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MEIO AMBIENTE
Todos os anos, a Arcelor Mittal,
em parceria com a Coordenadoria de Educação de Iracemápolis, disponibiliza o prêmio

LIVRO
Arcelor Mittal de Meio Ambiente; neste ano, o tema foi “O Desafio do Lixo: como podemos
ser mais sustentáveis?”. A6

(6), ele se mostrou preocupado com
inúmeras denúncias que vem recebendo sobre a PPP (Parceria
Público-Privada) do lixo, principalmente na questão ambiental.

DESPEJOS — I
O plenário virtual do STF (Supremo Tribunal Federal) formou
maioria hoje para manter a decisão do ministro Luís Roberto Barroso, publicada no último dia 1º,
que prorrogou até março de 2022
a suspensão de despejos e desocupações durante a pandemia de
covid-19. Ao todo, cinco ministros acompanharam o voto de
Barroso, e apenas um divergiu.
DESPEJOS — II
A proibição de despejos foi
determinada provisoriamente por
Barroso em junho deste ano, com
validade de seis meses. Um projeto de lei semelhante foi aprovado
na Câmara dos Deputados e no
Senado na mesma época, mas foi
barrado pelo presidente Jair Bolsonaro (PL) em agosto. Depois, em
setembro, o Congresso derrubou
o veto de Bolsonaro, mantendo a
suspensão até o fim de 2021.
GUSTAVO — I
O vereador Gustavo Pompeo
(Avante) preocupa-se com inúmeras denúncias sobre a PPP do lixo.
Na reunião ordinária de segunda
Edição: 10 páginas
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GUSTAVO — II
Pompeo disse que, no começo
do ano, juntamente com o vereador Anilton Rissato, se dirigiram
até o Ecoparque para verificar denúncias que receberam na época,
no entanto a entrada dos parlamentares não foi permitida, o que
causou ainda mais estranheza. Ele
ressalta que existem, sim, as questões administrativas, mas, o que
mais preocupa é a questão ambiental. Pompeo, ao longo deste ano,
vem acompanhando o serviço (…).

Historiadora Fabiana Junqueira faz lançamento hoje
do livro “Caipira, uni-vos”,
uma pesquisa de doutora-
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APOIO AOS MUNICIPAIS
do na Unicamp (Universidade Estadual de Campinas)
em torno do movimento
operário em Piracicaba. A3

A deputada estadual Professora Bebel (PT) e o diretor do
Sindicato dos Municipais,
José Osmir Bertazzoni, duran-

Rio das Pedras ganha
a iluminação de Natal
O espírito de Natal domina a cidade e o Portal, na avenida Elias
Cândido Ayres, sintetiza o fraterno da data máxima da cristandade
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GUSTAVO — III
O edil do Avante entende que,
com fiscalização e cuidado sobre o
tema, dependendo do que aparecer pela frente, pode surgir mais
uma CPI. Em outras palavras,
Gustavo já é autor de duas e, se
sair mais uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI), dá para pedir música. E que não seja alta para
na prejudicar o meio ambiente.
IPVA
Não faltam críticas ao governador João Dória (PSDB) pelo
aumento no IPVA em torno de 30
por cento. Além disso, os adversários de Dória não poupam críticas aos tucanos, os filiados do
Partido da Social Democracia
Brasileira, o PSDB. Interessante
que não há alguém que, elas redes
sociais também, saiam em defesa
do chefe do Executivo paulista.

te manifestação em frente ao
Centro Cívico, no início deste
semestre, dando apoio à reivindicações da entidade. A3

O Portal da Cidade de Rio das Pedras, iluminado, sintetiza o espírito do Natal
Divulgação

COMENDADOR
O advogado Fernando de Oliveira Antônio recebeu, em cerimônia no Salão
Nobre da Câmara Municipal de São
Paulo, o título de Comendador da Sociedade Brasileira de Heráldica e Humanística e Grão-Mestre do Sodalício
Heráldico Internacional, as "Insígnias
Superiores da Grã Cruz da Soberana
Ordem do Mérito Saint Yves de Treguier”, conhecido como patrono da Justiça. É um reconhecimento diante da
atuação do Dr. Fernando — que foi vereador em Rio das Pedras — na defesa do Estado Democrático de Direito.

Quem anda pela cidade de
Rio das Pedras já consegue sentir o clima de natal pelas ruas.
Além de várias casas que já estão com decoração, a Prefeitura
Municipal através da Secretaria
de Cultura e Turismo montou
uma decoração toda iluminada
no Portal da cidade, na Avenida Elias Candido Ayres, nos
canteiros e rotatórias que dão
acesso ao centro da cidade. O
esforço em tempo recorde dos
funcionários visa deixar a cidade mais bonita, atraindo moradores e visitantes para o centro e também tem como objetivo trazer mais lazer e alegria aos
adultos e crianças da cidade.
PORTAL — No portal de
entrada e no letreiro Rio das Pedras já é bem fácil ver famílias,
ciclistas, pessoas que fazem caminhadas em grupos ou com os
seus animais de estimação parando nos pontos iluminados para
garantir as suas fotos e selfies.
Para os próximos dias além
de terminar a instalação das luzes
na avenida, o centro da cidade
também vai receber atenção especial com decoração natalina,
cenários e outros. Mais notícias
de Rio das Pedras na A8 e A9.
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MOMBUCA
Na Sala São Paulo, o prefeito
Formiguinha recebe o Certifi-

cado Agro, dedicando-o aos
agricultores de Mombuca. A8

A Tribuna Piracicabana
A2

Quinta-feira, 9 de dezembro de 2021

A crise de governança

Coluna Espírita

Somos sempre observados
pelos espíritos?
Alvaro Vargas

I

nteragimos com o mundo espiritual mesmo que não possamos enxergá-lo, excetuando-se os médiuns videntes, que
conseguem descortinar apenas
parte do que existe no outro plano da vida. Existem 7,9 bilhões
de almas reencarnadas na Terra, e “uma população de 22 bilhões espíritos vivendo na erraticidade” (Lírios de Esperança,
cap. 03, ErmanceDufaux e
Wanderley de Oliveira). Essa
presença espiritual ao nosso
lado, foiidentificada pelo apóstolo Paulo: “visto que estamos
rodeados por tão grande nuvem
de testemunhas, livremo-nos de
tudo o que nos atrapalha e do
pecado que nos envolve e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta” (Hebreus, 12:1).Esses espíritos são
as almas dos homens que já desencarnaram. Como o orbe terreno situa-se na categoria espiritual de planeta de “Expiações e
Provas”, onde predomina a maldade, o aspecto moral da população nos dois planos da vida se
assemelha. Como consequência,
predomina a existência das entidades moralmente atrasadas.
Felizmente, os espíritos evoluem, e a situação moral da Terra irá se modificar até o final
deste século, após concluir a transição pela qual estamos atravessando, quando nosso planeta
ascenderá à categoria de “Mundo de Regeneração”, através do
expurgo para mundos inferiores
das almas recalcitrantes no mal
e a imigração de espíritos superiores de outros planetas para a
Terra. Até lá, teremos de conviver em uma atmosfera espiritual
compredominância das vibrações negativas, originadas pelos
pensamentos e ações perversas
dos homens. Como as barreiras
físicas não são impedimentos
para os espíritos, eles podem
adentrar-se em nossos lares, locais de trabalho e lazer, desde
que encontrem um ambiente
propício para fazê-lo. Dessa
forma,nossa convivência com
eles é frequente, e segundo Allan
Kardec (O Livro dos Espíritos,
Q.458), “dependendo do nível
moral dessas entidades, se forem
levianos, riem das dificuldades
que nos criam, zombando das
nossas impaciências; se forem
espíritos sérios, lamentam os
nossos fracassos e nos ajudam”.
Para os lares em que predomina a fraternidade entre familiares e, principalmente, há a realização do “Evangelho no Lar”,
barreiras magnéticas protegem o
ambiente e não permitem a en-

Felizmente,
os espíritos
evoluem, e a
situação moral
da TTerra
erra irá se
modificar até o
final deste século
trada dos espíritos perturbadores, particularmente nas dependências do laronde ocorre uma
maior intimidade do casal. Nesse local, mesmo nas situações
em que é requerida a presença
dos mentores espirituais, como
a reencarnação de um espírito,
é aguardadaa finalização do intercurso sexual, já que a própria
ciência esclarece que afecundação do óvulo materno somente
ocorre algumas horas após a
união genésica. O espírito André Luiz cita que “os momentos de intimidade no tálamo
conjugal são sublimes e invioláveis nos lares construídos em
bases retas” (Missionários da
Luz, cap. 13, Chico Xavier).
Sabemos quea convivência
com pessoas de má índole pode
afetar o nosso discernimento, e
issofoi ressaltado pelos mensageiros do Cristo, conformemencionado por Salomão, “o que
anda com os sábios ficará sábio,
mas o companheiro dos tolos
será destruído” (Provérbios,
13:20), e pelo apóstolo Paulo,
“não vos enganeis! As más companhias corrompem os bons costumes” (1 Coríntios, 15:33).Similarmente, a companhia dos espíritos moralmente inferiores
afeta negativamente o nosso
comportamento. Isso é preocupante, pois de acordo com Allan
Kardec (O Livro dos Espíritos,
Q.459), “geralmente são os espíritos que nos dirigem”. Temos a
liberdade de pensar o que quisermos, mas a nossa sintonia
mental é que define o padrão
moral dos espíritos junto de nós.
Como a internet facilitouo acesso a diferentes categorias de literatura e filmes, e considerando o atraso moral de nossa humanidade, vivenciamos hoje
uma verdadeira pandemia obsessiva dos espíritos inferiores.
Dessa forma, com relação as
nossas escolhas, vale recordar o
apóstolo Pauloqueadvertiu:
"Tudo me é permitido, mas nem
tudo convém. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que
nada domine” (1 Coríntios, 6:12).
———
Alvaro Vargas, engenheiro agrônomo, PhD,
presidente da USE-Piracicaba, palestrante
e radialista espírita

Você sabe o que são
cuidados paliativos?
Thais S. Rodrigues

A

inda existem diversos mitos a
respeito dos
Cuidados Paliativos,
conceito normalmente associado às pessoas com câncer ou que
já estão em fase terminal. Mas, ao contrário
do que muita gente
pensa, Cuidados Paliativos é
uma abordagem multiprofissional e pode servir a todas as pessoas que vivem com uma doença grave, independentemente do
estágio ou que não tem cura,
como uma doença crônica.

O baixo acesso
ao atendimento
de cuidados
paliativos faz
com que muitas
pessoas sofram
mais do que
deveriam
Gosto de defini-los de uma

forma bem simples:
cuidados paliativos
são uma camada extra de conforto.
É importante deixar claro que essa
abordagem não substitui o processo curativo/tratamento da doença, mas pode atuar
em conjunto, ajudando a promover alívio
da dor, da fadiga, da falta de ar,
da ansiedade, da náusea e diversos sintomas físicos, emocionais,
sociais e espirituais que possam
surgir. Eles podem ser realizados
na casa do paciente, num hospital ou numa clínica particular.?
O baixo acesso ao atendimento de cuidados paliativos faz com
que muitas pessoas sofram mais
do que deveriam durante o tratamento e no fim de sua vida, mas
podemos dar outro rumo para essa
história. Conhecer a abordagem e
divulgá-la é o primeiro passo para
transformar esse tipo de assistência em algo disponível a todos.
———
Thaís S. Rodrigues,
fisioterapeuta
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Gaudêncio Torquato

C

rise econômica,
com desemprego
de 15 milhões de
pessoas e um estado de
deflação, com dois trimestres de PIB negativo; crise sanitária com
milhões de brasileiros
mortos e contaminados pela pandemia da Covid 19;
crise política, com a gaveta cheia de
reformas desviadas e aprovação de
orçamentos secretos; crise social
com as margens recuando para a
base da pirâmide e cenas de desmaios por fome nas filas de postos
de saúde; e ameaça de crise hídrica
por falta d’água nos reservatórios.
Esse é um retrato 3 x 4 do país.
A verve de Roberto Campos
apontava dois traços característicos da psique de Países em desenvolvimento: a ambivalência e o escapismo. É ambivalência querer
equacionar o descontrole em controlar os controladores. Aprovase uma PEC dos Precatórios, sabendo-se que o preço político foi
alto. Até o PT votou a favor.
É escapismo argumentar que
as crises se devem às circunstâncias. Na verdade, as coisas erradas são patrocinadas por um Governo, cuja leniência torna-se cada

vez mais patente ante a
escalada de desvios e
ilegalidades violência
que se abatem sobre a
sociedade. O espaçoso
terreno público se apresenta todo esburacado.
Pergunta de resposta previsível: por que
a máquina estatal é ineficaz na implementação
de suas políticas? Porque o desempenho dos gestores é movido
por interesses alheios ao bem-comum e desprovido dos componentes inerentes à prática da administração pública: planejamento, transparência, probidade,
controle e responsabilidade.
A improvisação campeia na
malha administrativa, a partir
do instante em que os comandos
das estruturas são reservados a
representantes de grupos e partidos. O PP e os outros partidos
do Centrão fatiam a máquina administrativa. Cada qual organiza, ao bel prazer, a concepção e a
ordem das ações a serem desenvolvidas, solicitando às áreas jurídicas e contábeis que ajustem as
contas nos termos da legislação.
Dessa forma, orçamentos são
engolidos em projetos feitos sob
pressão de grupos e em programas
superficiais. Se a gestão tem sabor

Por que a máquina
estatal é ineficaz
na implementação
de suas políticas?
político, é natural que os dirigentes concentrem as decisões, evitando perder força. Explica-se desse
modo como o foco político amortece o foco técnico na miríade de
pequenas, médias e grandes estruturas dos três entes federativos.
E, para evitar especulações e
denúncias, impõe-se rígido sigilo,
razão pela qual, mesmo sob a Lei
de Responsabilidade Fiscal, os gestores omitem informações e escamoteiam dados. O STF impõe
transparência dos autores de emendas parlamentares, mas os dribles
são frequentes. Resultado: entre
30% a 40% dos orçamentos são
despendidos em ações inócuas.
O pano de fundo que agasalha os maus gerenciadores é a
impunidade. Sabendo que, mais
cedo ou mais tarde, serão inocentados, arcam com o ônus da
improbidade, transferindo-o
para a avaliação aos Tribunais
de Contas. Calcula-se que cerca
de 70% dos 5.570 municípios
enfrentam problemas com a Lei
de Responsabilidade Fiscal. E
assim a cultura personalista

toma assento na administração,
expandindo a violação de normas, contribuindo para a ausência
de parâmetros regulatórios fixos
e confiáveis e fortalecendo o pretorianismo, a lei do mais forte.
Abre-se, a partir dessa lógica,
uma crise de governança e não de
governabilidade, como alguns entendem, porquanto o sistema político, a forma de governo e as relações entre os Poderes, mesmo operando em um complexo desenho
institucional como o nosso – federalismo, presidencialismo, bicameralismo, representação proporcional, voto majoritário, pluripartidarismo – chegam a esmorecer,
mas não matar a democracia.
Em suma, o Brasil está patinando no mesmo lugar. Índice de
renovação de lideranças, 2, numa
escala até 10. Índice de meritocracia na máquina pública, 3; índice
de reforma política, 3; índice de
corrupção, 8; índice de responsabilidade e boa gestão, 2; índice de
qualidade nos serviços públicos,
4. Cada um que dê a sua nota.
———
Gaudêncio Torquato, jornalista, escritor, professor titular da USP e consultor político. Twitter@
gaudtorquato; blog www.
observatoriopolitico.org

Acordar enquanto é tempo
José Renato Nalini

E

mbora não faltem os que considerem o conceito ESG um mito, parece que ele veio para ficar. Até porque, não há
alternativa ao enfrentamento das mudanças
climáticas resultantes
do aquecimento global. O interessante é que aumentam os consumidores que não hesitarão em boicotar marcas insustentáveis, investidores que não aplicarão recursos para práticas nocivas ao meio
ambiente, ao social e à governança
corporativa. Além de Fundos que
só administrarão investimentos
verdes e socialmente sustentáveis.
Verdade que as más notícias parecem superar as boas. Por
exemplo: os países ricos são os
que mais se preocupam com o
desafio climático. Há estudos,
pesquisas e, é evidente, precaução maior por parte de quem possui melhores condições de se defender das inevitáveis catástrofes.
Justamente os mais pobres – países e pessoas – são os que deixam de conceder ao tema a importância devida. Compreende-se
que a fome não é o melhor incentivo para elucubrações teóricas.
Assim, a desigualdade na literatura científica sobre a emergência climática replica o quadro
geral da distância entre ricos e
pobres. Os ricos sabem que en-

frentarão ondas migratórias dos que fogem da
seca, das inundações,
das condições desfavoráveis, que põem em
risco a sobrevivência
dos mais carentes.
Há poderosos que
já adquiriram consciência da gravidade do
quadro. Sabem que
será necessário destinar dinheiro para financiar estruturas de
sustentação dos abandonados
da sorte. Se isso não acontecer,
as consequências serão sentidas
por todos: incluídos e excluídos.
Infelizmente, ainda não se
chegou ao ponto necessário que
seria a adoção de uma política
global de imediata redução das
emissões. Os que poderiam liderá-la tergiversam, disfarçam,
continuam a dizer que as consequências tardarão. O que não é
verdade. Elas já estão aí.
Seria melhor agir por enquanto, assim como se faz diante
de uma cirurgia que pode ser eletiva, causadora de menos riscos,
do que de urgência, quando uma
septicemia pode mostrar o resultado da inércia ou do comodismo.
No Brasil, a política de “soltar
a boiada” rumo à terra arrasada
prossegue. O Senado aprovou em
votação simbólica, projeto que altera o texto daquilo que se convencionou chamar “Código Florestal”, mas que não se utiliza,
uma vez sequer, dessa expressão:

Compreende-se
que a fome não é
o melhor incentivo
para elucubrações
teóricas
“Código Florestal”. Considerar
esse texto recepcionado por uma
Constituição que ostenta o artigo
225, o dispositivo considerado o
mais belo de uma ordem fundante no século XX, é algo que assustaria, não estivéssemos acostumados com a insânia como política.
Mas o texto aprovado autoriza os municípios a definirem a
dimensão da área a ser protegida ao redor dos rios. É algo como
“deixar o galinheiro sob os cuidados da raposa”. A criação exagerada de municípios depois da
Constituição de 1988 mostrou
que nem sempre se acerta ao escolher chefes de executivo sem
compromisso com o ambiente.
Até o momento, as faixas
marginais são consideradas áreas de preservação permanente e
variam de 30 a 500 metros, conforme a largura dos cursos
d’água. O STJ já definiu que tal
regramento vale tanto para o meio
rural quanto para o urbano.
Deixar para o município a
decisão de quanto preservar em
torno aos rios, córregos e outros
cursos d’água é submeter o ambiente a um risco potencial de comprometimento. Como ocorre costumeiramente, a intenção é anisti-

ar aqueles empreendimentos que
deixaram de observar a legislação
ambiental. Mais uma vez, vence a
teoria do “fato consumado”. Já
que estragou, vamos legalizar.
Poucas as vozes sensatas que
se ergueram contra essa nefasta
alteração. O Observatório do Código Florestal considera grave
ameaça ao que resta de florestas,
pois permite novos desmatamentos em APPs, Áreas de Preservação Permanente, antes intocáveis.
Confiar no STF, que julgou
recepcionada pela nossa Constituição Ecológica o apelidado
Código Florestal, é insuficiente
para a tutela do patrimônio natural brasileiro. Acelerada e
cruelmente maltratado e tendente à completa extinção.
Aqui devem ser chamadas as
organizações não governamentais, os membros do Ministério
Público ainda conscientes de seu
papel de guardião do interesse difuso e coletivo e, no caso, até em
defesa das futuras gerações. Explicitadas no artigo 225 da Carta
Cidadã, mas constantemente desrespeitadas na política de extermínio do patrimônio ambiental.
———
José Renato Nalini, reitor
da Uniregistral, docente
da Pós-graduação da Uninove, presidente da Academia Paulista de Letras
(APL); foi presidente do
Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo

Dia da Bíblia, a Palavra de Deus
Alexandre Teles

É

com muita alegria
que estou escrevendo este artigo sobre a Bíblia, a Santa Palavra de Deus. No
segundo domingo de
dezembro, é celebrado o
dia da Bíblia. Este é um
dia muito especial, e foi
criado para que houvesse intercessão em favor da leitura da Bíblia.
No Brasil, esta data começou a ser
celebrada em 1850, quando chegaram da Europa e EUA os primeiros
missionários cristãos evangélicos
(Sociedade Bíblica do Brasil).
Este Livro que foi escrito por
homens santos de Deus, inspirado pelo Espírito Santo, infelizmente rejeitado por muitas pessoas, é
o livro mais vendido do mundo.
Sendo que o próprio Deus exalta
a Sua Palavra. Através dos séculos, a Bíblia tem sido preservada.
Os homens tentaram destruí-La
e proibir sua leitura. Todavia,
nem o fogo, nem a água, nem a
crítica, nem o tempo, tiveram jamais o poder de exterminá-La. E
Ela tem libertado muitas pessoas
da falsa religiosidade e enganos
por todos esses séculos.
Este Livro nos ensina que
Deus criou todas as coisas. Este
universo vastíssimo, insondável,
veio a existir porque Deus criou
pela palavra do seu poder. O uni-

verso não é fruto do
acaso. Não é produto
de uma explosão, nem
veio de uma geração
espontânea. As teses
evolucionistas são teorias desconexas, inconsistentes, incoerentes e sem a veracidade
das provas. São suposições que agridem a
razão e falseiam a verdade. São
teorias que estão apoiadas em colunas podres. Precisaríamos
muito mais fé para crer na evolução do que no criacionismo.
Seria muito mais fácil acreditar
que um bilhão de letras jogadas
para cima caissem na forma de
uma enciclopédia, do que crer que
uma explosão deu origem a este
universo com leis tão perfeitas e
com movimentos tão harmônicos.
Este Livro também nos ensina que ao criar o homem,
Deus o colocou no jardim do
Éden, com os animais, florestas, tudo à sua disposição. E
Deus estava sempre em comunhão com ele. Mas o homem
pecou, perdendo assim essa comunhão com Deus, e trazendo
sobre a humanidade a maldição do pecado. O apóstolo Paulo escreveu que o pecado entrou
no mundo por um homem, por
isso que todos pecaram. Não há
um justo, nem um sequer. Todo
ser humano está debaixo dessa

Quem lê a Bíblia é
menos enganado,
menos deprimido,
menos inseguro,
menos triste
maldição. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus.
Então Deus para resolver com
esse gravíssimo problema, enviou
Seu Único Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para morrer pelos nossos pecados. Ele veio
como nosso substituto, como nosso redentor. Ele que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação o ser igual a Deus, mas aniquilou-Se a si mesmo, se fazendo
servo, e achado na forma de homem humilhou-Se a si mesmo para
morrer morte, e morte de cruz.
A Bíblia toda é um alerta
ao pecado. Ao morrer naquela
cruz, Jesus foi moído, traspassado por causa de nossos pecados. Ele que é Santo, se fez pecado por nós, para que ao confiarmos Nele pudéssemos ser
justificados pela sua graça, pela
redenção que há em Seu sangue.
Talvez você possua uma Bíblia em sua casa. Talvez esteja
sempre aberta no livro de Salmos 91! Mas, lembre-se, a Bíblia
não é um “amuleto”, ou um enfeite, Ela deve ser lida, meditada e praticada, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e

são Elas que testificam de Cristo. Cada livro do Antigo Testamento testificava sobre Jesus.
Ele é o tema central da Bíblia.
Você precisa reconhecer que
sem Ele você está perdido, porque
Ele é a sua única esperança. Em
Atos 4.12 diz: Em nenhum outro
nome há salvação, porque também
debaixo do céu, nenhum outro
nome há dado entre os homens,
pelo qual devamos ser salvos.
Toda a Escritura é divinamente inspirada, e proveitosa para
ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para
que o homem de Deus seja perfeito, e perfeitamente instruído para
toda a boa obra. 2ª Timóteo 3. 16,17
Por isso não se aparte da tua
boca o livro desta Lei; antes medita nele dia e noite, para que tenhas
cuidado de fazer conforme a tudo
quanto nele está escrito. Josué 1.8.
Leia a Bíblia, e pratique-a,
porque é pela Palavra que você
não será enganado pelas filosofias e tradições humanas, segundo os rudimentos do mundo.
Entenda! Quem lê a Bíblia
vive menos... Menos enganado,
menos deprimido, menos inseguro, menos triste. Que Deus, em
Cristo Jesus, abençoe a todos!
———
Alexandre Teles (19)
9-9707-5520 serve ao
Senhor Jesus Cristo
na IEAD Bom Pastor
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Deputada Bebel: contra
veto à gratificação e ao
pagamento de assiduidade
Divulgação

C AIPIRAS

Ipedd promove lançamento
de livro sobre movimento
operário em Piracicaba
Divulgação

Publicado este ano, pela editora
CRV, o livro é resultado de uma
extensa pesquisa documental
de doutorado na Unicamp
realizada pela historiadora
Integrantes da Apeoesp e do PT foram levar solidariedade
aos servidores municipais, na tarde de terça-feira (7)

A deputada estadual Professora Bebel (PT) diz que inaceitável o veto do Prefeito Luciano Almeida (DEM) aos projetos de lei 153 e 154, aprovados
pela Câmara de Vereadores de
Piracicaba, que estabelecem o
pagamento da gratificação anual aos professores, abono desempenho aos profissionais da saúde e o pagamento do prêmio assiduidade a todos os servidores
municipais vítimas da Covid 19.
A manifestação, a parlamentar,
que é presidenta da Apeoesp
(Sindicato dos Professores do
Ensino Oficial do Estado de São
Paulo), foi terça (7), em nota dirigida ao Sindicato dos Trabalhadores Municipais de Piracicaba, em apoio aos servidores municipais, que realizou ato público
em frente ao Centro Cívico, evento que contou com a participação de membros da Apeoesp e do
Partido dos Trabalhadores.
Na nota, Bebel se diz solidária à luta dos servidores municipais e externa total apoio à categoria “frente ao inaceitável veto do
Prefeito Luciano Almeida aos pro-

jetos de lei 153 e 154, que estabelecem o pagamento da gratificação
anual aos professores, abono desempenho aos profissionais da
saúde e o pagamento do prêmio
assiduidade a todos os servidores
municipais vítimas da Covid 19. É
inadmissível que o prefeito vete os
citados projetos, pois isso significa uma dupla punição a todos esses servidores, pois se não já não
bastasse terem sido atingidos
por este vírus, com todas as sequelas que ele provoca aos que
adoecem pela Covid, são novamente punidos pela exclusão dos benefícios acima referidos”, escreveu.
A deputada Professora Bebel disse ainda na nota que devido às suas obrigações parlamentares na Assembleia Legislativa
do Estado de São Paulo não poderia estar presente ao ato realizado pelos servidores municipais
na tarde desta última terça-feira, 07 de dezembro, na frente do
Centro Cívico. No entanto, escreveu: “reafirmo meu apoio à luta
de vocês. Podem contar comigo
e com meu mandato para tudo o
que for possível e necessário”.

P UBLICAÇÃO

Moção aplaude professor
por livro de relatos de
alunos da pandemia
A publicação do livro "Pandemia: O olhar dos jovens, seus
medos e angústias", trabalho desenvolvido pelo professor de história Sérgio Batista das Neves em
conjunto com alunos dos 7º e 8º
anos da escola estadual Monsenhor
Jeronymo Gallo, foi o tema da moção de aplausos 257/2021, de autoria das vereadoras Sílvia Morales
(PV), do mandato coletivo "A Cidade é Sua", e Ana Pavão (PL).
A propositura destaca que
o livro teve como tônica o relato dos jovens durante a pandemia, uma forma de "conhecer
suas experiências" e, principalmente, "mostrar a eles que,
apesar de tudo, estávamos todos juntos", destaca o texto.
Ainda segundo o texto da
moção, além do registro do período pandêmico, o livro também foi

uma ferramenta auxiliar no processo de retorno às aulas, capaz
de "eternizar a situação do mundo frente a pandemia, mesmo que
por uma parcela mínima da sociedade, dando a eles o direito de expor seus pontos de vista sobre a
situação em que o mundo e suas
famílias viveram. E quem sabe,
tudo isso sirva de objeto de estudo para as novas gerações".
Além da elaboração do livro,
os alunos também participaram
de atividades interdisciplinares,
com a leitura de livros e exibição de filmes que os auxiliaram
a refletir sobre a própria pandemia e a desenvolver uma "aprendizagem mais significativa".
A entrega da moção de
aplausos e do quadro alusivo
a ela acontecerá em data ainda a ser estabelecida.

S INFÔNICA

Maestro emérito da orquestra
receberá moção de aplausos
O maestro piracicabano Jamil
Maluf receberá homenagem por se
tornar maestro emérito da OSP
(Orquestra Sinfônica de Piracicaba) por meio da moção de aplausos 258/2021. A propositura é de
autoria do vereador Pedro Kawai (PSDB) e foi aprovada durante a 50ª reunião ordinária, realizada nesta segunda-feira (6).
Jamil Maluf recebeu o convite para se tornar regente titular e diretor artístico da OSP em
2014. Em 2015, foi o responsável pelo trabalho de reestruturação da Orquestra, com a admissão de instrumentistas profissionais e estagiários, além de
realização de temporada permanente e projeto pedagógico. A
OSP entregou o título de maestro emérito ao piracicabano durante o concerto realizado no dia
27 de novembro de 2021, no Teatro Municipal Dr. Losso Netto.

De acordo com a propositura, Jamil Maluf recebeu o prêmio de Melhor Regente de Orquestra pela APCA (Associação
Paulista de Críticos de Arte) por
cinco vezes, além de prêmios
como o "Carlos Gomes", como
"Melhor Regente de Ópera", e "Maestro Eleazar de Carvalho", como
Personalidade Musical do Ano.
O maestro também apresentou o programa Primeiro Movimento, na TV Cultura, por cinco
anos, e foi diretor artístico do Theatro Municipal de São Paulo de
2005 a 2009. Desde 2013, apresenta o programa "Intérprete" na
Rádio Cultura de São Paulo.
Ainda segundo a moção, o
maestro se dedicou aos concertos
mensais virtuais, com destaque
para a releitura inédita do Hino
de Piracicaba e a canção Rio de
Lágrimas, que juntas tiveram
mais de 1 milhão de visualizações.

O Ipedd (Instituto Piracicabano de Estudos e Defesa da Democracia) promove nesta quinta (9),
às 19 horas, sessão de lançamento
do livro “Caipiras, uni-vos! - Uma
breve história da classe operária
em Piracicaba no século XX”, da
historiadora Fabiana Junqueira.
Publicado este ano, pela
editora CRV, o livro é resultado de uma extensa pesquisa documental realizada pela historiadora, como parte de suas
atividades de doutoramento na
Unicamp (Universidade Estadual de Campinas) sobre o tema
os metalúrgicos e a formação
da classe operária no município de Piracicaba (1945-1964).
Fabiana Junqueira é graduada e mestre em história pela
Unifesp (Universidade Federal
de São Paulo), e seu livro “Caipiras, uni-vos!” analisa as ex-

periências individuais e coletivas dos operários em Piracicaba e suas lutas por direitos e melhorias no mundo do trabalho.
A pesquisadora apresenta personagens reais, porém anônimas,
da história do interior paulista.
Destaca a trajetória de homens e
mulheres de “carne e osso” e do
“chão das fábricas”, que “sonharam com um mundo melhor para
viver e realizaram, dentro das suas
possibilidades, transformações que
foram muito além dos muros dos
engenhos e das metalúrgicas que
timbraram o cenário piracicabano no século XX”, conforme registra a sinopse da Editora CRV.
A atividade será realizada na
Escola Bauhaus, rua José Pinto de
Almeida, 258. Durante o evento
haverá um momento de diálogo
com a historiadora, além da venda do livro e sessão de autógrafos.

“Caipiras, uni-vos!” reúne dados de pesquisa
de doutorado de Fabiana Junqueira

R EQUERIMENTO

Vereadores querem respostas sobre
coleta e manejo de resíduos sólidos
Foi aprovado em regime de
urgência, durante a 50ª reunião
ordinária, realizada nesta segunda-feira (6), o requerimento
1074/21, que solicita informações
ao Executivo sobre a execução
dos serviços de limpeza urbana,
coleta e manejo de resíduos sólidos, em Piracicaba. Os autores
dos questionamentos são a vereadora Silvia Morales (PV), do
mandato coletivo “A Cidade é
Sua", Zezinho Pereira (DEM) e
Paulo Campos (Podemos).
Eles questionam quantos quilômetros de varrição das vias estão sendo conferidos diariamente; como é feita esta medição e se
existem grandes variações dessa
quilometragem. Também querem
saber se o convênio com a cooperativa Reciclador Solidário foi renovado, quantas toneladas/mês
de material reciclável coletado é
encaminhada a Cooperativa Reciclador Solidário e quais fatores

impedem o aumento da quantidade recebida pela cooperativa.
Perguntam ainda se CTR
(Centro de Tratamento de Resíduos) tem recebido materiais recicláveis, se o barracão Central de Resíduos será reativado e para onde
é destinado os pneus inservíveis,
lâmpadas e demais resíduos da logística reversa. Querem saber ainda se existe projeto de compostagem para os materiais de poda e
varrição coletados, como galhos e
folhas, e para onde tais resíduos
são destinados; se a frota de caminhões dos serviços de coleta de resíduos foi renovada; quantos caminhões estão operando atualmente; se todos contam com GPS de
rastreio e como é feito o monitoramento da programação de coleta.
Outra questão é sobre qual é
a empresa responsável pela coleta
seletiva e se existe conflito de contratos para a realização do mesmo
serviço. Perguntam ainda se o

Poder Executivo está preparando uma nova licitação para os
serviços de coleta, manejo de resíduos sólidos e limpeza urbana,
conforme decisão judicial, e qual
a metodologia adotada pelo Executivo para nova proposta de
cobrança dos referidos serviços,
em adequação a Lei Federal
14.026/2020, envolvendo os diferentes serviços de saneamento
e categorias de resíduos sólidos.
Finalizando, querem saber
qual foi o valor arrecadado pelo
município pelo recolhimento da
taxa de limpeza pública vinculada
ao IPTU, no ano de 2021, e, com
relação às multas e advertências
aplicadas pela Cetesb à Ambiental,
quais resíduos sólidos foram destinados e condicionados de forma
inadequada, qual a quantidade de
resíduos condicionados inadequadamente e quais medidas foram
tomadas pela empresa para resolver as irregularidades apontadas.

O vereador Gustavo Pompeo
(Avante) aproveitou o tema relativo à questão do lixo e da empresa
Ambiental e afirmou que "uma situação que o preocupa são os diversos indícios de irregularidades". "Me preocupa a questão ambiental que não ocorre na Ambiental , tratamento de lixo e resíduos que não é feito. Entrei em
contato com o Gaema (Grupo de
Atuação Especializada em Meio
Ambiente, Habitação e Urbanismo)
e pedi uma visita, mandei e-mail e
aguardo a resposta", afirmou.
Ele acrescentou que é importante a fiscalização permanente
daquele espaço. "Eu tentei visitar
lá uma vez e fui impedido. Aproveito aqui e digo que gostaria de ir
junto com o Gaema e convidar os
vereadores que tenham interesse.
As coisas só acontecem lá depois
que elas são apontadas. Não deveria ser dessa forma. A fiscalização
tem que ser constante", finalizou.

A NDRÉ B ANDEIRA

Contratação de profissionais para a rede de saúde motiva requerimento
A oferta de profissionais de
educação física, nutricionistas,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
psicólogos e assistentes sociais
na rede municipal de saúde motivou o requerimento 1058/
2021, de autoria do vereador
André Bandeira (PSDB). A propositura foi aprovada durante
a 50ª reunião ordinária de
2021, nesta segunda-feira (6).
De acordo com André Bandeira, a indicação 3381/2021 foi
enviada ao Executivo em setembro com a solicitação desses profissionais. No documento, o vereador fez as seguintes considerações: “Em 2018, quase 800 mil
brasileiros morreram por causas
evitáveis, segundo dados do portal Datasus, do Ministério da
Saúde. Muitas dessas vidas po-

deriam ter sido salvas com maior
atenção à saúde coletiva. Prevenção em saúde envolve muitos
conceitos, da atividade física individual e adoção de hábitos saudáveis a programas públicos amplos e investimentos tanto na área
de saúde como em esportes.”
Bandeira também destacou
que em Piracicaba existe o “Projeto Piracicaba Saudável” para atividades relacionadas à prevenção
em saúde, desenvolvidas por profissionais das Secretarias de Saúde e de Esportes, Lazer e Atividades Motoras (Selam). “Ocorre
que é necessário melhorar e aumentar o foco na prevenção e na
promoção da saúde”, declarou.
Em resposta à indicação, o
Executivo informou que “a solicitação é muito pertinente à

Secretaria de Saúde”, já que a
mesma condiz com a proposta
de trabalho dos NAFS (Núcleos de Apoio à Saúde da Família), que hoje não mais é contemplado pela portaria atual da
atenção básica. Porém, se há
interesse do município, pode-se
considerar a mesma proposta de
trabalho dos NAFS, nos moldes
de matriciamento às equipes de
atenção primária. A prefeitura
também informou que para isso,
neste momento, o município esbarra na LC 173/2020 do governo federal, não podendo criar
novos cargos ou realizar novos
concursos públicos e que este é
um projeto que pode ser pensado para os anos subsequentes.
No requerimento, André Bandeira pontua que “já estamos no

final do ano e que a partir do ano
que vem já será possível realizar
novos concursos” e também que
políticas públicas como a solicitada na indicação não são realizadas do dia para a noite, mas sim
com planejamento antecipado.
O vereador questiona como
a prefeitura pretende realizar tal
ação e se o município tem interesse em investir em prevenção
de doenças e fortalecer o cuidado integral e ações de promoção
da saúde através da contratação de profissionais de educação física, nutricionistas, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, psicólogos e assistentes sociais em
cada unidade de saúde da rede.
Bandeira também questiona se
a prefeitura pretende realizar
projeto para os próximos anos.

G UST
AV O P OMPEO
USTA

Vereador lamenta a precarização do trabalho desenvolvido por motoboys
O vereador Gustavo Pompeo
(Avante) ocupou a tribuna nesta
segunda-feira (6), durante a 50ª
reunião ordinária, para lamentar
a precarização do trabalho dos motoboys. O parlamentar relatou si-

tuações em que presenciou acidentes envolvendo estes trabalhadores.
“Eles colocam a entrega em primeiro lugar”, disse, e citou casos em
que os motoboys até mesmo não
esperaram o atendimento do Samu

porque precisavam terminar a entrega. “A precarização é tão grande
que colocamos a entrega à frente da
saúde e bem-estar do entregador”,
disse o vereador. Pompeo afirmou
que conta com a ajuda do Ministé-

rio Público do Trabalho para contribuir com este serviço. O parlamentar ainda comentou que os motoristas passam pelo risco de assaltos. “Está acontecendo quase toda
semana roubo de moto”, lamentou.
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Museu receberá nova pintura
e melhorias na rede elétrica
Serão instaladas câmeras de segurança internas e externas, visando a
proteção do acervo histórico, que atualmente conta com mais de 12 mil peças

O Museu Histórico e Pedagógico Prudente de Moraes inicia o
ano de 2022 com boas notícias. No
dia 30 de novembro, foram aprovadas três intervenções importantes para a instituição: a readequação elétrica do imóvel, a pintura
externa e a instalação de um sistema de câmeras de segurança.
Com verba recebida por meio
de emenda parlamentar do senador José Serra, no final do no ano
de 2020, foram realizados intensos trabalhos para a elaboração de
projetos voltados para a melhoria
e segurança do Museu. Com a última intervenção de conservação
do prédio ocorrida em 2015, o desgaste natural da pintura do edifício já se encontra bastante avançado. Sendo assim, será realizada
a pintura externa do prédio, utilizando de técnicas e materiais adequados para a conservação do
imóvel que é tombado pelos níveis
municipal, estadual e federal.
Além disso, será realizada a
readequação total da rede elétrica
do Museu, visando se tornar mais
econômica e segura, tanto para os
visitantes quanto para os objetos
expostos. Por se tratar de um acervo majoritariamente do século 19,

Divulgação/CCS

Intervenções no prédio do museu foram aprovadas no último dia 30

esses objetos necessitam de luzes
adequadas para sua maior conservação. Consequentemente, a tecnologia atual visa a redução do
consumo elétrico e uma melhor
visibilidade do público visitante.
E, completando as melhorias, serão instaladas câmeras de
segurança internas e externas,
visando a proteção do acervo

histórico, o qual atualmente conta com mais de 12 mil peças.
O Museu Prudente de Moraes, instalado na casa do primeiro presidente Civil do Brasil,
completou 64 anos de funcionamento, sendo um local de referência na guarda, conservação e
exposição da memória e da história de Piracicaba e da Repúbli-

ca Brasileira. Já a casa de Prudente de Moraes, que em 2022
completa 152 anos, ganha mais
reforços que irão contribuir para
sua conservação e em seu papel
de difusão de nossa história.
As intervenções estão previstas para ocorrerem no primeiro semestre de 2022 e serão realizadas
por meio de processo licitatório.

I RACEMÁPOLIS

Escola municipal destaque em prêmio sobre Meio Ambiente
Todos os anos a empresa Arcelor Mittal, em parceria com a
Coordenadoria de Educação de
Iracemápolis, disponibiliza para
as escolas do município o prêmio
Arcelor Mittal de Meio Ambiente, e no ano de 2021 o tema foi
“O Desafio do Lixo: como podemos ser mais sustentáveis?”. A
Escola Municipal Professora
Dulcídia Costa Rivaben, que todos os anos participa desenvolvendo excelente projeto, foi a vencedora nas etapas regional e nacional com a participação nas
categorias Mirim I e Mirim II.
Na categoria Mirim I a turma
do 3º ano D da professora Rosana Aparecida Coutinho de Almeida desenvolveu o “Projeto Padrão
de Vida Sustentável: Reduzir,
Reutilizar, Reciclar, Recuperar e
Recusar” abordando a temática
da sustentabilidade, o consumo
excessivo e o desperdício de alimentos alcançando o segundo
lugar na premiação regional.

Divulgação

Escola participa todos os anos desenvolvendo projeto

A categoria Mirim II representada pelos 5º anos C e D dos professores Ana Paula Cicolin e João
Donizete Alves Prates apresentou
o projeto “Lixo eletrônico: oficina
empreeendedora e consciente”
abordando o descarte de lixo eletrônico e as maneiras de reutilizálos. A categoria alcançou o primeiro
lugar na etapa regional e também o
primeiro lugar na etapa nacional.

Para a realização dos projetos, a diretora da escola Gesiele Ap. Dibbern Buoro e a coordenadora pedagógica Adélia
Maria Rozales de Marco em
parceria com os professores
envolvidos organizaram todas
as ações e trouxeram ao currículo da escola a prática através do levantamento dos problemas e a busca por soluções.

A Dirigente de Educação,
Vilcéia Salvino da Silva Corrêa,
parabenizou toda equipe da escola, alunos e famílias envolvidos no desenvolvimento do
projeto e comprometeu-se para
o ano letivo de 2022 a buscar
mais projetos e parcerias para
o desenvolvimento integral dos
alunos rumo a uma Educação
de qualidade e sustentável.

PL

Estrada municipal receberá nome
de Joaquim Rodrigues Pereira
A estrada municipal PIR
002/13S receberá o nome de "Joaquim Rodrigues Pereira", de acordo com o projeto de lei 202/2021.
A propositura é de autoria do
vereador José Antônio Pereira
(DEM), o Zezinho Pereira, e foi
aprovada em segunda discussão
nesta segunda-feira (6), durante a 50ª reunião ordinária.

A via que receberá a nova denominação fica entre os bairros
rurais Mato Alto e Passa Cinco.
“A propositura visa homenagear e
imortalizar o nome do Sr. Joaquim
Rodrigues Pereira, cidadão prestante, exemplo de pai, dedicado aos
filhos e netos”, diz o vereador no
projeto de lei sobre o homenageado, que era trabalhador rural.

PLs instituem dias das
comunidades negra e
indígena de Piracicaba
A Câmara Municipal de Piracicaba aprovou na noite desta segunda-feira (6), durante a 50ª reunião ordinária de 2021, os projetos de lei 260/2021 e 261/2021, que
instituem respectivamente no calendário oficial do município o
"Dia da Comunidade Negra de
Piracicaba" e o "Dia da Comunidade Indígena de Piracicaba".
As proposituras, assinadas
pela vereadora Rai de Almeida
(PT) e pelos vereadores Paulo
Campos (Podemos), Thiago Ribeiro (PSC) e Cássio Luiz Barbosa (PL), o Cássio "Fala Pira",
têm como base as pesquisas
historiográficas do professor
piracicabano Noedi Monteiro.
"Dia da Comunidade Negra"
- O projeto de lei 260/2021, que
institui o "Dia da Comunidade
Negra de Piracicaba", estabelece
o dia 21 de abril como data oficial a ser comemorada anualmente, com o objetivo de "garantir
valorização, respeito à memória
e à contribuição negra para a
formação da cidade de Piracicaba, bem como, e por consequência, garantir a representatividade negra no calendário oficial do
município", conforme traz o texto da propositura aprovada.
O projeto ainda destaca que,
segundo as pesquisas do professor Noedi Monteiro, os primeiros
registros da presença negra em
Piracicaba são de 21 de abril de
1733, portanto, "trinta e quatro
anos antes da fundação da cidade por Antônio Correa Barbosa".
Ainda segundo o historiador,
a data marca "a histórica da afrogenealogia das famílias negras piracicabanas portadoras de inestimável contribuição à formação do
Município, com seus representantes étnicos, em todos os setores da
sociedade, através dos tempos, e
na cultura afro-caipira da cidade".
A propositura salienta também que o sistema escravocrata
que vigorou em nosso país, inclusive em Piracicaba, "posicionou os
negros e os não negros em esferas
distintas e que os mecanismos pós
escravidão, menos explícitos do
que as senzalas e os grilhões, mantiveram negros e negras num lugar de subordinação, fazendo perpetuar aquilo que é estrutural: racismo, empobrecimento, marginalização, a não representatividade".
O projeto, por fim, frisa a necessidade de que a história e participação negra na construção
material e cultural piracicabana
sejam devidamente lembradas, e
busca reconhecer, no plano simbólico, a "herança histórica de tradição e resistência de população
que ainda se vê apartada em todos os aspectos da vida social".
"Dia da Comunidade Indígena de Piracicaba" - Igualmente
subsidiado pelas pesquisas historiográficas do professor Noedi
Monteiro, o projeto de lei 261/2021
aprovado nesta segunda-feira institui no calendário oficial do município o dia 28 de março como o
"Dia da Comunidade Indígena".
Segundo texto da propositura, a ideia tem como base a "primeira citação oficial sobre as nações ligadas à história da cidade, presente em documento histórico datado de 1733", e "visa
preencher lacuna histórica no
Calendário Oficial da cidade de
Piracicaba no que diz respeito ao
registro, reconhecimento e valorização da memória e das tradições dos povos originários que
habitavam a região na qual se
fundou e se formou ao longo dos
anos o município piracicabano".
O projeto de lei cita uma série de livros e pesquisas que registram a presença dos povos
originários que aqui habitavam,
e destaca sua subsequente exploração e expropriação. A propositura, no entanto, lembra que não
houve um apagamento total dessa presença indígena, "podendo
ser percebida em várias manifestações de nossa identidade
(como a que se reflete, por exemplo, à culinária, a pontos históricos cravados às margens do Rio
Piracicaba e, mesmo, em parte de
nossa herança fonética ou ainda
no próprio nome da cidade".
Assim, a propositura defende que "instituir o Dia da Comunidade Indígena de Piracicaba é também reverenciar a importância dessa comunidade no
DNA de nosso Município – uma
vez que ao se instituir a referida
data no Calendário Oficial da

cidade se possibilita que gerações futuras possam também –
via festividades e referências
possíveis a essa data – vir a conhecer mais e melhor a história
e a cultura de nosso município".
DISCUSSÕES - A vereadora Rai de Almeida, ao discutir as
proposituras, também destacou
que Piracicaba é uma das poucas
cidades "que tem o dia 20 de novembro [Dia da Consciência Negra] como feriado, dia dedicado à
reflexão e luta, momento de fazer
atos e festividades, combatendo
todo tipo de desigualdade". Ela
ainda lembrou que "a população
negra é a mais pobre entre os pobres", e que "as mulheres negras
são as maiores vítimas de violência doméstica. São as negras as
mais atingidas por feminicídios".
Sobre o dia da Comunidade
Indígena, Rai disse que "todos somos originárias da população indígena, população que foi dizimada na sua existência, mas também tiveram sua resistência.
Precisamos valorizar a memória
e as tradições dos povos originários que habitaram nossa região".
Por fim, a parlamentar
agradeceu ao professor Noedi
Monteiro pelas indicações que
resultaram na elaboração de
ambas as proposituras.
Na sequência, o vereador Fabrício Polezi (Patriota), ao discutir as proposituras, disse: "tomara que não distorçam a minha fala
e não me coloquem o rótulo de racista, mas eu tenho que me posicionar", e se colocou de forma contrária à aprovação dos projetos por
entender que eles criam divisões e
fissuras sociais ao invés de promover a unidade. Ele continuou: "eu não posso me ausentar desta briga, deste enfrentamento, de pessoas que querem
dividir a nossa nação, que querem
dividir os povos com um discurso totalmente invertido, ao contrário do que aconteceu de fato".
Polezi também relatou que
sempre teve amigos e companheiros de trabalho negros, "os
melhores eram negros", e também citou figuras públicas negras com grande inserção na sociedade, como o ex-ministro Joaquim Barbosa e Sérgio Camargo, da Fundação Palmares.
"Eu juro que eu tento, mas é
covardia da minha parte me ausentar desta briga, desta batalha. Não vou deixar que pessoas
com pensamento deturpado dividam o nosso povo, o nosso país
e a nossa cidade. Estarei aqui,
seja o que acontecer. Eu sei que
estou sujeito, amanhã, a ser estilhaçado, esmagado, porque é
assim que a esquerda faz, vão
inverter, distorcer tudo e colocar
no liquidificador e dizer “o racista”, mas eu não sou e nunca serei", completou o parlamentar.
Na sequência, o vice-presidente da Câmara, vereador Acácio Godoy (PP), lembrou de uma
série de outras datas, a exemplo
do "Dia do Imigrante Italiano",
e disse: "ao celebrar a imigração
italiana, não ofendemos o judeu,
o alemão. Não separamos ninguém de ninguém. Celebramos a
imigração deste povo que tanto
construiu a história do Brasil,
com tanto trabalho e dedicação.
Faz parte da nossa cultura".
Ele ainda lembrou o "Dia da
Imigração Japonesa" e, igualmente, destacou que "ao celebrar
este dia, nós não ofendemos nenhuma outra etnia. Então, o Dia
da Comunidade Indígena e o Dia
da Comunidade Negra não nos
separarão. (...) [Esses dias] não
nos separarão, só celebrarão a
importância destes povos para
a construção cultural, para a
construção econômica do país".
Mais à frente, referindo-se a
Polezi, ele ainda disse: "de fato,
convivo com ele há um ano, e [ele
não teve] nenhuma atitude de preconceito e racismo. Embora a gente divirja de ideias, não concordamos em muitas ideias, nenhuma atitude preconceituosa. Então, eu vou pedir um favor a todos da comunidade negra: amanhã, nenhuma linha sobre ele,
nenhum Whatsapp, nada, pois
isso é psicologia reversa. Vamos
celebrar não escrevendo nada sobre esta última fala e, por favor,
colegas, votem sim", concluiu.
Ambos os projetos foram
aprovados por 16 votos favoráveis e, agora, seguem
para autógrafo do prefeito.
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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.
------------------------------------------

COMPRA-SE CASA — Valor básico de negociação até R$
50.000,00 (cinqüenta mil reais).
Falar com Karen pelo cel (19) 99895-5892, das 8 às 18 horas.
-----------------------------------------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.
-----------------------------------------VENDO OU TROCO apartamento
em Piracicaba por imóvel em São
Pedro ou Piracicaba tratar : (19)
9.9665.8116
-----------------------------------------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
SALA COMERCIAL
NO CENTRO,
ÓTIMO VALOR.
TRATAR FONE:
(19) 98323-2288
com Tadeu.

ALUGA-SE apartamento Praia Grande, cels: 9 8430-8712 e 9 9340-0417.
-----------------------------------------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.
------------------------------------------

CONTRATA-SE
Vendedor interno
maior de 19 anos,
exp em ven d a s ,
pacote office e
referências – trabalho de segunda a sexta. CV p/
abc202@bol.com.br

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

ERRATA DE AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Presencial – Registro de Preços - 82/2021 - Processo: 2.662/2021 - Objeto: Aquisição de Emulsão asfáltica. – ONDE SE LÊ: Início da Sessão Pública:
16/11/2021, às 09h00, LEIA-SE: Início da Sessão Pública: 16/12/2021, às 09h00.
06 de dezembro de 2021 - Thiago Silvério da Silva - Prefeito Municipal
Esta publicação custou R$ 88,50 aos cofres públicos
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M OMBUCA

Município tem Certificado Agro
e R$ 30 mil para investimento
Divulgação

T RIBUNA

Vanessa pede a adesão ao
programa Casa da Mulher
“Os equipamentos do programa oferecerão serviços de inclusão e atendimento, com
enfoque multisetorial, cujo objetivo é garantir acolhimento às mulheres”, afirma a vereadora

Prefeito de Mombuca recebeu o certificado no último dia 7

Num encontro de lideranças
políticas do Governo Estadual, na
tarde desta última terça (7), na
Sala São Paulo, foi realizada a entrega do Certificado do Município Agro. O Certificado Município Agro faz parte do plano de
trabalho do Sistema Estadual de
Desenvolvimento Rural Sustentável – Cidadania no Campo.
Entre os municípios que receberam o Certificado, Mombuca
se destacou como o 1º município
da Regional de Piracicaba a receber a premiação por atender a todos os requisitos ligados ao desenvolvimento agropecuário.
“Este Certificado é o reconhe-

cimento do trabalho que está voltado ao desenvolvimento da Agricultura em Mombuca. Dedico este
prêmio aos nossos agricultores, à
Casa da Agricultura e ao Conselho de Desenvolvimento Rural”,
disse o prefeito Rogério Aparecido Alcalde, o Formiguinha.
Na cerimônia da entrega do
Certificado estiveram presentes,
além do prefeito Formiguinha,
o vereador Gustavo Felipe Destro Ceolin, o Gigio, e o engenheiro da Casa da Agricultura Guilherme Mikhail Dorelli, interlocutor do município no Programa Estadual, do qual resultou
no Certificado Município Agro.

S OLIDARIEDADE

N OSSO T ETO

Durante o expediente da 32ª
sessão da Câmara Municipal de
Rio das Pedras, a vereadora Vanessa Stocco Botam (PV) apresentou duas indicações à Administração e utilizou a palavra na Tribuna Livre. Em uma das proposituras, ela solicitou que o Município
firme convênio junto ao Governo
do Estado com o propósito de aderir ao programa Casa da Mulher
em São Paulo, que é uma ação desenvolvida para apoio às políticas
públicas de atendimento, proteção
e acolhimento das mulheres.
“Os equipamentos do programa oferecerão serviços de inclusão e atendimento, com enfoque
multisetorial, cujo objetivo é garantir acolhimento às mulheres
vítimas de discriminação e violência, além de promover encorajamento e capacitação para geração
de emprego e renda”, informou a
vereadora em sua indicação.
Ainda de acordo com aindicação da parlamentar, “os prédios
da Casa da Mulher em São Paulo

serão erguidos por meio de convênios a serem firmados entre a Secretaria Estadual de Desenvolvimento Regional e municípios e,
para receber o equipamento, as cidades devem possuir o Conselho
Municipal da Mulher constituído
e fazer a adesão ao programa”.
Na outra indicação, Vanessa pediu a inclusão no site da
Prefeitura dos mapas dos bairros, do Plano Diretor, com a demarcação do perímetro urbano
e o mapa geral da cidade, permitindo consultas e acessos públicos a essas informações.
Ao realizar seu pronunciamento, além das indicações, Vanessa destacou sua presença em
cerimônia de entrega de veículo
destinado ao Conselho Tutelar de
Rio das Pedras, em São Paulo, no
último domingo. “Essa conquista”,
revelou a vereadora, “só foi possível graças às gestões do deputado
federal Guiga Peixoto (PSL), que
através de programa do governo
federal, conseguiu esse equipa-

Divulgação

Vereadora Vanessa Botam participou da entrega de veículo ao
Conselho Tutelar de Rio das Pedras, com a ministra Damaris Alves

mento para nossa cidade”. A cerimônia simbólica contou também
com a presença da ministra de
Estado da Mulher, da Família e
dos Direitos Humanos, Damaris Alves, e o ministro da Ciência e Tecnologia Marcos Pontes.

Vanessa encerrou o pronunciamento parabenizando
ao Clube Riopedrense de Futebol pela conquista da Superliga Desportiva na Categoria
Veterano, ocorrida neste último domingo em Piracicaba.

“GENA
TTI S OAVE”
ENATTI

ONG Pró
Zé do Paulo pede limpeza Nabuco pede estudos para construção
de quadra de malha em área de lazer
Humanos da rua Angelo Cibim
arrecada
chocolates
para o Natal
A ONG Pro Humanos participou ativamente do projeto Bairro
Feliz das Crianças e constantemente faz ações para ajudar aos
mais necessitados. Agora, estará
no próximo sábado, dia 10, arrecadando chocolates para serem
doados. Quem puder colaborar é
só doar qualquer tipo de chocolate para que sejam feitos kits
para entregar no dia de Natal. A
arrecadação será em frente à
Igreja Matriz, a partir das 9h e
os voluntários da Pro Humanos
já estiveram em vários supermercados da cidade durante o mês
para começar as arrecadações e
agora vão finalizar o projeto com
esta ação. Participe dessa campanha e ajude a quem mais precisa.

F INANÇAS

Ao utilizar a Tribuna Livre
durante a 32ª sessão da Câmara Municipal de Rio das Pedras, na segunda-feira (6), o
vereador José Roberto Henrique (PSB) fez comentários sobre sua indicação apresentada
no Expediente. De acordo com
“Zé do Paulo”, é urgente o recolhimento dos entulhos na rua
Ângelo Cibim, na altura do número 37 e em toda sua extensão, localizada no bairro Nosso Teto. “Mantendo as vias limpas, oferecemos segurança ao
deslocamento de pedestres, dos
veículos e evita-se o surgimento
e proliferação de vetores transmissores de doenças”, disse.
Ele parabenizou a equipe (médicos e enfermeiros) responsável
pela campanha de exames preventivos do câncer de próstata. “Foram feitos 150 exames no mutirão d Novembro Azuis”, disse.
O vereador abordou novamente a situação do asfaltamento da rua Tiradentes, que
traz dificuldades aos pedestres e motoristas. Em apartes
de outros vereadores, a con-

Divulgação

Zé do Paulo ocupou a tribuna
da Câmara na sessão da
última segunda-feira (6)

dição da via pública também
foi alvo de avaliação e sugestões para solução do problema.
Zé do Paulo também fez um
chamamento à parcela da população que ainda não foi imunizada contra a Covid a tomar a vacina; citou a necessidade de limpeza do mato em escolas e parabenizou ao Clube Riopedrense de Futebol pela conquista da Superliga
Desportiva Categoria Veterano.

Prefeitura faz
acordo para
pagamentos
de precatórios
A Prefeitura de Rio das Pedras lançou edital de abertura de
acordos de precatórios cíveis e trabalhistas. As propostas devem ser
feitas pessoalmente no setor de
protocolo da Prefeitura e dispensam a presença de advogado. Os
acordos sempre são favoráveis
para todos os lados, agilizam recebimentos que poderiam se prolongar por anos e até décadas e ao
mesmo tempo trazem agilidade
para quem quer receber e economia aos cofres públicos. Para mais
informações a respeito do preenchimento das propostas e da documentação a ser encaminhada,
os proponentes poderão consultar o edital no diário oficial do
município no site da Prefeitura
de Rio das Pedras (https://
www.riodaspedras.sp.gov.br/).

ASSINE E
ANUNCIE:
2105-8555

Fotos: Divulgação

A Câmara Municipal de Rio
das Pedras realizou, na segundafeira (6), a 32ª e penúltima sessão
ordinária do ano de 2021. Nela, o
vereador Jeandre Deive Roncato
(PSDB), conhecido popularmente
por Nabuco, apresentou três indicações ao governo municipal e efetuou pronunciamento na Tribuna.
Ele solicitou ao Executivo a elaboração de estudos técnicos para viabilizar a construção de quadra de
malha e bocha na área de lazer Genatti Soave, no bairro Bom Jesus.
Segundo o vereador, “a área
Genatti Soave já proporciona espaços para o lazer e praticas esportivas, e a implantação da cancha de malha no local aumentaria essa oferta, haja vista que o
equipamento que existia para a
pratica desse esporte era particular e foi fechada recentemente”.
Nabuco também solicitou a
capinação, limpeza e manutenção
dos brinquedos na área de lazer
na Rua José Grecco no Bairro Bom
Retiro, e que seja implantado um
redutor de velocidade, na Rua
João Augusti, entre as ruas Celindo Cezarim e Rua Maria P. Froner

Divulgação

Nabuco pede estudos para construção de
quadra de malha e bocha no Bom Jesus

no Bairro Jardim São Cristóvão I,
para evitar risco à integridade física de moradores e transeuntes.
Na Tribuna em seu pronunciamento, Nabuco reiterou
suas Indicações reforçando-as
com imagens que justificaram
seus pedidos. Parabenizou também a direção da Escola Bruna, Luciana Borsato, professo-

res e funcionários por evento,
onde foram apresentados trabalhos dos alunos desde o retorno às aulas em abril último.
O vereador encerrou seu
pronunciamento parabenizando ao Clube Riopedrense de Futebol pela conquista da Superliga Desportiva Categoria Veterano, neste último domingo.

O RQUESTRA E BENÉZER

Música clássica e louvor para os rio-pedrenses
A cidade se encheu de música, no sábado (4), com a apresentação da Orquestra Ebenézer.
O projeto do Departamento Musical Ebenézer e orquestra da
Igreja Evangélica Assembleia de
Deus busca atrair jovens, crianças e adultos para a música,
dando condições para que estudem e desenvolvam habilidades.
Foram apresentados temas
clássicos como “Jesus Alegria

dos Homens”, de Bach; “Hallelluia”, de Cohen; e também músicas atuais de louvores como
"There Is A Redeemer" (Há um
Redentor), de Keith Green; e
“Shout to The Lord” (Aclame ao
Senhor), de Darlene Zschech. A
ação também arrecadou alimentos.
O Departamento Musical conta com aulas de Teoria Musical,
Violino, Flauta Transversal, Clarinete, entre outros, que funcionam

durante a semana e, principalmente, aos sábados, organizados pelos
coordenadores Levi Teixeira e Adriele Pereira, dirigidos pela Maestrina Daniela Costa e Vitor Teixeira.
O objetivo é desenvolver proximidade de Deus através da
música e inclusão social para
que pessoas possam desenvolver
o aprendizado de instrumento de
orquestra, criando perspectiva
de futuro através da música.
Divulgação

PASTORES EM EVENTO
O Aviva Rio das Pedras trouxe
para a cidade, pastores, cantores, bandas e palestrantes
no último final de semana e
movimentou a cidade. Por quatro dias, a população assistiu
ao vivo atrações como banda
Mensagem Real, Grupo de
Jovens da UMADRP, conjunto
CIBERP e Grupo de Varões do
Campo de Rio das Pedras,
Grupo de Crianças Unida

Campo de Rio das Pedras,
entre outros. Um dos destaques foi a ação de evangelização das crianças realizada
no domingo de manhã e trouxe o pastor Eduardo Mascarenhas que interpreta o fantoche
“Xaropinho” no programa do
Ratinho. A ação, cheia de bom
humor, mostrou como é possível se divertir mesmo na hora
de falar de assuntos sérios.
Projeto busca atrair crianças, jovens e adultos para a música
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S AÚDE

C ORPO L IVRE

Marconato pede estudos
para aumento de exames

Espetáculo de Natal
será domingo (12)
Divulgação

Vereador pede que o Executivo, juntamente com o setor responsável, estude a
possibilidade de aumentar a cota para marcação de exames no Centro Médico
O vereador e presidente da
Câmara Municipal de Rio das
Pedras, vereador Edison Donizete Marconato (PSDB), durante o expediente da 32ª sessão ordinária, na segunda-feira (6),
solicitou, através de indicação,
que o Executivo, juntamente
com o setor responsável, estude
a possibilidade de aumentar a
cota para marcação de exames
(sangue, ultrassom, e demais
exames) no Centro Médico.
Segundo esclarece Marconato, “a cota atual de exames dis-

ponibilizados pela Administração, com o aumento da população e somando-se ao fato de que
a maioria não possui convenio
médico, tem se mostrado insuficiente para atender a demanda”.
Ainda durante a sessão, o vereador apresentou Moções com variados objetivos. Uma Moção de
Apoio, pela aprovação em regime
de urgência do PDL 85/2021 na
Assembleia Legislativa do estado,
que visa manter a isenção de IPVA
para as pessoas com deficiência e
outra de Congratulações e Aplau-

sos à Diretoria da 8ª Subseção da
Ordem dos Advogados do Brasil
Piracicaba, gestão 2019/2021,
composta pelos advogados Jefferson Luiz Lopes Goularte, presidente, Fernanda Dal Picolo, vicepresidente, Marcelo Costa de
Souza, diretor secretário-geral,
Daniela Coimbra, Diretora Secretaria Adjunta e Marcelo Gomes
de Moraes, Diretor Tesoureiro.
Encerrou sua participação
nesta sessão com apresentação
de Moção de Pesar pelo falecimento do senhor José Severino.

Divulgação

Vereador e presidente da
Câmara, Marconato encaminhou
indicação ao Executivo

P REVENÇÃO

Prefeitura lança campanha “Fique Sabendo 2021”
A Prefeitura de Rio das Pedras, por meio da Secretaria de
Saúde, realizará entre os dias
13 a 17 de dezembro a campanha “Fique Sabendo”, de prevenção ao HIV/Aids e às Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST). O objetivo é atrair a
população, em especial, usuários de drogas, profissionais do
sexo, bem como a população em
geral, para testagem rápida de
detecção de Sífilis, HIV, Hepatite B e Hepatite C, bem como

conscientizá-la para prevenção
e tratamento se for detectado alguma DST. Além disso, haverá
distribuição de preservativos femininos e masculinos, folhetos
informativos e orientação direta
realizada por profissionais.
“Essa é uma campanha muito importante para alertar a população sobre a prevenção e também do diagnóstico precoce, que é
fundamental no tratamento dessas doenças. Aconselhamos para
que todas as pessoas sexualmen-

te ativas procurem uma unidade
de saúde e realizem os testes”.
A campanha “Fique Sabendo”
é realizada todos os anos em dezembro, mês de enfrentamento ao
HIV/Aids e será realizada nas unidades de saúde de Rio das Pedras:
UBS Pastor Augustinho Gomes do
Nascimento (UBS São Pedro), de
13 a 17 de dezembro, das 9h às 15h;
UBS Prefeito Victorio Olívio Cesarino (UBS do Massud), segunda
(13), terça (14), quarta (15) e sexta
(17), das 14h às 15h30; UBS Dr.

Matheus Gabriel Bonassa, segunda (13), terça (14), quinta (16) e sexta (17), das 14h às 15h30. Os testes
são todos realizados gratuitamente e não precisam de agendamento.
TESTE RÁPIDO - O teste é
realizado de forma rápida, com a
coleta de sangue da ponta do dedo
e identifica a existência ou não das
infecções no indivíduo. O resultado é conhecido em cerca de 30
minutos e informado ao paciente
por um profissional de saúde capacitado, com sigilo garantido.

C ONSCIENTIZAÇÃO

E SCOLAS

Rotary premia escolas
com projetos sobre água

Formaturas voltam a acontecer
com a liberação dos eventos
Divulgação

Divulgação

Formando abraça o prefeito Marcos Buzetto durante a formatura
Projeto trouxe desafio para produzir um sistema de purificação de água

A preocupação com a preservação do meio ambiente é algo que
tem que começar cedo. Os tempos
atuais de crise hídrica mostram a
urgência da educação ambiental
ser tema recorrente nas escolas.
Pensando nisso, o Rotaract de
Rio das Pedras, em parceria com o
Rotary E-club 4310, promoveu o
projeto “Quatro cores do meio
ambiente – 2ª Edição”, que trouxe
o desafio de produzir um sistema
de purificação de água sustentável
aos estudantes entre o quinto e
nono ano do ensino fundamental.
Os projetos foram publicados
na internet para votação no Facebook e o mais votado das escolas

públicas e o mais votado das escolas particulares foram premiados. A votação se encerrou dia
1º de dezembro e no dia 3 os
membros Luiz Fabiano Petrini e
Ariana Jéssicka de Oliveira foram
até as escolas Elias Sales e Colégio Júlio Domingos para entregar os prêmios aos estudantes.
De acordo com a diretora
do Elias Sales Daniela Osti,
ações como essa oportunizam
vivências as quais são necessárias para ampliar o conhecimento dos alunos, além de desafiá-los adquirir novas competências de grupo que auxiliam
sua ação protagonista na vida.

Alguns rituais de passagem
marcam a nossa vida com muita
força. E a formatura é com certeza uma delas. Após 2020 sem
poder ter este momento devido à
pandemia, nesse ano os alunos
poderão receber seus diplomas
na frente dos olhares orgulho-

sos dos pais e professores. Do dia
6 a 22 de dezembro, acontecem
todas as formaturas das escolas
municipais de Rio das Pedras. E
as primeiras já começaram com
direito a dança, apresentações
musicais, famílias emocionadas e
tudo o que o momento dá direito.

E SCOLAS

Secretaria de Educação reúne
diretores para avaliar ano letivo
Divulgação

Divulgação

Representantes de unidades escolares avaliaram o ano letivo

importante, visto que as ruas
são muito movimentadas e
os veículos trafegam em alta
velocidade nestes trechos,
trazendo riscos aos pedestres e moradores, que solicitaram a instalação de tal equipamento”, justificou Max.

A academia Corpo Livre de
Ginastica artística traz para Rio
das Pedras no domingo dia 12 o
espetáculo “Viva, o Natal é uma
festa”. A apresentação acontece
no Centro Pedagógico Antônio
Costa Galvão a partir das 19:30
e os convites podem ser comprados na portaria ou antecipada-

mente pelo número 99879-2011.
Algumas atletas da academia já
são conhecidas na cidade por terem feito fotos na frente do portal da cidade logo que ele foi
inaugurado. A apresentação segue o estilo das ginásticas vistas nos jogos olímpicos que
sempre impressionam muito.

EDITAIS DE PROCLAMAS
Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais, Interdições, Tutelas
e Tabelião de Notas da Sede da Comarca de Rio das Pedras/SP RUA PREF. JOÃO BATISTA DE AGUIAR, nº 190, SÃO CRISTOVÃO RIO DAS PEDRAS - SP - CEP: 13390-000 Tel: (19) 3493-2591
Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos
exigidos pelo Artigo 1525 do Código Civil Brasileiro:
JOSÉ WAGNER PADOVEZE e ROSINEIA ALVES HENRIQUE, sendo
o pretendente: nacionalidade brasileiro, divorciado, funcionário público, nascido em Rio das Pedras - SP, aos 28/07/1965, residente e
domiciliado na Rua José Milan, nº 33, Residencial Doutor Jorge Coury, Rio das Pedras - SP, filho de ANTONIO JOSÉ PADOVEZE e de
ANTONIA ANDRETTA PADOVEZE; e a pretendente: nacionalidade
brasileira, solteira, operadora de máquinas, nascida em Uraí - PR,
aos 10/10/1973, residente e domiciliada na Rua José Milan, nº 33,
Residencial Doutor Jorge Coury, Rio das Pedras - SP, filha de JORDINO HENRIQUE e de MARIA ALVES HENRIQUE.
VANDERLEI APARECIDO DE BRITO e EVA RAMOS SANTOS, sendo o pretendente: nacionalidade brasileiro, solteiro, motorista, nascido em Saltinho - SP, aos 05/08/1973, residente e domiciliado Na
Rua Lino Bianchim, nº 31, bairro Lucia Marrano Taranto, Rio das
Pedras - SP, filho de JOÃO BAPTISTA DE BRITO e de VICENTINA
CARLOS DA SILVA; e a pretendente: nacionalidade brasileira, solteira, auxiliar de cozinha, nascida em Adrianópolis - PR, aos 17/10/
1974, residente e domiciliada Na Rua Lino Bianchim, nº 31, bairro
Lucia Marrano Taranto, Rio das Pedras - SP, filha de ARMANDO DA
SILVA SANTOS e de EURICA RAMOS SANTOS.
FABIANO NICOLAU GALDINO e JÉSSICA REGINA BARBOSA, sendo o pretendente: nacionalidade brasileiro, solteiro, metalúrgico,
nascido em Rio das Pedras - SP, aos 12/02/1992, residente e domiciliado Na Rua Contador Rafael Vitor Poncio, nº 238, Jardim São
Cristóvão I, Rio das Pedras - SP, filho de HAROLDO MANUEL GALDINO e de DIVA MARIA NICOLAU GALDINO; e a pretendente: nacionalidade brasileira, solteira, do lar, nascida em Piracicaba - SP, aos
12/04/1991, residente e domiciliada Na Rua Contador Rafael Vitor
Poncio, nº 238, Jardim São Cristóvão I, Rio das Pedras - SP, filha de
ROBERTO BARBOSA e de DIVANETE LACERDA PAIXÃO.
JEANN ANTONIO FLORIPE BERTONCELLOS e THAINA ALESSANDRA CAMOLESI, sendo o pretendente: nacionalidade brasileiro,
solteiro, projetista júnior, nascido em Piracicaba - SP, aos 13/06/
1999, residente e domiciliado Na Rua Dezavantor Schiavom, nº 82,
Residencial Luiz Massud Coury, Rio das Pedras - SP, filho de JURANDIR BERTONCELLOS e de SUZILAINE APARECIDA FLORIPE BERTONCELLOS; e a pretendente: nacionalidade brasileira, solteira,
atendente, nascida em Piracicaba - SP, aos 23/11/1999, residente e
domiciliada na Rua Dezavantor Schiavom, nº 82, Residencial Luiz
Massud Coury, Rio das Pedras - SP, filha de JEAN AUGUSTO CAMOLESI e de GISELE FRANCO DE ARRUDA CAMOLESI.
ANDRÉ MARCOLINO DA COSTA e MARIA DA GRAÇA RIBEIRO,
sendo o pretendente: nacionalidade brasileiro, solteiro, repositor,
nascido em Canguaretama - RN, aos 06/06/2002, residente e domiciliado na Rua Monsenhor Gallo, nº 25, Jardim Bom Jesus, Rio das
Pedras - SP, filho de ANTÔNIO MADEIRO DA COSTA NETO e de
ELIZÂNGELA MARCOLINO LOPES; e a pretendente: nacionalidade
brasileira, solteira, estudante, nascida em Piracicaba - SP, aos 01/
06/2004, residente e domiciliada Na Rua João Brasil Montagner, nº
73, Vitória Perin Cezarino, Rio das Pedras - SP, filha de JOÃO LUIZ
CAMILLO RIBEIRO e de VILMA APARECIDA DAMACENO RIBEIRO.

MAX SANTOS
O vereador Max Prestes dos
Santos (PSL), durante a realização do expediente da 32ª
sessão da Câmara Municipal
de Rio das Pedras, inseriu
duas indicações de serviços
para atender solicitações comunitárias visando proporcionar mais segurança a pedestres e motoristas. Max solicitou à Administração Municipal a instalação de lombada e ou redutor de velocidade, na rua Lucia Kohller Segato (próximo ao número
193), no bairro Bela Vista, e
também na avenida Darwin
do Amaral (próximo ao número 796), no bairro São Cristóvão ll. “Essa reivindicação é

Espetáculo acontecerá no Centro Pedagógico Antonio Costa Galvão

No último dia 3, diretoras e
coordenadoras da rede municipal
apresentaram as práticas que tiveram melhores resultados relacionadas aos projetos anuais da Secretaria de Educação, com destaque especial aos projetos “Bullying”,
“Leitura” e “Meio Ambiente”.
Ao longo do ano letivo, as
unidades escolares desenvolveram atividades que contemplas-

sem os temas e, nesse evento, foram compartilhadas as práticas, feita a análise e reflexão do
que foi apresentado e as sugestões de melhorias para 2022. A
reunião mostra o que cada escola
fez de mais expressivo e compartilha as experiências com todas as
outras escolas para que todas
possam usar o que tem dado certo em suas unidades escolares.

CRISTIANO CANDIDO e ANGELICA SABRINA CORREIA DE SOUZA, sendo o pretendente: nacionalidade brasileiro, solteiro, ajudante de produção, nascido em Charqueada - SP, aos 18/08/1992, residente e domiciliado Na Rua Josias de Faria, nº 41, Residencial Bom
Jardim, Rio das Pedras - SP, filho de EDENILSON CANDIDO e de
JOSEFA CELIA GARCIA CANDIDO; e a pretendente: nacionalidade
brasileira, divorciada, costureira, nascida em Rio das Pedras - SP,
aos 24/09/1995, residente e domiciliada na Rua Josias de Faria, nº
41, Residencial Bom Jardim, Rio das Pedras - SP, filha de JOÃO
CARLOS SOUZA e de IVONE CORREIA DA SILVA SOUZA.
MARCEL MARTIM e MAIARA SOUZA DA SILVA, sendo o pretendente: nacionalidade brasileiro, solteiro, gerente comercial, nascido em Piracicaba - SP, aos 15/09/1988, residente e domiciliado Na
Rua David Merloto, nº 65, Residencial Doutor Raul Coury, Rio das
Pedras - SP, filho de SEBASTIÃO DOMINGOS MARTIM e de MARLÍ
APARECIDA BARNABÉ MARTIM; e a pretendente: nacionalidade brasileira, solteira, farmacêutica, nascida em Mirassol - SP, aos 21/03/
1993, residente e domiciliada na Rua David Merloto, nº 65, Residencial Doutor Raul Coury, Rio das Pedras - SP, filha de ANTONIO RODRIGUES DA SILVA e de EDNA DE SOUZA LIMA.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da
Lei. Lavro o presente, que afixo no lugar de costume e publico
pela Imprensa Local. RIO DAS PEDRAS,08 de dezembro de 2021. A
Oficial: SONIA MARLY DE ALMEIDA

A Tribuna Piracicabana
A10

Quinta-feira, 9 de dezembro de 2021

