitura debate o
de Battle Royale
papel da mulher na

Até 16 de maio, terça, mais de
9 mil fãs do estilo de jogo Battle
Royale se enfrentarão em uma disputa de sobrevivência, valendo R$
30 mil reais em prêmios e 12 bolsas de estudo. É o que estará em
disputa na Copa Unopar, competição que está sendo organizada
pela primeira vez pela Unopar,
universidade do Paraná que pertence à Kroton, empresa B2C de
ensino superior da holding Cogna, uma das principais organizações educacionais do mundo.
A Copa Unopar terá como embaixador o carioca Cerol, estrela
dos eSports que surgiu da periferia do Rio de Janeiro e é considerado um dos maiores streamers
de games do país. A competição
ocorrerá de forma 100% online e
está alinhada com a campanha da
universidade que aterrissa no
universo de games. Que traz o
tema: #PRAVOCÊVIRAROJOGO,
estrelada pela apresentadora e jornalista Fernanda Gentil, que também fará ativações sobre a Copa.
Na campanha para promover o torneio, Cerol convidará jovens a partir dos 14 anos que tiverem interesse em mostrar todas as suas habilidades em esportes eletrônicos no gênero Battle
Royale. Durante todas essas etapas para apoiar os participantes
no processo de inscrição, o embaixador da Copa Unopar trará
em seus canais no Twitter e Instagram todos os detalhes da competição por meio de vídeos e stories.
Para o VP de Crescimento da
Kroton, Leonardo Queiroz, a ação
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aproxima a marca de um público e
cenário que ganha cada vez mais
força. “Queremos nos relacionar
com a comunidade gamer, pois
nos identificamos historicamente com o ambiente digital. A
Unopar é pioneira em EAD no Brasil e tem uma forte atuação no
ambiente online”, diz Queiroz.
Queiroz ainda reforça a conexão entre o universo gamer e o
Academia Tech, pool de cursos em
tecnologia recém-lançado pela
Kroton para apoiar a formação
de profissionais de tecnologia.
“Recentemente lançamos nossas
opções de cursos para a TI para
nossas marcas, entre elas a Unopar, e oferecemos cursos que estão
relacionados ao desenvolvimento
de jogos”, reforça o executivo.
SERVIÇO
Para informações os interessados devem acessar a página do torneio: copaunopar.gg
; 8 a 21 de março: período
de inscrições no site do torneio; 2 a 11 de abril: classificatórias; 17/04 a 8 de maio:
fase de grupos – com transmissões ao vivo das partidas; 15 e 16 de maio: finais

formação cultural
A partir da iniciativa das
secretarias municipais da Ação
Cultural e de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Turismo (Semdettur), a Prefeitura de Piracicaba realiza a live
Diálogos Culturais: Mulheres
Semeando Cultura, para discutir o papel feminino na formação cultural da sociedade. Segundo os organizadores, o
nome foi inspirado por um livro de autoria do jornalista Cecílio Elias Netto. O evento ocorre na página oficial da Prefeitura de Piracicaba no Facebook
(@prefeituradepiracicaba), nesta sexta (12), a partir das 11h.
A mesa debatedora contará com o secretário da Ação
Cultural, Adolpho Queiroz,
com a assessora da Semdettur,
Cristiane Batochio, com a cantora Aninha Barros e com a
empreendedora Mara Cury. A
mediação será realizada pela
hoteleira Elisete Santos, e a coordenação é de responsabilidade do economista Gilson Sabadin e do jornalista Airan Prada.
De acordo com Adolpho
Queiroz, “a proposta da Ação
Cultural é promover lives
mensais e discutir temas da
cultura local. Em fevereiro, realizamos a exibição do docu-

mentário Banda do Bule e uma
conversa sobre o carnaval piracicabano. Já em março, o
debate marca o mês das mulheres. Para nós, a cultura é
investimento, não despesa;
por isso, seguiremos com os
eventos a distância, devido à
pandemia da Covid-19”, afirma.
Já Cristiane Batochio relata que “iniciativas como essa
reafirmam o nosso compromisso em desenvolver atividades culturais e manter o diálogo constante com a sociedade. Mesmo com os desafios atuais, continuamos trabalhando
para inovar e ouvir as demandas da população”, alega.
Segundo Aninha Barros,
“o setor cultural foi um dos
mais atingidos pela pandemia
e está, dia após dia, se adaptando ao desafiador momento em
que vivemos. Por essa razão, é
muito importante que o Poder
Público promova ações que valorizem a cultura”, pondera.
Para Mara Cury, “estamos
em tempos de nos reinventar, só
podemos fazer isso através de
ações e, uma como essa, de criar
maneiras de chegar até as pessoas, de manter as coisas ativas, vem totalmente ao encontro
deste novo cenário”, completa.
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Sindicato faz assembleia virtual da campanha salarial
Durante o encontro, foi discutida e aprovada a proposta de reposição inflacionária apurada no período de março de 2019 a fevereiro de 2020
O Sindicato dos Trabalhadores Municipais de Piracicaba e Região realizou na noite de quarta
(09), no estúdio de filmagem, a
1ª Assembleia virtual da Campanha Salarial dos servidores municipais de 2021. A entidade segue a Lei nº 5686/2006, que estabelece a data-base do servidor
público no mês de março. Durante assembleia, foi discutida e aprovada a proposta de reposição inflacionária apurada no período de
março de 2019 a fevereiro de 2020.
Após discussão da assembleia, foi
lançado o formulário com a proposta dos servidores, que foi a reposição inflacionária de 9,04%.
O vice-presidente, José Alexandre Pereira, após estudos,
apresentou dados das inflações do
período de março de 2019 a fevereiro de 2020 referente a reposição inflacionária do ano de 2020,
reposição essa que não foi realizada pela administração anterior. E de acordo com a média de
índices oficiais IPCA (IBGE), INPC
(IBGE), IPC (Fipe), foi de 3,56%.
Já referente ao ano de 2021,
correspondente ao período de
março de 2020 a fevereiro de

2021, a reposição inflacionaria
apurada com base na média destes mesmos índices com exceção
ICV (Dieese – interrompeu a pesquisa devido a pandemia), o índice foi de 5,48%. Totalizando os
dois anos, sem a reposição inflacionária estamos com o acumulado de 9,04% de perdas do poder executivo aos servidores públicos municipais de Piracicaba.
Salientando ainda que na
análise feita pela entidade a administração municipal fechou no
exercício de 2020 com um superávit orçamentaria na ordem de
mais de 90 milhões de reais, demonstrando que seria possível a
aplicação da reposição inflacionária a todos os servidores.
O diretor, José Osmir Bertazzoni, agradeceu a participação de
todos os servidores que acompanharam pela página do Facebook
da entidade contando com um engajamento de mais de três mil servidores. Após discussão da assembleia, foi lançado o formulário com
a proposta dos servidores, que foi a
reposição inflacionária de 9,04%.
O formulário ficou disponível até às 12h do dia 10/03 com o

seguinte resultado: 98% das pessoas que participaram da votação,
fizeram a opção pela proposta apresentada de reposição inflacionária.
“O Sindicato entende que essa proposta aprovada pela categoria é
apropriada, pois o servidor vem
tendo perdas salariais desde
2020, comprometendo cada vez
mais, o poder aquisitivo”, disse o
vice presidente, Alexandre Pereira.
Na semana passada, foi realizada uma consulta pública online,
com link disponibilizado a todos
os servidores municipais com um
formulário para ser preenchido, e
a maioria a presentou propostas
que serão encaminhadas pela
Mesa Permanente de Negociação,
instituída pela Lei nº 7943/2014.
São elas: insalubridade para todas
as merendeiras, remoção na SME,
JA para atendimento odontológico, equiparação salarial e de níveis
de progressão do cargo técnico em
contabilidade da Câmara com outros cargos administrativo, correção salarial do prefeito para
que se ajuste os proventos dos
profissionais que são lesados pelo
corte constitucional ora aplicado e 30 horas para enfermagem.

Divulgação

Assembleia virtual foi realizada na noite de quarta-feira (09)

Na assembleia desta terçafeira, considerada permanente, até que seja definida a campanha salarial de 2021, teve em
sua pauta a questão das pro-

postas de reajuste salarial,
onde foi tirada a proposta e encaminhada ao executivo. O
Sindicato dos Municipais
aguarda a contraproposta do

prefeito, que deverá se pronunciar ainda no mês de março, para agendar a data de
apreciação da contraproposta
na segunda assembleia virtual.
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Aprovado projeto: comércio e serviços são essenciais
De acordo com o Projeto de Lei, as práticas destas atividades podem ser realizadas em estabelecimentos ou em espaços públicos, não estabelecendo restrições
A Câmara Municipal de Rio
das Pedras aprovou, em sessão
extraordinária quarta (10), Projeto de Lei de autoria de todos os
vereadores, para que as atividades
exercidas pelo comércio em geral e
prestadores de serviços, sejam consideradas essenciais para a população de Rio das Pedras/SP em
tempos de crises, ocasionadas por
moléstias ou catástrofes, como
está ocorrendo durante o combate da pandemia do Corona Vírus.
De acordo com o Projeto de
Lei, as práticas destas atividades

podem ser realizadas em estabelecimentos ou em espaços públicos, não estabelecendo restrições.
Os vereadores entendem que
autoridade competente poderá restringir esse direito da prática das
modalidades, desde que fundamente sua decisão com critérios
técnicos, científicos ou de segurança. Caberá ainda ao Poder Executivo Municipal, a regulamentação desta Lei através de Decreto.
“O objetivo é evitar a asfixia
econômica que o comerciante e
prestadores de serviço estão so-

frendo durante esse período, e
que tem resultado em desemprego e fechamento de várias empresas na cidade”, declarou o presidente da Câmara, vereador Edison Donizete Marconato (PSDB).
Na mesma sessão também
foi aprovado PL do Executivo,
ratificando protocolo de intenções firmado entre Municípios
brasileiros, com a finalidade de
adquirir vacinas para combate
à pandemia do corona vírus;
medicamentos, insumos e equipamentos na área da saúde.

RIM

Dia Mundial é comemorado hoje
Regular a pressão arterial, eliminar substâncias tóxicas do corpo, controlar a quantidade de sal
e água são as principais funções
dos rins. Quando esses órgãos
não funcionam de forma adequada é preciso fazer diálise. A cada
ano mais de 5, 5 mil novos pacientes são incluídos no programa de
diálise crônica segundo o mais recente Censo Brasileiro de Diálise
realizado pela Sociedade Brasileira de Nefrologia. No Dia Mundial do Rim, celebrado neste 11
de março, a Pronep Life Care,
empresa do grupo Sodexo e pioneira no segmento de atenção
domiciliar (home care) apresenta uma nova modalidade voltada para pacientes com insuficiência renal aguda ou crônica, que
necessitam de terapias dialíticas.
A PronepNEFRO chega em
um momento que o país, ainda
no aguardo da aplicação em massa da vacina contra a Covid-19,
sofre com hospitais públicos e privados lotados de pacientes em
tratamento da doença. “Além de
poupar o paciente da exposição
aos riscos durante o traslado
para clínicas e hospitais, o serviço
contempla vigilância clínica, por
meio da coleta de exames e acompanhamento dos resultados no
domicílio, e ainda monitoramento
telefônico e telemedicina de suporte”, explica Dra. Rosana Pais, diretora médica da Pronep Life Care.
TERAPIAS — Existem dois
tipos de terapias dialíticas: a hemodiálise e a diálise peritoneal
automatizada. A primeira é a mais
comum, sendo realizada por 93%
dos pacientes segundo dados do

Pronep Life Care, a pioneira
A Pronep Life Care –
marca do grupo Sodexo – é
pioneira no serviço de Atenção Domiciliar (home care)
no Brasil e, ao longo de quase 30 anos de atuação, já
cuidou de mais de 35 mil vidas. Em 2018, passou a integrar o grupo Sodexo, a maior
empresa do mundo em serviços de qualidade de vida.
A Pronep atua diretamente
no cuidado e atenção com as
mais variadas necessidades:
internação domiciliar especializada em procedimentos técnicos e maior complexidade,
reabilitação, assistência domiciliar por equipe multidisciplinar, ou mesmo curativos, administração de medicamentos e outros procedimentos,
além dos cuidados paliativos.

Ministério da Saúde. Na hemodiálise, uma máquina que funciona como um rim artificial filtra
o sangue, eliminando as toxinas
e devolvendo o sangue limpo.
Na diálise peritoneal, o sangue é filtrado e os fluídos excedentes são retirados por um filtro natural do corpo, a membrana peritoneal. Esse tecido reveste a cavidade abdominal, onde
estão o estômago, o baço, o fígado e os intestinos. Nesse tipo
de terapia, introduz-se um cateter no abdômen do paciente.
O PronepNEFRO contempla
as duas terapias dialíticas. Todo o
tratamento oferecido está atrelado ao atendimento em domicílio.

Tudo é feito por uma
equipe altamente qualificada
e especializada, na casa do
paciente, de acordo com
suas necessidades individuais e familiares e com acolhimento e cuidado seguindo nosso propósito de fazer
o bem, ouvir, sentir e cuidar.
A qualidade do atendimento da Pronep garantiu o
reconhecimento da Joint
Commission International JCI, que nos certificou com
um selo respeitado mundialmente e, na época em que
nos foi conferido, inédito
para serviços de atenção domiciliar. Esta é a nossa marca: dedicação para cuidar
de vidas e engajamento
para fazer delas o nosso
mais relevante compromisso.

O enfermeiro responsável pelo paciente é sempre o mesmo e tem,
por trás dele, toda uma equipe especializada para fornecer assistência, insumos e medicamentos necessários para o tratamento. O
programa oferece soluções que priorizam a segurança, conforto e a
autonomia dos pacientes dependentes de terapia dialíticas. Em
domicílio, o serviço promove a assistência coordenada às necessidades do paciente nefropata, colocando-o no centro dos cuidados.
Esse novo pacote de serviços
da Pronep está disponível para operadoras de planos de saúde, seguradoras, autogestões, cooperativas
médicas e pacientes particulares.

M UNICIP
AIS
UNICIPAIS

Sindicato propõe ação na Justiça como da Apeoesp
O Sindicato dos Trabalhadores Municipais de Piracicaba,
São Pedro, Águas de São Pedro,
Saltinho e Região comunica que,
em decorrência da decisão judicial que impede as escolas de
convocar professores e demais
funcionários da educação para
atividades presenciais, a partir
de hoje (11), as aulas nas redes
municipais de educação das cidades representadas por este

sindicato seguirão apenas em
formato online enquanto estiver
na fase vermelha no Plano São
Paulo de combate ao coronavírus.
Após dialogar com advogados
da Apeosp, em comum acordo com
a propositura da ação encabeçada
por diversos sindicatos, incluindo
o Sindicato dos Municipais de Piracicaba que também habilitou no
processo, enviou ofício a todos os
municípios que a entidade repre-

senta, para que as escolas municipais cumpram a sentença da
Ação Civil Pública, em tramitação
pela 9ª Vara da Fazenda Pública,
para que as aulas presenciais sejam suspensas imediatamente.
SUSPENSAS — Vale
lembrar que em São Pedro,
após a entidade oficializar a
secretaria de educação, as aulas presenciais foram suspensas desde o dia 8 de março.

ASSINE E ANUNCIE: 2105-8555
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Plenário do Poder Legislativo de Rio das Pedras

Mês da conscientização sobre o Lúpus
Alessandro C. da Silva

A

tualmente, vemos que
cada mês recebe uma cor
buscando conscientizar a
população sobre uma determinada doença, e em fevereiro, utilizamos a cor roxa para lembrar a
população sobre as doenças incuráveis, dentre elas, o Lúpus
Eritomatoso Sistêmico (LES).
O LES é uma doença autoimune multissistêmica, ou seja,
que pode atingir qualquer parte
do corpo, e sua gravidade e sintomas variam de acordo com a
região afetada. O Lúpus é caracterizado por uma desregulação
do sistema imune do indivíduo,
a defesa contra agentes estranhos passa a produzir anticorpos contra células ou tecidos do
próprio corpo, podendo assim
apresentar-se sistêmica ou atingir somente um órgão. No Brasil, estima-se que aproximadamente 65 mil pessoas sejam portadoras do LES, a maioria são
mulheres, sendo nove a 10 casos
para cada homem. Mesmo ocorrendo em qualquer idade, é mais
frequente por volta dos 30 anos,
tendo incidência maior em pessoas de raça negra do que branca.

O LES pode
atingir qualquer
parte do corpo, e
sua gravidade e
sintomas variam
de acordo com a
região afetada
Existem inúmeros fatores que
podem dar início à doença, como:
hormonais femininos, radiação
ultravioleta, predisposição genética, medicamentos e até mesmo infecções virais. Desta forma, observamos que cada paciente apresenta uma característica diferente
com relação ao desenvolvimento.
As manifestações clínicas do
LES são variadas, dependendo
muito das regiões afetadas. As
pessoas acometidas, podem apresentar lesões de pele e articulações, diminuição de células sanguíneas causando anemia, leucopenia e trombocitopenia, inflamações de sistema circulatório
(pericardite e vasculite), nefrites
que podem causar a perda da
função renal, dentre outras tantas que podem ser desencadeadas.
Atualmente a Hidroxicloroquina, medicamento muito fala-

do durante a pandemia de covid19, é o mais indicado para o tratamento em todos os casos relacionados ao Lúpus. Corticosteroides são amplamente utilizados
em casos agudos da doença na
busca da remissão, entretanto, a
indicação de imunossupressores
também podem ser uma ótima alternativa nos casos mais graves.
Com o avanço da medicina
e a criação de métodos mais individualizados, num futuro próximo acredita-se que os tratamentos tragam resultados mais
eficientes contra doenças como
essa. Como a informação é a
melhor ferramenta no caso de
tantas doenças existentes em
nosso meio, divulgar é a mais
perfeita forma de cuidar de
quem você quer bem, por isso
participar das campanhas desenvolvidas mensalmente que trazem conhecimento é um ato de
amor ao próximo e a você mesmo.
———
Alessandro Castanha da
Silva, biólogo, especialista em Microbiologia Clínica e professor dos cursos da Área de Saúde do
Centro Universitário
Internacional Uninter
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Aprovados projetos para vale alimentação
e transporte gratuito para maiores de 60
A 4ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Vereadores de Rio das Pedras aconteceu na segunda-feira (01)

O papel da mulher: da Revolução
Industrial ao combate à Covid-19
Célia Parnes

O

tema proposto
pela ONU Mulheres para 8 de
março, Dia Internacional da Mulher de 2021,
“Mulheres na liderança: Alcançando um futuro igual em um mundo de Covid-19”, remete a uma
reflexão sobre o merecido reconhecimento de todas as mulheres que, em 2020, estiveram na
linha de frente da crise da Covid19 e, mais recentemente, engajaram-se no trabalho pós-pandemia.
Assistentes sociais, profissionais de saúde, cientistas (incluindo as que sequenciaram o genoma
do coronavírus em 48 horas), administradoras, servidoras públicas, profissionais liberais, donas de
casa tiveram grande espaço e formaram a rede feminina encadeada em uma grande corrente para
que a vida pudesse manter seu fluxo, embora de forma adaptada, em
um ano tão atípico como 2020. No
Brasil, 63% das vagas de emprego
consideradas de grande risco em
relação à Covid-19 são preenchidas por mulheres e elas representam 43% da força de trabalho do País, segundo levantamento do Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE).
Impossível não relembrar,

neste momento, as origens da data escolhida para a celebração
do 8 de março e suas
raízes históricas, principalmente o incêndio
ocorrido em Nova
York, em março de
1911, na Triangle Shirtwaist Company, quando 146 trabalhadores morreram,
dos quais 125 mulheres e 21 homens, trazendo à tona as más
condições enfrentadas por mulheres na Revolução Industrial.
Desde então, trechos íngremes e tortuosos fizeram parte
da trilha que as mulheres tiveram de percorrer em busca da
almejada equidade. As participações plenas e efetivas na vida
pública, em cargos e funções de
grande vulto, na tomada de decisões, no comando dos lares,
conquistando espaços e no engajamento pela garantia de direitos.
Apesar de todo esse avanço,
os registros de aumento da violência contra a mulher, especialmente durante a pandemia, acendem o sinal de alerta e fazem
com que os esforços se voltem
também para esses casos. Neste
contexto, a Secretaria de Desenvolvimento Social dispõe do Serviço de Proteção e Atendimento
Especializado a Famílias e Indivíduos (PAEFI), principal canal

As mulheres
ocupam cada vez
mais espaços
anteriormente
destinados
unicamente
aos homens
da Proteção Especial de Média
Complexidade, que atende mulheres vítimas de violência no Sistema Único de Assistência Social.
Líderes ou não, com mais ou
menos conhecimentos ou habilidades, existem evidências de que as
mulheres ocupam cada vez mais
espaços anteriormente destinados
unicamente aos homens. O que a
pandemia da Covid-19 nos revelou foi que os esforços de reposta
das mulheres diante de um obstáculo podem ser incrivelmente grandes, ágeis e que, gradualmente,
mostramos que as experiências,
perspectivas e habilidades femininas contribuem para a construção
de uma sociedade em que decisões,
políticas públicas e leis funcionem
da mesma maneira para todos.
———
Célia Parnes, formada
em administração de
empresas pela USP,
Secretária de Desenvolvimento Social do
Estado de São Paulo

Na 4ª sessão ordinária da
Câmara Municipal de Rio das
Pedras, nesta segunda (01), além
da recepção de dois Projetos de
Lei do Legislativo foram apresentadas 41 Indicações de serviços
ao Executivo Municipal, uma Moção de Pesar e dois Requerimentos de Informações. Em sua ordem do dia, os vereadores também votaram dois Projetos de Lei.
Quanto aos novos Projetos
dos vereadores, um deles que é de
autoria do vereador Jeandre Nabuco (PSDB) propõe o uso de adesivos de identificação nos veículos
oficiais da Prefeitura de Rio das
Pedras e segundo o autor “tem
objetivo inibir o uso de veículos da
frota municipal em atividades que

não sejam relacionadas a serviço
do Município e de seus cidadãos.
Já em outro PL apresentado
pelos vereadores Edison Donizete Marconato (PSDB), Joaquim
Afonso (PSB), José Roberto Henrique (PSB) e Sérgio Roberto Cecotte (PSB) propõe a concessão
da gratuidade nos transportes
públicos de passageiros às pessoas maiores de 60 anos, como
determina o Estatuto do Idoso.
Em relação aos dois Requerimentos inicialmente apresentados pela vereadora Vanessa Botam (PV), um foi rejeitado por
seus pares enquanto o outro, acabou sendo retirado pela autora.
A sessão também contou com
a votação e aprovação unanime do

Projeto de Lei do Executivo, que
solicitou autorização para convênio com o Centro de Reabilitação
Piracicaba. Já no Projeto de Lei
do Legislativo que altera a concessão do Vale Alimentação para
os funcionários da Prefeitura e
que foi aprovado, os vereadores
Joaquim Afonso, Bé Cecotte e Zé
do Paulo (PSB) estavam legalmente impedidos de votar a matéria.
Assim, acabaram sendo substituídos na votação pelos suplentes de sua coligação (PSB-DEMPSL-PDT), que foram Ilzanete de
Souza Alencar, Rangel Luís Correia
e Rosildo Coelho Gonçalves. A Moção de Pesar foi apresentada pelo
vereador Jeandre Nabuco, pelo falecimento de José Pigozzo Artuzo.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO
DE LARANJAL PAULISTA
EXTRATO DE RETIFICAÇÃO - PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 005/2021
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2021
O Prefeito da PREFEITURA MUNICIPAL DE Laranjal Paulista torna pública a alteração do Edital de
Abertura do Processo de Licitação nº 005/2021, concorrência Pública nº 001/2021, cujo objeto é
Execução dos Serviços de Limpeza Pública, compreendendo a coleta manual de resíduos sólidos
domiciliares comerciais, de feiras e demais áreas públicas, com fornecimento, operação e higienização de contêineres de 1.000 litros e transporte até o destino final indicado pelo contratante no
Município de Laranjal Paulista -SP, e conforme descrições mínimas constantes no Item III QUALIFICAÇÃO TÉCNICA – onde se lê d) Comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível com o objeto da licitação, através da apresentação de atestado(s) de capacidade técnica-operacional devidamente registrados nas entidades profissionais competentes emitidos em nome da empresa licitante, que comprove(m) que a licitante tenha executado para órgãos
ou entidade da Administração Pública direta ou indireta federal, estadual, distrital, municipal ou
ainda para empresas privadas, serviços, serviços de características semelhantes ao objeto da
licitação , observada a súmula 23 do TCESP- leia-se d) Apresentação de Certificado de Acervo
Técnico - CAT, em nome de profissional de nível superior -Engenheiro, que comprove a prestação
de serviços com características semelhantes ao objeto da licitação, observada a súmula 23 do
TCESP – onde se lê d) Atestado de capacidade técnica para o desempenho de atividade pertinente e compatível em característica, quantidade e prazo com o objeto desta licitação, por meio da
apresentação de atestado(s) expedido(s), necessariamente em nome do licitante, por pessoa
jurídica de direito público ou privado, no qual se indique que a empresa já forneceu objetos iguais
ou similares ao desta licitação. Quantidade mínima: 60% da execução pretendida, o que equivale
a 360 toneladas, nos termos da súmula 24 do TCESP – leia-se e) Atestado de capacidade técnica
para o desempenho de atividade pertinente e compatível em característica, quantidade e prazo
com o objeto desta licitação, por meio da apresentação de atestado(s) expedido(s), necessariamente em nome do licitante, por pessoa jurídica de direito público ou privado, no qual se indique
que a empresa já forneceu objetos iguais ou similares ao desta licitação. Quantidade mínima1:
60% da execução pretendida, o que equivale a 360 toneladas, nos termos da súmula 24 do
TCESP. e.1) A comprovação a que se refere a alínea anterior poderá ser efetuada pelo somatório
das quantidades realizadas em tantos atestados quanto dispuser o licitante2. e.2) os atestados
técnicos solicitados deverão ser emitidos em papel timbrado da empresa ou órgão contratante,
com a identificação clara do signatário, inclusive com a indicação do cargo que ocupa; e.3) Caso
o (s) atestado (s) emitido não apresente (m) clareza em relação as quantidades, prazos e serviços
prestados, juntamente com o (s) mesmo (s) poderá (ão) estar anexo (s) cópia (s) simples do (s)
contrato (s) assinado (s) com a (s) pessoa (s) jurídica (s) de direito público ou privado responsável
(eis) pelo fornecimento do (s) atestado (s).onde se lê e) Atestado de visita técnica a ser fornecido
pela Secretaria Municipal Competente, em que conste que o licitante visitou os locais de execução
deste objeto e tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais para o
cumprimento do objeto da licitação. Leia-se f) Atestado de visita técnica a ser fornecido pela
Secretaria Municipal Competente, em que conste que o licitante visitou os locais de execução
deste objeto e tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais para o
cumprimento do objeto da licitação, ou apresentação de declaração de dispensa de visita nos
termos do anexo XV do edital. Acréscimo: g) As provas de capacidade técnica poderão estar
sujeitas à confirmação da veracidade de suas informações, sob pena de incorrerem civil, criminal
e administrativamente o emissor e a licitante. Inclusão 31.01.15 – Modelo de declaração de dispensa de visita técnica (anexo XV) - ANEXO I - PROJETO BÁSICO - TERMO DE REFERÊNCIA – onde
se lê 2.2.4 - Os contêineres deverão ser higienizados mecanicamente, por meio de lava-contêineres, instalado sobre um caminhão específico. Esta lavagem deverá ser feita em sistema fechado
com uso de produtos desengordurantes e bactericidas com periodicidade máxima mensal ou
quando solicitado pela PMLP. Realizando-se as lavagens interna e externa dos contêineres, o
lava-contêineres deverá seguir o mesmo itinerário que o veículo da coleta regular – Leia-se 2.2.4
- Os contêineres deverão ser higienizados mecanicamente, por meio de lava-contêineres, instalado sobre um caminhão específico. Esta lavagem deverá ser feita em sistema fechado com uso
de produtos desengordurantes e bactericidas com periodicidade máxima mensal ou quando
solicitado pela PMLP. Realizando-se as lavagens interna e externa dos contêineres, a lavagem
de contêineres poderá ser realizada em qualquer local e deverá seguir as exigências dos órgãos ambientais e vigilância sanitária – Onde se lê 2.2.11 - Para a lavagem dos contêineres, a
Contratada deverá mobilizar um caminhão específico com equipamento tipo tanque com compartimentos para água limpa e águas servidas. A equipe deverá ser adequada para executar
esse serviço de lavagem. Será fornecido documento comprovando a veracidade da execução, onde o mesmo deverá ser anexado na medição mensal, caso não apresente, a medição
será retida – Leia-se 2.2.11 - Para a lavagem dos contêineres, a Contratada deverá mobilizar
um caminhão específico com equipamento tipo tanque com compartimentos para água limpa e
águas servidas. A equipe deverá ser adequada para executar esse serviço de lavagem. Será
fornecido documento comprovando a veracidade da execução, onde o mesmo deverá ser anexado na medição mensal para apuração do devido valor correspondente à lavagem de cada
unidade de contêiner – ANEXO II MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS – Planilha de Cálculo de
Custo Detalhado – ANEXO XIV – PLANILHA DE CÁLCULO DE CUSTO DETALHADO – INCLUSÃO
do ANEXO XV – MODELO DE DECLARAÇÃO DE DISPENSA DE VISITA TÉCNICA. (representante
do licitante), portador da Cédula de Identidade RG nº e do CPF nº, como representante devidamente constituído de (identificação do licitante), inscrita no CNPJ nº, para fins do disposto no
Edital da presente Licitação, declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código
Penal Brasileiro, que possui pleno conhecimento das condições da obra e que não alegará
desconhecimento das condições e do grau de dificuldade existentes como justificativa para
se eximir das obrigações assumidas– Fica prorrogada a Realização da Concorrência para o
dia 13.04.2021, às 9:00 horas.Mantêm-se inalterados os demais itens do Edital. As alterações
e o edital retificado estarão disponíveis no site www.laranjalpaulista.sp.gov.br Laranjal Paulista,
10 de março de 2021 – Alcides de Moura Campos Júnior – Prefeito Municipal
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FALECIMENTOS
PINTOR: Residencial e comercial, orçamento sem compromisso.
Piracicaba e Rio das Pedras. Tratar fone: 99310-4666 com Júnior.
-----------------------------------------ATENÇÃO - Aqui pode estar seu
pão. Está a sua disposição gratuitamente para trabalhos e vendas de produtos em geral, novos
e usados de pessoas necessitadas, pequenos produtores, artistas, colecionadores, consertadores 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. Contato Elaine 19- 98216-9127 zap.
-----------------------------------------VENDE-SE TERRENO 6300m²-Centro Mombuca ótima localização-maiores informações 19998963876.
-----------------------------------------VENDE-SE imóvel em SÃO PEDRO, com 2 casas, cada com 2
dorm, sala, coz, wc, gar. (19)
3372-9484 e (19) 99970-2630.
-----------------------------------------VENDO CASA EM ANHUMAS PIRACICABA - com 5 cômodos mais quarto para passar roupa, lavanderia cobertura mais quarto de ferramentas.
Piscina infantil, terreno medindo 20
X 25 mts. Tratar fone: 99440-6695.
-----------------------------------------ALUGA-SE - Barracão direto proprietário, a cinco minutos do Centro.
Ideal para depósito, com 450 metros
quadrados, com mezanino. Escritório em 2 pisos. Fone 9.9806-6622.
-----------------------------------------ALUGA-SE apartamento Praia
Grande, cel: 99101-8784.
------------------------------------------

VENDO APARTAMENTO EM SANTOS SP em condomínio fechado
com 3 quartos, sala 2 ambiente,
cozinha, área de serviço e 1 banheiro, ar condicionado na sala e
ventiladores de teto na sala e nos
3 quartos. Estacionamento coletivo. Praca a arborizada, play
ground, área de lazer e quadra de
esportiva. Recem reformado. A
duas quadras de distância da
praia. De frente ao shopping Praiamar 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 ótimas. Estuda permuta com imóveis. F: 3372-9482.
-----------------------------------------MUROS PARA PUBLICIDADE - O
Lar dos Velhinhos de Piracicaba
oferece por contribuição ou permuta. 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, gasolina, super econômico, manual, completo, 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.
------------------------------------------

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

CONSÓRCIO
DE IMÓVEL
CONTEMPLADO

VENDO
Corolla GLI,
20
1 2, prata,
201
completo.
Fone:
10-39
15
993
0-3915
9931
- Luciana

CRÉDITO DE R$ 416
MIL PARA COMPRAR,
CONSTRUIR, QUITAR,
OU REFINANCIAR
R$ 54 MIL +
PARCELAS 19 99931 2397

SRA. TERESINHA FERNANDES ANSELMO (Teka) faleceu anteontem,
nesta cidade, contava 69 anos, filha dos finados Sr. João Anselmo e
da Sra. Conceição Fernandes Lopes. Deixa demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às
15h00 do Velório do Cemitério Municipal de Saltinho/SP, para a referida necrópole em jazigo da família.
ABIL GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SR. DANIEL MARCOS FILLIETAZ
faleceu anteontem, na cidade de
Cosmopolis/SP, contava 53 anos,
filho do Sr. Alcides Fillietaz já falecido e da Sra. Therezinha Leite Fillietaz, era casado com a Sra. Inalda
Alves da Silva Fillietaz, deixa os filhos: Jesiel Wellington Alves Fillietaz, casado com a Sra. Jaqueline
Silva Gomes Fillietaz e Daniel Marcos Fillietaz Junior, casado com a
Sra. Debora Stefani Fillietaz. Deixa
netos, demais familiares e amigos.
Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 10h30
da sala “C” do Velório do Cemitério
Parque da Ressurreição, para a referida necrópole em jazigo da família. ABIL GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SRA. MARIA DO CARMO GALEGO BELLATO faleceu anteontem,
na cidade de Americana/SP, contava 85 anos, filha dos finados Sr.

Manoel Jose e da Sra. Anna Navarro, era viúva do Sr. Fortunato Bellato, deixa os filhos: Aparecido Carlos Jarilo, casado com a Sra. Antonia Crepaldi Jarilo; Gilmara Augusta Bellato e Gilzimar Fortunato Bellato. Deixa netos, bisnetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem,
tendo saído o féretro às 14h30 do
Velório do Cemitério Parque Gramado Americana/SP, para a referida necrópole em jazigo da família.
ABIL GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SRA. LUIZA MENEGHEL CARREIRO MELLO faleceu ontem, nesta
cidade, contava 92 anos, filha dos
finados Sr. Pedro Meneghel e da Sra.
Regina Ferrari, era viúva do Sr.
Waldemar Carreiro de Mello; deixa
as filhas: Maria Regina de Mello Urbano, casada com o Sr. Valdir Aparecido Urbano; Regiani Maria Carreiro de Mello e Renata Carreiro de
Mello, casada com o Sr. Gilson Cella.
Deixa netos, demais familiares e
amigos. Sua Cerimônia de Cremação
foi realizada ontem, às 13h30 no
Crematório Unidas de Piracicaba - SP.
ABIL GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SRA. VALDIRA BRUNO DA SILVA
faleceu anteontem, nesta cidade,
contava 54 anos, filha do Sr. Valdir
Bruno da Silva já falecido e da Sra.
Luzia do Nascimento, era casada

com o Sr. Ivonio Candido da Silveira, deixa os filhos: Gleison Bruno
da Silva, casado com a Sra. Lumara Gomes da Silva; Graziela Bruno
da Silva, casada com o Sr. Paulo
Roberto Vaz; Juliana da Silva Silveira, casada com a Sra. Anna Kassia; Natasha da Silva Silveira, casada com o Sr. Tales Ricardo de
Camargo; Glenio Candido da Silveira, casado com a Sra. Elis Fernanda Ferreira; Naiara da Silva Silveira,
casada com o Sr. Danilo e Tiago
Tome Matilsse, casado com a Sra.
Lusilaine. Deixa netos, bisnetos, tataranetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado
ontem, tendo saído o féretro às 13h00
da sala 02 do Velório do Cemitério
Municipal da Vila Rezende, para a
referida necrópole em jazigo da família. ABIL GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SRA. MARIA CORREIA DE LIMA
faleceu ontem, nesta cidade, contava 56 anos, filha dos finados
Sr. Alceu Sebastião de Oliveira e
da Sra. Francisca Correia Lima,
era casada com o Sr. Joaquim
Correia Lima; deixa os filhos: Reginaldo Correia Lima; Reginildo
Correia Lima; Reginalda Correia
Lima; Robervania Correia Lima;
Anderson Souza Rodrigues e Regina Souza Lima. Deixa netos, bisnetos, demais familiares e amigos.
Seu sepultamento foi realizado

ontem às 15h00 no Cemitério Parque da Paz na cidade de Rio das
Pedras – SP, em jazigo da família.
ABIL GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SRA. BENEDICTA ESPEGO DE MORAES faleceu anteontem, na cidade de São Pedro – SP, contava 80
anos, filha dos finados Sr. José Espego e da Sra. Marcolina Penteado
Espego, era viúva do Sr. Virginio de
Moraes; deixa o filho: Gumercindo
de Moraes. Deixa irmãos sobrinhos,
demais familiares e amigos. Seu
sepultamento foi realizado ontem,
tendo saído o féretro às 16h00 do
Velório do Cemitério Municipal de
São Pedro – SP, para a referida
necrópole em jazigo da família.
ABIL GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SR. BENEDICTO QUIRINO DE CASTRO NETTO aleceu ontem, nesta
cidade, contava 83 anos, filho dos
finados Sr. João Quirino de Castro
e da Sra. Elvira Quirino de Castro,
era casado com a Sra. Vera Luiza
dos Santos Castro; deixa as filhas:
Miriam dos Santos Quirino de Castro; Flavia dos Santos Quirino de
Castro e Daniela dos Santos Quirino de Castro. Deixa netos, bisnetos, demais familiares e amigos.
Sua Cerimônia de Cremação, será
realizada hoje às 12h00 no Crematório Unidas de Piracicaba - SP.
ABIL GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

FALECIMENTOS
SRA. DEOLINDA TEJADA faleceu
anteontem na cidade de Piracicaba, aos 79 anos de idade e era
viúva do Sr. Aroldo Petta. Era filha
do Sr. Nicolau Tejada Filho e da
Sra. Desolina Ciorille Tejada, falecidos. Deixa os filhos: Vanessa
Tejada Petta Degaspari casada
com Jose Alberto Degaspari e Alexandre Tejada Petta casado com
Ana Lucia Olbrich Tejada. Deixa
também netos e demais parentes.
O seu sepultamento deu-se ontem
as 13:30 hs, saindo a urna mortuária
do Velório da Saudade – Sala 06,
para o Cemitério da Saudade, onde
foi inumada em jazigo da família.
(GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)
SR. ELIEZER TOTTI faleceu dia
08 pp na cidade de Piracicaba,
aos 67 anos de idade e era casado com a Sra. Dione Jardim Siqueira Totti. Era filho do Sr. Romeu Totti e da Sra. Helena Sisto
Totti, falecidos. Deixa os filhos:
Arthur e Natalia. O seu corpo foi
transladado em auto fúnebre para
a cidade de São Paulo e o seu sepultamento dar-se-á hoje as 12:00
hs saindo a urna mortuária do Velório do Cemitério de Congonhas
para a referida necrópole, onde
será inumado em jazigo da família.
(GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)
SR. GERALDO ZANDONÁ faleceu
ontem na cidade de Piracicaba,
aos 81 anos de idade e era casado com a Sra. Judite Baboni Zandoná. Era filho do Sr. José Zan-

doná e da Sra. Josefina Rossi,
ambos falecidos. Deixa os filhos:
Geraldo Zandoná Junior casado
com Claudia Elisangela L. Zandoná, Gerson Zandoná casado com
Silvia E. M. S. Zandoná, Josiane
Zandoná, Gilson Zandoná casado com Hellen Penzani Zandoná e
Juliana Zandoná. Deixa netos e
demais parentes e amigos. O seu
corpo foi transladado em auto fúnebre para a cidade de Saltinho
onde o seu sepultamento deu-se
ontem as 10:30 hs, saindo a urna
mortuária do Velório do municipal
de Saltinho, seguindo para o cemitério municipal de Saltinho, onde
foi inumado em jazigo da família.
(GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)
SR. JOSÉ CARLOS PEDRO faleceu no dia 09 pp, na cidade de Rio
das Pedras, aos 66 anos de idade
e era casado com a Sra. Apolônia
Mendes do Canto Pedro. Era filho
do Sr. José Antônio Pedro e da Sra.
Zulmira Rodrigues da Silva Pedro,
ambos falecidos. Deixa os filhos:
Vitor José Mendes do Canto Pedro
e Ricardo Antônio do Canto Pedro.
Deixa demais parentes e amigos.
O seu sepultamento deu-se dia 09
pp às 16:30 hs saindo a urna mortuária do Velório Municipal de Rio
das Pedras seguindo para o Cemitério Municipal desta localidade,
onde foi inumado em jazigo da família. (GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)

dade de Rio das Pedras, aos 85
anos de idade e era casada com
o Sr. Valentin Manesco. Era filha
do Sr. Alexandre Defavari e da
Sra. Leonor Alves da Cruz, ambos falecidos.Deixa os filhos:
Maria Ines Manesco, Luzia Valdete Manesco, Claudia Aparecida Manesco casada com Fabio
Renato Manesco, José Maria Manesco casado com Daniela Degaspari Manesco e Neimar Antônio Manesco casado com Daniela Muller Manesco. Deixa netos, demais parentes e amigos.
O seu sepultamento deu-se no
dia 07 pp às 16:00 hs, saindo a
urna mortuária do Velório Municipal de Rio das Pedras, seguindo para o Cemitério Municipal
desta localidade, onde foi inu-

mada em jazigo da família. (GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)
SR. CARLOS ALBERTO DE MATTOS faleceu no dia 03 pp, na cidade de Piracicaba, aos 62 anos de
idade e era casado com a Sra. Maria de Fatima Silverio de Mattos. Era
filho do Sr. Manoel Pedro de Mattos
e da Sra. Maria Gomes de Mattos,
ambos falecidos. Deixou os filhos:
Mariana, Ricardo Alexandre e Sara
James. Deixa ainda demais parentes e amigos. O seu corpo foi trasladado em auto fúnebre para a cidade de Rio das Pedras e o seu
sepultamento deu-se dia 04 pp às
09:30 hs, no Cemitério Parque da
Paz desta localidade, onde foi inumado em jazigo da família. (GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)

SRA. IGNEZ DEFAVARI MANESCO faleceu no dia 07 pp, na ci-

EXPRESSO PIRACICABANO DE TRANSPORTE S/A
CNPJ 54.369.269/0001-79 – NIRE 35.300.014.073
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA-CONVOCAÇÃO
Convocamos os acionistas à se reunirem em 30/04/2021,
às 15:00 horas, na sede social, Piracicaba/SP, para: a) Exame, discussão e votação do Relatório da Diretoria, Balanço
Patrimonial e Demonstrações Financeiras referente ao exercício encerrado em 31/12/2020;b) Destinação do Resultado
Líquido do Exercício; c) outros assuntos de interesse social.
Encontram-se à disposição os documentos a que se refere
o art.133 da Lei 6404/76. Piracicaba, 10 de março de
2021.Ana Maria Giannetti Romani-Diretora Presidente.

Edital de Convocação da AFROP
Pelo presente edital, ficam convocados os associados da Associação das Famílias de Rotarianos de Piracicaba – AFROP para
Assembleia Extraordinária, a realizar-se no dia 22 de março de
2021, na Casa da Amizade – Av. Luciano Guidotti, 2223, Piracicaba/SP, as 19:00h em primeira convocação, com a maioria absoluta de seus sócios efetivos e, e segunda convocação as 19:30h
com um terço (1/3) de seus sócios efetivos. Ordem do dia: Proposta de alteração do Estatuto Social. Piracicaba/SP, 11 de
março de 2021. Danielle Pupin Ferreira de Souza Nogueira
(presidente) e Marisa de Oliveira Rossi Machado (secretaria).

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 apresentaram os documentos exigidos pelo Artigo 1525
do Código Civil Brasileiro:
MATEUS BARBOSA DA SILVA DE JESUS e SIMONE APARECIDA DA SILVA, sendo o pretendente:
nacionalidade brasileiro, solteiro, operador de máquinas, nascido em Buerarema - BA, aos 12/09/1995,
residente e domiciliado na Avenida Darwim do Amaral Viegas, nº 649, bairro São Cristóvão, Rio das
Pedras - SP, filho de JOSÉ ROBERTO NASCIMENTO
DE JESUS e de EDICLÉA BARBOSA DA SILVA; e a
pretendente: nacionalidade brasileira, solteiro, ajudante geral, nascida em São Paulo - SP, aos 15/10/
1996, residente e domiciliada na Avenida Darwim do
Amaral Viegas, nº 649, bairro São Cristóvão, Rio
das Pedras - SP, filha de EDEVALDO SANTOS DA
SILVA e de ARNESTINA SABINA DA SILVA.
JULIO CESAR PEREIRA e ALANA RIBEIRO SANTOS,
sendo o pretendente: nacionalidade brasileiro, solteiro, eletricista, nascido em Rio das Pedras - SP, aos
04/06/1996, residente e domiciliado na rua João Barrichello Sobrinho, nº 38, bairro Vitória Perin Cezarino,
em Rio das Pedras - SP, filho de GENIVALDO PEREIRA
e de ELAINE CRISTINA RODRIGUES DE ANDRADE PE-

REIRA; e a pretendente: nacionalidade brasileira,
solteira, técnica em enfermagem, nascida em Rio
das Pedras - SP, aos 20/10/1997, residente e domiciliada na rua João Barrrichello Sobrinho, nº 38,
bairro Vitória Perin Cezarino, em Rio das Pedras SP, filha de JOSÉ HELIO CERQUEIRA SANTOS e
de MARLENE FERREIRA RIBEIRO SANTOS.
QUEUBE LIMA DA SILVA e DINETE VIEIRA DE SOUSA, sendo o pretendente: nacionalidade brasileiro, solteiro, motorista, nascido em Cachoeira dos Índios - PB,
aos 06/04/1981, residente e domiciliado Na Rua Jose
Betim, nº 783, Residencial Bom Jardim, Rio das Pedras
- SP, filho de MANOEL LEONEL DA SILVA e de VADEILZA LIMA DA SILVA; e a pretendente: nacionalidade
brasileira, solteira, oficial de limpeza, nascida em Cajazeiras - PB, aos 21/07/1979, residente e domiciliada Na
Rua Jose Betim, nº 783, Residencial Bom Jardim, Rio
das Pedras - SP, filha de CARLOS ALBERTO VIEIRA DE
SOUSA e de FRANCISCA NASCIMENTO DE SOUSA.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei. Lavro o presente, que
afixo no lugar de costume e publico pela Imprensa Local. RIO DAS PEDRAS,11 de março de
2021. A Oficial: SONIA MARLY DE ALMEIDA
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