
ANÁLISE — I
Estava lendo quanto ganha

cada medalhista brasileiro. É o
que Neymar ganha num jogo:
um ouro individual, R$ 250 mil;
prata, 150 mil reais, e bronze, R$
100 mil. Daí tem por equipe (va-
lor rateado): 500, 300 e 200 mil
reais, respectivamente. E por
esportes coletivos: 750, 450 e
300 mil reais, respectivamente.

ANÁLISE — II
Abner Teixeira, com o bron-

ze (100 mil reais), vai investir
em uma casa para a mãe. Disse
o boxeador: "O dinheiro me
aproximou desse sonho. Não é
mais sonho, é objetivo", afirmou,
conforme publicado pela Folha
de São Paulo (4/8). Ganhar pou-
co é uma realidade no esporte
não só no Brasil. Mesmo no fu-
tebol, o abismo é flagrante.

DEZESSEIS? — I
O prefeito Luciano Almeida

(DEM), na live da última quarta
(4), sobre o não aceite do Hospi-
tal Veterinário por parte da Pre-
feitura de Piracicaba, levantou
críticas à administração anterior,
dizendo que passaram 16 anos
sem pensar na saúde animal.

DEZESSEIS? — II
Parece que ele, prefeito Luci-

ano, se esqueceu que ele era do
mesmo grupo político, tendo sido
secretário municipal e estadual
na administração tucana. E
mais: que seu vice-prefeito Ga-
briel Ferrato (DEM) foi prefeito
durante esse período, além de par-
ticipar como secretário da Educa-
ção do ex-prefeito Barjas Negri.

POR QUE?
Aliás, abrindo um parêntese,

na política piracicabana, ainda há
uma pergunta no ar: por que os
ex-amigos Barjas Negri e Gabriel
Ferrato são, hoje, inimigos? O Ca-
piau lamenta essa “briga”, que,
além de ficar sem explicação, as
ações políticas de Piracicaba aca-
baram sendo prejudicadas. Deu
no que deu: Barjas Negri, derro-
tado; Luciano Almeida, vitorioso;
e Gabriel Ferrato, fiel da balança?

SEM ARGUMENTO — I
Foram fracos os argumen-

tos do prefeito Luciano Almei-
da, durante a live, em relação
ao cancelamento do Hospital
Veterinário, segundo análise de
alguns (principalmente tucanos,
claro) que assistiram. Segundo
eles, o nervosismo e a irritação
do prefeito eram visíveis.
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SEM ARGUMENTO — II
O prefeito Luciano Almei-

da chegou ao cúmulo de dizer
que o Hospital Veterinário ia
ser construído no “fim do mun-
do” para lá do Cecap, demos-
trando que realmente não conhe-
ce muito bem os bairros da cida-
de, pois o Terra Rica fica entre o
Sol Nascente e o Cecap. Portan-
to, nada de “fim do mundo”.

PROTETORES
Nas redes sociais, depois da

live do prefeito Luciano, proteto-
res protestaram, pois disseram que
o chefe do Executivo mentiu quan-
do disse que eles foram consulta-
dos e, ao citar a vereadora Ales-
sandra Bellucci (REP), eles estão
cada vez mais cientes que a verea-
dora já tomou partido nessa ques-
tão. E não é do lado dos animais e,
sim, do prefeito, o que pode ser
ruim para uma futura reeleição.

ALESSANDRA
Ao que tudo indica, a verea-

dora Alessandra Bellucci (REP)
não terá, política e eleitoralmen-
te, vida fácil depois disso. Vai ser
cobrada pelo ônus da não vinda
do Hospital Veterinário.  De pri-
meiro mandato, apesar de enten-
der do assunto, parece que está
meio perdida em meio a essa dis-
cussão. Entende, sim, de animas
— respeitada no meio —, mas pa-
rece longe do que é política.

IPTU
Não faltou na live a lembran-

ça que o prefeito deve IPTU e que
está em tramite um processo da
Lagoa do Santa Rosa. Teve um
internauta que até o número do
processo postou durante a live. E
outros diziam que a dívida do
IPTU do prefeito pagava mais de
dois anos do custeio para funci-
onamento do Hospital Veteriná-
rio. Quem fala o que quer, ouve
o que não quer! O Capiau discor-
da que entrem em assuntos par-
ticulares, isso é lamentável.

DORIA X BOLSONARO
Ao criticar a implantação do

Hospital Veterinário e ao explicar
a desistência, Luciano Almeida
(DEM) disse que o Hospital seria
um mausoléu (Projeto Meu Pet do
Governo Doria). Esta semana, o
prefeito também teceu algumas
ponderações em relação à criação
da RMP (Região Metropolitana de
Piracicaba), o que dá a entender
que o prefeito já escolheu o lado.

TREVISAN
Nos corredores da rua São

José, há vereador elogiando a
atuação do vereador Laércio
Trevisan Jr. (PL) sobre a causa
animal. A análise é simples: que
o vereador nunca ficou em cima
do muro nestas questões. Segun-
do esse mesmo edil, a vereado-
ra Alessandra Bellucci (REP)
não teve pulso firme com o Exe-
cutivo e parece que está amarra-
da ao prefeito Luciano Almeida
(DEM), o que não é pecado. E
para onde o vento leva os votos?

Representação pede cassação de
Polezi por "quebra de decoro"

Assinada por servidores pú-
blicos municipais, incluindo três
da área da saúde (um médico, uma
enfermeira e um dentista), repre-
sentação encaminhada ao presi-
dente da Câmara Municipal de
Piracicaba pede a cassação do ve-
reador Fabrício Polezi (Patriotas)
por “quebra de decoro parlamen-
tar” e por atentar contra medida
sanitária definida pelo poder pú-
blico. Em live no último dia 17, ele
acusou “uma classe médica e uma

Polezi, em seu gabinete na Câmara : defensor do presidente
Jair Bolsonaro, o vereador pede uso de “tratamento precoce”

Davi Negri

Documento encaminhado à Presidência
da Câmara Municipal de Piracicaba
acusa do vereador de charlatanismo
por desrespeitar medida sanitária

classe política” que não permitem
a realização do chamado “trata-
mento precoce” para tratamento
de Covid-19. Os servidores apon-
tam que “não há dúvidas” que as
declarações inverídicas e caluni-
osas do parlamentar contra mé-
dicos e políticos do município de
Piracicaba “não guardam com-
patibilidade com o exercício do
mandato, visto que o vereador é
vereador em qualquer de seus
atos públicos”, destaca. A13
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EM DEFESA DO IAMSPE
A deputada estadual Profes-
sora Bebel, coordenadora da
Frente Parlamentar em De-

fesa do Iamspe, reuniu mais
de 150 participantes na au-
diência pública virtual. A3

Aninha Barros apresenta o show Viva Piracicaba!, hoje, às 20h

Teatro do Engenho: Aninha Barros
apresenta o show Viva Piracicaba!

Cassia Marques

A Prefeitura de Piracicaba,
por meio da Semac (Secretaria
Municipal da Ação Cultural), apre-
senta o show Viva Piracicaba!, com
Aninha Barros, no Projeto Canta
Piracicaba, nesta sexta-feira (6), às

20h, no Teatro Erotídes de Cam-
pos, o Teatro do Engenho, no Par-
que do Engenho Central. A entra-
da é gratuita e os lugares limita-
dos. Ingressos devem ser retirados
com 1 hora de antecedência. A10

Cemitérios Municipais
abertos no Dia dos Pais

Portão principal do Cemitério da Saudade

Os cemitérios municipais
da Saudade, Vila Rezende e Ibi-
tiruna estarão abertos neste sá-
bado (7) e no domingo (8), Dia
dos Pais, das 7h às 18h, com
acesso somente pelos portões
principais. A abertura segue o
Plano São Paulo de combate ao

coronavírus, que autorizou os
municípios a manterem os ce-
mitérios abertos, seguindo os
protocolos de segurança. O ce-
mitério Parque da Ressurrei-
ção, que não é administrado
pela Prefeitura, estará aberto
nesses dias das 7h30 às 17h. A5

A Tribuna

VISITA
O atleta Richard Rodrigues, o
Predador (à esquerda), esteve
na redação de A Tribuna Pira-
cicabana, em visita ao diretor,
jornalista Evaldo Vicente, para
comemorar o seu destaque no
25º Campeonato Estadual de
Atletismo Master, trazendo para

Piracicaba duas medalhas:
prata nos 400 metros rasos e
ouro no revezamento 4x100.
Todos esforços do Predador,
agora, estão concentrados para
as próximas Olimpíadas, em
Paris, assim como para as dis-
putas regionais e nacionais.
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Segundo a matéria escrita
 pelo jornalista Hugo Mar-
 ques e vinculada na Revis-

ta Veja em 4 de março de 2020,
o Ministério da Saúde de Jair
Bolsonaro gastou R$ 4,8 mi-
lhões de reais na compra de “gel
lubrificante íntimo incolor.” A
matéria, ainda, acrescenta que
os lubrificantes serão distribuí-
dos para gays, lésbicas, bissexu-
ais, travestis e transexuais.

Ocorre que a informação di-
vulgada pela respeitada revista
necessita de informações com-
plementares: a compra, distri-
buição e o uso de gel lubrifican-
te por gestores públicos aplica-
se também a saúde íntima das
mulheres e é parte essencial para
a realização de alguns exames.

Vamos aos fatos: quando as
mulheres envelhecem, a vagina
pode perder naturalmente sua lu-
brificação e elasticidade. Fatores
hormonais associados a pós-ges-
tação ou menopausa, tratamen-
tos contra o câncer e algumas
cirurgias também são alguns
dos agentes que podem promo-
ver atrofia e secura vaginal
(quando as paredes vaginais fi-
cam mais finas e menos elásticas).

Os desconfortos são diá-
rios e também impossibilitam
que as mulheres tenham rela-
ções sexuais confortáveis.

EXAMES: É fundamental
relembrarmos a todos os pira-
cicabanos e a todas as piracica-
banas que os géis lubrificantes
também são comprados pelos
gestores públicos para a lubri-
ficação em exames endocavitá-
rios, como ultrassom transva-
ginal e transretal, colposcopia,
colonoscopia e papanicolau.

PREVENÇÃO DE IST´S:
O uso de géis lubrificantes tam-
bém é fundamental na preven-
ção ao vírus HIV  e na prevenção
a Infecções Sexualmente Trans-
missíveis - IST´s, por isso que os
governos federais, estaduais e
municipais compram este insumo.

O enfrentamento a pande-
mia de HIV requer estratégias
de prevenção combinada e este
insumo é um dos complemen-
tos importantes para a eficácia
da prevenção contra o vírus.

ONG CAPHIV enfatiza
a importância do uso de

gel lubrificante para a
saúde da população

De acordo com o Ministé-
rio da Saúde, a prevenção com-
binada abrange o uso da cami-
sinha externa (masculina) ou
interna (feminina), gel lubrifi-
cante, diagnóstico e tratamento
das infecções sexualmente
transmissíveis (IST), testagem
para HIV, sífilis e hepatites vi-
rais B e C, Profilaxias Pré e Pós-
Exposição ao HIV (PrEP e PEP,
respectivamente), imunização
para HPV e hepatite B, prevenção
da transmissão vertical de HIV,
sífilis e hepatite B, tratamento
antirretroviral (TARV) para to-
das as Pessoas Vivendo com
HIV/Aids e redução de danos.

O objetivo do governo é
tornar as relações sexuais
mais seguras e atuar com foco
na prevenção, já que os custos
de tratamentos médicos para
cada paciente são muito maio-
res e impactantes no Sistema
Único de Saúde - SUS. Dados
oficiais do Governo Federal
relatam que cerca de 630.000
pessoas, entre 15 e 49 anos,
vivam com aids em nosso país.

ATUAÇÃO DAS ORGA-
NIZAÇÕES NÃO-GOVER-
NAMENTAIS: A atuação das
organizações não-governa-
mentais é fundamental neste
cenário de prevenção à doen-
ças e infecções, já que desen-
volvem programas específicos,
são os casos dos projetos “Pre-
venção na Quebrada” e “Não Vi-
ralize a Ignorância, Conheça”.

Realizados em Piracicaba
desde 2019 pela ONG CAPHIV -
Centro de Apoio aos Portadores
de HIV/AIDS e Hepatites Virais.

Os projetos atuam direta-
mente com a população em situ-
ação de rua – PSR, e com jovens
nas escolas e comunidades. Ori-
entando sobre a importância da
prevenção e promoção da saúde,
trabalhando com a redução de
danos de álcool e outras drogas,
realizam testagens rápidas de he-
patites, sífilis e HIV e em alguns
casos também são feitos encami-
nhamentos para os serviços de
saúde. Os projetos também ofere-
cem apoio para profissionais do
sexo, com orientações, informa-
ções e distribuição de insumos.

Paiva Netto

APaz é o que to-
dos buscamos.
 Mas a verda-

deira Paz nasce no co-
ração daqueles que fa-
zem as nações. O tra-
balho integrado em
Deus e em Suas Leis Su-
premas é a única opção
digna do mundo de hoje e de ama-
nhã. Eis a razão da importância
do exemplo de todos os religiosos
que devem saber criar a Paz, não
somente dentro de cada rebanho,
mas principalmente entre eles. A
Paz religiosa é a primeira a ser al-
cançada. Da Paz interior, gerada
por uma nova postura universalis-
ta, ecumênica, portanto fraterna, é
que nascerá a Paz social, a Paz ins-
titucional e a desejada Paz interna-
cional. O Ecumenismo eleva-nos à
procura de soluções globais, den-
tro do seu espírito de Fraternida-
de. A LBV é tão ecumênica que não
impõe a ninguém a obrigação de
aceitar o Ecumenismo Irrestrito.

O Parlamento Mundial da
Fraternidade Ecumênica (o Par-
laMundi da LBV) convocará à ação
lúcida e de bom senso todos os se-

res de Boa Vontade do
Brasil e do mundo, que
estejam dispostos a ser-
vir à Humanidade, en-
gajados na proposta
abrangente e divina-
mente democrática da
Política de Deus.

Não se erige uma
pátria melhor e um
povo mais feliz fazen-

do coleção de seus defeitos; to-
davia, corrigindo-os e catalisan-
do os acertos dela. É verdadeiro
suicídio querer compatibilizar os
homens por aquilo que têm de
condenável. A conciliação tem
de ser feita por cima: por suas
virtudes e qualidades eternas.

———
José de Paiva Netto ? Jor-
nalista, radialista e escri-
tor. paivanetto@lbv.org.br
— www.boavontade.com

A paz religiosa na vanguarda
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É a delegação ex-
trajudicial mais pre-
sente em todos os lo-
cais. Há lugarejos, cha-
mados distritos, que
não contam com uma
delegacia de polícia,
uma agência de cor-
reio, um policial militar
sequer. Nem se fale em
delegado ou promotor

e juiz. Mas ali funciona - e atende
a todas as pessoas – o registra-
dor civil das pessoas naturais.

Cuida-se da única presença do
Estado naquele lugar. Resolve
questões não apenas jurídicas, mas
sociais, psicológicas, econômicas,
etc. Esse protagonista essencial se
encarrega dos assentos de nasci-
mento, casamento e óbito dos bra-
sileiros. Ele tem um acervo de va-
lia inestimável para o planejamen-
to das políticas públicas do âmbito
territorial em que atua. Programar
campanhas de vacinação, de ma-
trícula em creche ou pré-escola ou
em qualquer unidade educacional,
fica significativamente mais fácil a
partir dos dados amealhados no
Registro Civil das Pessoas Naturais.

Embora se resista a uma cole-
ta de informações por via remota,
é inegável que o planeta inteiro está
imerso na era digital, uma das con-
sequências da Quarta Revolução
Industrial. A pandemia acelerou o
uso das redes sociais, houve um
incremento na capacitação de pes-
soas e foi um orgulho constatar a
desenvoltura com que uma legião

José Renato Nalini

Já se escreveu bas-
tante sobre a im-
possibilidade de

realização do Censo De-
mográfico, previsto
para 2020 e inviabili-
zado em virtude da
pandemia. Não é pre-
ciso acrescentar mui-
to para lamentar que não se pos-
sa aferir, com a possível exati-
dão, quantos somos, quais so-
mos, como somos. Entre outras
inúmeras questões suscetíveis de
figuração num recenseamento.

Os dados resultantes do
censo definirão os recursos des-
tinados aos 5.570 municípios
brasileiros. Extremamente im-
portante obter exatidão nesse le-
vantamento. Mas já critiquei a
fórmula ainda utilizada para
fazê-lo. O método é artesanal: são
necessários duzentos mil indiví-
duos para a realização do traba-
lho de campo. Visita de casa a
casa, cerca de setenta milhões de
domicílios e preenchimento de
questionários, depois formata-
dos e seus resultados analisados.

O prejuízo maior para a fal-
ta de censo recai sobre os pe-
quenos municípios. Cerca de
90% das cidades do Brasil têm
menos de 50 mil habitantes.
Mas todas elas dispõem de um
serviço estatal muito discreto,
mas muito eficiente: o Registro
Civil das Pessoas Naturais.

O prejuízo maiorO prejuízo maiorO prejuízo maiorO prejuízo maiorO prejuízo maior
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censo recai sobrecenso recai sobrecenso recai sobrecenso recai sobrecenso recai sobre
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Censo artesanal ou digital?

de brasileiros se familiarizou com
essas novíssimas tecnologias.

O Brasil dispõe de mais de
trezentos milhões de mobiles, o
que significa a posse de mais de
um – ou de vários – por pes-
soa. Se o celular serve para fa-
zer pagamentos, para transfe-
rência de quantias, para aqui-
sição de bens, por que não para
realizar as entrevistas do censo?

O smartfone tem sido utiliza-
do para as eleições em países in-
formatizados como a Estônia, para
colher opiniões sobre o conteúdo
da Constituição da Finlândia, para
motivar pessoas e mudar a face
da política em todo o globo, por
que não recorrer a ele para um cen-
so compatível com esta era?

Parece não ter havido mudan-
ça no recenseamento, desde a épo-
ca em que Jesus veio ao mundo.
Narram os Evangelhos que Maria
e José tiveram de ir a Belém para
fazerem a sua “prova de vida”.
Hoje, o mundo web dá conta des-
sas questões que antes demanda-
vam locomoção física, deslocamen-
to com inegável perda de tempo,
sem vantagem que justifique o dis-
pêndio de dinheiro e de energia.

Se o IBGE se debruçar sobre a
capilaridade do Registro Civil das

Pessoas Naturais e se aproximar
das entidades de classe da catego-
ria, qual a ARPEN, terá uma ou-
tra ideia sobre a potencialidade de
um trabalho conjunto. Afinal, foi
o Registro Civil que permitiu o
controle do número de contami-
nações, óbitos, vacinação e de-
mais informações necessárias ao
combate à praga que nos assola.

As delegações extrajudiciais
precisam ser mais conhecidas e
mais prestigiadas pelo Estado,
que para elas delegou uma fun-
ção essencial, da qual elas dão
perfeita conta. Sem que o Estado
invista um centavo na serventia.
Graças à inteligente estratégia do
constituinte de 1988, elas funci-
onam à luz da inspiração de uma
empresa, como iniciativa priva-
da. Foi isso que permitiu se ade-
quassem aos tempos, mergulhas-
sem na Quarta Revolução Indus-
trial e se tornassem tão eficien-
tes que hoje são estudadas pelo
restante do planeta, interessado
em adotar idêntica fórmula.

Um censo digital é perfeita-
mente possível. Já passou o tempo
do censo artesanal, cujos óbices su-
peram – e muito – seus benefícios.

———
José Renato Nalini, reitor
da Uniregistral, docente
da Pós-graduação da Uni-
nove, presidente da Aca-
demia Paulista de Le-
tras (APL); foi presiden-
te do Tribunal de Justiça
do Estado de São Paulo

Ignorância mata
André Deeke Sasse

O presidente Jair Bolsonaro
 vetou recentemente proje-
to de lei que facilitava o

acesso a medicamentos orais con-
tra o câncer. O projeto de lei 6330/
2019 foi amplamente discutido e
tinha sido aprovado com maioria
esmagadora de votos de deputados
e senadores no início de julho. Tí-
nhamos comemorado como vitó-
ria de pacientes e médicos compro-
metidos com o melhor cuidado.

O texto em discussão altera-
ria a Lei dos Planos de Saúde
(Lei nº 9.656 de 1998) e tornaria
obrigatória a cobertura para os
antineoplásicos de uso oral –
como já é obrigatória a cobertu-
ra para medicamentos injetáveis.
A proposta dispensaria a exigên-
cia atual de que esses medica-
mentos sejam individualmente
avaliados pela ANS, com a produ-
ção de um dossiê para cada indi-
cação, num processo lento, buro-
crático, pouco transparente e sem
critérios econômicos definidos.

Os argumentos usados para
o veto foram de que a nova lei con-
trariaria o interesse público por
deixar de levar em conta aspectos
como previsibilidade, transparên-
cia e segurança jurídica aos ato-
res do mercado e toda a sociedade
civil. A resistência ao projeto de lei
vinha de pessoas ligadas às ope-
radoras de planos de saúde, que
alegavam que a proposta teria
como consequência o “inevitável
repasse” de custos adicionais aos
consumidores. O lobby feito por
pessoas e entidades ligadas às
grandes operadoras funcionou.
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Posteriormente, o presidente ain-
da justificou que foi obrigado a
vetar o projeto de lei porque o au-
tor do projeto de lei, o senador
Antônio Raguffe, “não teria apre-
sentado fonte de custeio” e, caso
sancionasse, alegou que “incorre-
ria em crime de responsabilidade”.

É inacreditável que um pro-
jeto de lei discutido por muitos
anos, de forma responsável e téc-
nica com a sociedade, por pro-
fissionais, entidades, técnicos,
deputados e senadores e, poste-
riormente, aprovado de forma
inquestionável, seja alvo desse
veto com argumentos simplórios.

A obrigatoriedade da avali-
ação periódica de cada indicação
de cada novo medicamento oral
para a ANS cria uma inseguran-
ça jurídica tremenda. E uma in-
segurança aos pacientes e fami-
liares pior ainda. Por lei, a ANS
define uma lista de consultas,
exames e tratamentos, denomi-
nada Rol de Procedimentos e
Eventos em Saúde, que os pla-
nos de saúde são obrigados a
oferecer. Uma das obrigatorieda-
des, por exemplo, é a quimiote-
rapia sistêmica. Essa lista é re-
vista a cada dois anos. Por exem-
plo, se um novo equipamento de
exames de imagem é lançado no
mercado, a ANS tem dois anos
para avaliar se os planos de saú-
de deverão ou não cobrir os exa-
mes, após consulta à sociedade
médica, aos pacientes e aos pró-
prios planos de saúde. Essa meto-
dologia é adequada, e funciona
bem para inovações tecnológicas
disruptivas, como por exemplo ci-
rurgias robóticas, novas técnicas

de radioterapia, ou terapias focais
ablativas por radiofrequência.

Mas ao igualar a obrigatorie-
dade de cobertura de medicamen-
tos contra o câncer independente
da forma de administração (inje-
tável ou por comprimidos), o gan-
ho em transparência e segurança
jurídica seriam evidentes. Um pa-
ciente com câncer avançado, que
tem tratamento disponível no
mercado definido como eficaz e
seguro pela agência responsável
por isso (a ANVISA) e que tem por
lei garantia de cobertura pelo seu
seguro de saúde, deveria ter aces-
so rápido a essa terapia. A defi-
nição de cobertura não pode fi-
car na dependência da via de
administração do medicamento.

Os custos em oncologia têm
aumentado significativamente,
em grande parte devido ao ad-
vento da imunoterapia (que é in-
jetável, e de cobertura obrigató-
ria após aprovação pela ANVISA,
por sinal). Novas terapias orais
também têm custo relativamente
alto, e não são medicamentos dis-
poníveis para compra em farmá-
cias convencionais. Assim, do
ponto de vista prático, um medi-
camento contra o câncer sem a
inclusão pela ANS no seu rol aca-

ba não podendo ser utilizado hoje
– a não ser que o paciente tenha
condições financeiras de bancar
ou que o plano de saúde faça uma
cobertura “extra-rol”, espontane-
amente ou forçado judicialmen-
te. Por outro lado, o impacto or-
çamentário de todos os medica-
mentos orais antineoplásicos para
os planos de saúde é incrivelmen-
te menor do que os medicamen-
tos endovenosos novos e atuais.

Risível e ignorante é o argu-
mento presidencial de que o sena-
dor proponente não teria apresen-
tado fonte de custeio. Como se
houvesse verbas públicas envolvi-
das. Dá a impressão que o presi-
dente nem leu o projeto de lei. O
custeio viria dos próprios planos
de saúde, entidades privadas e
bancadas pelos próprios usuári-
os, que, em 2020, aliás, tiveram
diminuição global de custos de-
vido à redução no uso de serviços
médicos gerais, como cirurgia e
exames, em razão da pandemia.

Ainda há tempo para derru-
bar o veto presidencial. A socieda-
de, representada pelos congressis-
tas, precisa demonstrar inteligên-
cia e discernimento para deixar de
lado interesses e lobbies de gran-
des operadoras, e buscar o interes-
se pelo melhor cuidado aos pacien-
tes com câncer, que não podem es-
perar. Porque a doença não espera.

———
André Deeke Sasse, pro-
fessor de pós-graduação
na FCM-Unicamp, coor-
denador do Departamen-
to de Cancerologia da
Sociedade de Medicina e
Cirurgia de Campinas

Pelo cumprimento da Lei da Maria da Penha
Luiz Carlos Motta

ALei Maria da Pe-
nha (Lei 11.340/
 06) completa 15

anos neste dia 7 de
agosto de 2021. É a lei
que tornou mais rigo-
rosa a punição para
agressões contra a mu-
lher quando ocorridas
no âmbito doméstico e familiar.
O nome da lei é uma homena-
gem a Maria da Penha Maia, que
foi agredida pelo marido duran-
te seis anos até se tornar para-
plégica, depois de sofrer atenta-
do com arma de fogo, em 1983.

Tenho valorizado muito as
discussões sobre os direitos da
mulher, não apenas no Parla-
mento, mas também nas institui-
ções que representam os traba-
lhadores. E acho oportuno fazer
um link com a Lei Maria da Pe-
nha e destacar, aqui, as delibe-
rações da 9ª edição do Encontro
intitulado “Mulher Valorizada,
Comerciária Fortalecida”, even-
to realizado em 2019. As delibe-
rações unificam o combate a toda
e qualquer forma de desrespeito

“Não queremos“Não queremos“Não queremos“Não queremos“Não queremos
trabalhar mais etrabalhar mais etrabalhar mais etrabalhar mais etrabalhar mais e
ganhar menos”,ganhar menos”,ganhar menos”,ganhar menos”,ganhar menos”,
garantem asgarantem asgarantem asgarantem asgarantem as
mulheresmulheresmulheresmulheresmulheres

às mulheres, incluindo
as proteções previstas
na lei, hoje lembrada.

As deliberações
foram aprovadas pe-
las duas mil e trezen-
tas comerciárias par-
ticipantes do Encon-
tro, no Centro de Con-
venções da Fecomer-
ciários em Avaré. O

tema “Basta!” foi abordado em
palestras que deram subsídios
aos cinco encaminhamentos
que unificam as lutas femininas.

DELIBERAÇÕES — Fo-
ram aprovadas cinco importan-
tes deliberações com o objetivo de
fortalecer a mulher e ampliar a
sua visibilidade em nossa socie-
dade e demonstram a organiza-
ção das comerciárias paulistas em
defesa das reivindicações femini-
nas. Ao longo dos últimos anos,
têm servido de modelo para as
lutas em defesa da mulher em
todo o país. E, infelizmente, mui-
tos direitos das mulheres ainda
não foram amplamente conquis-
tados. Transcrevo aqui o texto na
íntegra, no formato como foi con-
cebido. Analise item por item:

1 – Não queremos traba-
lhar mais e ganhar menos!

2 - Por meio das 12 Regio-
nais da Federação realizar nos
Sincomerciários e nos Sinpra-
farmas agendas que ouçam as
reivindicações e as denúncias
das mulheres. Queremos ser
ouvidas, vistas e respeitadas.

3 - Já passou da hora do
Brasil acabar com toda e qual-
quer forma de desigualdade e
discriminação. Pelo fim da vio-
lência física e psicológica e dos
assédios sexual e moral. Quere-
mos espeito, mais delegacias da
mulher e casas de acolhimen-
to. A Lei Maria da Penha tem
que ser cumprida. Feminicídio
deve ser combatido com rigor.

4 - Maior participação das
comerciárias no sindicalismo e
na política. É preciso incentivar
a sindicalização e aprimorar a
consciência política das mulhe-

res. Unidas, ocuparemos os espa-
ços sindicais e políticos para a cons-
trução do Brasil que queremos.

5 - Geração de empregos
formais às mulheres, com di-
reitos garantidos e pagamen-
to de salários justos. Somos
trabalhadoras.  Precisamos
conquistar o espaço que cabe
a nós no local de trabalho.

BASTA! — Tenho comenta-
do durante minhas viagens por um
grande número de cidades do Es-
tado de São Paulo, que essas deli-
berações não podem ser esqueci-
das, não podem ficar só no dis-
curso. É preciso manter as mu-
lheres unidas e com ferramentas
para reivindicar seus legítimos di-
reitos. Os sindicatos e suas fede-
rações e confederações devem,
cada vez, mais contribuir para
isso. E a Lei Maria da Penha é
uma oportunidade de manter vi-
vas essas lutas. Denuncie. Disque
180 e dê um basta à violência, à
intolerância e ao desrespeito!!!

———
Luiz Carlos Motta, pre-
sidente da Fecomerci-
ários, da CNTC, depu-
tado federal (PL-SP)
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Audiência pública quer o
fortalecimento da entidade
Audiência pública coordenada pela deputada Bebel (PT) foi realizada segunda,
virtualmente, para ações em defesa do Iamspe: contra transformação em fundação

O Polo do Projeto Guri em Pi-
racicaba está com inscrições aber-
tas até 20 de agosto. São 30 cur-
sos gratuitos de música, ofereci-
dos no contraturno escolar, para
crianças, adolescentes e jovens de
6 a 18 anos incompletos. As vagas
são limitadas. A Prefeitura de Pi-
racicaba é parceria do Projeto
Guri, por meio da Secretaria Mu-
nicipal da Ação Cultural (Semac).

Para participar, não é pre-
ciso ter conhecimento prévio de
música, nem possuir instrumen-
tos ou realizar testes seletivos.
As aulas terão início a partir de
9/08 e, em razão da pandemia
da Covid-19, os encontros do
Projeto Guri seguirão de modo
remoto e os alunos terão acesso
ao conteúdo por meio da plata-
forma de ensino à distância.

Mantido pela Secretaria de
Cultura e Economia Criativa do

Em audiência pública da As-
sembleia Legislativa de São Paulo,
promovida pela deputada estadu-
al Professora Bebel (PT), na segun-
da (02), de forma virtual, foi defi-
nida uma série de ações em defesa
do fortalecimento do Iamspe (Ins-
tituto de Assistência Médica ao
Servidor Público Estadual de São
Paulo) e contra a sua transforma-
ção em fundação, como tem cogi-
tado o governo estadual. Na audi-
ência — que reuniu mais de 150
pessoas, entre parlamentares, re-
presentantes de entidades e servi-
dores públicos estaduais, além do
presidente da  Comissão Consulti-
va Mista (CCM) do Iamspe,  Gui-
lherme Nascimento, e suas vice-
presidentas, Idenilde Almeida
Conceição e Regina Bueno—,  a
deputada estadual Professora Be-
bel,  coordenadora da “Frente
Parlamentar em Defesa do Iams-
pe”,  fez uma avaliação das políti-
cas do governo João  Doria na
área da Saúde, que desmontam
serviços públicos, extinguem e pri-
vatizam órgãos e instituições e,
também, prejudicam a entidade.

Bebel destacou que recente-
mente a superintendência  do Ins-
tituto, em reunião com a mesa di-
retora da Comissão Consultiva
Mista do Iamspe, levantou a hipó-
tese de que o instituto possa se tor-
nar uma fundação, que se torna-
da realidade, poderá trazer dife-
renciações no atendimento médi-
co, com a possibilidade de entrada
de pacientes de planos privados de
saúde, e diferenças também nas
carreiras de médicos e funcioná-
rios, dependendo da forma de
contratação. Na oportunidade, a
deputada também assinalou que
o governo centraliza a gestão da
entidade, que, por direito, deve-
ria ser dos servidores que o sus-
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Polo abre inscrições para
ensino gratuito de música

Estado de São Paulo, o Projeto
Guri é considerado o maior pro-
grama sociocultural brasileiro
e oferece, nos períodos de con-
traturno escolar, cursos de ini-
ciação musical, luteria, canto
coral, tecnologia em música,
instrumentos de cordas dedi-
lhadas, cordas friccionadas,
sopros, teclados e percussão,
para crianças e adolescentes
entre 6 e 18 anos incompletos.

SERVIÇO
A inscrição pode ser feita
acessando o link no site do
Projeto Guri e preencher o for-
mulário a partir de qualquer
plataforma (celular, tablet,
computador etc.). Link: http://
wae.projetoguri.org.br:8080/
waeweb/serv le t /hnwvcn-
drwdg?1,2021,2,1 . Para
mais informações acesse
http://www.projetoguri.org.br/

A audiência pública foi organizada pela deputada Professora Bebel, reuniu servidores,
deputados e representantes do Iamspe, pelo fortalecimento da entidade

Divulgação

tentam com suas contribuições,
sem que isso signifique nenhum
benefício para os usuários. “Mui-
to pelo contrário”, ressaltou.

Insistindo na necessidade
de profunda alteração na ges-
tão do Instituto, Bebel expôs o
Projeto de Lei Complementar
(PLC) 19/2021, de sua autoria,
que cria um conselho de admi-
nistração paritário para o Iams-
pe com o objetivo de promover
transparência e maior qualidade
à gestão do IAMSPE assegurando
aos servidores admitidos nos ter-
mos da Lei Complementar 1093/
2009, se assim o desejarem, aten-
dimento médico pelo Instituto.

O presidente da CCM, Gui-
lherme Nascimento, destacou a
importância da aprovação do PLC
19/2021, para que o instituto pos-
sa oferecer aos seus usuários a
qualidade necessária e o acesso ao
atendimento no interior, hoje al-

tamente deficitário.  Destacou tam-
bém, como já o fizera a Professora
Bebel, as possíveis consequências
da eventual transformação do Ia-
mspe em uma fundação, enquan-
to a  professora Idenilde, repre-
sentante da Apeoesp na CCM,
abordou, sobretudo, a omissão do
governo Estadual em relação ao
financiamento do Instituto e ao
atendimento das necessidades dos
servidores públicos. Regina Bueno,
que representa o Sindisaúde na
CCM,  demonstrou esse fato com
diversos exemplos, entre eles a fal-
ta de concursos públicos para su-
prir a ausência de pessoal e o exces-
so de nomeação de pessoas para
cargos em comissão na instituição.

ENCAMINHAMENTOS — Foi
estabelecido que a deputada Pro-
fessora Bebel encaminhará ofício
ao secretário estadual de Projetos,
Orçamento e Gestão, Baeta Neves,
reiterando solicitação de audiên-

cia já encaminhada pela CCM, vi-
sando levar posicionamento con-
tra a transformação do Iamspe em
Fundação ou a entrega de sua ges-
tão para Organização Social, hipó-
teses que vem sendo levantadas no
governo do Estado, assim como
pelo fim das terceirizações no Hos-
pital do Servidor Público Estadu-
al, realização de concursos para
recomposição do quadro de médi-
cos e funcionários do Hospital dos
Servidores Públicos do Estado
(HSPE), valorização salarial de
médicos e funcionários do HSPE,
recomposição do acesso a aten-
dimento médico e laboratórios
no interior – credenciamentos de
prestadores, criação de Hospital
Regional na região Oeste (Ara-
çatuba, Ourinhos, Assis, Marília,
Presidente Prudente) e solicita
prestação de contas dos gastos
do Hospital do Servidor Público
Estadual no combate à covid.
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Serviço contempla 13 mil km

A Prefeitura de Piracicaba,
por meio da Secretaria Municipal
de Saúde, abriu ontem (5), às 16h,
agenda para vacinar contra a Co-
vid-19, com a 1ª dose, pessoas com
25 anos ou mais. O agendamento
também será liberado para gestan-
tes e puérperas com 18 anos ou
mais. Esses grupos devem fazer o
agendamento no site VacinaPira
(https://vacinapira.piracicaba.sp.
gov.br/cadastro/blk_inicial/).

De acordo com o estoque de
doses recebidas do Ministério da
Saúde e a logística para aplicação
dessas doses no município, as va-
gas disponibilizadas hoje serão
para as pessoas serem vacinadas
com a 1ª dose nos dias 07/08,
09/08, 10/08, 11/08 e 12/08. O
agendamento é feito automatica-
mente pelo sistema. Desta forma
não é possível escolher o dia.

Após as vagas disponibilizadas
ontem, a previsão de nova abertura
de agendamento é para quinta (12).

2ª DOSE – Há vagas tam-
bém para aplicação da 2ª dose.
Quem tomou a 1ª dose da As-
traZeneca/Oxford/Fiocruz até
15/05 e quem tomou a 1ª dose
da CoronaVac/Butantan até
17/07 já podem agendar.

AGILIZAR – Para agilizar a
aplicação da dose no ato da vaci-
nação, a população já deve ter ca-
dastrado o CPF no site VacinaJá,
do governo do Estado de São Pau-
lo, com antecedência. Link Vaci-
najá: https://vacinaja.sp.gov.br/.

Vale ressaltar que o Vacina-
Já é um cadastro e é necessário

fazer o agendamento da vacina-
ção no VacinaPira, do município.

EVITAR AGLOMERA-
ÇÃO – A SMS lembra que todas
as pessoas com horário agendado
para receber a vacina têm a dose
garantida, uma vez que a vaga só
é liberada no VacinaPira confor-
me as doses são recebidas pelo
município. Sendo assim, devem
chegar ao Ginásio Municipal
Waldemar Blatkauskas ou na
unidade de saúde agendada
com 5 minutos de antecedência,
para não gerar aglomeração.

Com a ampliação dos gru-
pos prioritários para vacinação
contra Covid-19, a SMS geren-
cia a agenda por meio do Vaci-
naPira e, aos sábados, unida-
des de saúde do município,
além do Ginásio, também apli-
cam a vacina com agendamento.

CONFIRA ABAIXO OS
DOCUMENTOS NECESSÁRI-
OS PARA RECEBER A VACI-
NA NO GRUPO POR FAIXA
ETÁRIA: • RG e CPF; • Compro-
vante de residência em Piracicaba

CONFIRA ABAIXO A
DOCUMENTAÇÃO PARA
RECEBER A VACINA NO
GRUPO GESTANTES E PU-
ÉRPERAS: • RG e CPF; • Com-
provante de residência em Piraci-
caba; • Gestantes devem apresen-
tarainda comprovar estado ges-
tacional (acompanhamento e/ou
pré-natal ou laudo médico); • As
puérperas deverão apresentar
declaração de nascimento ou cer-
tidão de nascimento da criança.

Serviço é realizado pela Piracicaba Ambiental e fiscalizado pela Sedema

Divulgação

A Prefeitura, por meio da Se-
cretaria Municipal de Defesa do
Meio Ambiente (Sedema), monito-
ra o serviço de varrição na cidade,
realizado por 70 equipes em todo
o perímetro urbano, percorrendo
em torno de 13 mil km por mês,
fiscalizando aproximadamente 400
setores por mês, como são deno-
minados os trechos dentro dos
bairros em que é feita a varrição.

O secretário da Pasta, Alex
Salvaia, entende que o serviço
tem que ser realizado da melhor
forma possível, para garantir
uma cidade limpa não só para a
população de Piracicaba, mas
também para os visitantes. “Sa-
bemos da importância da varri-
ção e estaremos atentos para
melhorar a sua eficiência e ga-

rantir melhor qualidade de vida
aos moradores”, disse Salvaia.

As equipes de varrição da
empresa Piracicaba Ambiental,
responsável pelo serviço na ci-
dade, sob fiscalização da Sede-
ma, executam, durante toda se-
mana, serviços de limpeza em
vários pontos da cidade, de
acordo com o plano de varrição.

A periodicidade da varrição
varia de acordo com a região. Po-
dendo ser realizada duas vezes ao
dia na região central. Já nas regi-
ões mais periféricas, a varrição
pode ser realizada em dias alter-
nados, duas vezes na semana ou
mesmo uma vez na semana. O
serviço é vistoriado, diariamen-
te, pelos fiscais da Divisão de Con-
trole e Fiscalização da Sedema.
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Lions Clube realiza
doação ao Fundo Social

A presidente do Fundo So-
cial de Solidariedade (Fussp),
Andréa Almeida, recebeu, do
Lions Clube de Piracicaba Inde-
pendência, 255 fraldas geriátri-
cas, além de 20 unidades de fral-
das em tecido. A Central de Pro-
jetos, um dos braços do Fussp,
encaminha, mensalmente, fraldas
para cerca de 100 pessoas cadas-
tradas na Central de Projetos.

A arrecadação para a com-
pra das fraldas foi realizada com
recursos da venda de doces, pro-
movida pelo Lions em comemo-
ração ao Dia dos Pais, comemo-
rado no domingo, 08/08. “Tra-
balhamos em prol das entidades
que damos assistência perma-
nente. Estamos sempre fazendo
algum evento para angariar re-
cursos e ajudar as pessoas”, expli-
ca Maria Inês Beraldo Vieira, vo-
luntária do Lions Independência.

A doação realizada por esta
unidade do Lions está inserida nas
diretrizes da Semana Mundial do

Aleitamento Materno e 5ª Sema-
na Municipal de Aleitamento Ma-
terno (SMAM), que entre outros
pontos, defende a amamentação
como forma de prevenir a fome,
a desnutrição e garantir a se-
gurança alimentar dos bebês.

SOCIAL – A coordenação
da 5ª SMAM em parceria com o
Fundo Social de Solidariedade de
Piracicaba (Fussp) e Lions Clu-
be, vai realizar campanha de ar-
recadação de alimentos ao longo
do mês de agosto. Os interessa-
dos em participar da campanha
devem deixar sua doação nos
seguintes pontos: Ginásio Muni-
cipal Waldemar Blatkauskas,
Santa Casa de Piracicaba, Hospi-
tal dos Fornecedores de Cana de
Piracicaba e Unimed Piracicaba.

SERVIÇO
Central de Projetos. Rua
Professor  José Rosár io
Losso, 946, Jaraguá. Fones:
3422-9677 ou 3422-6170
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Piracicaba abre agenda à
idade de 25 anos ou mais

Cássia Del Tio (Fussp), Maria Inês Beraldo Vieira
(Lions), Alfredo Carlos Meyer (Presidente do
Lions Independência) e Andréa Almeida(Fussp)

Divulgação
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PROJETO SAÚDE ALIMENTAR
Com apoio da deputada esta-
dual Professora Bebel (PT) e
realização do síndico profissi-
onal Francys Almeida (PCdoB),
começou quinta (4) o Projeto
Saúde Alimentar 2021, que tem

feito boa parte de atendimen-
tos gratuitos e os demais  com
descontos de até 70%. Na foto,
a porteira-líder Erika Urbano
(SQG Terceirização) e a nutri-
cionista Ladyanne Karen.
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Mãe compartilha sua
experiência; live encerra
Semana na Santa Casa
É a experiência  do casal Letícia Bugno e Bruno Creodolpho,
pais do pequeno Pietro, que veio ao mundo em meio à pandemia

O Santa Casa Saúde Piraci-
caba encerra nesta sexta (6),  5ª
edição de sua Semana do Aleita-
mento Materno compartilhando
a experiência  do casal Letícia
Bugno e Bruno Creodolpho, pais
do pequeno Pietro, que veio ao
mundo em meio à pandemia,  no
dia 10 de abril de 2020, com
3,210kg e 47cm. “Eu tinha, en-
tão, 23 anos  e me sentia realiza-
da e completa, pois meu maior
sonho sempre foi ser mãe e ter
minha família”, disse Letícia.

Ela conta que, desde o co-
meço da gestação,  desejou
amamentar e fez de tudo para
isso, incluindo uma boa ali-
mentação, ingestão de muita
água e  cuidados  com os bicos
dos seios para evitar rachaduras.

“Foi lindo e muito desafiador
para uma mãe de primeira via-
gem”, lembra Letícia, que sempre
pode contar com a presença e apoio
do esposo que, segundo ela, esteve
ao seu lado em todos os momen-
tos, acompanhando-a nas consul-
tas, exames, cursos de gestantes,
sala de parto e maternidade.

“Quando Pietro nasceu, meu
esposo fazia questão de trocar as
fraldas sempre, colocar o bebê para
arrotar em todas as mamadas, dar
banho sozinho, fazer chamadas
por vídeo do trabalho  todos os
dias para ver o Pietro e, à noite,
quando chegava, tomava banho
para poder ficar a noite toda
grudado nele”, conta Letícia.

Ela revela que logo após o
nascimento do Pietro, ainda no
hospital, teve um pouco de difi-
culdade para amamentar, pois,

apesar de ter tido muito leite,  o
bebê não conseguia pegar direito
o peito. “Era tudo muito novo
para nós e as enfermeiras me aju-
daram bastante no quarto, me
ensinando como colocar o seio
corretamente na boca do bebê”,
disse Letícia lembrando que nes-
tes momentos, o  esposo a ajuda-
va segurando a cabecinha do Pie-
tro, que mamava pouco e logo
soltava a mama. “Porém, com
muita insistência, conseguimos
passar muito bem os dois dias de
internação pós-parto”, afirmou.

Letícia conta que, depois da
alta hospitalar, continuou com di-
ficuldade para amamentar em
casa. “Quase entrei em depressão
e só chorava, pois meu maior so-
nho era amamentar”, conta. Se-
gundo Letícia, seus seios jorravam
leite e começaram a empedrar, oca-
sionando começo de mastite, fe-
bre e frio. “Precisei esgotar meu
leite com uma bomba elétrica
para que não piorasse e armaze-
nei o leite no congelador, caso pre-
cisasse oferecê-lo na  mamadeira.

No quinto dia, Pietro não
mamou quase o dia todo. Pega-
va e já soltava a mama, mesmo
diante da insistência de Letícia,
até que com o auxílio de uma en-
fermeira,   foi possível estimular
Pietro a pegar a mama sem a ne-
cessidade de complementos ou
mamadeira. “Ela me ensinou
também a tomar sol nos seios
para evitar rachaduras”, conta.

Com sete dias de vida,  Pie-
tro apresentou perda de peso e al-
teração em sua coloração,  sendo
internado por três dias para to-

mar  banho de luz, uma experiên-
cia um pouco traumática para o
casal no início.  “Era muito triste
vê-lo dentro de uma incubadora
só de fralda, com uma venda nos
olhos, mas eu podia amamentá-
lo a qualquer momento”, revela.

Segundo Letícia,  Pietro tro-
cava o dia pela noite, mas com
o passar dos dias foi ganhando
cada vez mais peso. “A ajuda da
minha mãe também foi de ex-
trema importância; sem ela ao
meu lado teria sido tudo mais
difícil”, revela Letícia. Ela conta
que a mãe a ajudou em tudo:
fazia comida, cuidava das rou-
pas e ficava com o bebê para

que pudesse tirar um cochilo rá-
pido nos momentos de exaustão.

Quando Letícia voltou a tra-
balhar, Pietro estava com cinco
meses e, segundo ela, esta foi a fase
mais difícil para o casal. “Ter que
me separar do Pietro, mesmo que
por um período, parecia arrancar
um pedaço de mim”, disse.  Pietro
ainda estava mamando no peito,
mas com o tempo,  a demanda de
leite começou a reduzir até que Le-
tícia precisou entrar com leite com-
plementar de lata. “Vivi essa roti-
na ate os oito meses de vida do
Pietro, quando ele já estava co-
mendo frutas, papinhas e toman-
do o leite de fórmula”, conta.

Letícia, Bruno e o pequeno Pietro: “amamentar sempre foi nosso sonho”

Divulgação
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Câmara tem mais de 20 mil
conflitos resolvidos em 21 anos

Divulgação

O presidente do Sincomerciários, Vitor Roberto, destaca a impor-
tância da Cintec para resolver possíveis conflitos trabalhistas

A Cintec (Câmara Intersindi-
cal de Conciliação Trabalhista do
Comércio de Piracicaba) completa
nesta semana 21 anos de atuação,
resolvendo cerca de 70% de mais
de 20 mil processos recebidos nes-
ses anos, sem a necessidade de o
trabalhador recorrer à Justiça do
Trabalho, o que contabiliza cerca
de 14 mil casos de conflitos. Cria-
da, em 4 de agosto do ano de 2000,
em parceria entre o Sincomerciá-
rios (Sindicato dos Empregados no
Comércio de Piracicaba) e o Sinco-
mércio (Sindicato do Comércio
Varejista de Piracicaba), em cum-
primento à Lei 9.958/2000, e com
a prerrogativa legal de celebrar
conciliação, a Cintec visa resol-
ver conflitos trabalhistas, en-
volvendo trabalhadores e patrões.

 De acordo com o presiden-
te do Sincomerciários, Vitor Ro-
berto, a Cintec tem poder da jus-
tiça. “As decisões tomadas na
Cintec têm valor jurídico. Por-
tanto, a Câmara Intersindical de
Conciliação Trabalhista do Co-
mércio de Piracicaba é um gran-
de avanço para a cidade, pois o
grande volume de acordo feitos
por ela deixa de ir para a Justi-
ça do Trabalho, que tem um
grande reflexo com isso. Com

isso, ajuda tanto o trabalhador
com os empresários”, ressalta.

A Cintec foi criada com res-
paldo da CLT, e a orientação do
Sincomerciários é de que o tra-
balhador compareça às audiên-
cias acompanhado de advoga-
do. “Damos essa orientação,
apesar de não ser obrigatório,
uma vez que estamos sempre
atentos para resguardar os di-
reitos do trabalhador”, diz.

Conforme Roberto Previde,
uma das qualidades da Cintec é
de resolver os impasses trabalhis-
tas, geralmente que envolvem va-
lores menores, em um tempo cur-
to, que varia de 10 dias, enquanto
que na Justiça do Trabalho as
ações podem demorar até dois
anos, sendo que a audiência de
conciliação é marcada com mais
de 90 dias. “Com isso, estamos
desafogando a justiça do trabalho
e, principalmente, agilizando o re-
cebimento das verbas e outros di-
reitos do trabalhador”, explica.

A Cintec é voltada para aten-
der trabalhadores do comércio e
de concessionárias e funciona na
rua Governador Pedro de Toledo,
484, e as audiências de concilia-
ção são realizadas às terças, quar-
tas e quintas-feiras, das 9h às 11h.
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Cemitérios estarão abertos no Dia dos Pais
Entrada será permitida somente pelos portões principais, mantendo os protocolos de segurança do Plano SP de combate ao coronavírus

Os cemitérios municipais da
Saudade, Vila Rezende e Ibitiru-
na estarão abertos neste sábado
(7) e no domingo (8), Dia dos
Pais, das 7h às 18h, com acesso
somente pelos portões principais.
A abertura segue o Plano São
Paulo de combate ao coronavírus,
que autorizou os municípios a
manterem os cemitérios abertos,
seguindo os protocolos de segu-
rança. O cemitério Parque da
Ressurreição, que não é adminis-
trado pela Prefeitura, estará aber-
to nesses dias das 7h30 às 17h.

Segundo informações da Se-
dema (Secretaria Municipal de
Defesa do Meio Ambiente), res-
ponsável por esses espaços públi-

cos, as administrações dos cemi-
térios funcionarão das 8h às 17h,
no sábado, e das 7h às 18h no do-
mingo, para autorização de veló-
rios e sepultamentos. A Sedema
recomenda que a população evite
aglomerações e adote medidas
preventivas para evitar o contá-
gio do coronavírus. Não será per-
mitido o acesso ou permanência
nos cemitérios sem o uso correto
de máscara. A orientação é que
crianças menores de 12 anos, pes-
soas com mais de 60 anos ou que
estejam no grupo do risco da Co-
vid-19 não visitem os cemitérios.

Serão colocados dispenser/
totem com álcool em gel nas en-
tradas; não será permitida a

utilização de vasos ou outros re-
cipientes que armazenem água
e a população deverá levar seu
kit de higiene e água para beber.

FORÇA-TAREFA  - Foi
montada uma força-tarefa para
atuação nos cemitérios na vés-
pera e no Dia dos Pais. Os agen-
tes da Semuttran (Secretaria
Municipal de Trânsito e Trans-
portes) orientarão os motoristas
e controlarão o trânsito nas ime-
diações dos cemitérios. A Guarda
Civil fará o policiamento; o Pelo-
tão Ambiental cuidará da fiscali-
zação de ambulantes e vendedo-
res de flores cadastrados na Se-
mdettur (Secretaria Municipal
de Desenvolvimento Econômico, Cemitério Municipal do distrito de Ibitituna

Trabalho e Turismo), que também
auxiliará na fiscalização, e a Sma-
ds (Secretaria Municipal de As-
sistência e Desenvolvimento Soci-
al) vai disponibilizar pessoal para
trabalhos do Seas (Serviço Espe-
cializado em Abordagem Social).

ENDEREÇOS - Cemitério da
Saudade: Avenida Piracicamirim,
2.201, Vila Monteiro, fone: (19)
3426-6272; Cemitério da Vila Rezen-
de: Avenida Marechal Costa e Silva,
44, no Jardim Primavera, fone: (19)
3421-1745; Cemitério de Ibitiruna:
Rua Piracicaba, s/nº, Distrito de
Ibitiruna, fone: (19) 3426-6272;
Cemitério Parque da Ressurreição:
Av. Comendador Luciano Gui-
dotti, 1754, no Jardim Caxambu.

Jhonnatan Cruz Matias/CCS

EEEEEDUCAÇÃODUCAÇÃODUCAÇÃODUCAÇÃODUCAÇÃO

Vereador questiona os protocolos para aula presencial
A preocupação com os pro-

tocolos aplicados pela Secreta-
ria Municipal de Educação na
volta das aulas presenciais é o
foco do requerimento 695/2021,
do vereador Gustavo Pompeo
(Avante), aprovado, segunda-
feira (2), na 19ª reunião ordi-
nária da Câmara de Piracicaba.

O parlamentar aprsenta 15
perguntas para saber como a rede
municipal seguirá os mesmos pa-
râmetros determinados pelo de-
creto estadual, que autoriza o re-
torno das aulas presenciais. Pom-
peo pergunta sobre qual o percen-
tual de alunos será permitido em
cada uma das escolas municipais.

Ele solicita informações sobre
previsão de retorno presencial para
cada nível de ensino, se haverá es-
calonamentos de horários de en-
trada, saída e intervalos dos alu-
nos, de que forma será o monito-
ramento de risco de propagação

da Covid-19 e se a Secretaria Mu-
nicipal de Educação pretende con-
vocar os servidores para a presta-
ção de atividades presenciais.

Pompeo também aponta
preocupação em relação ao cor-
po técnico, ao questionar se há
professores e servidores de ou-
tros setores no grupo de risco
trabalhando em home office e
qual a quantidade disponível
para o trabalho presencial. “A
Prefeitura e a secretaria edita-
rão novo decreto, resolução e
normas complementares sobre a
retomada das aulas”, questiona.

O vereador também quer sa-
ber se, em função do prejuízo pe-
dagógico acumulado na aprendi-
zagem das crianças por conta do
distanciamento social, como as
escolas pretendem realizar o pro-
cedimento avaliativo sobre pa-
drão de aprendizagem e quais pro-
gramas de recuperação continua-

da dos alunos serão organizados
a partir deste mapeamento.

Ainda no requerimento, o par-
lamentar questiona se a presença
dos alunos será obrigatória, em
quais níveis de ensino, a partir de
quando e, caso não seja, como a
Secretaria de Educação preten-
de continuar e avançar na apren-
dizagem remota. Ele pergunta se
foram adquiridos equipamentos
e materiais para aulas remotas,
em qual quantidade, quais e
quando cada escola receberá.

O parlamentar também soli-
cita detalhes sobre como é a for-
ma que os pais estão sendo in-
formados sobre datas e procedi-
mentos para a retomada das au-
las presenciais e como a secreta-
ria pretende se preparar para o
SAEB (Sistema de Avaliação da
Educação Básica), previsto para
ser aplicado entre 8 de novem-
bro a 10 de dezembro deste ano.

ASSINE E ANUNCIE:
2105-8555

PPPPPIRACICABAIRACICABAIRACICABAIRACICABAIRACICABA/A/A/A/A/ANHEMBINHEMBINHEMBINHEMBINHEMBI

Morais solicita reforma de rodovia a João Doria
O deputado estadual Roberto

Morais (Cidadania) participou de
audiência remota (online) com o
governador do Estado de São Pau-
lo, João Dória, ontem (5) e solici-
tou que o projeto já aprovado pelo
DER da recuperação da Rodovia
que liga Piracicaba a Anhembi seja
licitado ainda este ano. O objetivo
é garantir a segurança dos usuá-
rios da pista que engloba extensa
área rural. O projeto inicial prevê
a duplicação da Rodovia saindo
de Piracicaba até o Bairro Nova
Suíça e a recuperação até o mu-
nicípio de Anhembi. Segundo o
deputado, Doria foi sensível ao
pedido e pretende atender pelo
menos, parcialmente, recuperan-
do um trecho ainda este ano.

RMP — Dória também ga-
rantiu que, até o próximo dia 10
de setembro, terá uma resposta
oficial sobre a solicitação. O depu-
tado aproveitou a ocasião para
agradecer ao governador pela im-
plementação das escolas de ensino
integral na cidade e o convidou
para vir presencialmente sancionar
a criação da Região Metropolitana
de Piracicaba (RMP), assim que for
aprovada pela Assembleia Legisla-
tiva, e também para lançar a pedra
fundamental da Escola Vida Nova
I, que vai receber mais de mil alu-
nos na região do Gran Parque.

Deputado Roberto Morais informa que o projeto
de recuperação da rodovia foi aprovado pelo DER

Divulgação
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Vereadores fazem nova visita ao Engenho Central
Nessa quinta-feira (5), eles verificaram as condições de armazenamento de materiais do Salão Internacional de Humor de Piracicaba

Os vereadores foram recebidos pelo
secretário da Semac, Adolpho Queiroz

Davi Negri

Os vereadores Pedro Kawai
(PSDB) e Rai de Almeida (PT) visi-
taram o Engenho Central, na ma-
nhã desta quinta-feira (5), para
verificar o armazenamento de
materiais do Salão Internacional
de Humor de Piracicaba (SIHP).
Eles foram recebidos pelo secretá-
rio da Ação Cultural, Adolpho
Queiroz, e acompanhados pelo ve-
reador Laércio Trevisan Jr. (PL).

“A visita de hoje é o desdo-
bramento das visitas anteriores
que fizemos quando encontramos
todo esse material cenográfico do
Salão de Humor acondicionado de
forma como se fosse lixo que seria
descartado”, relatou Rai de Almei-
da, que é autora, junto de Kawai e
outros cinco vereadores, do pro-
jeto de decreto legislativo 8/2021,
para a criação da Frente Parla-
mentar de Cultura, que está em
fase de composição na Câmara.

De acordo com Pedro Kawai,
a visita desta quinta foi agenda-
da após o secretário Adolpho

Queiroz se comprometer em aco-
modar adequadamente os mate-
riais do Salão de Humor. “Uma
denúncia veio via imprensa so-
bre o mau acondicionamento do
material. Fizemos essa visita
para entender como estava sen-
do acomodada essa mudança do
pavilhão 14 para cá”, disse.

Adolpho Queiroz mostrou
aos vereadores onde estão arma-
zenados as reproduções e o ma-
terial cenográfico das edições
passadas do SIHP, a biblioteca
que abriga a coleção de gibis, de
livros de humor e de catálogos
da história dos 48 anos de Salão
e a sala onde estão os quadros,
as esculturas e as mapotecas.
Segundo o secretário de Ação
Cultural, todo o material mos-
trado ficará em um único lugar,
após a Semac conseguir a defini-
ção e recursos para mudança.
“Nós tiramos o Salão de Humor
do barracão 14-A e trouxemos
provisoriamente para o barra-

cão 9. Esse não é o destino final
do Salão e nós devemos levá-lo
para o barracão 14-B”, afirmou.

Após a visita, Pedro Kawai
declarou que o que foi visto “é
bem diferente” das imagens re-
cebidas anteriormente via im-
prensa. “Nós vimos que hoje,
passados 10 dias da reunião, os
materiais estão bem acondiciona-
dos, de maneira adequada”, dis-
se. O vereador também destacou a
importância do Salão Internacio-
nal de Humor, por “levar o nome
de Piracicaba para o mundo todo”.

Rai de Almeida destacou
que as visitas dos parlamenta-
res acabaram sendo “um gan-
ho” para cidade. “Na visita de
hoje nós detectamos que a Se-
mac, na pessoa do seu secretá-
rio, tomou as medidas que deve-
riam ter sido adotadas já do iní-
cio, que é fazer a seleção e a sepa-
ração daquilo que pode ser des-
cartado efetivamente”, afirmou.

O vereador Trevisan Jr.,

que acompanhou a visita, pa-
rabenizou a equipe da Semac
pelo o que já foi feito no Enge-
nho Central. “Está aqui tudo
guardado, tudo colocado em vá-
rias posições, em vários setores
dos prédios. Houve um avanço
muito grande, parabenizo toda
equipe da Ação Cultural por isso,
inclusive o secretário pelo traba-
lho que vem sendo realizado aqui".

PARCERIA COM O AHA
– A Associação dos Amigos do
Salão Internacional de Humor de
Piracicaba (AHA) propôs realizar
um trabalho em conjunto com a
Semac para utilizar as reprodu-
ções e o material cenográfico das
edições passadas do Salão de
Humor que, segundo eles, “está
para ser descartado por não fa-
zer parte do acervo do SIHP”. O
objetivo é catalogar o material,
administrar o uso e utilizar
para projetos futuros como ex-
posições paralelas, dinâmicas e
atividades nas escolas e circula-

ção da exposição, com o desen-
volvimento de atividades em cen-
tros culturais de outras cidades.

“Nós recebemos esse docu-
mento do presidente da AHA,
Kevin de Freitas, mostrando
interesse de separar esse ma-

terial para disponibilizar em
exposições paralelas para esco-
las, para empresas e para ou-
tras cidades da nossa região.
Eu vou chamar o Kevin nos
próximos dias e a gente vai ali-
nhar”, afirmou Adolpho Queiroz.

MMMMMULHERULHERULHERULHERULHER

Silvia Morales aponta necessidade
de aplicação de Lei Maria da Penha

A vereadora Silvia Morales
(PV), do mandato coletivo “A Ci-
dade É Sua”, defendeu a necessi-
dade de maior aplicação da Lei
Maria da Penha. “Embora seja al-
tamente divulgada, com 98% da
população sabendo do que se tra-
ta, mesmo assim ainda estamos
no ranking como quinto País que
mais mata mulher”, disse, ao
defender as ações da semana de
divulgação que acontece na
Câmara Municipal de Piracicaba.

Ela usou o espaço da lideran-
ça na 19ª reunião ordinária, se-
gunda-feira (2). “Estamos desen-
volvendo essas ações de divulga-
ção e eu tive o prazer de traba-
lhar com a ex-vereadora Nancy
Thame que, junto com a ex-vere-

adora Coronel Adriana, instituiu
a semana de divulgação na Câ-
mara”, disse, ao apontar o traba-
lho da Procuradoria da Mulher.

“Temos sempre que falar e
sempre trazer essa temática”,
destacou, ao lembrar que a ci-
dade conta com diversos avan-
ços no setor, como a estrutura-
ção de uma rede de atendimen-
to, a Patrulha Maria da Penha e
CRAM (Centro de Referência de
Atendimento à Mulher). “Mas
ainda precisamos mais”, disse.

Silvia também destacou a
nova versão do Hino de Pira-
cicaba, em parceria da Câma-
ra e da Prefeitura, e uniu a
música clássica da Orquestra
Sinfônica de Piracicaba e o

samba da cantora Aninha Bar-
ros. “Estamos felizes em fazer
parte desta história”, destacou.

A vereadora ressaltou a
participação dos atletas brasilei-
ros, entre eles o piracicabano
Diogo Soares, nas Olimpíadas de
Tóquio. A parlamentar destacou
a atuação das mulheres, “que
estão dando show, com toda le-
veza, com dancinha e passinho”,
lembrou, ao citar a skatista
Rayssa Leal, medalha de pra-
ta, e a ginasta Rebeca Andra-
de, ouro e prata na ginástica.

“O Brasil é um país abençoa-
do por Deus, porque os investi-
mentos em esportes são poucos e
estamos vendo estas conquistas
nos esportes individuais”, disse.

SSSSSAÚDEAÚDEAÚDEAÚDEAÚDE

Campos acusa negligência em morte
de paciente após sete dias em UPA

O vereador Paulo Campos
(Podemos) acusou negligência
da rede municipal de saúde por
conta da morte de um paciente
de 82 anos que aguardou vaga
de UTI (unidade de tratamento
intensivo) por sete dias em uma
UPA. “Não dá para aceitar”, dis-
se, ao usar o espaço da lideran-
ça, por cinco minutos, durante a
19ª reunião ordinária da Câma-
ra Municipal de Piracicaba, na
noite de segunda-feira (2).

Campos relatou que o paci-
ente ficou na unidade de pron-
to-atendimento aguardando

uma transferência para um dos
nossos hospitais e não conseguiu
leito. “Ele entrou como vaga de
UTI, mas depois foi dito que o
quadro patológico houve avan-
ço e mudou para amarelo”, disse
o vereador, ao lembrar que no
dia 2, por volta das 19h, o paci-
ente acabou vindo a óbito. “Como
entender tudo isso”, questionou.

“Com saúde não se brinca”,
disse o vereador, que, mais cedo,
no mesmo dia, havia enviado uma
mensagem ao prefeito Luciano Al-
meida (Democratas) solicitando o
encaminhamento do paciente para

um leito de UTI. “Eu nunca tinha
feito isso, mas fiz, enviei mensa-
gem ao prefeito e até esse momen-
to não obtive resposta”, disse.

Ainda no uso do espaço da li-
derança, Campos destacou que
falta planejamento para que a po-
pulação não fique sem o abasteci-
mento de água, principalmente em
bairros como São Jorge, Novo
Horizonte, Planalto e Santo Antô-
nio, e adjacências. “Eu fui até o
Tupi e lá também tem essa recla-
mação”, disse. “Já se passaram sete
meses (da nova administração) e
falta planejamento”, enfatizou.
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CPI ouve ex-merendeira sobre quarteirização
Em depoimento na quarta-feira (4), ela disse que empresa 'abafou' caso de motorista que falsificava assinatura em nota fiscal

A CPI da Merenda da Câma-
ra Municipal de Piracicaba reto-
mou os trabalhos na manhã de
quarta-feira (4), com o depoimen-
to de uma ex-merendeira, que aju-
dou no esclarecimento sobre a
quarteirização dos serviços no pe-
ríodo em que a Nutriplus Alimen-
tação era a responsável pelo pre-
paro e distribuição de merenda às
escolas municipais e estaduais.
Integram a comissão os vereado-
res Cássio Luiz Barbosa, o Cássio
do Fala Pira (PL), presidente;
Acácio Godoy (PP), relator; e
Paulo Camolesi (PDT), membro.

No depoimento, o que mais
chamou a atenção da comissão –
– e dos vereadores que acompa-
nharam o depoimento –– foi o de
uma ex-merendeira, sobre a falsi-
ficação de assinatura em notas fis-
cais. Segundo ela, quando recebia
produtos, anotava no corpo da
nota fiscal a falta deles. Isso era
frequente. Porém, essas anotações
não chegavam à empresa. Por
isso, ela tomou a decisão de pedir
ajuda à diretora da escola para
assinar a nota conjuntamente, re-
latando a falta de produtos.

Essa decisão, segundo ela,
provocou uma discussão com o
motorista da Nutriplus, que não
aceitou o fato. A partir disso, pou-

co tempo depois, esse motorista
deixou de fazer a entrega dos pro-
dutos que vinham de Salto, onde
fica a sede da Nutriplus. Ela ficou
sabendo por outra pessoa da em-
presa que ele foi demitido. À su-
pervisora da empresa, a ex-meren-
deira e uma auxiliar de cozinha
não reconheceram suas assinatu-
ras em notas fiscais originais, por-
que ela sempre assinou as notas e
fez anotações em cópia xerográfi-
ca. Para a depoente, o caso foi “aba-
fado” pela direção da empresa.

Na abertura dos trabalhos, o
vereador Cássio Fala Pira pergun-
tou à depoente, que era convida-
da, sobre a preservação ou não
de seus direitos de uso de ima-
gem. A depoente solicitou para
não ser fotografada ou aparecer
em vídeos. A comissão acatou o
pedido. A intenção deste depoi-
mento, como relatou o presiden-
te, foi entender como funcionava
o contrato da merenda escolar,
desde a contratação dos traba-
lhadores até a preparação e trans-
porte da merenda nas escolas.

A depoente foi merendeira por
nove anos e relatou que a sua sele-
ção aconteceu por meio do escri-
tório da Nutriplus, instalado em
Piracicaba. Na sua carteira de tra-
balho aparecem dois registros. O

primeiro contrato na empresa
Crisfel, por cerca de quatro
anos, e o segundo, Empório Sa-
bore, por cinco anos. Ela desco-
briu esse fato somente quando
questionou um documento enca-
minhado pela empresa, em que
abriu mão das férias. Ela relatou à
CPI que até tentou conseguir uma
cópia, mas não obteve sucesso.

Durante nove anos, ela tra-
balhou em várias escolas do mu-
nicípio e também do Estado. Sobre
a quantidade de merenda forneci-
da e a qualidade, questão levanta-
da por Paulo Camolesi, ela relatou
que havia uma variação. Isso de-
pendia de qual refeição era ofere-
cida aos alunos. Ela muitas vezes
não se alimentou da refeição do
dia, porque não gostou da quali-
dade. Quando era ofertado arroz,
feijão, salada e uma mistura, o
consumo era maior entre os alu-
nos. Mas, quando era macarrão,
o consumo tinha uma redução.

O vereador e relator Acácio
Godoy questionou o desconto no
tíquete alimentação, comentado no
depoimento. Segundo a ex-meren-
deira, isso acontecia quando era
detectado um erro no preparo da
alimentação ou mesmo quando o
trabalhador descumpria uma re-
gra da empresa. Se um funcioná-

rio deixasse o celular sobre um
balcão ou mesa no horário de tra-
balho, por exemplo, havia descon-
to no tíquete como punição. A pró-
pria ex-merendeira chegou a per-
der R$ 100,00 de seu tíquete
alimentação. Por duas vezes, re-
conheceu o erro no preparo da
alimentação. No cardápio, era
para ser preparada uma refei-
ção e, por equívoco, fez outro. As-
sumiu o erro e foi penalizada.

Cássio Luiz também quis sa-
ber da depoente se a Prefeitura
sabia dos problemas que ocorri-
am com a merenda escolar. Ela
disse acreditar que sim, porque
sempre relatava às fiscais ou res-
ponsáveis esses problemas. E dis-
se, inclusive, ter sido punida e
ameaçada de demissão por ter re-
latado de forma fiel os problemas
a uma supervisora. A empresa não
teria gostado de sua atitude.

Ainda no seu depoimento, a
ex-merendeira disse que tinha di-
ficuldades de relacionamento com
as responsáveis da empresa, por-
que trabalhava muito e queria os
seus direitos. Ela afirmou que “por
ser bocuda, acabei sendo prejudi-
cada com a remoção da escola em
que trabalhava no Estado e fui
para uma do município". Neste
momento, o vereador Acácio quis

entender como a empresa fazia
esse remanejamento de merendei-
ras. Ela explicou que, no seu caso,
recebia por mensagem de What-
sApp de que a partir de tal data
deveria se apresentar para tra-
balhar em uma outra escola.

Diante do depoimento, o pre-
sidente da CPI, Cássio Fala Pira
explicou que a comissão deverá se
reunir para discutir a agenda de
depoimentos. Para ele, os fatos re-
latados pela ex-merendeira foram
esclarecedores e apontaram novos

caminhos da investigação. Ele ga-
rantiu que a CPI fará um traba-
lho sério, "porque a sociedade pi-
racicabana quer uma resposta
sobre as irregularidades deste
contrato de merenda escolar".

Além dos vereadores que
integram a CPI, acompanha-
ram o depoimento e fizeram
questionamentos os parlamen-
tares Ana Pavão (PL), Fabrí-
cio Polezi (Patriota), Paulo
Campos (Podemos), Rai de Almei-
da (PT) e Thiago Ribeiro (PSC).

Dentre os fatos relatados, o que mais chamou a atenção de
comissão foi relato de falsificação de assinatura em notas fiscais

Davi Negri

Assessoria parlamentar

JARDIM IBIRAPUERA
A Secretaria Municipal de
Obras (Semob) deverá con-
cluir, nesta semana, a cons-
trução de uma canaleta para
drenagem de águas pluviais
na rua Honorato Faustino, no
Jardim Ibirapuera. A obra
está sendo executada a pe-

dido do vereador Pedro Ka-
wai (PSDB), autor da indica-
ção 734/2019. A conclusão
da obra será com o reparo
no asfalto. De acordo com a
equipe técnica da prefeitura,
essas etapas precisam ser
realizadas separadamente.

EEEEENGENHONGENHONGENHONGENHONGENHO C C C C CENTRALENTRALENTRALENTRALENTRAL

Vereador confere novas instalações do Codepac
O vereador Laércio Trevi-

san Jr. (PL) visitou, no último
dia 29, as novas instalações do
Codepac (Conselho de Defesa
do Patrimônio Cultural de Pi-
racicaba), agora instalado jun-
to ao mezanino do barracão 9,
no Engenho Central. O órgão
desenvolve a política munici-
pal de defesa do patrimônio
cultural e propõe ações para a
defesa do patrimônio cultural,
histórico, folclórico, artístico,
turístico, ambiental, ecológico,
arqueológico e arquitetônico.

Em conversa com o diretor
do Engenho Central, Antonio
Padovan, o parlamentar ressal-
tou a importância da reorgani-
zação do Engenho Central. No
barracão 9 estão instalados, ain-
da, a diretoria do parque, asses-

soria técnica e a oficina. O local
irá contemplar ainda o Centro
de Documentação Cultural e Po-
lítica Negra e o Salão de Humor.

Para o presidente do Co-
depac, Ésio Antonio Pezzato,
após mais de 30 anos o conse-
lho agora tem sua própria
casa, dignamente instalado.
"Futuramente as reuniões pre-
senciais irão acontecer neste
local, assim como os documen-
tos estão arquivados de ma-
neira adequada, facilitando os
trabalhos dos servidores e do
próprio conselho”, disse.

“É muito importante esse
trabalho de reorganização ad-
ministrativa do Engenho, tra-
zendo para o parque importan-
tes entidades e conselhos ligados
à cultura”, disse Trevisan Jr.

Assessoria parlamentar

Vereador Laércio Trevisan Jr. visitou o Codepac no último dia 29
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Ares-PCJ admite limitação ante a problemas
Vereadores que integram a comissão se reuniram, na quarta-feira (4), com a diretoria da agência reguladora, em Americana

As limitações da atuação da
Ares-PCJ ante os problemas
apontados por contribuintes em
relação ao abastecimento de
água em Piracicaba ficaram evi-
denciadas na avaliação dos ve-
readores que integram a CPI
(Comissão Parlamentar de Inqu-
érito) que investiga supostas ir-
regularidades no Semae (Servi-
ço Municipal de Água e Esgoto).

Na quarta-feira (4), a verea-
dora Rai de Almeida (PT), presi-
dente da comissão, e os vereado-
res Anilton Rissato (Patriota) e
Thiago Ribeiro (PSC), respectiva-
mente relator e membro, foram
à sede da Ares-PCJ (Agência Re-
guladora dos Serviços de Sanea-
mento das Bacias dos Rios Pi-
racicaba, Capivari e Jundiaí),
em Americana, obter esclareci-
mentos sobre o papel do órgão.

Em uma reunião com duas
horas de duração, os parla-
mentares expuseram os prin-
cipais problemas verificados na
gestão do Semae e questiona-
ram qual o poder da agência em
cobrar a autarquia piracicaba-
na pelas falhas apresentadas.
Eles foram recepcionados pelo
diretor-geral da Ares-PCJ, Dal-
to Favero Brochi, pelo diretor-
técnico operacional, Carlos Ro-
berto Gravina, e pelo diretor

administrat ivo-f inanceiro,
Carlos Roberto de Oliveira.

Rai de Almeida, Anilton Ris-
sato e Thiago Ribeiro listaram os
pontos que norteiam os trabalhos
da comissão, como as perdas físi-
cas decorrentes da precariedade
da rede, a constante falta de água,
os problemas de captação, trata-
mento e distribuição, o aumento
nas tarifas, as queixas sobre co-
branças abusivas, a qualidade
dos serviços prestados e a parce-
ria público-privada com a Mi-
rante para a gestão do esgoto.

Dalto disse que a agência re-
guladora, nas 59 cidades sob sua
abrangência, concentra-se em
acompanhar a execução do pla-
no local de saneamento básico (e,
no caso específico do esgoto em
Piracicaba, do contrato de par-
ceria público-privada com a Mi-
rante), atentando-se ao cumpri-
mento do que foi previsto. A
Ares-PCJ tem a competência, ex-
clusiva, de determinar o reajus-
te das tarifas de água e esgoto
cobradas pelos prestadores.

A agência, explicaram os di-
retores, faz fiscalizações progra-
madas sobre o serviço oferecido
ao usuário final (em periodici-
dade que pode ser mensal ou
anual) e tem em sua Ouvidoria
o instrumento para que o con-

tribuinte faça reclamações em
segunda instância após ter regis-
trado, antes, a queixa no Semae
ou na Mirante — é a partir do
número do primeiro protocolo
que o órgão, então, abre proce-
dimento e notifica o prestador do
serviço, cobrando-lhe soluções.

"Elaboramos regramentos
para que os prestadores tenham
uma normatização e todos traba-
lhem na mesma sintonia, incluin-
do o reajuste tarifário, que é com-
petência exclusiva nossa. Fazemos
fiscalizações in loco, verificando a
pressão na rede uma vez por ano
e a qualidade da água recebida
pela população em um ponto da
cidade por mês, embora esta
seja uma competência da Vigi-
lância Sanitária. E temos a Ou-
vidoria, que atua em segunda ins-
tância, já que a primeira são o Se-
mae e a Mirante", afirmou Dalto.

O diretor-geral da Ares-PCJ
disse que casos de descumprimen-
to do que preveem os planos po-
dem gerar CACs (compromissos
de ajustamento de conduta) ou
multa ao prestador do serviço. A
Ouvidoria da agência, segundo
Silvio Anunciação Neto, que a co-
manda, recebeu neste ano 38
reclamações ligadas ao Semae,
das quais 12 por falta de água e
três por baixa pressão na rede.

Ao término da reunião, o re-
lator da CPI, Anilton Rissato, la-
mentou que situações do dia a
dia, como as queixas relaciona-
das à falta de água constante em
bairros, à existência de ar na tu-
bulação da rede e às altas súbi-
tas no valor das contas não te-
nham da agência "uma atitude
de cobrar, exigir e punir os res-
ponsáveis pelas necessidades que
não estão sendo atendidas".

"Saio um pouco decepciona-
do, esperava mais da conversa.
Como um órgão regulador e fis-
calizador, imaginava que a Ares-
PCJ tivesse uma atitude mais
efetiva, de cobrar mesmo ações
do Semae e da Mirante que re-
sultassem em solução dos pro-
blemas. Mas percebi que só fica
na base da orientação, e não de
ação realmente", comentou.

O sentimento foi compartilha-
do por Thiago Ribeiro, membro da
CPI, que disse ter ficado "um pou-
co incomodado" com a postura da
agência, como quando os direto-
res afirmaram que o prefeito Luci-
ano Almeida (DEM) "não foi coe-
rente" ao não acatar a mais recen-
te resolução do órgão para o rea-
juste da tarifa de água e esgoto.

"Faltaram mais informa-
ções a respeito do que faz de
fato a Ares-PCJ e um pouco

mais de atenção por parte dela,
uma vez que somos o maior mu-
nicípio dessa grande região em
que ela atua, cortado por dois
rios, o Piracicaba e o Corumba-
taí, e simplesmente nos manda-
ram procurar as coisas no site,
afirmando que 'tudo consta
lá'", declarou o vereador.

Para a presidente da CPI,
Rai de Almeida, a reunião foi
importante para a comissão ob-
ter direcionamentos que colabo-
rarão nas etapas seguintes, como,
por exemplo, o acesso aos relató-
rios elaborados periodicamente
pela Ares-PCJ, ao plano munici-

pal de saneamento básico e à ín-
tegra do contrato da parceria pú-
blico-privada com a Mirante.

"A vinda até a Ares-PCJ
trouxe para nós algumas infor-
mações, inclusive da importân-
cia de documentos imprescindí-
veis sobre os quais a comissão
precisa se debruçar, de como se
dá essa fiscalização que a agên-
cia faz, do papel que tem a Ouvi-
doria como instrumento no qual
são canalizadas as reclamações e
dos impactos que têm sobre a po-
pulação os subsídios que a Pre-
feitura concede para algumas ins-
tituições", apontou a vereadora.

Membros da Comissão Parlamentar de Inquérito
visitaram a sede da Ares-PCJ

Guilherme Leite
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A vereadora Silvia Morales
(PV), do mandato coletivo A Cida-
de É Sua, esteve, terça-feira (3), no
Clube Coronel Barbosa e no Tea-
tro São José, acompanhada por
Jhoão Scarpa e pelo produtor cul-
tural Gilson Sabadin, que é inte-
grante do Conselho Político e Soci-
al do Mandato Coletivo. Eles fo-
ram recebidos pelo vice-presi-
dente do clube, Reinaldo Pousa.

O objetivo foi a discussão so-
bre o termo de acordo mediante
dação em pagamento de serviços
como forma de extinção de cré-
dito tributários junto ao municí-
pio firmado em 1º de setembro
de 2020, conforme o processo
administrativo 42.944/2018. De
acordo com esse termo, o clube
se compromete a ceder as salas
para oficinas, ensaios, apresen-
tações e outras atividades de in-
teresse da Semac (Secretaria
Municipal da Ação Cultural).

"Infelizmente, por conta da
pandemia, ainda não consegui-
mos realizar nenhum evento no
clube. Houve procura por parte
de algumas pessoas que vie-
ram ver o espaço, mas nada foi
concretizado, por enquanto",
lamentou Reinaldo Pousa.

Ele destacou que o espaço
é amplo, com várias salas que
podem ser utilizadas simulta-
neamente, "especialmente du-
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Clube Coronel Barbosa irá
ceder salas para oficinas

rante a semana, no período
diurno", e lembrou que o clu-
be está aberto à negociação
para outros dias e horários.

"Este espaço é muito lindo e
precisa voltar a ter atividades. In-
clusive, temos vários projetos ar-
tísticos aprovados pela Lei Aldir
Blanc e aguardam a liberação de
espaços públicos para poderem se
apresentar", observou a vereado-
ra. "Dada nossa proximidade
com artistas e produtores cultu-
rais, nos propomos a dialogar
com a classe artística e com o se-
cretário Adolpho Queiroz para di-
vulgar a possibilidade de uso des-
se espaço do clube", completou.

O produtor Gilson Sabadin fez
um balanço positivo da visita. "Isso
precisa ser bem divulgado, pois
todos serão contemplados com
essa ação: artistas, que terão es-
paço para mostrar seus trabalhos;
o clube, que conseguirá cumprir
com o disposto no termo de dação;
a Semac, que terá uma injeção de
atividades em sua programação; e,
principalmente, a população, que
terá uma grande diversidade de
ações de forma gratuita e em local
de fácil acesso", celebrou Gilson.

O mandato coletivo A Cidade
É Sua sugeriu, ainda, a criação de
um grupo de organização para
contribuir com o trâmite de agen-
damento entre o clube e a Semac.

Assessoria parlamentar

Silvia Morales, do mandato coletivo “A Cidade
É Sua”, visitou o espaço nesta semana

Quatro entusiastas de capo-
eira receberam da Câmara Muni-
cipal de Piracicaba a "Medalha de
Mérito Cultural Mestre Cosmo",
em ato solene na tarde de terça-
feira (3). Foram homenageados o
mestre Eugênio Morato de Jesus
(Geninho), o mestre Adriano Val-
deci Rigo, a professora Márcia
Maria Antonio e o filósofo Anto-
nio Filogênio de Paula Júnior.

A entrega da honraria, insti-
tuída pelo decreto legislativo 32/
2017, ocorreu em virtude da cele-
bração do "Dia do Capoeirista",
criado pelo decreto legislativo 46/
2017. A iniciativa partiu dos vere-
adores Acácio Godoy (PP), Pau-
lo Campos (Podemos) e Gustavo
Pompeo (Avante) e da vereado-
ra Silvia Morales (PV), do man-
dato coletivo A Cidade É Sua.

A memória de mestre Cosmo,
precursor da capoeira em Piraci-
caba, foi lembrada pelos laurea-
dos. "Esta medalha é uma home-
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Entusiastas da capoeira
são homenageados
Foram homenageados os mestres Eugênio Morato de Jesus (Geninho) e Adriano Valdeci
Rigo, a professora Márcia Maria Antonio e o filósofo Antonio Filogênio de Paula Júnior

Ato solene de entrega da Medalha Mestre Costomo ocorreu no dia 3

Guilherme Leite

nagem que carregamos no peito
com muito orgulho e gratidão.
Mestre Cosmo é um nome reco-
nhecido por todos, um professor
para nós. Era 'o' capoeirista e gran-
de lutador", resumiu Antônio.

"Comecei na capoeira em
1977, e mestre Cosmo fez muito
pela gente", disse Geninho. Em tom
semelhante, Adriano mostrou gra-
tidão "a toda a ancestralidade".
"Agradeço a ele, que não foi só ca-
poeirista, mas a essência da dan-
ça. Ele foi uma escola para a mi-
nha vida", reconheceu Márcia.

Silvia Morales apontou que
a capoeira "é um dos maiores
símbolos da cultura brasileira e
não pode deixar de ser reveren-
ciada". Paulo Campos, que des-
tacou ter crescido junto com
mestre Adriano, parabenizou os
homenageados. "Sinto-me hon-
rado em outorgar uma homena-
gem tão importante como essa."

Acácio refletiu o quanto "a re-

presentatividade impacta" ao falar
do significado da capoeira para o
brasileiro. "A capoeira é e sempre
foi resistência. Ela mantém nosso
povo vivo e nosso vínculo com a
África e nossa história", afirmou.

A entrega das medalhas e as
homenagens pelo "Dia do Capoei-
rista" ocorreram em ato solene no
hall do salão nobre da Câmara e
foram acompanhadas também
pelo mestre Marquinhos Faria.

LLLLLEGISLAEGISLAEGISLAEGISLAEGISLATIVTIVTIVTIVTIVOOOOO

Comissão de Educação recebe 31 proposituras para análise
A Comissão de Educação,

Esportes, Cultura, Ciência e
Tecnologia recebeu 31 propo-
situras para análise e parecer
em sua primeira reunião após
o recesso parlamentar de ju-
lho, na quarta-feira (4). A co-
missão é composta pelos vere-
adores Rai de Almeida (PT),
presidente,  Thiago Ribeiro
(PSC), relator, e Zezinho Perei-
ra (Democratas), membro. O co-

legiado contou com a assessoria
do Departamento Legislativo.

Entre as proposituras, 28
projetos de lei dispõem sobre
denominações de rua, como o
PL 77/2021, que denomina de
"Madalena Leite", ex-vereado-
ra da Câmara, o centro comu-
nitário do bairro Boa Esperan-
ça. A propositura, do vereador
Cassio Luiz Barbosa, o Cássio
Fala Pira (PL), visa homenage-

ar Madalena por sua contribui-
ção e trabalhos na comunidade.

O projeto de decreto legislati-
vo 20/2021 também será analisa-
do pela comissão. O PDL, dos vere-
adores Pedro Kawai (PSDB) e Pau-
lo Camolesi (PDT), propõe a cria-
ção do “Fórum Permanente para o
Desenvolvimento de Políticas para
Atendimento da População em Si-
tuação de Rua de Piracicaba”.

Outros dois projetos de decre-

to legislativo receberão parecer da
comissão. As proposituras 22/
2021 e 23/2021 concedem título de
cidadão piracicabano e piracicaba-
nus praeclarus, respectivamente.
Compete à comissão emitir pare-
cer sobre os processos referentes à
educação, esportes, lazer, cultura,
ensino, artes, pesquisa tecnológi-
ca e científica, patrimônio históri-
co e nomenclatura de vias, logra-
douros e próprios municipais.
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Libras no atendimento público
quebra barreiras ao surdo
A Língua de Sinais Brasileiras deve ser introduzida em empresas e órgãos públicos
para ampliar a acessibilidade e garantir direitos às pessoas com deficiência

A introdução da Língua de
Sinais Brasileiras, a Libras, no
atendimento público quebra bar-
reiras ao surdo e deve ser intro-
duzida em empresas e órgãos pú-
blicos para ampliar a acessibilida-
de e garantir direitos às pessoas
com deficiência. Com o objetivo
de apresentar termos para serem
utilizados no cotidiano, foi reali-
zada na quarta-feira (4) oficina
na Escola do Legislativo “Antô-
nio Carlos Danelon – Totó Dane-
lon”, da Câmara de Piracicaba.

A oficina integra uma série
de atividades em que ainda es-
tão previstas ações voltadas para
atendimentos específicos, como
Corpo de Bombeiros e Polícia.

“Antes de iniciar a oficina, eu
gostaria que vocês sentissem na
pele o quanto é difícil para um sur-
do o acesso a determinadas infor-
mações”, explica Rebeca Maniezzo,
professora de Libras e que condu-
ziu a oficina na Escola do Legisla-
tivo. O conteúdo foi apresentado
em Libras e traduzido oralmente
pelos intérpretes que atuam na

Câmara Municipal de Piracicaba,
Mauricio Gut e Thiago Laubstein.

Ela apresentou algumas ima-
gens, como uma mulher tomando
água, um carro, uma lata de Coca-
cola, uma moto, sanitários e mos-
trando RG, e solicitou aos partici-
pantes que fizessem movimentos
gestuais que representassem o
significado. “A Libras não é uma
mímica, não é uma linguagem e
não é um gestual, mas uma lín-
gua, em que todos estes elementos
fazem parte dela”, acrescentou.

Rebeca destacou o alfabeto
manual, explicando como são os
gestuais de cada letra, mas refle-
tiu que a Libras não se resume à
datilologia (soletração). “Ela tem
próprias estruturas gramaticais, é
bem diferente da Língua Portu-
guesa”, disse, ao detalhar que
não tem existe artigo, preposição,
conjunções, etc. “Uma frase
como ‘eu vou no médico’, em Li-
bras é expressada como ‘eu ir
médico’ e ‘médico eu ir”, disse.

Outro detalhamento apresen-
tado pela palestrante são as for-

mas de expressão dos números e
cumprimentos e saudações do dia-
a-dia, como “olá/oi”, “qual é o seu
nome?”, entre outros. Já os prono-
mes pessoais, em Libras não existe
plural, mas o indicativo da quanti-
dade de interlocutores. “Isso fun-
ciona da seguinte maneira, em que
se expressa ‘você’, ‘você-2’, ‘você-
3’, até ‘vocês-todos’”, destacou.

Durante a oficina, além de ti-
rar dúvidas dos participantes,
também foi destacada orientações
para uma comunicação de surdos,
como a necessidade de avisá-los
de que está aprendendo Libras, e
não que seja fluente, “desta for-
ma, os gestuais serão mais lentos,
o que contribui para o entendimen-
to”, disse Rebeca, que também
apontou nunca falar alto ou gri-
tar, ou articular exageradamente,
e lembrou que nem todos os sur-
dos sabem fazer leitura labial.

A professora encorajou o de-
senvolvimento das Libras como
forma de garantir os direitos dos
surdos, sobretudo em órgãos pú-
blicos. “É importante que haja in-

térpretes nestes locais e, se você tem
o interesse de aprender, nunca pare
de estudar, para que você possa
desenvolver sua prática”, destacou.

Diretora da Escola do Legis-
lativo, a vereadora Silvia Morales
(PV), do mandato coletivo “A Ci-
dade É Sua”, disse que o objetivo
da oficina é trazer para o Legis-
lativo o debate em torno da aces-
sibilidade de pessoas com defici-
ência, como os surdos. “Esse é o
papel que nós temos aqui e tem
sido muito gratificante”, disse.

O vereador Pedro Kawai
(PSDB), coordenador da Escola do
Legislativo, classificou a inclusão
como “um tema de grande rele-
vância”. Tenho certeza que o ciclo
de palestras voltado à acessibili-
dade irá acrescentar muito, não
apenas para quem participa das
atividades, mas a Escola e a Câ-
mara de forma geral’, disse.

O conteúdo foi apresentado
em sala do aplicativo Zoom e
transmitido pelo canal do You-
tube da Escola do Legislativo,
onde está disponível na íntegra.
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Reunião debate atuação de patrulha

Reunião entre vereadora, deputada e representantes da GCM foi no dia 2

Assessoria parlamentar

Na tarde de segunda-feira
(2), a vereadora Ana Pavão (PL)
organizou reunião entre a Procu-
radoria Especial da Mulher, da
qual é representante, com a Pa-
trulha Maria da Penha, compos-
ta pelas guardas civis Sheila
Mayara e Fernanda Nardin, para
discutir formas de melhorias na
aplicação da Lei Maria da Penha.

A reunião, na Câmara, teve
como convidada a deputada
federal Maria Rosas (Republi-
canos-SP), que atua com foco
em atividades legislativas vol-
tadas à família e aos direitos
da educação básica, da mu-
lher e das pessoas com defici-
ência e hoje é procuradora-ad-
junta na Procuradoria da Mu-
lher na Câmara dos Deputados.

O encontro teve como obje-
tivo detalhar as demandas que o
setor necessita e as dificuldades
de atendimento da Patrulha. A

deputada federal fez menção aos
vários projetos de nível federal
que podem ser aplicados no mu-
nicípio, como a "Casa da Mulher
Brasileira" e o selo "Amigos da
Mulher", concedido a empresas
que auxiliam no emprego de
mulheres vítimas de violência.

Na reunião, também foi ci-
tado que Piracicaba tem terre-
no para a construção de espaço
para as vítimas de violência do-
méstica. "Pensamos em criar um
lugar como a 'Casa da Mulher
Brasileira', em que as mulheres
teriam atendimento 24 horas,
com assistência integral e huma-
nizada àquelas em situação de
violência, facilitando o acesso
aos serviços especializados e ga-
rantindo condições para o en-
frentamento da violência, o em-
poderamento e a autonomia eco-
nômica", ressaltou Ana Pavão.

A deputada federal entrou

em contato com Cristiane Britto,
secretária nacional de Políticas
para as Mulheres, para apresen-
tá-la à vereadora e às guardas ci-
vis. "Vamos marcar uma reunião
da Procuradoria da Mulher e da
Patrulha Maria da Penha para

discutirmos e alinharmos estra-
tégias para Piracicaba", ressaltou.

"Fico honrada em ter mais
uma nova parceira em nossa ci-
dade. Acredito que realizará gran-
des feitos para as mulheres do
município", afirmou a vereadora.
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Vereadora discute políticas
para agricultura sustentável

A vereadora Silvia Morales
(PV), do mandato coletivo “A Ci-
dade É Sua”, visitou, na quarta-
feira (4), a Sema (Secretaria Mu-
nicipal de Agricultura e Abasteci-
mento), quando se reuniu com a
titular da pasta, Nancy Thame,
para discutir políticas públicas de
agricultura urbana e sustentável.

Na gestão passada, Silvia
compôs o gabinete da então vere-
adora Nancy, através do qual fo-
ram realizados debates a fim de
fomentar a agroecologia no muni-
cípio, que resultaram na inserção
de capítulo voltado à Política de
Desenvolvimento Rural Sustentá-
vel, Segurança Alimentar e Nutri-
cional no Plano Diretor de Desen-
volvimento do Município de Pira-
cicaba, aprovado pela Câmara sob
a lei complementar 405/2019.

Com o intuito de dar conti-
nuidade na construção desta
política, Silvia realizou o ciclo de
palestras Hortas e Agroflorestas
Urbanas, na Escola do Legisla-
tivo, bem como reuniu-se com a
rede de produtores rurais, es-
tudantes e professores da Esalq
e outras organizações, para en-
tender as demandas do segmen-
to e auxiliar a Sema no desen-
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Silvia Morales visitou a secretária municipal Nancy Thame no dia 4

volvimento de um programa mu-
nicipal de agricultura urbana.

Outro ponto abordado foi a
possibilidade de utilização dos re-
síduos de poda gerados no muni-
cípio para a agricultura familiar e
sustentável. Considerando se tra-
tar de matéria orgânica rica em
nutrientes e eficaz na cobertura do
solo de plantações, vereadora e
secretária conversaram sobre a
possibilidade de recebimento des-
se material pelos produtores ru-
rais, como alternativa mais sus-
tentável e econômica de destina-
ção desses resíduos, que atualmen-
te são encaminhados ao Centro de
Tratamento de Resíduos (CTR).

Também foi pauta os proce-
dimentos de compra de produtos
para a merenda escolar e sobre a
prioridade dos produtos locais nas
chamadas públicas, em que a ve-
readora Silvia defendeu processos
específicos para a compra de pro-
dutos locais orgânicos e agroeco-
lógicos. Sobre o tema, a secretária
Nancy informou que a Sema de-
sempenha ações no sentido de mo-
bilizar os produtores desses produ-
tos, para garantir um bom escoa-
mento e, ao mesmo tempo, aten-
der as necessidades da merenda.

As inscrições para o ciclo de
palestras “Justiça restaurativa
nas escolas” estão abertas. O cur-
so é oferecido pela Escola do Le-
gislativo “Antônio Carlos Danelon
– Totó Danelon”, da Câmara Mu-
nicipal de Piracicaba. As ativida-
des acontecerão via Zoom em 15
de agosto; 8 e 29 de setembro; 13
e 27 de outubro e 10 e 24 de no-
vembro, todas das 14h às 16h.

O objetivo é trabalhar a filo-
sofia e as técnicas da Justiça Res-
taurativa em ambiente escolar
para disseminar a cultura da paz.
A primeira palestra, em 25 de agos-
to, abordará os fundamentos, en-
contros restaurativos espontâne-
os, disciplina social e reconciliação.

Nos dias 8 e 29 de setem-
bro, a segunda palestra discu-
tirá a estrutura e os tipos dos
círculos de paz. A terceira pa-
lestra acontece nos dias 13 e 27
de outubro e abordará os tipos
de círculos de classe na escola.

CCCCCICLOICLOICLOICLOICLO

Palestras debatem justiça
restaurativa nas escolas

A última atividade do ciclo
de palestras debaterá a aceitação
da metodologia pelo universo es-
colar; desafios, reflexões e
aprendizado e uma abordagem
prática da mudança institucional
nos dias 10 e 24 de novembro.

Os encontros serão condu-
zidos pelo advogado Osmar
Ventris, que é facilitador e ins-
trutor em Justiça Restaurativa.
O curso é direcionado ao corpo
docente e discente de escolas
públicas ou privadas, secretá-
rios municipais de educação,
esporte e cultura e interessados.

As inscrições devem ser feitas
separadamente para cada palestra
no site da Escola do Legislativo, os
links estão disponíveis no site
www.camarapiracicaba.sp.gov.br.
Os inscritos receberão o link de aces-
so à sala de reunião no Zoom por
e-mail ou WhatsApp. As pales-
tras terão transmissão simultânea
no canal da Escola no Youtube.
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REIVINDICAÇÕES
O vereador Gustavo Pom-
peo (Avante)  se  reun iu ,
quarta-feira (4), com o pre-
feito Luciano Almeida (De-
mocratas). Ele levou proje-
tos para serem debatidos,
como a instalação de cen-
tro de diagnóstico; constru-

ção e implantação de uni-
dade do Programa de Saú-
de da Família no bairro Altos
do Piracicaba; construção de
ponte entre os bairros Vila In-
dustrial e Vila Rios. Ele su-
geriu um estudo de amplia-
ção da UPA do Vila Sônia.
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Aninha Barros apresenta o show Viva Piracicaba!
A Prefeitura de Piracicaba,

por meio da Semac (Secretaria
Municipal da Ação Cultural), apre-
senta o show Viva Piracicaba!, com
Aninha Barros, no Projeto Canta
Piracicaba, nesta sexta-feira (6), às
20h, no Teatro Erotídes de Cam-
pos, o Teatro do Engenho, no Par-
que do Engenho Central. A entra-
da é gratuita e os lugares limita-
dos. Ingressos devem ser retira-
dos com 1 hora de antecedência.

A apresentação terá em seu
repertório sambas consagrados de
Clara Nunes, Alcione, Benito de
Paula e Noel Rosa, além de uma
versão especial de Rio de Lágri-
mas como homenagem à cidade.

O Projeto Canta Piracicaba
é formado por shows musicais
com artistas de Piracicaba e Re-
gião e faz parte das comemora-
ções dos 254 anos da cidade. O
show da cantora será grava-

do para exibição posterior no
canal do YouTube da Semac.

A ARTISTA - A cantora Ani-
nha Barros é natural de Cândido
Mota/SP, mas vive em Piracicaba
desde os seis meses de vida. Ini-
ciou sua carreira como cantora em
banda de baile no ano de 1996.
Formada pelo Conservatório Dr.
Carlos de Campos, em Tatuí, é
também professora de técnica vo-
cal, instrumentista e conta com
dois CDs (Requinte e Neguinha).

SERVIÇO
Projeto Canta Piracicaba.
Show Viva Piracicaba! com
Aninha Barros: sexta (6),
às 20h, no Teatro Erotídes
de Campos, no Parque do
Engenho Central. A entra-
da é gratuita e os lugares
l imi tados.  Ingressos de-
vem ser ret irados com 1
hora de antecedência. Aninha Barros se apresenta nesta sexta (6),

às 20h, no Teatro Erotídes de Campos

Cassia Marques

O vereador André Bandeira
(PSDB) se reuniu, no último dia
29, com Alex Sousa, consultor
regional do Sescoop/SP (Serviço
Nacional de Aprendizagem do
Cooperativismo no Estado de São
Paulo), para tratar das ativida-
des desenvolvidas pelo Fórum
do Cooperativismo e discutir idei-
as para fomentar organizações
colaborativas em Piracicaba.

“O cooperativismo é muito
interessante e tem crescido mui-
to no País, sobretudo nesse perí-

odo de pandemia, em que mui-
tas pessoas precisaram se rein-
ventar”, disse o parlamentar.
“Mas ainda temos um espaço mui-
to grande para crescer, quando
comparado com lugares da Euro-
pa e Estados Unidos”, completou.

Sousa colocou o serviço à dis-
posição, principalmente para as
pequenas ou aqueles que querem
formar uma cooperativa. Todo
suporte é oferecido sem custo.

“Muitas vezes as pessoas
têm a visão de que se associar a

uma cooperativa é caro ou terá
custos e na grande maioria das
vezes custa mais caro as pessoas
pagarem um profissional, um con-
tador, um escritório, para fazer
toda a documentação”, disse.

O consultor ainda informou
que realiza todo o processo para
auxiliar, “dando assessoria, mon-
tando estatuto, realizando estudo
de viabilidade da cooperativa ou
do negócio. Tudo sem custo", dis-
se. No entanto, após determinado
tempo de funcionamento da coo-

perativa existe custo de anuidade
que deve ser pago e, mesmo sen-
do baixo, pode ser negociado.

“A partir dessa conversa, va-
mos nos reunir com grupos que
temos conhecimento da cidade,
buscando levá-los para essa for-
malização, para terem mais aces-
so à informação e suporte jurídi-
co. Buscaremos fomentar cada vez
mais o cooperativismo na cidade,
que é uma atividade muito baca-
na e traz resultados positivos para
aqueles que fazem parte”, disse.
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Vereador busca fomentar cooperativas municipais
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O governo estadual autori-
zou, nessa quinta-feira (4), a cons-
trução de 40 casas populares no
município de Charqueada. A con-
firmação aconteceu na cidade de
Serra Negra, onde o vice-prefeito
Jonas Lanjoni Del Pino Júnior foi
informado pessoalmente da con-
quista em evento que reuniu pre-
feitos de 70 cidades do estado de
São Paulo e contou com a presen-
ça do governador João Dória.

As casas serão viabilizadas
pela CDHU (Companhia de De-
senvolvimento Habitacional e
Urbano do Estado de São Pau-
lo), que já liberou R$ 1,349 mi-
lhão para serviços de engenha-
ria e de infraestrutura do lotea-
mento. As obras, segundo técni-
cos, devem iniciar ainda este ano.

O processo até chegar à libe-
ração, no entanto, não foi fácil. O
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Estado autoriza construção de 40 casas populares
As casas serão viabilizadas pela CDHU, que já liberou R$ 1,349 milhão para serviços de engenharia e de infraestrutura do loteamento

prefeito Rodrigo Arruda (DEM)
precisou montar uma equipe de
engenharia para regularizar a si-
tuação do convênio, assinado em
2018. “Precisamos correr atrás de
toda parte burocrática, já que o
município estava para perder
esse convênio. Houve prazos de
envio não efetuados tanto em
2019 quanto em 2020. Assim que
soubemos da situação, fizemos
uma verdadeira força-tarefa
para correr com documentos e
prazos, caso contrário esse sonho
não poderia se tornar realidade”,
frisou o chefe do Executivo.

O vice-prefeito também falou
sobre a liberação dos recursos
para Charqueada. “A moradia
popular é sempre muito bem-vin-
da e temos a certeza de que isso
permitirá abrigo para várias fa-
mílias charqueadenses”, afirmou.

Divulgação

O governo estadual autorizou a construção das casas populares
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Vereadora pede explicações
à GCM sobre ocorrências

A vereadora Rai de Almeida
(PT) foi recebida, terça-feira (3),
pelo comandante da Guarda Ci-
vil Municipal, Sidney Miguel da
Silva Nunes, e subcomandante
José Claudinei Canova, para con-
versar sobre a necessidade de
ampliação do efetivo da corpo-
ração, bem como a necessidade
de um atendimento mais huma-
nizado na segurança pública.

Rai de Almeida cobrou dos
comandantes da GCM explicações
sobre duas ocorrências recentes
envolvendo a GCM e o uso de ba-
las de borrachas contra a popula-
ção. A primeira delas, em janeiro
deste ano, a vítima foi uma criança
residente no bairro Bosques do Le-
nheiro, atingida na cabeça por um
tiro de bala de borracha durante
uma ação da GCM. “Já houve tem-
po hábil para que a Guarda dê
uma resposta à sociedade”, disse.

A vereadora também cobrou
explicações sobre o caso da líder
comunitária Josiane da Silva
Souza, da comunidade Porteli-
nha, que ficou cega após também
ser atingida por uma bala de
borracha durante uma ação da
GCM. “Até a PM já não as usa
mais esse armamento”, disse.

Rai de Almeida se reuniu com o comandante da Guarda na terça (3)
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Comandante Nunes falou
acerca do quadro de funcionários
da GCM, salientando que estão de-
fasados na reposição dessa estru-
tura que, hoje, conta com 406
guardas – dos quais vários es-
tão se aposentando. Ele apontou
que apenas 67 são mulheres, pois
ainda é cumprido o estatuto mu-
nicipal que estabelece uma por-
centagem para a contratação do
gênero feminino. “Existe necessi-
dade de se modificar o estatuto
municipal às leis federais”, disse.

OCORRÊNCIAS – Em res-
posta às ações da GCM aponta-
das pela vereadora Rai – como
no caso da líder comunitária na
comunidade Portelinha e da cri-
ança do Bosques do Lenheiro –,
o comandante Silva Nunes disse
que os guardas recebem treina-
mentos anuais e que a instrução
é para que, ao usar esses arma-
mentos, sejam voltados em dire-
ção aos membros inferiores.

“Os casos seguem sendo apu-
rados por duas instâncias no âm-
bito interno da corporação”, dis-
se, “e se irregularidades forem
comprovadas, eles serão responsa-
bilizados na forma do estatuto da
GCM”, destacou o comandante.

OPÇÕES PARTIDÁRIAS
O presidente do PSC (Parti-
do Social Cristão), ex-verea-
dor Joel de Faria, almoçou
ontem (5) com o ex-vereador
Marcos Abdala (MDB?), quan-
do pensaram na possibilida-

de deste sair candidato a de-
putado estadual. Já para de-
putado federal, Joel Faria re-
af i rma seu compromisso
com Gilberto Nascimento,
presidente estadual do PSC.

Divulgação
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Leishmaniose é uma das doenças mais graves
A leishmaniose deve estar no

radar dos tutores de pet o ano
todo, principalmente nas regiões
endêmicas como Norte, Nordes-
te, Interior de São Paulo e Mato
Grosso do Sul, mas especialmen-
te em agosto, o tema fica ainda
mais evidente por conta do Agos-
to Verde, iniciativa que alerta so-
bre os principais cuidados com a
doença. De acordo com a OMS
(Organização Mundial da Saú-
de), o Brasil está entre os seis
países que detêm 90% dos casos.
Por isso, conversamos com a
médica-veterinária e gerente de
produtos pet da MSD Saúde Ani-
mal, Silvana Badra, sobre como
evitar a transmissão e o aumen-
to das ocorrências da enfermi-
dade, que é considerada uma
das mais graves do mundo.

A leishmaniose é uma do-
ença infecciosa e sua transmis-
são acontece a partir da picada
do mosquito-palha (Lutzomyia
longipalpis - o principal vetor)
infectado pelo protozoário
Leishmania chagasi. A médica-
veterinária alerta que o cachor-
ro é o principal reservatório do
protozoário. "O mosquito pode
picar o animal infectado e, em
seguida, as pessoas ou outros
animais - e isso dá início ao ci-
clo de transmissão -, por isso é
importante proteger o pet, o que,
consequentemente, significa cui-
dar de toda a família", explica.

PREVENÇÃO - A melhor
forma de prevenção é seguir as
medidas para o controle da leish-
maniose, que deve ser feito em
dose tripla. "Não tem segredo.

Para prevenir, é preciso usar a
coleira antiparasitária e repelen-
te, manter a vacinação específica
em dia e, claro, manter a casa
limpa, principalmente no ambi-
ente em que o animal fica, pois o
mosquito se prolifera em maté-
ria-orgânica", alerta Silvana.

PET INFECTADO  -  É
sempre bom lembrar que o mé-
dico-veterinário é a melhor pes-
soa para identificar, assim como
para realizar os exames e apon-
tar os cuidados preventivos. No
entanto, se o tutor observar al-
gum sintoma, por exemplo, pro-
blemas dermatológicos no ca-
chorro - como pelagem falha e
opaca, perda de pelo nas regiões
do focinho, orelha e olhos -, fal-
ta de apetite, sangramento na-
sal, anemia, apatia, vômitos e

diarreia, é sinal de que é preciso
levá-lo a uma clínica veterinária.

Diante disso, a médica-vete-
rinária deixa um recado impor-
tante: "A visita periódica ao mé-
dico-veterinário é essencial, já
que muitos cães podem estar in-
fectados pelo protozoário e o tu-
tor não perceber. Por isso é im-
portante apostar sempre na ida
regular a um consultório".

A médica-veterinária ainda
ressalta que, apesar de haver tra-
tamento, é muito melhor prevenir
do que remediar. O tratamento exi-
ge um alto investimento financeiro
e não traz a cura - apenas melhora
os sintomas e diminui a carga pa-
rasitária. Então, fique atento às
medidas preventivas e cuide do
seu cachorro, para que toda a fa-
mília também fique protegida.

BBBBBOLSAOLSAOLSAOLSAOLSA

Povo Educação recebe 73 mil inscritos
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Os supervilões estão de volta em "O Esquadrão Suicida"

Com seu carisma, Margot Robbie brilha ainda mais
como a maluca Arlequina em O Esquadrão Suicida
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Passados cinco anos desde
seu primeiro filme, o irreverente
grupo de supervilões da DC Co-
mics  está de volta na nova versão
da franquia "Suicide Squad". Re-
cebido com fartos elogios da críti-
ca especializada e considerado
mais divertido e violento que seu
antecessor , "O Esquadrão Suici-
da"  chega a mais de 1,6 mil salas
de cinema no Brasil . Em Piracica-
ba, o filme pode ser visto em cinco
salas do Cine Shopping Piracicaba.

MISSÃO SUICIDA - Pen-
sado  para ser uma espécie de "re-
boot", esta sequência de "Esqua-
drão Suicida",escrita e dirigida por
James Gunn, acompanha um gru-
po de vilões  reunidos por uma
entidade governamental coman-
dada por Amanda Waller , inter-
pretada pela ótima Viola Davis.
Recrutados como Força-Tarefa X,
o objetivo é  destruir uma prisão e
laboratório nazista na remota e fic-
tícia  ilha de Corto Maltese, na
América do Sul., que mantém pri-
sioneiros políticos e um local para
experimentos secretos. A equipe
possui dispositivos explosivos em
seus crânios, que podem ser deto-
nados a qualquer momento se não
seguirem as ordens da Amanda

Waller. Se o primeiro filme não fêz
tanto sucesso de público e crítica,
esta nova versão vem recebendo
fartos elogios  da crítica especi-
alizada, que classifica o filme como
mais engraçado, irreverente e vio-
lento que seu antecessor. Além de
Viola Davis, o ótimo elenco traz
também Margot Robbie, John
Cena, Idris Elba, Jai Courtney,
Michael Rooker, Alice Braga,
Joel Kinnaman, entre outros.

ENTREVISTA - O diretor
James Gunn disse em entrevista
que este seu novo filme é mais uma
sequência da série em quadrinhos
dos anos 1980 do que do filme
lançado em 2016. "Para essa nova
produção eu desejei obter apenas
o tom e a premissa da história.
Acho que isso pode ser considera-
do uma sequência das histórias de
John Ostrander de 1987", disse
Gunn. Quando questionado sobre
as similaridades com o filme de
David Ayer, de 2016,  James
Gunn comentou que a principal
razão para as duas produções
existirem no mesmo universo está
ligada apenas a escolha do elen-
co. "A verdade é que David Ayer
fêz um trabalho notável, tanto
trabalhando como escalando al-

Criado para auxiliar as famí-
lias a superarem os desafios edu-
cacionais e financeiros provoca-
dos pela Covid-19, o Bolsa do
Povo Educação, programa de
transferência de renda do Gover-
no do Estado de São Paulo, liga-
do à Seduc-SP, recebeu 73 mil ins-
crições de mães, pais e responsá-
veis legais por alunos da rede es-
tadual, até o último 31 de julho.

Os inscritos passarão ago-
ra para a segunda fase da sele-
ção, quando serão entrevista-

dos pelas equipes diretivas das
unidades de ensino onde plei-
teiam uma vaga. A convocação
para desenvolver as atividades
estão previstas para começar em
16 de agosto, depois da aprova-
ção pelas escolas e da valida-
ção pelas Diretorias de Ensino.

Os beneficiados pelo progra-
ma vão cumprir uma jornada de
4h diárias e receberão R$ 500
por mês, de agosto a dezembro
de 2021. As principais atividades
realizadas por eles serão a busca

ativa dos alunos que deixaram
de frequentar a escola ou apre-
sentaram aproveitamento insa-
tisfatório, o acolhimento dos es-
tudantes na volta às aulas, o
apoio à Educação Especial e à
escola de modo geral e, princi-
palmente, o acompanhamento de
protocolos sanitários, garantin-
do o retorno presencial seguro
para estudantes e funcionários.

"Continuamos avançando
muito com a vacina. E precisa-
mos cuidar cada vez mais para

que nossos alunos não abando-
nem a escola. Estas 20 mil mães,
pais e responsáveis irão ser fun-
damentais neste processo", des-
taca Rossieli Soares, Secretário
da Educação do Estado de SP.

Ao todo, o Bolsa do Povo Edu-
cação irá selecionar 20 mil respon-
sáveis por alunos da rede estadual
de ensino. A iniciativa faz parte de
uma série de ações de aproxima-
ção entre escola e comunidade,
promovidas pela Secretaria de
Educação do Estado de São Paulo.

guns desses atores. Eu amo o per-
sonagem Harley Quinn. Não acho
que exista um ator vivo que possa
fazer um trabalho melhor  do que
Margot Robbie", finalizou.

BRASIL NA TRILHA -
Após a cantora Anitta emplacar
sua canção "Furiosa" na trilha
sonora de "Velozes e Furiosos 9"
-- que continua em exibição na
cidade, agora é a vez da rapper
Karol Conká brilhar em "O Es-
quadrão Suicida". Sua música

"Quem Tem Joga", em parceria
com Dirk  Barbosa e Glória Gloo-
ve, figura entre as canções pre-
sentes no filme da DC. Além de
Karol, outros artistas brasileiros
tiveram suas músicas escolhidas
para a trilha sonora do filme,
como Marcelo D2 (Meu Tambor)
e Céu (Samba na Sola).  A esco-
lha dessas canções de cantores
brasileiros se deveu a uma parte
da narrativa do filme que aconte-
ce em um país da América do Sul.
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Ipem-SP encontra erros nas medidas
Durante a operação, 100% dos produtos analisados, da linha institucional, apresentaram medidas menores que as indicadas nas embalagens

Categorias de formação
do Nhô Quim

Olá, alvinegros apostólicos
romanos, amigos leitores e para
quem nos acompanha ou por
este que é o mais importante e
tradicional jornal impresso de
nossa cidade, pelas redes soci-
ais, ou pela Rádio Difusora AM
650. Hoje, vamos dialogar a
respeito das categorias de for-
mação do XV de Piracicaba.

Qual será o verdadeiro fu-
turo dos garotos que estão nos
elencos do sub-15, sub-17 e
sub-20? Como será o trabalho
dentro de campo, pois fora
dele está a meu ver e pelo que
acompanho começando uma
boa nova fase, sem esquecer
que isso é a obrigação de quem
está no departamento, traba-
lhar para o melhor do XV e não
para arrancar o melhor dele.

Espero do fundo de meu
coração quinzista e que ama de
paixão acompanhar a trajetó-
ria destas categorias que, des-
de o início do campeonato pau-
lista Sub-20 o Nhô-Quim que
se inicia hoje contra a Ferrovi-
ária, possa competir em igual-
dade de condições com todos
os clubes que estarão na dispu-
ta, falo isso, pois Junto com
meu amigo e parceiro Roberto
Alves, vivenciamos vitórias,
derrotas e ao final de cada par-

TEXTO: Luiz Tarantini, Jornalista, repórter esportivo,
setorista do XV de Piracicaba, Whatsapp: (19) 99639-2028.

ILUSTRAÇÃO: Luis Marangoni, caricaturista e chargista do
XV de Piracicaba desde 2013 Whatsapp:(19) 97130-5259

tida nos relatos em nosso mi-
crofone, a alegria inocente dos
garotos e a tristeza que trans-
parece dos olhos mareados nas
derrotas em um passado não
tão distante quando cobrimos
uma temporada inteira da base
em uma competição oficial.
Muitas foram às histórias,
alegrias e tristezas, uma mis-
tura efervescente com um gos-
tinho de “poderia ser melhor”.

O ano para o departamen-
to das categorias de formação
passa a valer a partir de agora,
e com propriedade de causa, sa-
bendo do valor de cada pala-
vra que escrevo aqui ou que
falo nos microfones da Rádio
Difusora, não mais ficarei ca-
lado para alguns acontecimen-
tos tais como o planejamento
para a “Taça São Paulo de Ju-
niores” que é, sem dúvida, a
vitrine maior para os garotos.

Espero de coração que eu
possa ver os meninos que atra-
vessaram o ano em disputas de
menor expressão ter a oportuni-
dade de figurar na relação dos
inscritos desta competição, pois
como ouço há muito tempo lá
pelos lados da Silva Jardim: “A
taça só serve para gerar negóci-
os”, que seja ótimo para o XV de
Piracicaba. E não só de terceiros.

Fiscais do Ipem-SP (Institu-
to de Pesos e Medidas do Estado
de São Paulo), autarquia do Go-
verno, vinculada à Secretaria da
Justiça, e órgão delegado do In-
metro, analisaram as medidas –
largura e comprimento – de di-
versas marcas de papel higiênico
das linhas doméstica e instituci-
onal, a fim de verificar se a indi-
cação apresentada pelo fabrican-
te na embalagem está correta.

Durante a ação, realizada
nessa quinta (5), no laboratório do
Ipem-SP na capital, foram verifi-
cados três produtos de uso domés-
tico. Deste total, três (100%) fo-
ram aprovados. Confira a tabela,
acesse http://www.ipem.sp.gov.br/
images/07imprensa/ipem_na_
midia/ipem_na_midia_2021/
OPERACAODEOLHONOROLO
05082021rolodomestico.pdf

Em 29 de julho, no laborató-
rio do Ipem-SP na capital, foram
verificados seis produtos de uso
institucional, àqueles utilizados
em ambientes de alto fluxo como
banheiros públicos, vestiários, in-
dustrias, hospitais e clínicas. Des-
te total, seis (100%) estavam ir-
regulares, com autuação dos
fabricantes. Confira a tabela
com as irregularidades, acesse
http://www.ipem.sp.gov.br/
images/07imprensa/ipem_na_
midia/ipem_na_midia_2021/
OPERACAO DEOLHONOROLO
29072021_roloinstitucional.pdf

Para o secretário da Justiça
e Cidadania, Fernando José da
Costa, “operações como essa, em
papel higiênico, realizadas pelo
Ipem-SP são fundamentais, pois,
trata-se de um item do cotidiano
da população e é importante que

o consumidor saiba que as equi-
pes do instituto estão atuando
contra irregularidades em itens
de consumo no seu dia a dia”.

As empresas autuadas têm
10 dias para apresentar defesa
ao órgão. De acordo com a lei
federal 9.933/99, as multas po-
dem chegar a R$ 1,5 milhão. “Os
produtos foram coletados pelos
fiscais do Ipem-SP em diferentes
pontos de venda no Estado de
São Paulo. Além de confirmar se
o comprimento e a largura estão
de acordo com o descrito na em-
balagem, os fiscais também ava-
liam se o produto encontra-se de
acordo com a padronização obri-
gatória”, explica o superinten-
dente, Ricardo Gambaroni.

IPEM-SP - O Ipem-SP é uma
autarquia vinculada à Secretaria
da Justiça e Cidadania do Governo

do Estado de São Paulo e órgão
delegado do Inmetro. Com uma
equipe de fiscalização formada por
especialistas e técnicos, realiza dia-
riamente, em todo o Estado de São
Paulo, operações de fiscalizações
rotineiras em balanças, bombas de
combustíveis, medidores de pres-
são arterial, taxímetros, radares,
capacetes de motociclistas, brinque-
dos, cadeiras de carro para crian-
ças, peças de roupa, cama, mesa e
banho, botijões de gás, entre ou-
tros materiais. É seu papel também
proteger o consumidor para que este
leve para casa a quantidade exata
de produto pela qual pagou. Quem
desconfiar ou encontrar irregula-
ridades pode recorrer ao serviço da
Ouvidoria, pelo telefone 0800-
013-0522, de segunda a sexta,
das 8h às 17h, ou enviar e-mail
para: ouvidoria@ipem.sp.gov.br .

Divulgação

A Comissão de Meio Ambien-
te e Desenvolvimento Sustentável
da Câmara reuniu-se para a aná-
lise de três proposituras, dentre
elas o Projeto de Lei Complemen-
tar 19/2020, que aprova o Plano
Municipal de Habitação de Inte-
resse Social. A Comissão, após es-
tudo do plano, oficiou a Emdhap
(Empresa Municipal de Desenvol-
vimento Habitacional de Piraci-
caba) para que respondesse os
questionamentos apresentados.
Esclarecidos os pontos questiona-
dos, a CMADS convocará audi-
ência pública, a fim de dar publi-
cidade aos apontamentos técni-
cos definidos pelo Executivo e
aprimorar as ações do PLHIS.

O Projeto de Lei Comple-
mentar 4/2021, do vereador
Paulo Camolesi (PDT), que dis-
põe sobre supressão de árvores
em área pública, também se en-
contra sob análise da comissão,
que solicitou a manifestação da
Sedema (Secretaria Municipal

de Defesa do Meio Ambiente),
acerca da alteração do projeto.

Também foi analisado o Pro-
jeto de Lei Complementar 5/2021,
que prorroga, em até 360 dias após
o encerramento do prazo na Lei
Complementar 408/2020, o man-
dato do Conselho da Cidade. Con-
forme a justificativa do projeto, do
Executivo, a prorrogação é moti-
vada pela impossibilidade de rea-
lização da Conferência da Cidade
para indicação de novos membros,
dado o estado de calamidade pú-
blica decorrente da pandemia.

A Lei Complementar 408/
2020, cujo projeto foi aprova-
do nesta Casa de Leis em 1º de
junho de 2020, já havia pror-
rogado o mandato dos mem-
bros atuais do Conselho da Ci-
dade, motivo pelo qual a CMA-
DS entende pela necessidade de
renovação dos representantes,
em que pese o devido cumpri-
mento da gestão democrática e
do controle social do Estado.
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Comissão define pareceres e pede respostas

Foram analisadas as medidas de diversas marcas de papel higiênico

Comissão do Meio Ambiente questiona proposta de prorrogação
de mandatos de membros do COnselho da Cidade

O segundo vídeo de revela-
ção do Creta Nova Geração 2022
acaba de ser disponibilizado nos
canais digitais da Hyundai Mo-
tor Brasil no YouTube, Face-
book, Instagram e em página ex-
clusiva na internet. Agora, o
foco está no interior do veículo,
mostrando detalhes do acaba-
mento em tons de bege e marrom,
e no inédito teto solar panorâmi-
co, com uma das maiores áreas
envidraçadas do segmento.

O visual externo é mostrado
de maneira mais clara que no pri-
meiro vídeo divulgado no mês pas-
sado. O novo capô alongado, os
vincos laterais bem delineados e
os arcos de roda mais proeminen-
tes são evidenciados e as lanter-
nas em LED exibem a novíssima

HHHHHYUNDAIYUNDAIYUNDAIYUNDAIYUNDAI

Novo Creta trará teto solar panorâmico

Um design exclusivo para o mercado brasileiro

Divulgação

assinatura de luz traseira. Final-
mente, a grade frontal exclusiva
para o Brasil é revelada, evidenci-
ando o design mais sofisticado, em
formato hexagonal, com interior
na cor prata e borda cromada.

Recursos como o ar condicio-
nado automático digital e o sele-
tor de modo de direção, que trará
as opções Normal, Smart, Eco e
Sport,  podem ser identificados
nas novas imagens. E mais deta-
lhes do volante esportivo de base
reta e do painel central ergono-
micamente voltado para o condu-
tor reforçam a ambientação tipo
“cockpit”, proporcionando melhor
comando durante a condução.

Por fim, é possível notar o
console central elevado, que con-
fere melhor aproveitamento de es-

paço graças a ausência da alavan-
ca de freio de mão, uma vez que o
freio de estacionamento eletrôni-
co será operado por botão. A ala-
vanca de câmbio, com manopla em
T e acabamento em couro e cromo

acetinado, completa a sensação de
esportividade a bordo. Para assis-
tir ao vídeo, visite https://
hyundai.com.br/a-vida-tem-es-
paco-pra-mais.html ou acesse as
redes sociais da Hyundai.

Assessoria parlamentar

A comissão emitiu parecer
contrário à aprovação do PLC 5/
2021, considerando a possibilida-
de de realização da Conferência da
Cidade, sem prejuízo das eleições,
por meios virtuais e remotos,
como vem ocorrendo em outros
conselhos, além da retomada gra-

dual das atividades presenciais,
podendo ser cumprida em espaço
aberto e respeitando os protoco-
los de distanciamento e preven-
ção à Covid-19 conforme a Secre-
taria Municipal de Saúde, não
havendo, dessa forma, necessida-
de de prorrogação do mandato.

A Prefeitura de Piracicaba,
por meio da Secretaria Munici-
pal de Saúde, realiza levanta-
mento sobre os motivos que le-
vam ao atraso para receber a 2ª
dose da vacina contra Covid-19
no município. Para isso, a VE
(Vigilância Epidemiológica) está
contatando quem está em atra-
so por meio do telefone. Além
de questionar o motivo do atra-
so, o contato visa ainda consci-
entizar a pessoa sobre a impor-
tância de receber a 2ª dose e
solucionar eventuais problemas.

De acordo com a VE, até nes-
sa quinta-feira (5), 3.869 pessoas
estão em atraso para tomar a 2ª
dose, sendo 1.907 da vacina Coro-
naVac/Butantan e 1.962 AstraZe-
neca/Oxford/Fiocruz. Durante o

contato, de acordo com a VE, caso
a pessoa informe que o atraso para
receber a 2ª dose ocorre devido a
problemas no agendamento no
VacinaPira, o funcionário aprovei-
ta para resolvê-lo. Além disso, a
pessoa é informada que, por estar
em atraso, pode tomar a 2ª dose
sem agendamento aos sábados no
Crab Vila Rezende, das 8h às 15h.

“Com a aceleração da vaci-
nação contra Covid-19 no mu-
nicípio, vimos um aumento nas
pessoas que estão em atraso para
receber a 2ª dose, uma vez que
mais pessoas iniciaram o proces-
so de imunização por meio da
1ª dose. Com esse contato, visa-
mos reduzir esse número e, con-
sequentemente, aumentar a co-
bertura vacinal com a 2ª dose

no município”, afirma o secre-
tário de Saúde Filemon Silvano.

O próximo dia 07/08 será o
décimo sábado consecutivo que
a Prefeitura realiza a ação para
vacinar com a 2ª dose, sem
agendamento, quem está em
atraso para recebê-la. O objeti-
vo é incentivar que todos com-
pletem o calendário vacinal.
Está em atraso para receber a
2ª dose da CoronaVac/Butan-
tan quem recebeu a 1ª dose há
mais de 28 dias. No caso da As-
traZeneca/Oxford/Fiocruz, quem
recebeu a 1ª dose há mais de 12
semanas. É importante lembrar
que as vacinas mencionadas tive-
ram as eficácias comprovadas
após a aplicação das duas doses.

HISTÓRICO – A ação para

aplicar a 2ª dose em quem está em
atraso para recebê-la começou em
05/06, quando 42 pessoas toma-
ram a 2ª dose da vacina. No dia
12/06, 30 pessoas compareceram.
Em 19/06, 33 pessoas. Em 26/06,
25 pessoas. Em 03/07, 38 pessoas.
Em 10/07, outras 62 pessoas. Em
17/07, 77 pessoas. Em 24/07, 119
pessoas. Em 31/07, 122 pessoas.

NO PRAZO – O intervalo
entre a 1ª e 2ª dose da Corona-
Vac/Butantan é de 21 a 28 dias e
da AstraZeneca/Oxford/Fiocruz é
de 12 semanas. Sendo assim, a Se-
cretaria Municipal de Saúde ori-
enta que a população fique atenta
à data marcada no comprovante
de vacinação para aplicação da
2ª dose e acesso o site VacinaPi-
ra para fazer o agendamento.
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Prefeitura realiza levantamento
dos motivos para atraso da 2ª dose
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Representação pede cassação de vereador
Endereçado ao presidente do Legislativo, documento acusa Fabrício Polezi de charlatanismo ao defender “tratamento precoce” contra Covid-19

Representação assinada
por servidores públicos muni-
cipais – entre eles da área da
saúde – e o sindicato da cate-
goria pede a cassação do vere-
ador Fabrício Polezi (Patriota)
por “quebra de decoro parla-
mentar” e acusa o parlamentar
de charlatanismo e curandeiris-
mo por ter feito a defesa do cha-
mado “tratamento precoce” con-
tra a Covid-19, coquetel de me-
dicamentos sem eficácia compro-
vada para o tratamento da do-
ença causada pelo coronavírus.

Encaminhado ao presidente
da Câmara Municipal de Piraci-
caba, Gilmar Rotta (Cidadania),
o documento relata que, no últi-
mo dia 17, o vereador realizou
uma live em seu perfil no Face-
book onde acusa “existir uma clas-
se política e, também, uma classe
de médicos que estão a tirar o di-
reito à vida”, ao informar que “es-
tão proibindo” a população de “se
tratar” e “se curar” da Covid-19.

“Eu fico me perguntando por
que não adotar esse tratamento,
sabendo, que sim, que salva vi-
das, salva pessoas, diminui em
90% as chances do agravamento
da doença”, afirmou Polezi. O
parlamentar relacionou o trata-
mento precoce como uma “defesa
da vida e da liberdade” e acres-
centou ainda a inalação como
forma de enfrentamento junta-
mente com o tratamento precoce.

As afirmações de Polezi se-
guem a defesa feita pelo presi-
dente da República, Jair Bolso-
naro (sem partido), que, desde
o início da pandemia, tem pro-
pagado o uso de medicamentos
dentro do chamado “tratamen-
to precoce” contra a Covid-19.

A representação é assina-
da por 10 servidores, incluin-
do o médico Vilson Dornelles,
a enfermeira Ermelinda de Fá-
tima Esteves e o dentista Moi-
sés Leite de Campos Júnior.
Eles acusam o vereador de des-

respeitar medida sanitária pre-
ventiva, “ao infringir determi-
nação do poder público que é
destinada a impedir introdução
ou propagação de doença con-
tagiosa”, e prevê, no artigo 268
da Lei 2848/1940, detenção de
um mês a um ano e multa.

A mesma legislação destaca
o crime de charlatanismo, “incul-
car ou anunciar cura por meio
secreto ou infalível”, e curandei-
rismo, “prescrevendo, ministran-
do ou aplicando, habitualmente,
qualquer substância; usando ges-
tos, palavras ou qualquer outro
meio; e fazendo diagnósticos”.

Os servidores apontam que
“não há dúvidas” que as declara-
ções inverídicas e caluniosas do
parlamentar contra médicos e po-
líticos do município de Piracicaba
“não guarda compatibilidade com
o exercício do mandato, visto que
o vereador é vereador em qualquer
de seus atos públicos”, destaca.

A acusação relembra que

não é a primeira vez que o parla-
mentar abusa de suas prerroga-
tivas e se sente no direito de agre-
dir membros da sociedade pira-
cicabana, “mesmo antes de ser
vereador já havia no uso da tri-
buna popular proferido impropé-
rios contra trabalhadores e apo-
sentados e instigado seus asse-
clas a agredirem fisicamente pes-

Em resposta técnica à CPI da Covid,
ministério não aconselha “kit”

O “tratamento precoce”
divulgado pelo presidente
Jair Bolsonaro (sem partido),
como forma de curar a Co-
vid-19, foi descartado por co-
legiado técnico do Ministério
da Saúde, em resposta à
CPI do Senado que investi-
ga possíveis irregularidades
na condução do combate à

pandemia no País. Em 14 ju-
lho deste ano, foi apontado
que medicamentos como clo-
roquina não têm eficácia no tra-
tamento da doença e não são
recomendados para este fim.

No documento, o Conitec
(Comissão Nacional de Incor-
porações de Tecnologias), ór-
gão de assessoramento do

SUS (Sistema Único de
Saúde), os medicamentos fo-
ram testados e não mostra-
ram benefícios clínicos nos
pacientes hospital izados.
“Não há, no Conitec, deman-
da para análise de incorpo-
ração da cloroquina ou hidro-
xicloroquina para tratamento
da Covid-19”, diz a nota.

soas contrárias ao seu discurso”,
e cita que o vereador já se dirigiu
a um serviço de saúde da cida-
de, recusando-se a utilizar más-
cara de proteção contra a Co-
vid-19, “e passou a agredir ver-
balmente e divulgar injúrias
contra os atendentes de saúde”.

Eles pedem que o presiden-
te da Câmara aceite a represen-

tação pedindo a quebra de de-
coro parlamentar e recomendam
a votação, no plenário do Legis-
lativo, definindo a cassação do
mandato parlamentar, “uma vez
que as condutas do vereador são
incompatíveis co mo decoro dis-
posto na Lei Orgânica do Muni-
cípio e no Código de Ética da Câ-
mara Municipal de Piracicaba”.
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FALECIMENTOS

FALECIMENTOS

PINTOR: Residencial e comerci-
al, orçamento sem compromisso.
Piracicaba e Rio das Pedras. Tra-
tar fone: 99310-4666 com Júnior.
------------------------------------------

VENDO APARTAMENTO no Cen-
tro de Rio das Pedras. Com 93m
quadrado, sendo 3 quartos, 2
banheiros, cozinha, sala, área de
serviço e 1 vaga coberta. Con-
tato (19) 983657145.
------------------------------------------
VENDO OU TROCO apartamento
em Piracicaba por imóvel em São
Pedro ou Piracicaba tratar : (19)
9.9665.8116
------------------------------------------
TERRENO COM BARRACÃO
310m2 aceito carro no negócio
apenas 45.000. Local Capela. Con-
tato Elaine 19- 98216-9127 zap.
------------------------------------------
VENDE-SE TERRENO 6300m²-Cen-
tro Mombuca ótima localização-mai-
ores informações 19998963876.
------------------------------------------
VENDE-SE imóvel em  SÃO PE-
DRO, com 2 casas, cada com 2
dorm, sala, coz, wc, gar. (19)
3372-9484 e (19) 99970-2630.
------------------------------------------
VENDO CASA EM ANHUMAS PI-
RACICABA -  com 5 cômodos
mais quarto para passar roupa,
lavanderia cobertura mais quar-
to de ferramentas. Piscina infan-
til, terreno medindo 20 X 25 mts.
Tratar fone: 99440-6695.
------------------------------------------
ALUGA-SE  -  Barracão d i reto
proprietário, a cinco minutos do
Centro. Ideal para depósito, com
450 metros quadrados, com me-
zanino. Escritório em 2 pisos.
Fone 9.9806-6622.
------------------------------------------
ALUGA-SE  apartamento Praia
Grande, cel: 99101-8784.
------------------------------------------

VENDO/ ALUGO Barracão 360 m²,
na R. Olavo Bilac, 836, Vila Lobos,
S. Pedro. F. (19) 3483-1505.
------------------------------------------
VENDO APARTAMENTO EM SAN-
TOS SP em condomínio fechado
com 3 quartos, sala 2 ambiente,
cozinha, área de serviço e 1 ba-
nheiro, ar condicionado na sala e
ventiladores de teto na sala e nos 3
quartos. Estacionamento coletivo.
Praca a arborizada, play ground,
área de lazer e quadra de esporti-
va. Recem reformado. A duas qua-
dras de distância da praia. De frente
ao shopping Praiamar e hipermerca-
do Carrefour. Próximo tem farmácia,
padaria, banco, ponto de táxi e ôni-
bus. Contatos: (19) 99897-1417 Ali-
ne ou (13) 99704-6484 Maria Alice.
------------------------------------------

MORADIA VITALÍCIA – O MELHOR
SEGURO DE VIDA no Lar dos Ve-
lhinhos de Piracicaba. Chalés e
Flats. Estuda permuta com imóvel.
Fone e Whatzapp (19) 3372-9484.
------------------------------------------
MUROS PARA PUBLICIDADE –
O Lar dos Velhinhos de Piracica-
ba oferece por contribuição ou
permuta. Av.: Renato Wagner,
770. Telefone e Whatzapp (19)
3372-9484 e (19) 99970-2630.
------------------------------------------
BOMBA D’ AGUA PARA POÇO
Schneider manual ou com motor R$
700,00. Tratar Rua Moraes Barros,
1205. Fone: 19 3422-5162.
------------------------------------------

VENDE-SE carro Corolla 2005, gaso-
lina, super econômico, manual, com-
pleto, impecável. Tratar pelo celular
(19) 9.9705-5588. Valor: R$22.500,00.
------------------------------------------
VENDE-SE  chevro le t  c lass ic
2013 com 4 portas 15000+ as-
sumir parcelas - maiores infor-
mações 19 991911944.
------------------------------------------

AVISO DE LICITAÇÃO

Comunicamos que está aberta a Licitação relacionada abaixo:
Pregão Presencial 49/2021 - Processo: 1.690/2021 - Objeto: Contrata-
ção de empresa especializada para prestação de serviços de panifica-
ção junto à Cozinha Piloto Municipal. - Início da Sessão Pública: 19/08/
2021, às 09h00 na Secretaria Municipal de Turismo, sito a Rua General
Osório, n° 846, Centro, São Pedro/SP. O edital completo encontra-se à
disposição no Departamento de Compras e Licitações, sito a Rua Valen-
tim Amaral 748, no horário das 08h30 às 17h00. Fone: (19) 3481-9223 ou
através do site: https://www.saopedro.sp.gov.br/licitacoes-publicas. São
Pedro, 05 de agosto de 2021. Thiago Silvério da Silva - Prefeito Municipal

Esta publicação custou R$ 141,60 aos cofres públicos

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 50/2021
Comunicamos que está aberta a licitação do Pregão Eletrônico nº 50/2021, Proces-
so: 1.750/2021, que tem por objeto a prestação de serviços de castração cirúrgica
em fêmeas e machos das espécies caninas e felinas, com identificação dos ani-
mais com microchip. As propostas serão acolhidas com início no dia 09/08/2021 às
10:00 horas até às 08:00 horas do dia 20/08/2021. O início da sessão de disputa de
preços ocorrerá às 09:00 horas do dia 20/08/2021. Deve ser observado o horário de
Brasília. O Pregão Eletrônico será realizado em sessão pública por meio da Internet,
por intermédio do Sistema BLL Compras - acessível em www.bll.org.br . O edital
completo encontra-se à disposição no Departamento de Compras e Licitações, sito
a Rua Valentim Amaral 748, no horário das 08h30 às 17h00. Fone: (19) 3481-9223 ou
através do site: https://www.saopedro.sp.gov.br/licitacoes-publicas ou www.bll.org.br .
São Pedro, 05 de agosto de 2021. Thiago Silvério da Silva - Prefeito Municipal

Esta publicação custou R$ 141,60 aos cofres públicos

AVISO DE LICITAÇÃO - ERRATA

Pregão Presencial 48/2021 - Processo: 1.682/2021 - Ob-
jeto: Fornecimento de Café, conforme necessidades da
Prefeitura Municipal de São Pedro. Onde se lê: Início da
Sessão Pública: 13/08/2021, às 09h00, LER: Início da
Sessão Pública: 13/08/2021, às 14h30min, mantendo-se
inalteradas as demais informações. São Pedro, 05 de agos-
to de 2021. Thiago Silvério da Silva - Prefeito Municipal

Esta publicação custou R$ 141,60 aos cofres públicos

EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLÉIA GERAL ORDINARIA DE
CONSTITUIÇÃO, FUNDAÇÃO, ELEIÇÃO E POSSE DE DIRETORIA

A Comissão para Constituição, Fundação, Eleição e Posse de
Diretoria da ASSOCIAÇÃO SOLIDÁRIA BANCO DE REMÉDIOS D.
EDUARDO KOAIK, neste ato, representado pelo senhor ANTO-
NIO OSWALDO STOREL Brasileiro, profissão, cirurgião dentista
aposentado estado civil casado, portador da cédula de identida-
de RG nº 2.096.230-7  e inscrito no CPF sob nº 015.919.838-00,
residente e domiciliado nesta cidade de Piracicaba (SP) à Aveni-
da Duque de Caxias, nº 838. CEP: 13.416-150. Bairro São Di-
mas convoca a todos os interessados, para a realização da As-
sembléia Geral, no dia 25de agosto de de 2021, às 14:00 horas
(quatorze horas) em primeira convocação, em seguida às  14:30
( quatorze horas e trinta minutos) em segunda convocação com
os presentes. A Assembléia ocorrerá nesta cidade de Piracica-
ba (SP)  Avenida Dr. Torquato da Silva Leitão, nº. 615, casa 1–
CEP 13.416-215, Bairro São Dimas, mas também por meios
virtuais, em razão das restrições da pandemia, a fim de serem
deliberados e discutidos a seguinte ordem do dia:
01-  Deliberação sobre a fundação da ASSOCIAÇÃO SOLIDÁRIA
BANCO DE REMÉDIOS D. EDUARDO KOAIK;
02-  Aprovação do Estatuto Social da entidade;
03-  Eleição e posse da Diretoria;
04-  Assuntos de interesse geral.
A reunião será hibrida e virtualmente realizada por meio da pla-
taforma Google Meet, com identificação dos presentes. Por ques-
tões de segurança, o link da reunião será disponibilizado a par-
tir de quinze minutos antes da sua realização para aqueles que
enviarem e-mail com identificação (RG e CPF) para o endereço
eletrônico vadico.storel@uol.com.br, manifestando seu interes-
se em participar da Assembleia.
Aqueles e aquelas que não puderem comparecer poderão se
fazer representar por um procurador, com procuração respeitan-
do os ditames legais.
Contando com a presença e participação de todos os interessados
e interessadas, subscreve-se o presente edital de convocação.

Piracicaba (SP), 06 de agosto de 2021.

Antonio Oswaldo Storel

SR. BENEDITO SANTOS DO NAS-
CIMENTO faleceu ontem, nesta
cidade, contava 78 anos, filho dos
finados Sr. João Alves do Nasci-
mento e da Sra. Angelina Fran-
cisca dos Santos. Deixa sobri-
nhas, demais familiares e amigos.
Seu sepultamento será realizado
hoje, saindo o féretro às 10h30
do Velório da Saudade, sala 03
para o Cemitério Municipal da Sau-
dade, em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

SRA. JENI FAVARO GARCIA fale-
ceu anteontem, nesta cidade, con-
tava 81 anos, filha dos finados Sr.
Luiz Favaro e da Sra. Santa Tonon,
era viúva do Sr. Sergio Garcia; dei-
xa os filhos: Sergio Garcia Junior,
casado com a Sra. Maristela Dell Ag-
nolo; Marcelo Favaro Garcia; Lucas
Rodrigo Favaro Garcia, casado com
a Sra. Clara Neiva Garcia; Simone
Favaro Garcia Guedes, casada com
o Sr. Luiz Henrique Guedes e Miri-
am Favaro Garcia. Deixa netos, bis-
neto, irmãos, cunhados, sobrinhos,
demais familiares e amigos. Seu
sepultamento foi realizado ontem,
tendo saído o féretro às 10h00 do
Velório Municipal de Piraju/SP para o
Cemitério Padre Luiz Menezes Bue-
no em Piraju/SP em jazigo da família.
ABIL GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

SR. EVALDO GONÇALVES LOH-
MANN faleceu anteontem, nesta ci-
dade, contava 47 anos, filho do Sr.
Evaldo Francisco Lohmann e da
Sra. Faustina Gonçalves Lohmann,
era casado com a Sra. Adriana
Sassilotti; deixa os filhos: Jaqueli-
ne Esteves Lohmann e Miguel Sas-
silotti Lohmann. Deixa demais fa-
miliares e amigos. Seu sepultamento
foi realizado ontem, tendo saído o
féretro às 10h00 da sala 01 do
Velório do Cemitério Municipal da
Vila Rezende, para a referida ne-
crópole em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

SRA. ERLIETE CRISTINA CAPPA-
ROL GARCIA DA SILVA faleceu
anteontem, nesta cidade, contava
54 anos, filha do Sr. Diego Capparol
Garcia, já falecido e da Sra. There-
za Augusto de Carvalho Garcia, era
casada com o Sr. Antonio Apareci-
do da Silva; deixa os filhos: Leonar-

do Aparecido da Silva, casado com
a Sra. Graziela da Silva Carvalho
e Luciana Cristina Capparol Forti,
casada com o Sr. Edipo Forti. Dei-
xa irmãos, sobrinhos, netos, de-
mais familiares e amigos. Seu se-
pultamento foi realizado ontem,
tendo saído o féretro às 14h00 do
Velório do Cemitério Municipal de
Charqueada/SP, para a referida
necrópole em jazigo da família.
ABIL GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

SR. TORQUATO MORALES POR-
CEL faleceu anteontem, nesta ci-
dade, contava 88 anos, filho dos fi-
nados Sr. Manoel Morales e da Sra.
Isabel Garcia Porcel, era viúvo da
Sra. Iracy Franhani Morales; deixa
os filhos: Jair Antonio Morales, ca-
sado com a Sra. Maria Jose Leite
Morales; Marlene Aparecida Mora-
les; Maria Madalena Morales; Edi-
son Manoel Morales, casado com a
Sra. Tereza de Fatima Fraceto Mo-
rales; Valdirene Izabel Morales Lo-
pes, casada com o Sr. Claudinei
Lopes; Ricardo Walter Morales e
Paulo Sergio Morales, já falecido.
Deixa netos, bisnetos, demais fa-
miliares e amigos. Seu sepultamen-
to foi realizado ontem, tendo saído
o féretro às 13h30 da sala “B” do
Velório do Cemitério Parque da
Ressurreição, para a referida ne-
crópole em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

SR. REGINALDO APARECIDO
GRANZOTTO faleceu anteontem,
na cidade de São Pedro/SP, con-
tava 54 anos, filho do Sr. Benito
Granzotto, já falecido e da Sra.
Fatima Maria Gerra Granzotto, era
casado com a Sra. Daniela Barbo-
sa Granzotto. Deixa irmã, demais
familiares e amigos. Seu sepulta-
mento foi realizado ontem, tendo
saído o féretro às 10h30 do Veló-
rio Municipal de São Pedro/SP
para o Cemitério Parque São Pe-
dro/SP em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

SRA. ALDEVINA DA SILVA GUIM
faleceu anteontem, nesta cidade,
contava 85 anos, filha dos finados
Sr. João Manoel da Silva e da Sra.
Benvinda Maria da Conceição, era
viúva do Sr. Aristides da Silva Guim;
deixa os filhos: Carlos Guim, casa-

do com a Sra. Zenith M. S. Guim e
Irene Guim de Fatima, casada com
o Sr. João Batista de Fatima. Dei-
xa netos, bisnetos, demais famili-
ares e amigos. Seu sepultamento
foi realizado ontem, tendo saído
o féretro às 10h30 da sala 02 do
Velório do Cemitério Municipal da
Vila Rezende, para a referida ne-
crópole em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

SRA. SEBASTIANA ALVES DA
SILVA faleceu anteontem, nesta ci-
dade, contava 72 anos, filha dos
finados Sr. Laurentino Alves da
Rosa e da Sra. Maria Januaria da
Rosa, era casada com o Sr. Jose
Alves da Silva. Deixa filhos, gen-
ros, noras, netos, bisnetos, demais
familiares e amigos. Seu sepulta-
mento foi realizado ontem, tendo
saído o féretro às 10h30 da sala
03 do Velório do Cemitério Munici-
pal da Vila Rezende, para a referi-
da necrópole em jazigo da família.
ABIL GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

SRA. CLEUSA APARECIDA ZUC-
COLO faleceu anteontem, nesta ci-
dade, contava 60 anos, filha dos fi-
nados Sr. Claudio Zuccolo e da Sra.
Nelly Pavan Zuccolo. Deixa cunha-
da, sobrinhos, demais familiares e
amigos. Seu sepultamento foi reali-
zado ontem, tendo saído o féretro
às 10h30 do Velório da Saudade,
sala 07, para o Cemitério Municipal
da Saudade, em jazigo da família.
ABIL GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

SRA. MARIA LUIZA PAES DA
SILVA faleceu ontem, nesta cida-
de, contava 75 anos, filha dos fi-
nados Sr. Oscar Alves da Silva e
da Sra. Dalva Fonseca da Silva,
era viúva do Sr. Antonio Eduardo
Paes da Silva; deixa os filhos:
Fabio Paes da Silva, casado com
a Sra. Rita Valeria de Moraes e
Marcelo Paes da Silva. Deixa ne-
tos, demais familiares e amigos.
Seu sepultamento foi realizado
ontem, tendo saído o féretro às
15h00 do Velório da Saudade, sala
07 para o Cemitério Municipal da
Saudade em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

SR. OTACILIO BATISTA faleceu
ontem, na cidade de Rio das Pe-

dras/SP, contava 82 anos, filho dos
finados Sr. Inacio Batista e da Sra.
Maria da Conceição, era casado
com a Sra. Maria Jose dos Santos
Batista; deixa os filhos: Valmira Ba-
tista, casada com o Sr. Carlos Eduar-
do; Miltom Batista; Valdete Batista,
casada com o Sr. Rogerio; Jucelino
Batista, casado com a Sra. Jucima-
ra; Clovis Batista, casado com a Sra.
Sandra; Flaviano Batista; Ariston
Batista, casado com a Sra. Kelly;
Marivaldo Batista, casado com a
Sra. Juliana; Maria das Graças Ba-
tista, casada com o Sr. Cristian e
Celio Batista. Deixa demais familia-
res e amigos. Seu sepultamento foi
realizado ontem, tendo saído o fé-
retro às 15h30 do Velório Municipal
de Rio das Pedras/SP para o Ce-
mitério Parque da Paz em Rio das
Pedras/SP em jazigo da família.
ABIL GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

SRA. LUZIA APARECIDA PEDRO DE
SÁ faleceu ontem, nesta cidade,
contava 66 anos, filha dos finados
Sr. José Pedro e da Sra. Lazara
Roque Pedro, era casada com o Sr.
Manoel Gonçalves de Sá; deixa as
filhas: Natania Aparecida de Sá e
Sandi Caterine Pedro de Sá. Deixa
neto, demais familiares e amigos. Seu
sepultamento foi realizado ontem,
tendo saído o féretro às 17h00 da
sala 02 do Velório do Cemitério Muni-
cipal da Vila Rezende, para a referi-
da necrópole em jazigo da família.
ABIL GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

SR. JESUINO DE SOUZA MEIRA
faleceu ontem, nesta cidade, con-
tava 72 anos, filho dos finados Sr.
Miguel Saturnino Meira e da Sra.
Maria Souza Meira, era casado com
a Sra. Irene Elias Meira; deixa os
filhos: Paulo Sergio Elias Meira, ca-
sado com a Sra. Maria da Penha
Pereira; Marcio Elias Meira, casado
com a Sra. Caroline de Lima Meira;
Jose Carlos Elias Meira, casado com
a Sra. Poliana Beatriz Caetano Mei-
ra e Cesar Daniel Elias Meira, já fa-
lecido. Deixa netos, bisnetos, de-
mais familiares e amigos. Seu se-
pultamento foi realizado ontem, ten-
do saído o féretro às 17h00 da sala
03 do Velório do Cemitério Munici-
pal da Vila Rezende para a referi-
da necrópole em jazigo da família.
ABIL GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

SRA. LENNY BERTINATO CORREA
faleceu anteontem na cidade de Pi-
racicaba aos 99 anos de idade e
era viúva do Sr. João Sanches Cor-
rea. Era filha do Sr. Pedro Bertinato
e da Sra. Maria Augusta Fischer
Bertinato, falecidos. Deixa a filha:
Arlete Teresinha Correa Sader ca-

sada com Rubens Sader. Deixa
ainda demais parentes. O seu se-
pultamento deu-se ontem  as 10:30
hs, saindo a urna mortuária do
Velório da Saudade – Sala 08, para
o Cemitério da Saudade, onde foi
inumada em jazigo da família.
(GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)

SR. JOÃO ANEZIO DE CAMPOS
faleceu anteontem na cidade de
Piracicaba, aos 69 anos de idade
e era casado com a Sra. Maria
Ines de Jesus Campos. Era filho
do Sr. Jose Calixtro de Campos e
da Sra. Augusta Maria de Almeida,
falecidos. Deixou os filhos: Gedi-
valdo Anezio de Campos casado
com Eliza Cristina Pires de Cam-
pos, Gilmar de Campos casado com
Roseli de Fatima Mariano Campos
e Gilberto Jose de Campos casado
com Deborah de Camargo F. de
Campos. Deixa ainda netos e de-
mais parentes. O seu sepultamen-
to deu-se ontem as 14:00 hs, sa-
indo a urna mortuária do Velório
Municipal da Vila Rezende – Sala
01, para a referida necrópole, onde
foi inumado em jazigo da família.
(GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)

SR. SALVADOR GONÇALVES DE
ARRUDA faleceu ontem na cidade
de Piracicaba, aos 74 anos de ida-
de e era casado com a Sra. Fran-
cisca Batista de Arruda. Era filho
do Sr. Benedito Gonçalves de Ar-
ruda e da Sra. Luiza Cassemira da
Fonseca, falecidos. Deixa os filhos:
Benedito Gonçalves, Reinaldo Ap.
Gonçalves, Raquel Gonçalves,
Mateus Gonçalves e Leia Gonçal-
ves. Deixa noras, genros, netos e
bisnetos. O seu sepultamento deu-
se ontem as 17:00 hs no Cemitério
Municipal da Vila Rezende, onde
foi inumado em jazigo da família.
(GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)

SR. DORIVAL FERRAZ DE ARRU-
DA faleceu ontem na cidade de Pi-
racicaba, aos 70 anos de idade e
era casado com a Sra. Antônia
Marchezin Ferraz de Arruda. Era
filho do Sr. Brasilio Ferraz de Arru-

da e da Sra. Christina Gomes da
Silva Ferraz, falecidos. Deixa a fi-
lha: Cristiane de Cassia Ferraz de
Arruda casada com Tadeu Cesar
da Mota Chieregatto. Deixa 02 ne-
tas. O seu sepultamento dar-se-á
hoje as 10:30 hs no Cemitério Par-
que da Ressurreição, onde será
inumado em jazigo da família.
(GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)

SRA. MARTA CACILDA DE OLI-
VEIRA faleceu ontem na cidade
de Piracicaba, aos 64 anos de ida-
de e era filha do Sr. Bento de Oli-
veira e da Sra. Suzana Walder de
Oliveira, ambos falecidos. Deixa
os filhos: Cristiano Ferrer Vera
casado com Sumara Fernanda
Chieu Ferrer Vera, Fabio Ferrer
Vera e Carolina Ferrer Vera. Dei-
xou netos, bisnetos e demais pa-
rentes e amigos. O seu sepulta-
mento dar-se-á hoje as 13:30 hs
saindo a urna mortuária do Velório
municipal de Vila Rezende sala 01,
seguindo para o cemitério munici-
pal de Vila Rezende, onde será
inumada em jazigo da família.  (GRU-
PO BOM JESUS FUNERAIS)

SRA.MARIA JOSÉ ANTONIA AL-
VES DA SILVA faleceu ontem na
cidade de São Pedro, aos 75 anos
de idade e era casada com o Sr.
Otaviano Rodrigues da Silva.Era fi-
lha dos finados Sr.José Alves e da
Sra.Maria Aparecida Oliveira.Deixa
os filhos: Jair, Janete e Jocimar.
Deixa netos, bisnetos e demais
parentes.O seu sepultamento dar-
se hoje ás 10:30 hs saindo a urna
mortuária do Velório Municipal de
São Pedro seguindo para o Cemi-
tério naquela localidade onde foi
inumada em jazigo da família.
(GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)
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