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o terem alertado de que ele perdeu
o pleito em 2020. Porém, os médicos aconselham a não contrariar
o paciente durante suas alucinações. Mas contrariar, muitas
vezes, ajuda na recuperação.

BURACOS
Todos elogiam o trababalho
de Bruno Guimarães no comando
do Departamento que faz os serviços de tapa buracos. Só que, ultimamente, os serviços não têm mais
aquele corte no quadrado ou no
retângulo do leito da rua. Será que
está diminuindo o ânimo do chefe
do setor ou é algo diferente para
economizar. O Capiau está à disposição para mostrar onde já ocorreu essa alteração. De qualquer
forma, parabéns pelo trabalho e
que o fogo amigo não leve Bruno
à praça romana da política.

PREFEITURITE — IV
Mesmo assim, ele emprega
cada minuto da sua vida escrevendo artigos e produzindo vídeos, numa tentativa abilolada
de convencer a população de que
tudo que acontece de positivo na
cidade foi devido a sua intervenção, mesmo que ele já tenha deixado o governo há muito tempo.
Misericórdia! Sim, e o Capiau entende que são ótimos os conselhos dos anciãos. Todo ex-prefeito deveria ser vereador, todo
ex-governador deveria ser deputado estadual e todo ex-presidente da República deveria ser senador. Eis a fórmula do Capiau.

MAISTRO
O secretário municipal de
Administração, Dorival Maistro,
explicou bem porque não há advogados contratados pela Prefeitura
como comissionados. É que os cargos disponíveis em comissão são
de Assessor Público Nível Superior e Nível Médio, chefe de Gabinete etc, muitas vezes, são ocupados por advogados. Portanto,
a oposição erra ao dizer que são
dez procuradores contratados,
já que a carreira tem concurso.

GOVERNITE — I
Quanto à governite, como já
explicado por este Capiau, é o
exercício do poder já no começo
da administração (leia-se prefeito Luciano Almeida, DEM) e há
uma ânsia de tanto fazer, prejudicando ou não, a ponto de dar
apoio total ao titular da Semac,
Adolpho Queiroz (PL), que já
deve ter chegado — já chegou!!!
— ao ponto de desprezar os amigos na tentativa de fazer tudo o
que a governite determina. Para
o Capiau, não existe ex-amigo.

COMISSIONADOS
Quando da campanha eleitoral em outubro passado, órgão de
imprensa publicou um relatório
completo sobre os comissionados,
em boas centenas, na Administração do ex-prefeito Barjas Negri
(PSDB). Foi um quadro bem montado. Não seria possível a mesma
reportagem sobre o tema agora?
Parece que a diferença do número de cargos é mínima, menos de
dez. O Capiau não o faz porque
está cansado, além de idoso.

GOVERNITE — II
Aliás, governite também faz
bem para a cidade. É o caso do
secretário da Saúde, Filemon Silvano, importado de Rio das Pedras, que se dedica mais do que o
normal, além das suas forças
para atender ao que a população
precisa na área. Teve erros no começo — como a vacinação confusa aos idosos no Shopping Piracicaba — e soube consertar, deu a
volta por cima, e mostrou que é
possível e é bom ser humilde.

SEMUTTRAN — I
A Prefeitura, por meio da Secretaria de Mobilidade Urbana,
Trânsito e Transportes (Semuttran), realizou entre os dias 03 e 9
de novembro, serviços de reforço
de sinalizações horizontal (solo) e
vertical (placas), percorrendo mais
de 60 vias (ruas e avenidas).

ALVO? — I
De tempos em tempos, o
vento da política muda. Uma
hora sopra para o Norte, outros
momentos, ao Sul. O vereador
Laércio Trevisan Jr. (PL) é assim: a cada nova demanda, aponta para um novo alvo, que, em determinada situação, julga ser mais
necessário. Agora, o alvo dele
tem sido a Secretaria Municipal
de Agricultura e Abastecimento,
a Sema, atualmente sob gestão
da ex-vereadora Nancy Thame,
presidente do PV Piracicaba.

SEMUTTRAN — II
O serviço garante maior segurança e fluidez do trânsito.
Além da execução de serviços
de reforço de sinalização, a Semuttran mantém um cronograma de patrulhamento de rotina
nas principais ruas e avenidas
da cidade, bem como os atendimentos e solicitações, pelos telefones 3401-1110 / 3401-1111.
PREFEITURITE — I
Pessoas que sofrem de prefeiurite, ocasionado pela não
aceitação da perda do poder,
são incapazes de encarar a realidade. Em alguns casos, chegam a usar até mesmo o endereço da Prefeitura Municipal de
Piracicaba no seu perfil pessoal, mostrando total confusão
entre a vida pública e vida pessoal. Acontece, mas não é bom.
PREFEITURITE — II
Entre os tratamentos mais
indicados para combater a prefeiturite, recomenda-se a terapia
intensiva. Em alguns casos, o paciente consegue se recuperar e
voltar à convivência em sociedade. Nos casos mais extremos, em
que a pessoa se envolveu com
inúmeras condenações por improbidade administrativa, recomenda-se prisão domiciliar. É
assim que pensam sobre o exprefeito Barjas Negri (PSDB)?
PREFEITURITE — III
O portador da síndrome de
prefeiturite continua em ritmo de
campanha eleitoral, apesar de todos no seu círculo mais íntimo já
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RENOVA OAB
Wesley Braga, tesoureiro; Juliana Baccarin, secretária adjunta; Leonardo Marianno, presidente; Gustavo Benitez, conselheiro seccional; Tahis Beraldo, vice-presidente; Márcio Saraiva, secretario geral, integrantes da chapa “Renova OAB”,

que concorre nas eleições do próximo dia 25 de novembro
em Piracicaba. Ontem, o candidato a presidente Leonardo e
o candidato a conselheiro estadual Gustavo estiveram na
redação e foram recebidos pelo diretor Evaldo Vicente. A9

Professores fazem assembleia
por reajuste e política salarial
Objetivo é cobrar do governador do Estado, João Doria (PSDB),
reajuste salarial e a instituição de uma política salarial para a categoria
Professores da rede estadual de ensino realizam assembleia nesta sexta (12), a partir
das 14 horas, com paralisação,
para cobrar do governador
João Doria (PSDB) reajuste sa-

larial e a instituição de uma
política salarial para a categoria. A assembleia estadual acontece na Praça da República, em
frente à Secretaria Estadual da
Educação, quando os professo-

res irão reivindicar 29,25% de
reajuste salarial; fim dos confiscos salariais de aposentados
e pensionistas; por atribuições
de aulas justas, com 25 alunos
por sala de aulas; contra os

programas excludentes do governo estadual (PEI, Ejatec,
“novo ensino médio”, Novotec
e escola cívico militar), assim
como em defesa da carreira, estabilidade e concurso público. A3
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ALVO? — II
É simples entender que,
neste momento, o alvo preferencial do vereador é esse. Recentemente -- se a memória deste
Capiau, idoso e cansado, não falha --, ele fez críticas indiretas à
titular da Sema, mesmo sem citar nomes. Na ocasião, foi acompanhado por alguns colegas mais
próximos, de que o setor conduzido por Nancy “não anda bem”.
ALVO? — III
Mas o fator mais expressivo
deste novo alvo do vereador está
nos recentes requerimentos. Em
uma rápida pesquisa no Siave, da
Câmara Municipal, é possível registrar três, somente em novembro,
direcionados à Sema: os 969 e 993,
sobre manutenção da frota da Pasta e de estradas rurais; 967, sobre
o prédio da extinta Coplac (Cooperativa de Produtos Lácteos); e 995,
sobre construção de “mata-burro”
em estrada do bairro Água Bonita.
ALVO? — IV
Não é a primeira vez que os
ventos da política movimentam
interesses antagônicos na Câmara contra a secretária Nancy. O
projeto de lei 187/2021, que instituiria no Município a Patrulha Agrícola, acabou sendo rejeitado no Plenário “Francisco
Antonio Coelho”. Na ocasião, a
intenção da Sema seria definir
o uso de máquinas agrícolas da
Pasta, emprestadas para produtores da região. Seria ótimo.

DA S EREST
A
ERESTA
TA NEST
VOL
A SEXT
A
OLT
NESTA
SEXTA

CANAL DO
MIRANTE
Os vazamentos estão localizados na lateral esquerda
do canal e a Prefeitura Municipal fará os serviços a
partir de 01 de dezembro. A4

SUPER BAZAR DA ECONOMIA — Na Capela Santa Tereza de Calcutá, neste sábado, (13),das 8 às 12h, para
angariar fundos para as
ações sociais da capela: roupas, calçados, utensílios em
geral, produtos semi-novos,
com preços super promocionais. Local: rua Frei Jacinto, 95, atrás da garagem da
CPFL, bairro Higienópolis.
Uso obrigatório de máscara.
Informações 3402-3248.
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Ensino integral ou desigualdade educacional?
Professora Bebel

M

uitos devem se
lembrar do
marcante episódio, em 2019, na Escola Estadual Albino
César, localizada na
zona norte de São Paulo. Foi quando alunos
se reuniram no pátio
em protesto contra a possibilidade de a escola aderir ao Programa de Ensino Integral (PEI) ofertado pelo governo do Estado. Depois de muita luta, a direção re-

futou a proposta. E
assim tem sido com
centenas de escolas.
Mais recentemente
com a E. E. Sylvia Ramos Esquivel, em Diadema. A votação realizada hoje resultou em
100% de rejeição ao PEI.
Você deve se perguntar: “Mas por que
essa proposta do governo é
ruim, Bebel?” Eu lhe respondo
com questionamentos que os
próprios estudantes levantaram e que valem a reflexão:

É justo ter de
escolher entre
estudar e
trabalhar?
• É justo ter de escolher
entre estudar e trabalhar?
• As escolas vão garantir condições de infraestrutura mínimas
(refeições e itens de higiene, como
papel higiênico) para que os alunos
permaneçam ali por mais tempo?
• E os jovens que precisam
estudar à noite, como fazem?
Para além dessas questões,

esse programa preconiza um regime de dedicação exclusiva dos professores, com acréscimo de 75% de
remuneração sobre o salário base.
O problema é que isso vem na forma de gratificação, e o correto e
justo seria que esse acréscimo fosse feito na remuneração de todos
os professores e professoras.
———
Professora Bebel, presidenta da Apeoesp, deputada estadual pelo PT
e líder da bancada na
Assembleia Legislativa
do Estado de São Paulo

Engenheiros que viram suco: até quando?
Luiz Carlos Motta

N

a década de
1980, considerada a década
perdida, devido ao descontrole da inflação,
um engenheiro que ficou desempregado,
montou uma lanchonete na avenida Paulista,
em São Paulo, e deu um nome
curioso: “O engenheiro que virou suco”. A lanchonete não
existe mais. Na semana passada, liguei a televisão e vi um exemplo parecido: duas irmãs formadas em engenharia, sem emprego, resolveram ganhar a vida
produzindo e vendendo doces.
O cenário que estamos vivendo hoje com inflação, alta do custo de vida e desemprego é diferente daquele de 40 anos atrás, mas
igualmente preocupante. Hoje,
como naquela época, vejo muitos
profissionais frustrados, por não
conseguirem trabalhar dentro das
áreas para as quais estão habilitados. Muitos por não terem opção
adotam o trabalho informal, sem
carteira assinada ou decidem trabalhar por conta própria, sem
CNPJ. Todos são vítimas da precarização do trabalho, com baixa remuneração e perda de direitos. A
pior situação, no entanto, é repre-

sentada pelos desempregados que não conseguem nenhuma forma
de trazer comida para
casa.
Para piorar, além
da inflação oficial em
alta, temos uma inflação não oficial, mais
alta ainda, que é aquela
representada por produtos e serviços que não estão na
cesta de referência e acompanhamento oficial de preços. Tudo isso,
diante de um quadro de retração
econômica e risco de recessão. Só
o aumento no preço da energia elétrica desempregou, nos últimos
meses, 166 mil trabalhadores.
SUSTO — Vamos analisar
os números oficiais: o desemprego no Brasil atingiu a marca de
14,3% no trimestre encerrado em
outubro, segundo dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua Mensal (PNAD
Contínua), divulgada na última
semana de outubro pelo Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Há quem veja esse percentual com algum otimismo, uma
vez que era esperada alta de 14,7%.
Os números continuam assustadores. Foram contabilizados 14,1
milhões de desempregados no trimestre encerrado em outubro, ou
seja, aumento de 7,1% em relação

A pior situação
é representada
pelos
desempregados
que não
conseguem
nenhuma forma
de trazer comida
para casa
ao trimestre terminado em julho.
Isso representa 931 mil pessoas a
mais à procura de emprego no País.
Quanto à população ocupada
houve uma alta de 2,8% atingindo 84,3 milhões de pessoas. Analistas consideram, no entanto, que
esses números estão relacionados
com o retorno das pessoas que estavam afastadas do trabalho devido à pandemia e, também, devido
à pressão pela procura por qualquer
tipo de ocupação. Pode ser indicativo de início de recuperação, mas,
infelizmente, ainda muito lenta.
A pesquisa mostra ainda que
o número de empregados sem carteira assinada no setor privado
aumentou 9% em relação ao trimestre anterior, atingindo 9,5 milhões, efeito também observado em
relação ao número de trabalhadores por conta própria que cresceu
em 918 mil no trimestre encerrado em outubro. Mais precarização.

A taxa de informalidade
preocupa: chegou a 38,8% da
população ocupada, o que representa 32,7 milhões de trabalhadores informais no país.
No trimestre anterior, essa
taxa foi de 37,4%. A pesquisa
também aponta estabilidade
do rendimento médio real.
SEM COMISSÃO — Mas
um dado que a pesquisa não mostra é o efeito ainda mais perverso
para quem depende de comissão
para composição dos salários. É o
caso da maior categoria de trabalhadores urbanos do País, os comerciários, cerca de 12 milhões
em todo o Brasil. Com o recuo nas
vendas, o efeito é devastador.
Tenho alertado governos e
iniciativa privada, de que emprego se gera com crescimento econômico e investimentos de médio
e longo prazo. Isso é necessário
para fazer girar a roda da economia. Emprego e renda geram consumo que, por sua vez, aquecem
as vendas, que estimulam as encomendas para os setores produtivos e arrecadação para os governos. Precisamos reforçar nossas
lutas para evitar que engenheiros
continuem virando suco e engenheiras continuem virando doces.
———
Luiz Carlos Motta, deputado federal (PL/SP)

Terceira dose:
mitos e ditos...
José F. Höfling

A

polêmica da terceira dose,
apesar dos esclarecimentos
oriundos de vários setores
da sociedade, ainda persiste... Será
que quem tomar a vacina vira jacaré? Como dizia seu Camilo, “É
brinquedo, não...” Não consigo
imaginar que alguém tenha dito
algo semelhante... é uma ignorância que dói no peito... não acredito que alguém tenha falado isso
de propósito mas, sim, com outras intenções, porque se foi por
ignorância é de estarrecer...
Ao tomar a terceira dose recentemente, pude detectar ainda
dúvidas sem sentido na população como: é possível escolher
qual vacina tomar entre as existentes como a Pfizer, Astrazeneca, Jansen etc? Qualquer que seja
o esquema proposto, há o benefício da terceira dose? Vai ter Pfizer para todos? Vacinas de RNA
mensageiro (que nem sabem o
que isso significa) são superior
às demais?E por aí afora... Alguém que havia acabado de tomar a Pfizer que estava sendo
administrada disse: será que eles
aplicam mesmo... não senti
nada? Como são aplicados apenas 3 ml, o ato é rápido e quase
não se percebe... Daí a dúvida a
respeito, e tudo isso associado ao
País das Fakenews... imaginem
a cabeça das pessoas aonde vai.
Somos atualmente os reis
da fakenews, ”reinventada e
ampliada” pelo Palácio do Planalto, tendo como fundo fins
políticos e o negacionismo com
base na ignorância presumida e/
ou politicamente incorreta.
Com tudo isso, a população
se vê perdida num mar de lamas,
e assustada como reféns da maledicência governamental... Por
que idosos, neste caso? Acima de
80 anos de idade, existe uma redução do fator imunoprotetor,

Nova Lei de Improbidade traz avanços significativos
Andréa Salcedo

A

nova Lei de Improbidade Administrativa traz
em seu bojo algo mais
justo. Ela traz avanços significativos que
vão na linha do princípio da proporcionalidade exigido pela
Constituição Federal.
Desta forma, um agente público que cometa alguma falha
administrativa que não gere qualquer prejuízo aos cofres públicos
não poderá, a partir de agora, ter
seus direitos políticos suspensos
ou vir a perder a função pública.
Por outro lado, a lei mantém punição severa para fatos graves,
como atos de desonestidade, máfé, enriquecimento ilícito e mau
uso do dinheiro público.
Os atos de improbidade administrativa são aqueles que vão
contra os princípios da Administração Pública e resultam no enriquecimento ilícito do agente público, bem como em prejuízos aos cofres e patrimônios públicos. Eles
estão expostos no artigo 37 da Constituição Federal, que prevê suspensão e perda de cargo público, além
dos direitos políticos e acarreta no
ressarcimento aos danos causados.
A nova lei altera substancialmente a Lei 8.429/92, que dispõe
sobre as penalidades aplicáveis em
casos de práticas de improbidade

administrativa. As regras são voltadas para
os agentes públicos,
como agentes políticos,
servidores públicos e
aqueles que possuem
vínculo, cargo ou mandato, emprego ou função em entidades referidas, ainda que de
forma temporária ou
sem remuneração.
Sujeita-se às sanções da lei
o particular, pessoas físicas e ou
jurídicas que mantém convênio,
contrato de repasse, contrato de
gestão, termo de parceria, termo de cooperação ou ajuste administrativo equivalente com a
Administração Pública.Aqueles
que, apesar de não serem agentes, mas induzem ou concorrem
de forma intencional para atos
de improbidade, também ficam
sujeitos às normas da lei.
Dentre as principais alterações, destacamos:
Comprovação de dolo - A
responsabilização de atos de improbidade administrativa só será
feita após a comprovação de que
a prática foi dolosa, isto é, quando for assegurada a intenção de
causar algum tipo de prejuízo aos
recursos públicos, ferir os princípios da Administração Pública
ou enriquecer ilicitamente.
Nas situações em que o ato
for justificado por divergência na
interpretação da lei não caberá a

O tempo máximo
de suspensão de
direitos políticos
subiu de 8 para
14 anos
aplicação de punições por improbidade. Esta, por sua vez, será aplicável somente diante de danos efetivos ao patrimônio público.
Perda de cargo atingirá o cargo ativo no momento da infração
- As práticas de enriquecimento ilícito que tragam prejuízos aos recursos públicos resultarão na perda do cargo público vigente durante o ato. Por outro lado, se o
agente tiver mudado de cargo no
momento da condenação, ele não
perderá a ocupação atual, a menos que exista um pedido judicial.
Ministério Público será o autor da ação - A nova Lei de Improbidade Administrativa designa o Ministério Público como o
único responsável para abrir
ações improbidade. Antes, qualquer pessoa jurídica tinha autonomia para propor a referida ação
de improbidade administrativa.
Rol Taxativo - Chamada de
rol taxativo, a legislação deixa de
mencionar exemplos de atos de
improbidade e passa a definilos.Desse modo, apenas os atos listados na lei serão considerados
improbidade administrativa. Consequentemente, parte dos exemplos foi excluída da lista. Práticas

como o nepotismo até o terceiro
grau e o cruzado passaram a ser
incluídas como improbidade para
cargos de confiança e promoção
pessoal de agentes públicos.
Maior prazo para aplicação
das sanções e para o inquérito - A
nova lei também aumenta o período para prescrição de 5 para 8
anos, contados a partir do dia de
ocorrência do fato ou do dia do
fim da permanência, se a infração
for permanente.O prazo para início de apuração do ato é de até
um ano, com a possibilidade de
uma única prorrogação.O Ministério Público também terá um ano
para manifestar o interesse em dar
continuidade aos processos de
improbidade que já estão em andamento, sob pena de extinção.
Maior tempo de suspensão
de direitos políticos - O tempo
máximo de suspensão de direitos políticos subiu de 8 para 14
anos.Por outro lado, os valores
das multas, caíram em todos os
contextos previstos nas sanções.
Honorários de sucumbência - A condenação ao pagamento de honorários de sucumbência, somente deverá ser
pago mediante comprovação de
que o acusado agiu de má-fé.
———
Andréa Salcedo, advogada de Direito Público e
Administrativo e sócia
do Escritório Maia Sociedade de Advogados

Confissões de fé dos grandes cientistas
Aracy Duarte Ferrari

N

uma tarde tranquila fui
ao computador procurar
assunto de acordo com
minha expectativa e interesse.
Fiz uma criteriosa e lógica seleção embasada em meu ponto de
vista cristão. Deleitei-me no tex-

to encontrado: “Confissões de
Fé dos Grandes Cientistas”.
Analisando com rigor e critério, sensibilizei-me com as sínteses deixadas pelos exímios escritores cientistas sobre Deus, o
Criador. Impressionante!
São afirmações, ou melhor,
depoimentos precisos, claros,
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profundos e objetivos, que transmitem, com ênfase para todos
nós, independente da sua religião. Para que ocorra o bom entendimento, é preciso que tenhamos uma dose profunda de fé.
Registro aqui seus nomes para
que você, leitor, adentre ao mundo da pesquisa e enriqueça o seu
viver. São eles: Nicolaus Copernicus (fundador da visão moderna
do mundo), Johannes Kepler (astrônomo), Isaac Newton (físico-teórico), Carl Lineu (botânico), Charles Townes (físico), Volta (físico –
eletricidade), Ampere (físico – eletricidade), Cauchy (matemático),
Secchi(astrônomo), Edson (inventor), Marconi (telegrafia sem fio),
Einstein (Teoria da Relatividade),
Schrodinger (Mecânica Ondulatória), Gauss (matemático), Darwin

São depoimentos
precisos, claros,
profundos e
objetivos em
torno da crença
em Deus
(Teoria da Evolução), Liebig (físico), Allan Sandage (astrônomo), Eddingtong (astrônomo),
Millikan (físico), Schleich (botânico), Wernher Von Braun (construtor de foguetes), Hathaway
(cientista – cérebro eletrônico).
Espero que o leitor tenha aproveitado a pesquisa para enriquecimento de seu intelecto e peço que
encaminhe para outras pessoas.
———
Aracy Duarte Ferrari,
escritora

Vão e tomem
a vacina como
se estivessem
bebendo um
copo de vinho!
não importa o tipo de imunizante
utilizado, qualquer que seja ele. A
vacina tem o fator de prevenir a
forma grave da doença e óbitos...
e isso estamos conseguindo com
todas as vacinas! Qual o objetivo
maior? Controlar a epidemia, e
manter em queda os números de
mortes e novos casos da doença
no País. Quem pode ser imunizado com a terceira dose? A partir de 70 anos, imunodeprimidos
(baixa imunidade), com comorbidades (quando duas ou mais
doenças estão relacionadas, ou
seja, quando as manifestações da
doença associada forem similares às da doença primária, ou
então doenças que predispõem o
paciente a desenvolver outras
doenças). Quando deverá ser
administrada? A partir de seis
meses da segunda dose... e é melhor que seja diferente da já tomada se possível... por quê? É
como trocar os guardas de confiança da rainha por novos e supostamente mais treinados...
Comei e bebei... esse é o meu corpo e esse é o meu sangue... vão e
tomem a vacina como se estivessem bebendo um copo de vinho!
País contabiliza 607.125
óbitos por covid-19 e 21.834.675
já tiveram ou tem o novo coronavírus, com 15.863 desses
confirmados no último dia. A
média móvel nos últimos 7 dias
foi de 9.894 novos diagnósticos por dia, embora o número
de mortes siga em estabilidade
pelo 4 (quarto) dia seguido!
———
José F. Höfling, microbiologista e imunologista da FOP/Unicamp

A quilométrica fila de
espera dos benefícios
Wagner Balera

C

om o pomposo
nome de Programa de Gestão do
Atendimento Presencial (PGAP), o INSS
intenta, sem sucesso,
pôr fim às filas de espera dos benefícios.
Tudo pode não
passar de outra manobra diversionista.
Consoante os dados oficiais,
há algo como 1,8 milhões de segurados que esperam o deferimento
dos benefícios básicos - aposentadoria, pensão por morte e auxílio
por incapacidade (o antigo auxílio-doença). E o que se assinala
como mais grave, por atingir diretamente os mais pobres, são mais
de 600.000 pessoas idosas ou com
deficiência que aguardam o resultado do pedido de Benefício de
Prestação Continuada (BPC).
Notem bem! Não foi erro
de digitação. Quase dois milhões e meio de pessoas estão
sem resposta ao pleito de prestações de natureza alimentar!
Talvez por ser desconfiado,
sempre pensei que isso é algo propositado. Cada benefício que deixa de ser pago é parte integrante
de certo jogo protelatório que faz
sobrar mais e mais dinheiro em
caixa. E como sempre brandem
o surrado tema do déficit da previdência social, os gestores se
sentem tranquilos. Parecem
acreditar que denegando, pela
omissão, direitos subjetivos, deixam de agravar a dramática situação financeira do sistema.
É extremamente estranho
que nunca ninguém tenha pensado em chamar à responsabilidade aqueles que dirigem a instituição. Haverá, decerto, desculpas despidas de nenhum valor,
mas ninguém terá como contornar o princípio constitucional da
eficiência dos serviços públicos.
Intentemos alguma explicação.
O tema não é novo. Certa feita, há quase vinte anos, uma emissora de televisão me convocou
para, um pouco antes das seis da
manhã de um dia de semana qualquer, comparecer às portas da
agência da previdência social num
bairro da zona oeste de São Paulo.

É que lá, como em quase todas as partes, a distribuição de senhas se
tornara um rentável
serviço. Alguém que foi
entrevistado nos contou que chegava às oito
da noite do dia anterior, dormia no local, ao
relento, e de manhã obtinha a senha que repassava a alguém por certa quantia.

“Eu ouvi os
clamores do meu
povo e desci para
libertá-lo.” (Ex. III, 7)
A primeira explicação, que
vem desde então, é o notório sucateamento da máquina administrativa, agravada com o desligamento por aposentadoria ou morte dos
servidores. Ademais, a estrutura
física, e mesmo os equipamentos,
sempre e sempre se mostram
aquém dos avanços tecnológicos
que bem poderiam resolver esse
problema de pessoal mediante
procedimentos automatizados
de concessão das prestações.
Convém lembrar que quem
respondia pelas despesas administrativas e da máquina estrutural era a União. O dinheiro da
previdência social não deveria
pagar essa conta. Mas, hoje em
dia, até esse custeio é rateado
entre todos os contribuintes.
Imagine, por instantes, a dimensão espacial dessa monumental fila, considerada a distância regulamentar de um metro entre uma pessoa e outra!
Será que, se enfileirados em dado
momento e, como na caminhada
do povo hebreu rumo à terra prometida, fossem recebidos pelo
Todo Poderoso, o que este diria
ao Moisés de plantão? “Eu ouvi
os clamores do meu povo e desci
para libertá-lo.” (Ex. III, 7).
Seja o porta-voz desses
que não têm voz. E reclame
por eles ao Moisés de plantão.
———
Wagner Balera, advogado, professor universitário, sócio fundador e titular do escritório Balera, Berbel
& Mitne Advogados
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B ANCÁRIOS

Sindicato reverte decisão
e BB pagará horas-extras
Em 2012, o Sindicato dos
Bancários (Sindban) entrou com
Ação na Justiça Trabalhista contra o Banco do Brasil. O Sindicato reivindicava o direto que as
mulheres bancárias têm de intervalo de 15 minutos, antes da realização de horas-extras, como
determina o artigo 384 da CLT.
Esse direito vigorou até novembro de 2017, quando o governo do
golpe aprovou a Reforma Trabalhista, retirando esse direito.
ABRANGÊNCIA — A ação
beneficia mais de 400 bancárias
de toda nossa base territorial que
realizaram horas-extras anotadas no controle de frequência de
2007 até 2017.Em primeira instância a decisão foi desfavorável. Mas o Sindban não se conformou com a derrota provisória
e recorreu para as instâncias superiores em Campinas e em Brasília. Assim conseguiu a reversão
da decisão, para que sejam pagos no total, R$ 1.847.856,39
em valor líquido às bancárias.

Os valores que cada bancária
vai receber variam de acordo com
o salário da época. Os cálculos são
feitos pelo banco e liberados pelo
Juiz. Entretanto, o Sindicato
continua com o processo, discutindo diferenças nos valores a
serem pagos e também buscando
incluir mais bancárias na ação.
O Sindban está aguardando a individualização
dos valores e pretende fazer
o pagamento às colegas ainda neste mês de novembro.
Segundo José Antonio Fernandes Paiva, “esta é uma ação
coletiva da qual entramos sem
mesmo consultar as bancárias.
Tomamos a iniciativa pois entendemos que era um direito adquirido e não teria qualquer prejuízo
à categoria. O resultado mostra
que estávamos certos”, avalia.
OUTROS BANCOS – O
Sindban já ganhou ação na
Justiça no mesmo sentido
para bancárias do Santander
e do Banco Luso Brasileiro.

C ÂMARA

Presidente da Câmara de Itatinga
conhece a Escola do Legislativo
Fabrice Desmonts

Silvia e Kawai entregam dossiê sobre Escola do Legislativo

A Câmara Municipal de Piracicaba recebeu, na quarta-feira (10), a visita do presidente da
Câmara de Itatinga, Cristian
Fernandes Batista, que veio conhecer o funcionamento da Escola do Legislativo. Ele e sua comitiva foram recebidos pelos vereadores Silvia Morales (PV),
Pedro Kawai (PSDB) e o presidente Gilmar Rotta (Cidadania).
A diretora da Escola do Legislativo, Silvia Morales, fez relato
sobre a sua história, que começa
em 2014, na gestão do presidente
João Manoel dos Santos, e ganha
uma nova dinâmica a partir de
2017 com a eleição da ex-vereadora Nancy Thame. Naquela época, Nancy trouxe um pouco de
sua vivência em outras escolas e
deu início à organização da Escola em Piracicaba, a começar
pela conquista de um espaço.
Como explicou Silvia, a Escola
do Legislativo tem um conselho,
composto por três vereadores – o
secretário é o vereador Josef Borges (Cidadania) -, dois representantes de duas universidades e um representante dos servidores. Este
conselho é o responsável pela condução dos trabalhos da Escola, analisando os temas para cursos, oficinas, palestras e ciclos de debates.
O presidente da Câmara, Gilmar Rotta, destacou a importância da Escola do Legislativo que,
nos últimos anos, vem aproximan-

do a população do poder Legislativo. Segundo ele, “a população
tem dificuldades para entender
o papel e o trabalho do vereador.
Por isso, muitas vezes, somos
expostos a críticas de grupos políticos. A população, até por desconhecer o nosso trabalho, é influenciada por esses grupos”.
Ele defendeu que, se Itatinga
implantar a sua escola, ela seja
conduzida por servidores, como
uma forma de garantir a sua continuidade, porque os vereadores
têm mandatos de quatro anos. Gilmar explicou que, na Câmara de
Piracicaba, todos os departamentos são “tocados” por servidores
públicos efetivos (concursados).
Pedro Kawai, que é o coordenador da Escola, também enfatizou a sua importância, principalmente para atrair a população
para conhecer a Câmara, participando voluntariamente de seus
cursos, oficinas etc. Ele e Silvia
assumiram o compromisso de
colaborar com a criação da Escola do Legislativo de Itatinga.
Depois da recepção e da troca
de informações, o vereador Cristian e sua comitiva visitaram os departamentos e gabinetes da Câmara de Piracicaba. Eles receberam
da Escola do Legislativo cópias de
leis, decretos e portarias a respeito
do seu funcionamento, que servirá de base para a implantação da
escola na Câmara de Itatinga.

Divulgação

PRAÇA

DA

REPÚBLICA

Professores fazem assembleia
por reajuste e política salarial
Objetivo é cobrar do governador do Estado, João Doria (PSDB),
reajuste salarial e a instituição de uma política salarial para a categoria
Professores da rede estadual
de ensino realizam assembleia nesta sexta (12), com paralisação, para
cobrar do governador João Doria
(PSDB) reajuste salarial e a instituição de uma política salarial
para a categoria. A assembleia estadual acontece na Praça da República, a partir das 14 horas, em
frente à Secretaria Estadual da
Educação, quando os professores
irão reivindicar 29,25% de reajuste salarial; fim dos confiscos salariais de aposentados e pensionistas; por atribuições de aulas
justas, com 25 alunos por sala de
aulas; contra os programas excludentes do governo estadual
(PEI, Ejatec, “novo ensino médio”,
Novotec e escola cívico militar), assim como em defesa da carreira,
estabilidade e concurso público.
A presidenta da Apeoesp, a
deputada estadual Professora
Bebel (PT), diz que a assembleia
será um marco na mobilização
da categoria. “Será um dia de luta,
com fechamento das escolas, caravanas de todas as regiões do
Estado de São Paulo. É imprescindível que realizemos uma grande,
representativa e combativa assembleia estadual”, ressalta.
Com base em estudos da
subseção DIEESE/CEPES da
APEOESP, Bebel ressalta que
com o valor anunciado para o
abono (total de R$ 1,5 bilhão),
seria possível um reajuste linear
em torno de 7% a 9% para toda a
categoria, incluindo os aposentados. Para Bebel, seria um primeiro passo para que o governo
cumprisse o piso salarial profis-

Divulgação

A deputada Bebel, presidenta da Apeoesp, convoca os professores para a assembleia estadual

sional nacional, na perspectiva de
atender à meta 17 dos Planos Estadual e Nacional de Educação,
que determina a equiparação dos
salários dos professores à média
salarial dos demais profissionais
com formação de nível superior.
A presidenta da Apeoesp
lembra ainda que há uma defasagem de 29,25% para que o Estado de São Paulo atinja os valores atuais do piso salarial profissional nacional. “A meta 17 dá
conteúdo à valorização salarial,
associando-a à formação de nossos professores e professoras. Portanto, a luta em defesa da valorização da nossa categoria tem

como perspectiva a qualidade do
ensino e, assim, os direitos educacionais dos estudantes e da sociedade. Por isso, temos orgulho
de sermos a primeira entidade a
realizar uma greve, de março a
junho de 2015, pelo cumprimento da meta 17 do PNE”, enfatiza.
Bebel adverte ainda que verba do FUNDEB não é para abono. “Há na proposta do governo
pontos nebulosos, como, por
exemplo: que fatores comporão os
dois terços de efetivo exercício exigido para o pagamento do abono?
Como funcionará o sistema de pontos, que incide sobre o valor do
abono a ser pago a cada professo,

se esse sistema ainda será criado
por regulamentação posterior à
aprovação do PLC 37? Temos
consciência de que a situação de
arrocho salarial pressiona os professores em relação ao abono, mas
devemos dialogar com toda a nossa categoria para demonstrar que
o abono não se incorpora ao salário e, portanto, não incide sobre
os benefícios da carreira e na
aposentadoria. É fundamental
que todos tenham clareza de que
a lei do FUNDEB determina que
70% das receitas do fundo sejam
aplicadas em valorização dos
profissionais da educação e não
na forma de abono”, reforça.

C HARQUEADA

Desafio da Retomada tem grande público e premiação será no dia 18
Divulgação

Os charqueadenses aderiram
massivamente ao Desafio da Retomada, evento organizado pela
Prefeitura de Charqueada que incentivou a prática esportiva no
município. Foram três modalidades: caminhada, corrida e ciclismo.
O desafio compreendeu entre 1 e 31 de outubro e os primeiros colocados de cada categoria
irão receber cortesia para a corrida Trail Run que será realizada no dia 28 de novembro, além
de 30 dias gratuitos na academia Performance e diária com
acompanhante e café da manhã
na suíte presidencial do hotel
Serra do Itaqueri. Todas as atividades físicas executadas foram
comprovadas por meio de ‘print
screen’ do aplicativo Strava.
“O desafio da retomada vem
com o propósito de incentivar a
prática esportiva no município,
principalmente nesse momento
de retomada onde nos aproximamos de um grande evento esportivo que será a Wolf Series,
realizada pela primeira vez em
Charqueada”, lembrou o chefe
de Turismo, Gabriel Campos.
Também será premiada a
publicação com maior interação
nas redes sociais. A cerimônia de
premiação será no dia 18 de novembro, às 18h, durante a reunião do Conselho Municipal de
Turismo (Comtur), desta vez realizada no Manancial Parada do
Ciclista. Confira nas imagens os
vencedores de cada categoria!

Q UESTIONAMENTOS

Requerimento pede informações sobre prédio que abrigava a Coplac
ENCONTRO
O ex-candidato a prefeito de
Charqueada Romero Rocca
esteve, na última semana,
com o secretário de Desenvolvimento Regional do Estado de São Paulo, Marco Vinholi, em encontro no Palácio dos
Bandeirantes, e tratou do agradecimento ao secretário Vinholi pelo envio de 500 mil re-

ais em recursos para infraestrutura no Município. E foi atendendo ao pedido de Romero
Rocca e seus vereadores aliados, reafirmando seu compromisso com a população de
Charqueada, para ajudar a
crescer e desenvolver, através
de programas e recursos
oriundos do Governo Estadual.

O requerimento 967/2021,
que pede ao Executivo municipal informações sobre prédio
que já foi da Cooperativa de
Produtos Lácteos (Coplac), situado no bairro São Jorge, foi
aprovado na noite desta segunda-feira (8), durante a 43ª
reunião ordinária de 2021.
De autoria do vereador
Laércio Trevisan Jr. (PL), a
propositura questiona se o
prédio onde funcionou a Coplac pertence à Prefeitura,

como foi realizado, à época, o
processo onde a Sema (Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento) assumiu
a responsabilidade pelo local e
apresentar cópia do contrato
de comodato firmado com a
Coplacana e qual o motivo de
não renovação do contrato.
A propositura também
pergunta se, após o encerramento dos trabalhos por parte
da Coplacana e a não renovação do contrato de comodato,

quais providências foram adotadas pela Sema e se houve registro de furtos de equipamentos, fiação de energia e demais
objetos. O vereadora aponta
que, segundo informações, o
prédio onde funcionava a Coplac está invadido, com famílias residindo neste local. “É de conhecimento da atual gestão da
Sema e quais providências estão
sendo adotadas”, questiona.
No requerimento, ele também encaminha perguntas so-

bre quais providências e estudos
técnicos foram realizados pela
atual gestão, desde janeiro de
2021, qual o custo mensal com
energia elétrica e de água e qual
razão haver um portão no muro
possibilitando o acesso do prédio da antiga Coplac ao campo
de futebol existente ao lado.
Caso não haja solicitação
de dilação do prazo, o Executivo tem até 15 dias para responder aos questionamentos
aprovados pelo plenário.

A Tribuna Piracicabana
A4

Sexta-feira, 12 de novembro de 2021

S ERVIÇOS

S IMESPI

Prefeitura fará manutenção:
canal do Parque do Mirante

Campanha arrecada 300 lenços
para Associação Viva Vida e Ceon
Divulgação

Em inspeção quarta (10), pela Semob e Defesa Civil, foram identificados
três pontos com vazamento; reparos prontos até o dia 01 de dezembro
Em inspeção realizada na
manhã de quarta (10), em toda
a extensão do canal do Parque
do Mirante, representantes da
Secretaria Municipal de Obras
(Semob) e Defesa Civil identificaram três vazamentos que podem ser causadores de infiltrações no solo do Parque, que causou deslizamento de terra e interdição de um trecho de uma
das alamedas. Segundo o secretário da Semob, Paulo Ferreira,
as obras de reparo devem ser concluídas até o dia 1º de dezembro.
Todas as infiltrações identificadas estão situadas na parede
lateral esquerda do canal, no sentido do fluxo de água, numa área
de aproximadamente 800 metros.
De acordo com a análise, as paredes de pedra sofrem com o desgaste do tempo e acabam se tornando porosas, o que favorece
o surgimento de infiltrações.
“A 1ª iniciativa será a lim-

Justino Lucente

Valeria Spers, Carla Milani, Grace Cordeiro e Vera Santos

O canal está cheio de lodo e galhos de árvores

peza do lodo e retirada de galhos de árvores acumulados no
canal, com maquinário próprio
para este fim. Na segunda etapa
Divulgação

realizaremos a impermeabilização dos locais identificados com
vazamento”, frisou Ferreira.
Para os serviços, o fluxo de

água do canal do Mirante continuará interrompido, deixando
assim a cachoeira do Mirante
sem água até a conclusão.

U-M IÓ - DU -B OI

HFC Saúde irá receber parte
da renda da ‘98ª Costelada’
Divulgação

A campanha Guerreiras de
Lenço, idealizada e realizada pelo
Simespi (Sindicato das Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas, de
Material Elétrico, Eletrônico, Siderúrgicas e Fundições de Piracicaba, Saltinho e Rio das Pedras) e pelo Comespi (Conselho
da Mulher Executiva), arrecadou
aproximadamente 300 lenços,
que serão doados a mulheres em
tratamento contra o câncer.
A campanha ocorreu pelo
terceiro ano consecutivo e marca a participação da entidade sindical patronal no Outubro Rosa,
ação mundial voltada à conscientização sobre a importância da
prevenção contra o câncer de
mama. Os lenços arrecadados foram entregues, hoje (11), a Vera
Santos, diretora da Associação
Viva a Vida, que atende mulheres mastectomizadas há mais de
30 anos; e a Grace Cordeiro e
Carla Milani, do Ceon (Centro
de Oncologia) do HFC (Hospital
dos Fornecedores de Cana).
Vera destacou a importância
da iniciativa do Simespi, afirmando que a campanha Guerreiras de

Lenço não só estimulou a doação
como também chamou a atenção
da população para a importância
da prevenção contra o câncer de
mama. A enfermeira Carla, do
Ceon do HFC, reforçou que os lenços arrecadados na campanha
ajudarão a elevar a autoestima
das pacientes em tratamento.
Idealizadora e coordenadora
da campanha Guerreiras de Lenço, pelo Simespi, Sandra Novaes
disse que as arrecadações superaram as expectativas, não só pela
quantidade de peças doadas, mas
também pelo envolvimento das
comunidade e das associadas com
a causa. “A prevenção é o melhor
caminho para vencermos o câncer e, para isso, precisamos estimular permanentemente a disseminação das informações sobre
essa doença. O Simespi cumpre seu
papel nessa questão”, completa.
Além da colaboração de pessoas da comunidade, a campanha Guerreiras de Lenço recebeu doações das empresas: Piracicaba Eletrodiesel, Unimed
Piracicaba, Tecnal, Alutec, Ejetec, Mausa e Molas Piracicaba.

C ONSCIÊNCIA N EGRA

Vereador visita Capivari
e participa de tributo
Assessoria parlamentar

Lucimeire Peixoto, José Coral, Antenor Marconi, Edileide Sousa

COZINHA SOLIDÁRIA DE AXÉ
A Comunidade de Umbanda
Sr. Zé Moreno das Almas realiza, no próximo dia 16,
mais uma Cozinha Solidária
de Axé. Desde março, a comunidade produz, através
de doações e rifas, refeições
para serem distribuídas às
comunidades
carentes.
Para a próxima edição, Pai
Ronaldo Almeida, sacerdote da comunidade de umbanda, explica que várias

pessoas autônomas e comerciantes estão ajudando
para que possam ser distribuídas mais de 120 marmitas. “Nossa ideia é chegar a
pelo menos 150 marmitas”,
disse, destacando que ainda não tem isopor suficiente
para colocar a comida finalizada. As famílias atendidas
são dos bairros Piazza Itália/
Novo Horizonte. Mais informações: (19) 98258-8692.

O Presidente do U-Mió-duBoi, Antenor Marconi esteve no
HFC Saúde para entregar os
convites da 98ª Costelada Especial que serão vendidos em prol
do hospital. “A Costelada já é
uma tradição em Piracicaba e reconhecida por abraçar causas
sociais. Parte da renda que será
destinada para o HFC Saúde irá
nos jurar a subsidiar o déficit
mensal do hospital”, disse o presidente do HFC Saúde, José Coral.
A Associação U-Mió-du-Boi
tem como missão contribuir com
o trabalho social da cidade. O
objetivo é arrecadar recursos
para entidades beneficentes por
meio da venda de costeladas, especialidade da associação.
A compra do convite antecipado custa R$ 100,00 e a
pessoa terá direito a 1,1kg de

costela + farofa, quantidade
que serve até três pessoas.
A retirada da costela deve ser
feita no dia 04/12, das 11h às
14h30, na sede do Clube Atlético
Piracicabano (CAP), entrada pela
Rod. Piracicaba/São Pedro. A entrega será em sistema drive thru.
Também está sendo vendido, para
acompanhar a costela, um litro de
cerveja pilsen Leuven a R$ 15,00.
Os convites já estão à venda e podem ser adquiridos direto no HFC Saúde, na Av. Barão de Valença, 716, ou através
do celular (19) 99843-2573.
“Além de saborear uma carne suculenta, você também estará ajudando ao HFC Saúde,
que hoje mantém mais de 80%
dias atendimentos voltados para
pacientes do SUS - Sistema Único de Saúde”, conclui Coral.

E STREIA

Franquia cristã Deus Não Está Morto chega ao seu 4º capítulo
O novo filme "Deus Não Está
Morto - O Próximo Capítulo" é o
quarto longa da franquia cristã
"God 's Not Dead", iniciada com
sucesso em 2014. Única estreia
neste final de semana na cidade, chega para competir na bilheteria com grandes filmes
como "Eternos", "Marighella",
"Duna", "Venom - Tempo de Carnificina" e a animação "A Família
Addams 2 - Pé na Estrada", todos já em exibição nas sete telonas do Cine Shopping Piracicaba.
4° CAPÍTULO - "Deus Não
Está Morto - O Próximo Capítulo",
que acaba de chegar em nossas telas, é o quarto longa-metragem da
franquia de drama cristão protestante iniciada em 2014 com "Deus
Não Está Morto", um grande sucesso de bilheteria que resultou em
duas sequências, "Deus Não Está
Morto 2 " (2016) e "Deus Não Está
Morto - Uma Luz na Escuridão"
(2018), todos já exibidos aqui,

Quem assistiu os três, certamente
não vão perder este que promete
ser o último capítulo da franquia.
Este quarto capítulo vem com
um tema extremamente atual e
bastante sensível: a liberdade. E é
considerado um dos melhores da
franquia. O filme conta a luta de
um grupo de famílias cristãs que
optaram por educar os filhos em
casa. Essa luta começa depois de
uma inspeção inesperada de um
funcionário do governo americano, que alega que as crianças estão recebendo uma educação inferior em relação à escola tradicional e estão sendo doutrinadas por
suas famílias a crerem na
Bíblia.Para o governo, as famílias
são obrigadas a educar seus filhos
na rede pública de ensino ou então enfrentarão as consequências
da lei. No entanto, as famílias acreditam que o direito de educar seus
próprios filhos é uma liberdade
pela qual vale a pena lutar. Sur-

Divulgação

Reverendo Dave (à direita) se alia a um grupo de famílias cristãs
para garantir seus direitos de educar seus filhos em casa

preso com a interferência do governo, e acreditando no direito de
educar seus próprios filhos, o reverendo Dave assume a defesa das
famílias e juntos vão a Washington para uma audiência histórica
no Congresso que determinará o
futuro da liberdade religiosa nos
Estados Unidos nos próximos

anos.O ator David A. R. White está
de volta ao papel do reverendo
Dave num elenco que traz também
a cantora Francesca Battistelli e
os atores Isaiah Washington, William Forsythe e o italiano Antonio Sabato Jr, filho do veterano
actor Antonio Sabato, que faleceu
no início deste ano de COVID-19.

Acácio participou de evento voltado à
discussão de temas da comunidade negra

O vereador Acácio Godoy (PP)
visitou nesta quarta feira (10) a
cidade de Capivari para participar de um "Tributo à Consciência Negra", na escola municipal
Augusto Castanho, atividade alusiva ao mês da consciência negra.
O vereador participou de
uma roda de conversa juntamente com o vereador Denilton
Rocha dos Santos, de Capivari,
alunos, professores da escola e
demais convidados. Na ocasião,
eles conversaram sobre temas
relevantes para a comunidade
negra e debateram o racismo.
Acácio também falou sobre o
conselho municipal de participação

e desenvolvimento da comunidade
negra de Piracicaba, e ressaltou a
necessidade de todas as cidades
também terem o seu próprio conselho. Além da roda de conversa, o
evento também contou com vivências de jongo, poesias e música.
O vereador falou sobre necessidade dos estudantes na afirmação das políticas públicas voltadas aos negros, com a participação da comunidade. Por fim,
agradeceu a todos pelo convite,
especialmente ao vereador Denilton e à direção da escola, nas pessoas da diretora Patrícia Stenico
e os professores Karen Bertollo,
Juliana Fonseca e Murilo Katti.
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S EMAE

Servidora relata inadimplência de 23 mi em 2020
Oitiva realizada pela comissão que investiga irregularidades na autarquia ouviu a chefe do setor de fiscalização da instituição
A inadimplência dos usuários com o Semae (Serviço Municipal de Água e Esgoto) chega a cerca de 23 milhões de reais em
2020, segundo servidora da autarquia. A Comissão Parlamentar
de Inquérito (CPI) do Semae composta pela vereadora Rai de
Almeida (PT), presidente, Anilton
Rissato (Patriota), relator, e Thiago Ribeiro (PSC), membro - ouviu a chefe de setor de fiscalização Erica Pinazza e o motorista
Amelio Marco Donizeti Buzato na
manhã desta quinta-feira (11).
Érica Pinazza apresentou
um relatório com o número de
usuários em débito com o Semae
ao longo dos anos. O crescimento da dívida, segundo a servidora, teria começado em 2010 e
aumentado depois da PPP (Parceria Público-Privada) entre o
Semae e a empresa Mirante. De
acordo com o relatório, a

inadimplência chegou a cerca de
23 milhões de reais em 2020.
“Toda inadimplência é assumida pelo Semae, mas a Mirante
recebe a fatia dela inteira”, contou
a chefe do setor de fiscalização.
A depoente relevou que o
contrato da PPP responsabiliza o Semae pelo corte de água
de usuários inadimplentes e a
Mirante pelo recorte. A servidora relatou que a empresa, entretanto, não realiza este recorte de maneira efetiva, o que permite que o usuário continue
com o uso de água tratada sem
pagar pelo serviço. “Para a Mirante não faz muito sentido
suprimir o serviço de água da
pessoa se ela está consumindo e
(a empresa) faturando”, disse.
O depoimento de Érica também destacou o descompasso
entre as ordens de serviço do Semae e a execução da Mirante. A

servidora relatou que o número
de funcionários da empresa
para realizar os serviços é pouco para a quantidade de pedidos. De acordo com a depoente,
os 15 servidores do Semae que
realizavam o serviço foram substituídos por apenas quatro da
Mirante. “O volume de ordens
de serviço aumentou e existem
muitas em aberto, porque demoram para executar”, falou.
Os atrasos seriam de serviços como a troca dos hidrômetros, que registram o consumo de
água. “Temos muitas solicitações
de trocas de hidrômetro que há
mais de um ano não fizeram. Isso
dificulta nosso trabalho porque
precisamos do hidrômetro em
boas condições para fazer a leitura (do consumo de água)”, disse
a servidora. Erica ainda revelou
que os funcionários apresentam
dificuldades para combater irre-

gularidades porque chegam ao
local sem o material necessário.
A vereadora Rai de Almeida
(PT), presidente da CPI, falou que
encaminhará requerimentos ao
Executivo para pedir informações sobre quem são os inadimplentes (cidadãos comuns, condomínios ou grandes empresas).
CONVÊNIO COM A USP
- A CPI também ouviu o motorista do Semae, Amelio Buzato,
que trabalhou como chefe de setor de TI (Tecnologia da Informação) da instituição. O depoente falou sobre o convênio com
a Escola Politécnica (Poli) da
USP, atualmente em vigência, e
que pretende reduzir as perdas e
otimizar economia de energia e
matéria-prima. Segundo Buzato,
antes do convênio, o Semae não
possuía uma estrutura de engenharia adequada. Ele relatou que
o convênio é positivo para a insti-

Davi Negri

Mais uma oitiva da CPI do Semae aconteceu nesta quinta-feira (11)

tuição porque trouxe a contribuição dos pesquisadores da USP.
O servidor destacou, durante
a oitiva, que a investigação é necessária para encaminhar as melhorias para o Semae e manter a

instituição estatal que considera
de grande importância para a cidade. Ainda durante a reunião,
a CPI deliberou sobre requerimentos que darão andamento às
próximas oitivas e atividades.
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Atividade política é tema
de palestra na Unisal

Especialistas apontam necessidade de desmistificação de deficiências

Assessoria parlamentar

Kawai foi convidado para palestrar a alunas do curso de Pedagogia

O vereador Pedro Kawai
(PSDB) esteve na noite desta quarta-feira (10), na Unisal Piracicaba, campus Assunção, para proferir uma palestra sobre política e
cidadania às alunas do sexto e oitavo semestres do curso de Pedagogia daquela instituição. Ele foi
recebido pelo diretor da unidade,
Prof. Vagner Cavalcanti e pela professora Adrivânia Maria Valério
Honório, que fez o convite para o
parlamentar explicar aos estudantes um pouco sobre a dinâmica da
Câmara Municipal de Piracicaba.
Por cerca de uma hora e
meia, Kawai falou sobre a sua trajetória profissional e política, desde que foi eleito em 2012. A palestra foi realizada em formato híbrido, com a presença de algu-

mas alunas em sala de aula e a
participação remota das demais.
“É sempre muito gratificante
ser convidado pelas instituições de
ensino para falar sobre política, o
que indica que o trabalho do nosso mandato é reconhecido pela sua
seriedade”, comentou. Às alunas,
o vereador explicou como se dá a
elaboração de um projeto de lei, a
sua submissão às comissões temáticas, votação, sanção ou veto e,
até mesmo, a derrubada do veto
como um dos instrumentos legais
à disposição dos parlamentares.
Ao final, a professora Adrivânia agradeceu a presença do vereador e a participação das alunas
que fizeram perguntas sobre projetos e leis sobre educação e a inclusão de pessoas com deficiência.

I RACEMÁPOLIS

Vereador pede auxílio alimentação
aos pacientes fora do Município
Divulgação

Apoio com alimentação a pacientes fora do Município: pedido de Ralf

Nesta semana, o vereador
Ralf Silva (PL) protocolou à Prefeitura de Iracemápolis pedido
para que seja estudada a possibilidade de implantar um sistema de
auxílio para aqueles pacientes que
necessitam de atendimento médico fora do município. O objetivo é
que, além do transporte, esses pacientes tenham acesso à garantia
de alimentação durante a viagem
e hospedagem, se necessário.
Segundo ele, é importante
olhar para as pessoas em um momento tão delicado que é a busca
por um tratamento de saúde. “Desde quando assumi como vereador,
me comprometi em cuidar das pessoas e esta indicação vem ao encontro das necessidades daqueles
pacientes que mais precisam. Mui-

tas vezes, as pessoas buscam pelo
tratamento ou exame e não possuem nem mesmo como se alimentar
no outro município. Queremos a
garantia da dignidade dessas pessoas neste momento”, destaca, Ralf.
MOMENTO IDEAL - O
parlamentar informou que o serviço Tratamento Fora do Domicílio
(TFD) é previsto pelo Ministério da
Saúde e um direito assegurado por
lei. Silva destaca ainda que, neste
momento, o município se encontra
na elaboração do Plano Plurianual
(PPA), Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e Lei Orçamentária
Anual (LOA). “É o momento ideal
para que o Executivo possa estudar a possibilidade da implantação de um direito tão importante à nossa população”, finaliza.

O preconceito é a maior
barreira entre todas as outras
que envolvem pessoas com deficiência, de acordo com a educadora Carolina Ramos Rezende, que participou de palestra
do Fórum Municipal da Pessoa
com Deficiência nesta quartafeira (10), junto às coautoras do
livro “Pessoas & dEficiência”.
O encontro aconteceu no
Salão Nobre da Câmara Municipal de Piracicaba, por iniciativa do vereador André Bandeira
(PSDB), e reuniu a pedagoga Fabiane Favarelli Navega e a médica pediatra Fabiana Romero Corrêa Salvador. O evento contou
com transmissão ao vivo pelos
canais da Câmara no YouTube e
Facebook, com tradutor de libras.
A proposta do fórum é apresentar um canal onde profissionais da área, familiares e pessoas que conhecem e vivenciam
questões das pessoas com deficiência possam contribuir com informações para a conscientização sobre o assunto. “Precisamos apontar dificuldades e propor soluções e caminhos”, disse
o vereador André Bandeira.
As palestrantes contribuíram
para a produção do livro que reúne pesquisas sobre temas como as
altas habilidades e a superdotação;

a educação inclusiva e a educação
especial na perspectiva inclusiva;
a visão do médico e a expectativa
da família sobre a inclusão escolar. A pedagoga Fabiane destacou
que é necessário a desmistificação da condição para identificar
a superdotação em crianças e promover a inclusão de acordo com
a necessidade de cada uma.
“A importância de se identificar é entender como essa criança
aprende, o que ela precisa para se
desenvolver e para que no futuro
ela possa ser uma pessoa bem resolvida, feliz e possa contribuir
com a sociedade”, disse a pedagoga. Fabiane explicou que a habilidade acima da média, a criatividade e o comprometimento
com a tarefa são três características presentes nessas pessoas, que compõem 5% da população mundial, ou seja, a cada 20
pessoas, uma tem superdotação.
O encontro também proporcionou abordagens sobre a necessidade de trabalho de equipe entre
profissionais da saúde e da educação para identificar possíveis deficiências e contribuir com diferentes métodos de aprendizagem para
o aluno. “É necessário que o médico faça parte da equipe multidisciplinar que acompanha aquela criança na escola”, disse a médica

Davi Negri

Evento promovido pelo Fórum Municipal da Pessoa com
Deficiência reuniu as coautoras do livro “Pessoas & dEficiência”

pediatra Fabiana Salvador. A pesquisadora explicou que o diagnóstico médico nem sempre é tão simples de se fazer e por isso é necessário traçar um plano específico
para atender a criança ainda que
ela não tenha um laudo médico.
Aspectos da educação inclusiva também receberam destaque
durante as palestras. “A educação
inclusiva é muito mais ampla do
que apenas a educação para as
pessoas com deficiência, transtorno de aprendizagem ou altas habilidades e superdotação, ela
abrange toda a diversidade presente dentro da escola”, explicou

a educadora Carolina Videira. De
acordo com a pesquisadora, uma
das características da escola inclusiva é, por exemplo, falar sobre
diversidade em reuniões de pais e
propor ações anti-violência.
“A escola apresenta ainda,
como a sociedade, diversas barreiras para essa educação inclusiva
temos barreiras arquitetônicas,
barreiras de comunicação, pedagógicas e a barreira formativa (...)
mas ainda a barreira mais difícil
de ser transposta é barreira atitudinal, que é o preconceito com
esse público alvo das pessoas com
deficiência”, disse Carolina.

D EMANDAS

Vereador pede revitalização de praças no Jd. Primavera
O vereador Laercio Trevisan
Jr. (PL) visitou nesta terça-feira (9) as praças Dom Aniger
Francisco de Maria Melillo e Benedito Cândido, localizadas no
bairro Jardim Primavera.
Na praça Dom Aniger Francisco de Maria Melillo, localizada entre as ruas Elias Tecla, Antonia Drigo Fécchio e a Avenida
Marechal Castelo Branco, o parlamentar constatou a necessidade de execução dos serviços de
poda geral das árvores e a recuperação total do calçamento,
tendo em vista os afundamentos e desníveis provocados pelas
raízes das árvores, o que vem
oferecendo riscos de acidentes no
local, principalmente aos idosos.
Ele também verificou a necessidade de instalação de lixeiras, globos de luz, novos bancos e também a reforma dos existentes.
Próximo ao local, existe a praça

Benedito Cândido, localizada entre as ruas Professor José do Amaral Mello, Brigadeiro Faria Lima e
Antonia Drigo Fécchio, onde o vereador também constatou a necessidade de execução dos serviços de
poda geral das árvores, recuperação total do calçamento, instalação de lixeiras, globos de luz, bancos e reforma dos existentes.
Com relação à praça Dom
Aniger Francisco de Maria Melillo, localizada em frente à Paróquia Sant’Ana, o parlamentar lembrou que tal demanda já foi encaminhada à SEDEMA, por meio da
indicação 2636/2021 e Ofício nº
130/2021/als, assim como, pelo requerimento 852/2021, cuja resposta enviada pela secretaria municipal de Defesa do Meio Ambiente
(Sedema) datada de 28/09/2021,
trouxe que no mês de outubro,
seria realizada a execução do croqui/levantamento manual da

Assessoria parlamentar

Laércio Trevisan Jr. visitou as praças Dom Aniger Francisco
de Maria Melillo e Benedito Cândido e verificou possíveis
melhorias a serem sugeridas ao Executivo

praça, para elaboração dos custos necessários para o projeto.
“Estas praças são muito frequentadas pela população do bairro Jardim Primavera, importantes espaços públicos de lazer para
a comunidade, e ambas localiza-

das em pontos estratégicos. Esperamos que a Prefeitura atenda estas reinvindicações, melhorando estes espaços e proporcionando melhor qualidade de vida
e bem-estar aos moradores do
bairro” destacou Trevisan Jr.

P R OPOST
A
OPOSTA

Polezi quer liberar acesso sem comprovante de vacinação
Projeto de lei 250/21, protocolado pelo vereador Fabrício
Polezi (Patriota), quer proibir no
município a exigência de cartão
de vacinação contra a covid-19
em locais públicos ou privados.
O texto deu entrada na 43ª reunião ordinária, na noite da última segunda-feira (8) e, se aprovado da forma que está, não impede o acesso em locais públicos
e privados, em Piracicaba (SP),
de pessoas que não se imuniza-

ram contra a covid-19, por vontade própria ou não. A mesma
iniciativa se estende para servidores públicos municipais ocupantes de cargos, funções e empregos públicos na administração pública direta, indireta.
O autor argumenta em dos
parágrafos da propositura, após
embasar seu ponto de vista, citando diversas fontes de pesquisa
anexadas no bojo do projeto, que
“o indivíduo não é um mero re-

ceptor da vacina, mas, sim, um
sujeito que deve ter sua autonomia respeitada, seja para tomar ou
para não tomar a vacina". "Ao exigir comprovação de vacinação, sob
pena de não entrar no recinto, de
utilizar os serviços ou até mesmo
de trabalhar, há uma total desconsideração para com sua autonomia individual e uma série de direitos constitucionais desrespeitados", defende o parlamentar.
EDUCAÇÃO - Polezi defen-

de no artigo 6º, por exemplo, que,
"mesmo com a indicação das autoridades sanitárias, compete exclusivamente às famílias decidir
se vacinarão seus filhos menores
de idade contra o covid-19, cabendo aos órgãos competentes prestar-lhes todas as informações relativas a reações adversas”.
A matéria está tramitando pelas comissões permanentes da Casa Legislativa
antes de seguir a plenário.
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Hamilton Bonilha encerra
Encontro da Prematuridade

Alex de Madureira quer
verbas para a entidade
Aldo Guimarães

A campanha, que começou na segunda-feira, 8, sob o tema “Lutando Pela
Vida”, tem apoio da SPSP - Sociedade de Pediatria do Estado de São Paulo
Profissionais de várias especialidades que se unem diariamente para direcionar assistência integral e qualificada a recém-nascidos prematuros de Piracicaba e região na UTI Neonatal da Santa Casa de Piracicaba se
revezaram durante toda esta semana nas redes sociais para expor
ao público em geral os principais
aspectos do trabalho desenvolvido pela equipe na Instituição.
A campanha, que começou na
segunda-feira, 8, sob o tema “Lutando Pela Vida”, tem apoio da
SPSP - Sociedade de Pediatria do
Estado de São Paulo e encerra-se
hoje com a participação do médico infectologista Hamilton Bonilha de Moraes, coordenador do
SCIH - Serviço de Controle de Infecção Hospitalar da Santa Casa
que falará sobre “O impacto da
covid-19 no ambiente de uma UTI
Neonatal”, pelo www.facebook.
com/SantaCasaPiracicaba.
Ele conta que, desde o inicio
da pandemia do covid-19, a Santa Casa primou por normatizar e
enfatizar as barreiras de proteção priorizando os pacientes, seu
corpo de funcionários e todos os
colaboradores do hospital.
“Mantivemos essa barreira de
proteção desde 25 de março de
2020, pois tínhamos certeza de
que o vírus se transmitia de for-

ma respiratória, cenário em que
a máscara seria a principal barreira de proteção”, explicou.
Segundo Bonilha, com essa
finalidade, a Santa Casa conseguiu diminuir expressivamente
o número de transmissão dentro do Hospital, principalmente
em locais de risco, em que o paciente está com sua imunidade
reduzida, a exemplo da UTI Neonatal, onde os recém nascidos
tem realmente uma imunidade
reduzida e maior risco de adquirir infecções em alguns casos.
“Isso porque, à medida em
que você restringe o número de
pessoas na UTI Neonatal, institui
a exigência do uso de máscara,
principalmente para mãe que vai
amamentar o seu bebê e prioriza
fatores que poderiam afetar a
transmissão do vírus, conseguimos o brilhantismo de não ter nenhum caso de um recém-nascido
infectado com a covid-19 na UTI
Neonatal”, disse o infectologista.
Segundo ele, Isso mostra a
importância da Santa Casa no
combate à pandemia, a importância dos seus funcionários e de sua
equipe multidisciplinar, que acaba
exercendo uma função fundamental nas UTIs, especificamente na UTI Neonatal, evitando o
risco de transmissão do vírus.
Também expuseram sua

Divulgação

A UTI Neonatal atende, em média, 30 recém-nascidos/mês

Leila Giacomin esteve no gabinete do deputado Alex

atuação o médico neonatologista Antonio Ananias Filho, coordenador da UTI Neo há 25 anos
que falou sobre a estrutura da
Unidade, implantada há 27 anos,
tornando-se referência para a
região; a enfermeira coordenadora Maiby Parazzi, que falou
sobre a atuação das equipes multidisciplinares na Unidade; a psicóloga Paula Maia, que falou sobre o grupo de apoio Filhos Valentes, as dificuldades e enfrentamentos no dia a dia de uma UTI
neonatal e sobre o apoio psicológico concedido aos familiares.
Também participaram da

Em reunião quarta (10), em
seu gabinete, o deputado Alex
de Madureira recebeu, da Gestora de Relações Governamentais e Projetos Incentivados da
Associação de Assistência à Criança portadora de Deficiência
(AACD), Leila Giacomin, ofício
solicitando recursos para a entidade. “A AACD é uma organização sem fins lucrativos focada
em garantir assistência médicoterapêutica de excelência em Ortopedia e Reabilitação. E, com a
instituição atende pessoas de todas as idades, recebendo pacientes via Sistema Único de Saú-

programação a coordenadora do
Setor de Serviço Social da Santa
Casa, Dalva Gama, que falou sobre a importância do trabalho
junto às famílias e as dificuldades enfrentadas pelos pais e familiares; o engenheiro Thiago
Santanna, que abordou a importância da presença de vários equipamentos em uma UTI neonatal e
das intervenções preventivas para
uma adequada assistência aos recém-nascidos prematuros; e a coordenadora de Hotelaria da Liliane Lupi, que falou sobre a importância da higienização hospitalar
dentro de uma UTI Neonatal.
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1ª FEIRA

Ciaporã: projeto de artes integradas aborda povos indígenas da região
O projeto de pesquisa e artes integradas “Ciaporã: da Casa
do Povoador à Lagoa das Almas” segue com a temporada de
apresentações presenciais em diferentes pontos turísticos de Piracicaba no mês de novembro.
As performances passarão
pela Casa do Povoador, dia 21
de novembro, pelo bairro Monte Alegre, em 27 de novembro e
Parque do Mirante, no dia 28
do mesmo mês. A programação
ainda prevê o lançamento de
uma videodança para o dia 3 de
dezembro de 2021 no Espaço
Cultural Garapa de Piracicaba.
A iniciativa é apoiada pela Lei
de Emergência Cultural Aldir
Blanc, número 14.017/2020, com
realização do Governo Federal, Prefeitura de Piracicaba e Secretaria
Municipal da Ação Cultural e Turismo. A estreia ocorreu em outubro no Espaço Pipa (Associação Síndrome de Down) de Piracicaba.
A performance, que reúne
dança, música e vídeo, explora
a temática dos povos antigos da
região, tendo como ênfase o em-

bate entre o colonizador e o colonizado, e o conceito de “Espírito do Lugar”, de viver às margens do rio que corta a cidade,
como representado, também,
pelo trabalho de Elias dos Bonecos, figura emblemática da tradição cultural do município.
LUA BONITA - Ciaporã, em
guarani, quer dizer “lua bonita”,
aquela refletida nas águas. Nome
aludido pelo antropólogo urbano,
Arlindo Stefani, a uma área da cidade, nos arredores do Engenho
Central, que é conhecida como
Lagoa das Almas, devido à sua
relação sagrada com povos negros
escravizados. Ciaporã aparece na
realização do diagnóstico de Arlindo para o projeto Beira Rio, em
busca do "Espírito do Lugar" e da
criação de políticas públicas que
levassem em conta esse espírito, o
rio e os habitantes da cidade.
O projeto de pesquisa é desenvolvido e idealizado pelas artistas
da dança Carolina Moya e Julia
Giannetti e surge como forma de
dar prosseguimento às pesquisas
que deram origem ao projeto “Ou-

Rafael Bitencourt

Programação termina hoje
com mais de 2 mil inscritos

A iniciativa é apoiada pela Lei de Emergência Cultural Aldir Blanc

tras Margens do Rio”, criado pelas mesmas profissionais.
“Essa produção, que partiu
do encontro simbólico entre o
rio e a cana-de-açúcar, desdobra-se em tornar visível o extermínio de nossa ancestralidade
indígena, procurando os rastros dos povos antigos que habitavam essas terras antes da invasão
europeia no Brasil”, afirma Carolina Moya, uma das idealizadoras.

“A cadeia de produção da
cana-de-açúcar, nesse projeto,
mostra-se representada no processo de desmatamento do estado de São Paulo para a monocultura, contribuindo para o
apagamento das culturas indígenas e extermínio da população,
provocando deslocamentos forçados de grupos indígenas ao
escravizá-los para o trabalho”,
contextualiza Julia Giannetti.

Prefeitura aluga imóvel para atender alunos da EM Deolinda Cenedese
Divulgação

Reforma da escola contratada na gestão passada está parada

"Com a participação de todos da comunidade, conseguimos encontrar o caminho para
uma solução temporária ao
atendimento das crianças. O
próximo desafio será destravar
a pendência da obra na Justiça
para que possamos recuperar a
escola ao longo de 2022 ", ressaltou Gabriel Ferrato, secretário municipal de Educação.
O contrato no valor de R$

EMPREGABILIDADE

Orlando C. Avanzzi

A RTEMIS
A Prefeitura de Piracicaba,
por meio da Secretaria Municipal
de Educação (SME), alugou imóvel para atender parte dos alunos
da Escola Municipal Deolinda Elias Cenedese, no distrito de Artemis. O imóvel, de 2.500 m2, fica
na rua José Ferreira Filho, 1.360,
no distrito. A EM Deolinda Elias Cenedese tem 278 alunos matriculados, destes, apenas 137,
dos Jardins I e II, são atendidos presencialmente, já que parte da escola está interditada.
Com o aluguel do imóvel, a
Secretaria Municipal de Educação
poderá receber presencialmente as
141 crianças matriculadas no berçário e maternal, que estavam sendo atendidas por meio de ensino
remoto desde o retorno das aulas em agosto. Com a assinatura
do contrato, a equipe de manutenção da SME irá ao local para
averiguar os ajustes necessários
para funcionamento. Assim que
o serviço for finalizado, o atendimento no local será iniciado.
Para receber os alunos, o prédio
será equipado com mobiliário, brinquedos, material pedagógico e de tecnologia, como computadores e TVs.

DE

de (SUS), vamos tentar ajudar
no sentido de colaborar com o
trabalho por eles realizado”, justificou Alex de Madureira.
Admirador dos relevantes
serviços prestados pela AACD, que
atua em várias cidades brasileiras,
o deputado se sensibilizou com a
entidade. “A relevância social dos
serviços prestados pela AACD é
inegável. A entidade conta com
efetivo de cerca de dois mil funcionários e mais de mil voluntários”, afirmou o deputado estadual,
coordenador de Projetos Parlamentares da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp).

3.000 mensais é válido pelos próximos seis meses, totalizando R$
18 mil, podendo ser renovado
caso as obras de reforma da escola não tenham sido finalizadas.
INTERDIÇÃO - A Escola
Municipal Deolinda Elias Cenedese está parcialmente interditada
desde setembro de 2020, quando
a gestão passada contratou uma
empresa para fazer a reforma da
cobertura da escola, mas em no-

vembro de 2020 a empresa abandonou a obra alegando o aumento do preço dos materiais, e que
com o atual valor de contrato, teria tornado inviável a obra.
Desde então, a escola encontra-se interditada devido aos danos estruturais ocasionados pelo
abandono das obras. O processo
está na Justiça e a Prefeitura
aguarda o seu desfecho para poder licitar novamente as obras.

As palestras aconteceram na Fumep, com transmissão via Youtube

A 1ª Feira de Empregabilidade On-line, promovida pela
Secretaria de Desenvolvimento
Econômico, Trabalho e Turismo
(Semdettur), encerra a sua programação nesta sexta-feira, 12/
11, apresentando um saldo positivo. Segundo os organizadores, o evento contou com mais
de dois mil inscritos, oferecendo 180 vagas em algumas das
melhores empresas de Piracicaba, cumprindo assim o seu objetivo inicial de promover a qualificação profissional e, ao mesmo tempo, conectar toda a cadeia produtiva com a empregabilidade, através das plataformas
digitais. A ideia agora é replicar o
formato da Feira de Empregabilidade Online em outras cidades
pertencentes à Região Metropolitana de Piracicaba (RMP).
O secretário da Semdettur,
José Luiz Guidotti Jr., não escondeu a sua satisfação com os
resultados. Ele disse que a Feira
de Empregabilidade On-line ofe-

receu 15 painéis institucionais na
semana e mais 20 oficinas de
qualificação, com uma média de
400 participantes em cada oficina. As palestras proferidas por
Magic Paula, Pedro Chamochumbi e Jeferson Munhoz, no
auditório da Fumep, foram assistidas por mais de 800 pessoas durante a transmissão via Youtube.
Guidotti lembrou ainda que
na próxima semana os currículos
cadastrados durante o evento serão enviados para as empresas e,
com certeza, muitos participantes
serão contratados após o processo
de seleção. As empresas que participaram do evento, ofertando vagas e oferecendo qualificação profissional foram: Hwasin, CNH Indústria, Caterpillar, Klabin, Metal
Concreto, ArcelorMittal, SENAC,
Formar, CJ Brasil, IBIS, Feaço,
CRP, Biocane, Fumep, Mausa,
Sebrae, CPD, CIEE, Condef, Digital Innovation One, MGA Recursos Humanos e Centro de
Reabilitação Piracicaba (CRP).
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CRAB

Farmácia do Piracicamirim
poderá ter sede própria
Assessoria parlamentar

ESCOLA

DO

LEGISLA
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O
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Roda de conversa aborda Samba
de Lenço e Batuque de Umbigada
O evento foi on-line, pela plataforma Zoom, e teve como mediador o jornalista e
chefe do Departamento de Comunicação Institucional do Legislativo, Rodrigo Alves

Kawai visitou Central de Fisioterapia onde está instalada a farmácia

Após ter sido transferida provisoriamente para a Central de Fisioterapia, e de ter retornado ao
seu local de origem, junto à UPA
do Piracicamirim, a Farmácia
Municipal poderá ganhar uma
sede própria, caso a emenda nº 6,
ao PL 218/2021 (Lei Orçamentária Anual), no valor de R$ 500 mil,
seja aprovada pela Câmara, no
próximo dia 1º de dezembro.
A proposta é do vereador Pedro Kawai (PSDB) que, em agosto
deste ano, foi à Central de Fisioterapia, verificar as instalações provisórias e as condições de trabalho dos servidores lotados na Farmácia do Piracicamirim. À época,
o parlamentar chegou a propor
uma emenda à Lei de Diretrizes
Orçamentárias (LDO), mas a
propositura não foi aprovada.
Kawai disse que sua proposta
não é nova. “O que importa é o atendimento à população e não quem
será o autor da obra”, observou.

Em outra emenda já protocolada, a de número 7 ao PL 218/
2021, Kawai sugere que sejam
transferidos R$ 600 mil da Secretaria Municipal de Defesa do Meio
Ambiente (Sedema), para serviços
de recapeamento asfáltico em três
vias do Distrito Industrial Unileste: Av. Comendador Leopoldo Dedini, Av. Professor Benedito de
Andrade e rua Phelipe Zaidan
Maluf, as quais encontram-se em
estado precário de conservação.
Ele lembrou que, à época,
recebeu uma ligação do prefeito
Luciano Almeida (DEM), que
solicitou a retirada da emenda,
sob a condição de que o pedido
seria contemplado por ocasião
da LOA. “Tenho certeza que o
prefeito cumprirá com a sua palavra, até porque trata-se de um
pedido de grande relevância,
encaminhado pelos empresários
e trabalhadores do Distrito Industrial Unileste”, observou.

Roda de conversa promovida na tarde desta quinta-feira (11)
pela Escola do Legislativo Antônio Carlos Danelon “Totó Danelon”, da Câmara Municipal de Piracicaba (SP), debateu o tema
“Samba de Lenço e Batuque de
Umbigada: Preservação, Difusão
e Perpetuação desta importante
Tradição Cultural Afro-Caipira”.
O evento foi on-line, pela plataforma Zoom, e teve como mediador o jornalista e chefe do Departamento de Comunicação Institucional do Legislativo, Rodrigo Alves. A atividade faz parte do “Mês
da Consciência Negra”, desenvolvida pela Escola do Legislativo.
Membro do projeto “Batuque de Umbigada” e doutor em
Educação, Antônio Filogênio de
Paula Júnior iniciou a live explicando o processo de escravização da África para o Brasil.
“Quando falamos em batuque de
umbigada e da consolidação das
tradições culturais estamos falando do continente africano”. Ele
reforça que o conjunto cultural de
saberes, além da dança, da música, vestimentas e crenças espirituais “veio para o Brasil por meio
dos bantos e sudaneses, esses últimos a partir do século XIX”.
Piracicaba, reflete Júnior, é
tradição da cultura caipira e,
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Tradições afro-caipiras foram temas de roda de conversa

consequentemente, da presença
negra, graças à migração dos negros bantos para o Brasil durante os séculos XVIII e XIX para o
“Oeste Paulista”. Piracicaba e
Capivari são os únicos municípios paulistas que mantiveram,
ininterruptamente, o batuque de
umbigada. “Rio Claro, por exemplo, o batuque foi duramente perseguido na década de 1950”.
O samba de lenço que é
produzido com um chocalho,
tamborim e um tambor - chamado de caixa - sempre dividiu espaços com a viola caipira,
a catira e com o cururu. Pode
ser cantado de improviso.
A conselheira do Conepir

(Conselho de Participação e
Movimento da Comunidade
Negra de Piracicaba), Ediana
Raetano, destaca que as maiores festas de samba de lenço são
realizadas no Dia de São João,
“mas como veio a pandemia foi
tudo desmarcado''. Fizemos algumas atividades por meio de
lives”. Ela garante que os encontros serão retomados em 2022.
Piracicabano do bairro Paulicéia, o fundador do grupo
“Casa de Batuqueiro” e pesquisador das origens africanas,
Vanderlei Bastos, falou sobre as
oficinas itinerantes de batuque
de umbigada, que abrange “bairros da periferia”. “A partir de

2018 nós profissionalizamos esse
trabalho criando a Casa de Batuqueiros Tradições Artísticas”,
mas reconhece que o trabalho foi
prejudicado por causa da pandemia; “Temos uma preocupação
de levar essa tradição dentro do
contemporâneo”, complementa.
Graduada em Filosofia, a coordenadora e batuqueira do “Maracatu Baque Caipira”, Natalia
Puke, reforçou a necessidade de
um “projeto de governo” para o
fortalecimento dessas tradições
na forma de políticas públicas.
Outras informações sobre as
atividades do “Mês da Consciência Negra” podem ser obtidas no
escola.camarapiracicaba.sp.gov.br.

B AIRR
O
AIRRO

Projeto leva setores da Prefeitura até à população
A partir deste mês de novembro, a Prefeitura de Iracemápolis
inicia o projeto “Prefeita no Bairro”. Por meio dessa proposta, diretores de diferentes setores da
Prefeitura, assim como a prefeita
Nelita Michel, irão dedicar parte
de um sábado para atendimento
da população nos bairros. O objetivo é ouvir as demandas dos
munícipes, tirar dúvidas e aproximar a Prefeitura das pessoas.
O primeiro encontro ocorrerá no dia 20 de novembro,
na Praça da Bíblia, abordando
todos os bairros da região. O
horário será das 9h às 11h.
A prefeita Nelita Michel explica
que esse é um desejo antigo da administração. Porém, devido aos
protocolos sanitários mais rígidos

devido à covid-19, não foi possível
a realização do projeto antes. “Agora, com a redução dos casos, poderemos tirar do papel esse sonho que
é levar os departamentos da Prefeitura mais próximos das pessoas.
Sabemos que nem todos podem ir
até os setores ao longo da semana e
nada mais justo que irmos até os
munícipes para ouvir, tirar dúvidas e buscar soluções diante das
demandas”, destaca a prefeita.
Estarão presentes para ouvir
a população representantes de pastas como: Saúde, Esportes, Educação, Planejamento, Trânsito,
Segurança, Social e muitos outros
departamentos. O objetivo é que
esses encontros ocorram de forma
bimestral ou trimestral, sempre
revezando os bairros atendidos.

Prefeitura de Iracemápolis

Prefeita destaca que projeto visa aproximar
os setores da Prefeitura da população
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ELEIÇÕES

NA

OAB

Chapa Renova OAB defende
maior aproximação
com todos os poderes
Divulgação

E VENTO

Noite da Seresta volta nesta sexta
Retorno acontece com limitação de público, uso obrigatório de máscara e
comprovação de vacinação; a partir das 20, espaço da Irmandade do Divino
A Noite da Seresta, evento tradicional do município, volta hoje
(12) a partir das 20h, no espaço
da Irmandade Divino Espírito
Santo Piracicaba, na rua Moraes
Barros, 58. O evento terá limitação de 300 pessoas. Será obrigatório o uso de máscara e apresentação de carteira de vacinação com a
2ª dose da vacina contra a Covid19 e documento oficial com foto.

A abertura do evento ficará
por conta dos seresteiros piracicabanos Fábio Monteiro e Pitu
Protti, ambos com mais de 35
anos de carreira artística. Na sequência acontece a apresentação
do grupo Seresteiros Alados de
Tatuí e, nos intervalos, apresentação do saxofonista Luiz Beltran. No repertório beijinho
doce, luar do sertão, lua bran-

ca, abre alas, meu barracão, as
pastorinhas, dentre outras.
Para o secretário Adolpho
Queiroz, mesmo com restrições, o evento será memorável.
“Aos poucos estamos voltando,
respeitando o novo decreto, faremos algo menor, dentro da
Irmandade do Divino, com
controle de público e apresentação da carteira de vacinação,

mas tenho certeza que será
igualmente memorável, alegre
e divertido como sempre foi.”
Todo áudio do evento será
gravado e posteriormente apresentado no programa musical Pelos
Caminhos da Saudade, na Educativa FM105,9. A organização do
evento é de Fábio Monteiro e a
realização é da Secretaria Municipal da Ação Cultural (Semac).
Fotos: Divulgação

Evaldo Vicente, diretor de A Tribuna, recebeu ontem a visita dos
advogados Leonardo Marianno (centro) e Gustavo Benitez (esq.)

A Chapa Renova OAB, nº
10083, presidida pelo advogado Leonardo Marianno, concorre às eleições para a presidência da 8ª Subseção da OAB
Piracicaba, cujas eleições ocorrem em 25 de novembro próximo, para o próximo triênio.
A referida chapa apóia como
candidato à Seccional de São Paulo o candidato à presidência Mário de Oliveira Filho, chapa número 23, que tem como candidato a
conselheiro estadual o advogado
Gustavo Benitez, que representará a 8º Subseção de Piracicaba.
Além de Marianno, compõem
a chapa: Tahis Beraldo como vicepresidente; Wesley Sabino Braga,
como tesoureiro; Márcio Saraiva,
como secretário-geral e Juliana
Baccarin, como secretária adjunta.
BANDEIRAS — As ban-

deiras da campanha são levantadas por via de tripé, que são:
prerrogativas do advogado,
dignidade da advocacia e imprescindibilidade da advocacia.
“Para a execução de tais situações, é necessário ter competência, vontade e coragem, o que sem
dúvida possuem os personagens
da chapa, bem como o candidato
a presidente da seccional, bem
como o candidato a conselheiro
estadual”, afirma Marianno.
Além disso, a chapa apregoa uma maior aproximação
com as autoridades de todos os
poderes, bem como um interessante projeto para promover os
advogados recém formados, chamada de incubadora do jovem advogado, que visa promover a
este profissional capacitação e
aproximação no meio forense.

ASSINE E
ANUNCIE:
2105-8555

Tradicionalmente, o evento acontece no espaço da Irmandade
do Divino Espírito Santo Piracicaba, na rua Moraes Barros, 58

Fabio Monteiro, sempre dedicado às
apresentações nas serestas da Região

Seresteiros Alados de Tatuí têm apresentação
marcante nas serestas da Região

Luiz Beltran, saxofonista, para cobrir com
romantismo os intervalos do evento

Pitu Protti, como Fábio Monteiro, 35 anos
de carreira e dedicação às serestas
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CAPIM FINO

Semae realiza manutenção na
Estação de Tratamento de Água
Serviço será realizado no próximo domingo (14); a ETA 3 será paralisada por
8h e normalização do abastecimento deve acontecer na madrugada do dia 15

O Serviço Municipal de Água
e Esgoto (Semae) realiza no próximo domingo (14) manutenções
e instalações na Estação de Tratamento de Água – ETA Capim
Fino para melhoria no tratamento e abastecimento da água. Para
realização do serviço, a ETA 3
será paralisada por 8h e o abastecimento pode ser afetado durante todo o dia. Normalização
do abastecimento deve acontecer na madrugada do dia 15.
Diversas equipes do Semae
devem permanecer trabalhando
durante todo o domingo. Estão
previstas a substituição de dois
conjuntos moto bombas centrífugas, substituição de curva galvanizada, vedação das tubulações,
substituição de tubo galvanizado,
instalação de quatro suportes de
aço das ponteiras de PVC da
bomba centrifuga, fixação de
abraçadeiras de PVC, limpeza do
vertedouro, substituição de válvulas 800mm, entre outras.
A manutenção, conforme
explica Elaine Contiero Ribeiro,
diretora do Departamento de
Tratamento de Água do Semae,
além de necessária, permitirá
economia de energia elétrica.
“As manutenções são necessárias, pois muitos dos equipamentos da estação são de 1982, estão danificados pelo tempo de
uso e sem possibilidade de recuperação. Com a instalação de
novos equipamentos, vamos ter
economia na energia elétrica,

Divulgação

A manutenção da ETA Capim Fino gerará economia de energia

bem como, menor tempo para
abastecimento do reservatório”.
De acordo com Pedro Caes,
diretor do Departamento de Operação e Manutenção, a produção
será retomada logo após a conclusão dos serviços de manutenção. “A recuperação será gradativa, sendo que a normalização
do abastecimento ocorrerá durante a madrugada da segundafeira, 15 de novembro. No entanto, durante a segunda-feira poderemos ter pressões baixas e

eventuais períodos de falta de
água nos bairros mais distantes
da Estação de Tratamento do
Capim Fino”, esclareceu Caes.
Confira as regiões que podem ter abastecimento afetado: Vila Industrial, Santa Terezinha, Capim Fino, Água
Santa; Santa Rosa, Guamium,
Mário Dedini, Bosques do Lenheiro, Vila Sônia, Parque Residencial Balbo, Vale do Sol,
Vila Fátima, Jardim Primavera, Areão, Vila Rezende, Algo-

doal, Jardim Monumento,
Nho Quim, Nova Piracicaba,
Ondas, Parte da Região Central,
Paulista, Cidade Jardim, Cidade Alta, São Judas, Vila Independência, Jardim Elite, Jardim
Caxambu, Higienópolis, Nova
América, Bairro Verde, Vila
Monteiro, Morumbi, Piracicamirim, Santa Cecília, Unileste, Jardim Abaeté, Pompeia, Dois Córregos, Cecap, Jardim São Francisco, Santa Rita, Taquaral,
Conceição e Cidade Judiciária.

E SPETÁCULO

Peça infantojuvenil terá apresentação on-line
A peça infantojuvenil “Um
presente para Ramiro” terá apresentação on-line, hoje, às 15h, pelo
link http://bit.ly/ramiro1211. O
espetáculo, da Kavantan projetos
e eventos culturais, é gratuito e
livre para todos os públicos, mas
destinado prioritariamente para
faixa etária de 8 a 13 anos.
A realização é da Secretaria
Especial da Cultura, do Ministério do Turismo, através do ProAC Lei Aldir Blanc, com apoio da
Secretaria Municipal da Ação
Cultural de Piracicaba (Semac).
Com duração de 50 minutos, a peça tem texto e direção
de Valdo Resende e no elenco
estão Roberto Arduin (Miguel,
o avô), Conrado Sardinha (Ramiro), Isadora Petrin (Valentina, a prima), Neusa de Souza (mãe) e Rogerio Barsan
(Fortuna, o cofre). A composição e direção musical é de Flávio Monteiro, o figurino de
Márcio Araújo, fotos de João

Caldas F° e direção de produção de Sonia Kavantan.
SINOPSE - Um Presente
Para Ramiro, apresenta Ramiro,
um garoto que, no aniversário de
12 anos, faz uma lista com presentes caríssimos e não aceita ficar
sem presentes. Com a ajuda de
Fortuna (um cofre em forma de
porco falante), Valentina, prima de
Ramiro e o vovô Miguel propõe diferentes viagens e brincadeiras
através dos sonhos, conhecendo,
entre outras coisas, história dos
pais de Ramiro. Com muito humor
e imaginação, Ramiro aprende que
para realizar os desejos é necessário organização e planejamento.
A peça apresenta uma problemática muito atual: como lidar com as "privações" de maneira consciente, mudar hábitos,
continuar vivendo, crescendo,
brincando e sendo feliz e ao mesmo tempo equilibrar seus anseios, motivações e prioridades de
consumo. Levando-se em consi-

João Caldas Filho

Continuidade II
Olá alvinegros apostólicos
romanos, sejam todos muito bem
vindos a este espaço semanal, livre de censuras e com a democracia sendo nossa maior meta.
Como é bom ser livre, leve e solto.
O XV de Piracicaba participou nesta última quarta feira 10
do conselho técnico para a série
A2 de 2022 na sede da Federação Paulista de Futebol representado pelo seu presidente Rodolfo
Geraldi. Para os assuntos que
envolvem o futuro e o planejamento do Nhô-Quim, esta é a
“única” pessoa a estar presente,
este conselho não deve ser utilizado como balcão de negócios.
O regulamento e o formato
da competição se mantêm aonde
os dezesseis clubes se enfrentam
em turno único na primeira fase,
oito se classificam para as quartas de final e assim como na semifinal a decisão as partidas serão de ida e volta no famoso
“mata-mata”. A grande final se
dará em dois jogos e em caso de
empate a decisão em disputa de
penalidades máximas. Os dois
clubes finalistas já estarão na elite
do futebol paulista em 2023.
Os clubes poderão inscrever
vinte e seis atletas na lista A, na
lista B podem ser ilimitadas as
inscrições de atletas das categorias de formação, mas nas partidas, dos atletas da lista B somente sete atletas podem estar inscritos. Ótima oportunidade para os meninos do sub20 que estão se destacando no
paulista da categoria comandado pelo “ótimo” Denis Augusto.
A competição de 2022 da
série A2 será disputadíssima,
além das equipes que ficaram da
temporada de 2021, subiram da
A3 o Linense (campeão) e o Pri-

mavera de Indaiatuba, e caíram
da A1 os dois santos São Bento e
São Caetano. Na copa paulista o
São Bento esteve muito longe de
ser a equipe de destaque em temporadas passadas, já o São Caetano não conquistou nada, mas
continua sendo o algoz do NhôQuim quando se enfrentam.
Em visita ao programa “Passe de Letra” pela Rádio Difusora
na quinta feira (04) da semana
passada, o executivo de futebol
do alvinegro Marco Gama informou em primeira mão, já que foi
a primeira participação do executivo em um programa após a eliminação do Nhô-Quim na competição regional, adiantou que o
planejamento iria continuar e que
buscava a renovação com toda
comissão técnica e em aproximadamente 60% do elenco.
Palavras dadas e cumpridas já estão recebendo em todos os veículos de imprensa os
nomes dos atletas que já estão
garantidos que chegam a aproximadamente doze jogadores,
representando até agora em
porcentagem mais do que foi
prometido, assim como toda a
comissão técnica. Parabéns!
Agora é como o presidente
do Nhô-quim citou em sua entrevista após reunião na federação: “Esperar o retorno dos
dias de descanso dos atletas e
já no início de dezembro iniciar a preparação para a A2, o
acesso é nosso único foco”.
Após anos de amadorismo
na condução do futebol profissional do XV, eis que uma luz
surge no fim do túnel!! Vamos
lá Nhô-Quim, sua história de
glórias é muito grande para a
A2, as pessoas passam mas
você velho senhor é imortal!

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

Com 50 minutos, a peça tem texto e direção de Valdo Resende

deração os aspectos da pandemia
do COVID-19, pela qual a população brasileira passa a partir de
março de 2020, ampliamos aqui
o espectro dessas mesmas privações. Como as famílias fazem para
administrar as expectativas e an-

seios das crianças quando precisam todos passar, juntos, por um
momento em que o próprio ir e vir
está ameaçado? Aquilo que já se
tem e o que se pode imaginar, em
brincadeiras e jogos, ganham um
valor inestimável nesse cenário.
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FALECIMENTOS
CAMAREIRA, COZINHEIRA, GARÇONETE E RECEPCIONISTA. Favor
enviar currículo para o zap: (14)
99677-2253.
-----------------------------------------SALÃO DE ESMALTERIA STUDIO
VILLA precisa de duas manicure
com experiência. Contato: (19)
97103-4333.
-----------------------------------------PINTOR: Residencial e comercial, orçamento sem compromisso.
Piracicaba e Rio das Pedras. Tratar fone: 99310-4666 com Júnior.
------------------------------------------

TROCO CASA no bairro São Cristóvão em Rio das Pedras por chácara. Sala ampla, sala de jantar,
cozinha , 3 dormitórios sendo 1 com
suite, banheiro social, lavanderia ,
1 dispensa, quintal pequeno, garagem com para 3 carros (cobertura
para dois carros). Contato:
998862302 com Luiz (whatsapp).
-----------------------------------------VENDO APARTAMENTO com 2
dorm sala cozinha banh no Bairro Dois Córregos em Piracicaba
tratar : 19 - 9.9665.8116.
-----------------------------------------VENDO APARTAMENTO no Centro
de Rio das Pedras. Com 93m quadrado, sendo 3 quartos, 2 banheiros, cozinha, sala, área de serviço e 1 vaga
coberta. Contato (19) 983657145.
-----------------------------------------TERRENO COM BARRACÃO
310m2 aceito carro no negócio
apenas 45.000. Local Capela. Contato Elaine 19- 98216-9127 zap.
-----------------------------------------VENDE-SE TERRENO 6300m²-Centro Mombuca ótima localização-maiores informações 19998963876.
-----------------------------------------VENDO CASA EM ANHUMAS PIRACICABA - com 5 cômodos mais quarto para passar roupa, lavanderia cobertura mais quarto de ferramentas.
Piscina infantil, terreno medindo 20
X 25 mts. Tratar fone: 99440-6695.
-----------------------------------------VENDO/ ALUGO Barracão 360 m²,
na R. Olavo Bilac, 836, Vila Lobos,
S. Pedro. F. (19) 3483-1505.
-----------------------------------------ALUGA-SE - Barracão direto proprietário, a cinco minutos do Centro.
Ideal para depósito, com 450 metros
quadrados, com mezanino. Escritório em 2 pisos. Fone 9.9806-6622.
-----------------------------------------ALUGA-SE apartamento Praia Grande, cels: 9 8430-8712 e 9 9340-0417.
-----------------------------------------VENDO OU TROCO apartamento
em Piracicaba por imóvel em São
Pedro ou Piracicaba tratar : (19)
9.9665.8116
-----------------------------------------VENDE-SE imóvel em SÃO PEDRO, com 2 casas, cada com 2
dorm, sala, coz, wc, gar. (19)
3372-9484 e (19) 99970-2630.
-----------------------------------------VENDO APARTAMENTO EM SANTOS SP em condomínio fechado
com 3 quartos, sala 2 ambiente,
cozinha, área de serviço e 1 banheiro, ar condicionado na sala e
ventiladores de teto na sala e nos 3
quartos. Estacionamento coletivo.
Praca a arborizada, play ground,
área de lazer e quadra de esportiva. Recem reformado. A duas quadras de distância da praia. De frente
ao shopping Praiamar e hipermercado Carrefour. Próximo tem farmácia,
padaria, banco, ponto de táxi e ônibus. Contatos: (19) 99897-1417 Aline ou (13) 99704-6484 Maria Alice.
------------------------------------------

EMPRÉSTIMO no cheque o ou carnê, aumento de score, nome sujo,
libero do SPC e Serasa. Compro dívida no cpf e cnpj ativo ou não (11)
95126-6610.
-----------------------------------------TRABALHO MANUAL em casa ser
maior de idade: moças, rapazes e
aposentado. Ganho R$ 1.500,00 a
2.200,00. Tratar (11) 95126-6610
-----------------------------------------EMPRÉSTIMO de 5 mil a 800 mil para
capital de giro, Antecipa seu FGTS,
Financiamento com ou sem entrada
para carro, caminhonete, caminhão
e trator. Analiso restrições. Aumento de score. Tel: (11) 95126-6610.
-----------------------------------------MORADIA VITALÍCIA – O MELHOR
SEGURO DE VIDA no Lar dos Velhinhos de Piracicaba. Chalés e
Flats. Estuda permuta com imóvel.
Fone e Whatzapp (19) 3372-9484.
-----------------------------------------MUROS PARA PUBLICIDADE – O
Lar dos Velhinhos de Piracicaba
oferece por contribuição ou permuta. Av.: Renato Wagner, 770. Telefone e Whatzapp (19) 3372-9484
e (19) 99970-2630.
------------------------------------------

VENDE-SE carro Corolla 2005,
gasolina, super econômico, manual, completo, impecável. Tratar pelo celular (19) 9.97055588. Valor: R$ 22.500,00.
-----------------------------------------VENDE-SE chevrolet classic 2013 com
4 portas 15000+ assumir parcelas maiores informações 19 991911944.
-----------------------------------------VENDE-SE Uno Econômico Flex
2012 – R$ 21.000,00. Tratar fone:
3422-5162.
-----------------------------------------VENDE-SE Strada 2003 – 8 Val 1.8 R$
19.000,00. Tratar fone: 3422-5162.
------------------------------------------

SRA. TEREZINHA THIAGO faleceu anteontem, nesta cidade,
contava 72 anos, filha dos finados Sr. João Thiago e da
Sra. Maria da Silva Thiago; deixa a filha: Roseli Aparecida
Thiago Cerradilha. Deixa netos, bisnetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem,
tendo saído o féretro às 13h00
da sala 01 do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para a referida necrópole em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SR. GESUMIL NAZARENO MONTEBELLO (JUMI) faleceu ontem,
nesta cidade, contava 86 anos,
filho dos finados Sr. Pedro Francisco Montebello e da Sra. An-

nunciata Cassano Montebello,
era casado com a Sra. Maria de
Fatima Rodrigues Montebello;
deixa os filhos: José Ricardo
Montebello, casado com a Sra.
Claudia Daniele Salvador Montebello e Danilo José Montebello, casado com a Sra. Vanessa
Padovezi Montebello. Deixa netos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 16h30 do Velório do
Cemitério Municipal de Saltinho/SP, para a referida necrópole em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SR. LUIZ OVIDIO GAMBARO faleceu ontem, nesta cidade, contava 87 anos, filho dos finados
Sr. Silvio Gambaro e da Sra.

Santina Mellega, era casado
com a Sra. Therezinha Biscalchin Gambaro; deixa os filhos:
Luiz Ovidio Gambaro Filho, casado com a Sra. Valdete dos
Santos Gambaro; Maria Cristina Gambaro Ferracciu, casada com o Sr. Glauco Luiz Ferracciu e Terezinha Valeria Gambaro Martins,casada com o Sr.
Roberto Ferreira Martins. Deixa netos, demais familiares e
amigos. Seu sepultamento foi
realizado ontem, tendo saído o
féretro às 17h00 do Velório da
Saudade, sala 08, para o Cemitério Municipal da Saudade
em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

SR. MANFREDO SILVA VIEIRA
faleceu anteontem na cidade de
Piracicaba, aos 64 anos de idade e era casado com a Sra.
Sebastiana de Oliveira Chamarro. Era filho do Sr. Aureliano Antônio Vieira e da Sra. Emília Silva Vieira, falecidos. Deixa irmãos, sobrinhos e demais parentes. O seu corpo foi transladado para a cidade de Jundiaí
– SP, e o seu sepultamento
dar-se-á hoje as 11:00 hs saindo a urna mortuária do Velório do Cemitério Memorial da
Paz, seguindo para o referido
Cemitério, onde será inumado em jazigo da família. (GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)

SR. MAURI CAMARGO faleceu
ontem, nesta cidade, contava 62
anos, filho do Sr. Fernando de
Camargo Molineiro e da Sra.
Nair Batistucci Molineiro, era
casado com a Sra. Cibeli de
Fátima Pereira Camargo; deixa
a filha: Luiza Pereira Camargo,
deixa demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 16h30 da sala “A” do Velório do Cemitério Parque da Ressurreição, para a referida necrópole em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

SRA. VERONICA PAULUK faleceu anteontem na cidade de
Rio das Pedras, aos 62 anos
de idade e era filha do Sr. Augusto Pauluk e da Sra. Dulcelia Lourenço Pontes, falecidos.
Deixa os filhos: Adenilson, Adilson, Claudia e Edison. Deixa
ainda netos, bisnetos e demais parentes. O seu sepultamento deu-se ontem as 10:00
hs, saindo a urna mortuária do
Velório Municipal, de Rio das
Pedras seguindo para o Cemitério Parque da Paz naquela localidade, onde foi inumada em jazigo da família. (GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)

SRA. EDA LEONICE SCOPIN
NOVELLO faleceu anteontem,
nesta cidade, contava 86
anos, filha dos finados Sr.
João Scopin e da Sra. Maria
Itradioto, era viúva do Sr. Nelson Novello. Deixa demais
familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às
15h00 da sala “C” do Velório
do Cemitério Parque da Ressurreição para a referida necrópole em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

USADOS PARA VENDER
- Motor Bomba D´Agua, motor de 15 HP acoplado com bomba de 3 estágio – R$ 1.500,00
- Bomba D´Água de pistão para poço marca schmaider manual ou com motor – R$ 700,00
- Rodas para Ford 2000 – R$ 500,00
- Duas Torres com 5 metros , eleva mais 4 metros, total de
altura 9 metros com redutor mecânico – R$ 3.000,00
- Cofre com 1,40 mt de altura x 60 de largura de 1 porta - R$ 800,00
- Cofre fichet com 1,20 mts x 60 com 1 porta - R$ 2.500,00
- Estufa de secagem e esterilização famen – modelo 315 –
SE – R$ 300,00
- Roçadeira de grama motor 1 HP – R$ 150,00
Vários outros cofres novos e usados.
Tratar com Sr. Geraldo – Chaveiro Expresso.
Rua Moraes Barros, 1205 – fone: 3422-5162

FALECIMENTOS

MENINO PAULO JOSÉ LUNA
GOMES DA SILVA faleceu ontem, nesta cidade, filho do Sr.
Aroldo Souza Gomes da Silva
e da Sra. Ana Paula dos Santos Luna Gomes. Deixa irmãos, demais familiares. Seu
sepultamento foi realizado
ontem, às 17h00 no Cemitério Municipal da vila Rezende,
em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

SR. JOSÉ ANTONIO DE MARCHI faleceu ontem na cidade
de Piracicaba, aos 61 anos de
idade e era viúvo da Sra. Marlene Aparecida Bissi de Marchi. Era filho do Sr. Ricardo de
Marchi e da Sra. Deolinda
Passuello de Marchi. Deixa os
filhos: Marilia Aparecida de
Marchi e Ricardo de Marchi

Neto. Deixa também 01 neto. O
seu sepultamento deu-se ontem as 17:00 hs saindo a urna
mortuária do Velório da Saudade – Sala 07 para o Cemitério
da Saudade, onde foi inumado em jazigo da família. (GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)
SRA. JULIANA MIRANDA DA
SILVA faleceu ontem na cidade de Saltinho, aos 70 anos
de idade e era viúva do Sr. Anísio Pereira Leite. Era filha Sr.
José Ferreira da Silva e da
Sra. Leonor da Silva Miranda,
ambos falecidos. Deixa os filhos: Sueli da Silva Flaminio,
Celeste da Silva Leite, Celma
da Silva Leite, José Gilberto
Miranda da Silva, Ligia Miranda da Silva e Celso Luiz da
Silva Leite, falecido. Deixa
netos e bisnetos. O seu sepultamento dar-se-á hoje as
14:00 hs saindo a urna mortuária do Velório Municipal de
Saltinho seguindo para o Cemitério Municipal naquela localidade, onde será inumada
em jazigo da família. (GRUPO
BOM JESUS FUNERAIS)
JOVEM THIAGO HENRIQUE DA
SILVA faleceu anteontem na cidade de Piracicaba, aos 34
anos de idade e era filho do
Sr. Luiz Campos da Silva e da
Sra. Edna Regina Correa da
Silva. O seu corpo foi transladado em auto fúnebre para a
cidade de Jundiaí e o seu sepultamento dar-se-á hoje as
10:00 hs saindo a urna mortuária do Velório do Cemitério
Monte Negro para a referida
necrópole, onde será inumado em jazigo da família. (GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)
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