
Divulgação Divulgação Divulgação

MEIO AMBIENTE
Todos os anos, a Arcelor Mittal,
em parceria com a Coordena-
doria de Educação de Iracemá-
polis, disponibiliza o prêmio

Arcelor Mittal de Meio Ambien-
te; neste ano, o tema foi “O De-
safio do Lixo: como podemos
ser mais sustentáveis?”. A6

LIVRO
Historiadora Fabiana Jun-
queira faz lançamento hoje
do livro “Caipira, uni-vos”,
uma pesquisa de doutora-

do na Unicamp (Universida-
de Estadual de Campinas)
em torno do mov imento
operário em Piracicaba. A3

APOIO AOS MUNICIPAIS
A deputada estadual Profes-
sora Bebel (PT) e o diretor do
Sindicato dos Municipais,
José Osmir Bertazzoni, duran-

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

DESPEJOS — I
O plenário virtual do STF (Su-

premo Tribunal Federal) formou
maioria hoje para manter a deci-
são do ministro Luís Roberto Bar-
roso, publicada no último dia 1º,
que prorrogou até março de 2022
a suspensão de despejos e deso-
cupações durante a pandemia de
covid-19. Ao todo, cinco minis-
tros 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 proje-
to de lei semelhante foi aprovado
na Câmara dos Deputados e no
Senado na mesma época, mas foi
barrado pelo presidente Jair Bol-
sonaro (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 inúme-
ras denúncias sobre a PPP do lixo.
Na reunião ordinária de segunda

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

GUSTAVO — II
Pompeo disse que, no começo

do ano, juntamente com o verea-
dor Anilton Rissato, se dirigiram
até o Ecoparque para verificar de-
núncias que receberam na época,
no entanto a entrada dos parla-
mentares não foi permitida, o que
causou ainda mais estranheza. Ele
ressalta que existem, sim, as ques-
tões administrativas, mas, o que
mais preocupa é a questão ambi-
ental. Pompeo, ao longo deste ano,
vem acompanhando o serviço (…).

GUSTAVO — III
O edil do Avante entende que,

com fiscalização e cuidado sobre o
tema, dependendo do que apare-
cer pela frente, pode surgir mais
uma CPI. Em outras palavras,
Gustavo já é autor de duas e, se
sair mais uma Comissão Parlamen-
tar de Inquérito (CPI), dá para pe-
dir música. E que não seja alta para
na prejudicar o meio ambiente.

IPVA
Não faltam críticas ao gover-

nador João Dória (PSDB) pelo
aumento no IPVA em torno de 30
por cento. Além disso, os adversá-
rios de Dória não poupam críti-
cas 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.
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O Portal da Cidade de Rio das Pedras, iluminado, sintetiza o espírito do Natal

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

Quem anda pela cidade de
Rio das Pedras já consegue sen-
tir o clima de natal pelas ruas.
Além de várias casas que já es-
tão com decoração, a Prefeitura
Municipal através da Secretaria
de Cultura e Turismo montou
uma decoração toda iluminada
no Portal da cidade, na Aveni-
da Elias Candido Ayres, nos
canteiros e rotatórias que dão
acesso ao centro da cidade. O
esforço em tempo recorde dos
funcionários visa deixar a ci-
dade mais bonita, atraindo mo-
radores e visitantes para o cen-
tro e também tem como objeti-
vo trazer mais lazer e alegria aos
adultos e crianças da cidade.

PORTAL — No portal de
entrada e no letreiro Rio das Pe-
dras já é bem fácil ver famílias,
ciclistas, pessoas que fazem cami-
nhadas em grupos ou com os
seus animais de estimação paran-
do 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 es-
pecial 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
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COMENDADOR
O advogado Fernando de Oliveira An-
tônio recebeu, em cerimônia no Salão
Nobre da Câmara Municipal de São
Paulo, o título de Comendador da So-
ciedade Brasileira de Heráldica e Hu-
manística e Grão-Mestre do Sodalício
Heráldico Internacional,  as "Insígnias
Superiores da Grã Cruz da Soberana
Ordem do Mérito Saint Yves de Tregui-
er”, conhecido como patrono da Justi-
ça. É um reconhecimento diante da
atuação do Dr. Fernando — que foi ve-
reador em Rio das Pedras — na defe-
sa do Estado Democrático de Direito.
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Somos sempre observados
pelos espíritos?
Alvaro Vargas

Interagimos com o mundo es-
piritual mesmo que não pos-
 samos enxergá-lo, excetuan-

do-se os médiuns videntes, que
conseguem descortinar apenas
parte do que existe no outro pla-
no da vida. Existem 7,9 bilhões
de almas reencarnadas na Ter-
ra, e “uma população de 22 bi-
lhões espíritos vivendo na erra-
ticidade” (Lírios de Esperança,
cap. 03, ErmanceDufaux e
Wanderley de Oliveira). Essa
presença espiritual ao nosso
lado, foiidentificada pelo após-
tolo 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 corra-
mos com perseverança a corri-
da que nos é proposta” (He-
breus, 12:1).Esses espíritos são
as almas dos homens que já de-
sencarnaram. Como o orbe ter-
reno situa-se na categoria espi-
ritual de planeta de “Expiações e
Provas”, onde predomina a mal-
dade, o aspecto moral da popu-
lação nos dois planos da vida se
assemelha. Como consequência,
predomina a existência das enti-
dades moralmente atrasadas.

Felizmente, os espíritos evo-
luem, e a situação moral da Ter-
ra irá se modificar até o final
deste século, após concluir a tran-
sição pela qual estamos atraves-
sando, quando nosso planeta
ascenderá à categoria de “Mun-
do de Regeneração”, através do
expurgo para mundos inferiores
das almas recalcitrantes no mal
e a imigração de espíritos superi-
ores de outros planetas para a
Terra. Até lá, teremos de convi-
ver em uma atmosfera espiritual
compredominância das vibra-
ções 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, lo-
cais 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 predo-
mina a fraternidade entre fami-
liares e, principalmente, há a re-
alização do “Evangelho no Lar”,
barreiras magnéticas protegem o
ambiente e não permitem a en-
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trada dos espíritos perturbado-
res, particularmente nas depen-
dências do laronde ocorre uma
maior intimidade do casal. Nes-
se local, mesmo nas situações
em que é requerida a presença
dos mentores espirituais, como
a reencarnação de um espírito,
é aguardadaa finalização do in-
tercurso sexual, já que a própria
ciência esclarece que afecunda-
ção do óvulo materno somente
ocorre algumas horas após a
união genésica. O espírito An-
dré Luiz cita que “os momen-
tos de intimidade no tálamo
conjugal são sublimes e invio-
láveis 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 mensa-
geiros do Cristo, conformemen-
cionado 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 com-
panhias corrompem os bons cos-
tumes” (1 Coríntios, 15:33).Simi-
larmente, a companhia dos es-
píritos moralmente inferiores
afeta negativamente o nosso
comportamento. Isso é preocu-
pante, pois de acordo com Allan
Kardec (O Livro dos Espíritos,
Q.459), “geralmente são os espí-
ritos que nos dirigem”. Temos a
liberdade de pensar o que qui-
sermos, mas a nossa sintonia
mental é que define o padrão
moral dos espíritos junto de nós.
Como a internet facilitouo aces-
so a diferentes categorias de li-
teratura e filmes, e consideran-
do o atraso moral de nossa hu-
manidade, vivenciamos hoje
uma verdadeira pandemia ob-
sessiva 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 permi-
tido, mas eu não deixarei que
nada domine” (1 Coríntios, 6:12).

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

Gaudêncio Torquato

Crise econômica,
com desemprego
de 15 milhões de

pessoas e um estado de
deflação, com dois tri-
mestres de PIB negati-
vo; crise sanitária com
milhões de brasileiros
mortos e contamina-
dos 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 des-
maios 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 característi-
cos da psique de Países em desen-
volvimento: a ambivalência e o es-
capismo. É ambivalência querer
equacionar o descontrole em con-
trolar os controladores. Aprova-
se uma PEC dos Precatórios, sa-
bendo-se que o preço político foi
alto. Até o PT votou a favor.

É escapismo argumentar que
as crises se devem às circunstân-
cias. Na verdade, as coisas erra-
das são patrocinadas por um Go-
verno, 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 apre-
senta todo esburacado.

Pergunta de res-
posta previsível: por que
a máquina estatal é ine-
ficaz na implementação

de suas políticas? Porque o de-
sempenho dos gestores é movido
por interesses alheios ao bem-co-
mum e desprovido dos compo-
nentes inerentes à prática da ad-
ministração pública: planejamen-
to, 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 par-
tidos. O PP e os outros partidos
do Centrão fatiam a máquina ad-
ministrativa. Cada qual organi-
za, ao bel prazer, a concepção e a
ordem das ações a serem desen-
volvidas, solicitando às áreas ju-
rídicas 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
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A crise de governança

político, é natural que os dirigen-
tes concentrem as decisões, evitan-
do perder força. Explica-se desse
modo como o foco político amor-
tece o foco técnico na miríade de
pequenas, médias e grandes estru-
turas 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 ges-
tores omitem informações e esca-
moteiam dados. O STF impõe
transparência dos autores de emen-
das parlamentares, mas os dribles
são frequentes.  Resultado: entre
30% a 40% dos orçamentos são
despendidos em ações inócuas.

O pano de fundo que agasa-
lha os maus gerenciadores é a
impunidade. Sabendo que, mais
cedo ou mais tarde, serão ino-
centados, 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 nor-
mas, contribuindo para a ausência
de parâmetros regulatórios fixos
e confiáveis e fortalecendo o pre-
torianismo, a lei do mais forte.

Abre-se, a partir dessa lógica,
uma crise de governança e não de
governabilidade, como alguns en-
tendem, porquanto o sistema polí-
tico, a forma de governo e as rela-
ções entre os Poderes, mesmo ope-
rando em um complexo desenho
institucional como o nosso – fede-
ralismo, presidencialismo, bicame-
ralismo, representação proporci-
onal, voto majoritário, pluripar-
tidarismo – chegam a esmorecer,
mas não matar a democracia.

Em suma, o Brasil está pati-
nando no mesmo lugar. Índice de
renovação de lideranças, 2, numa
escala até 10. Índice de meritocra-
cia na máquina pública, 3; índice
de reforma política, 3; índice de
corrupção, 8; índice de responsa-
bilidade e boa gestão, 2; índice de
qualidade nos serviços públicos,
4. Cada um que dê a sua nota.

———
Gaudêncio Torquato, jor-
nalista, escritor, profes-
sor titular da USP e con-
sultor político. Twitter@
gaudtorquato; blog www.
observatoriopolitico.org

Você sabe o que são
cuidados paliativos?

Thais S. Rodrigues

Ainda existem di-
versos mitos a
 respeito dos

Cuidados Paliativos,
conceito normalmen-
te associado às pesso-
as com câncer ou que
já estão em fase termi-
nal. Mas, ao contrário
do que muita gente
pensa, Cuidados Paliativos é
uma abordagem multiprofissio-
nal e pode servir a todas as pes-
soas que vivem com uma doen-
ça grave, independentemente do
estágio ou que não tem cura,
como uma doença crônica.

Gosto de defini-los de uma

forma bem simples:
cuidados paliativos
são uma camada ex-
tra de conforto.

É importante dei-
xar claro que essa
abordagem não substi-
tui o processo curati-
vo/tratamento da do-
ença, mas pode atuar
em conjunto, ajudan-
do a promover alívio

da dor, da fadiga, da falta de ar,
da ansiedade, da náusea e diver-
sos sintomas físicos, emocionais,
sociais e espirituais que possam
surgir. Eles podem ser realizados
na casa do paciente, num hospi-
tal ou numa clínica particular.?

O baixo acesso ao atendimen-
to de cuidados paliativos faz com
que muitas pessoas sofram mais
do que deveriam durante o trata-
mento 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 assistên-
cia em algo disponível a todos.

———
Thaís  S.  Rodrigues,
fisioterapeuta
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José Renato Nalini

Embora não fal-
tem os que con-
 siderem o con-

ceito ESG um mito, pa-
rece que ele veio para fi-
car. Até porque, não há
alternativa ao enfrenta-
mento das mudanças
climáticas resultantes
do aquecimento global. O interes-
sante é que aumentam os consu-
midores que não hesitarão em boi-
cotar marcas insustentáveis, in-
vestidores que não aplicarão recur-
sos 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 notíci-
as 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, precau-
ção maior por parte de quem pos-
sui melhores condições de se de-
fender das inevitáveis catástrofes.
Justamente os mais pobres – pa-
íses e pessoas – são os que dei-
xam de conceder ao tema a im-
portância devida. Compreende-se
que a fome não é o melhor incen-
tivo para elucubrações teóricas.

Assim, a desigualdade na li-
teratura científica sobre a emer-
gência climática replica o quadro
geral da distância entre ricos e
pobres. Os ricos sabem que en-

frentarão ondas migra-
tórias dos que fogem da
seca, das inundações,
das condições desfavo-
ráveis, que põem em
risco a sobrevivência
dos mais carentes.

Há poderosos que
já adquiriram consci-
ência da gravidade do
quadro. Sabem que

será necessário destinar dinhei-
ro 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 lide-
rá-la tergiversam, disfarçam,
continuam a dizer que as conse-
quências tardarão. O que não é
verdade. Elas já estão aí.

Seria melhor agir por en-
quanto, assim como se faz diante
de uma cirurgia que pode ser ele-
tiva, causadora de menos riscos,
do que de urgência, quando uma
septicemia pode mostrar o resul-
tado 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 al-
tera o texto daquilo que se con-
vencionou chamar “Código Flo-
restal”, mas que não se utiliza,
uma vez sequer, dessa expressão:
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Acordar enquanto é tempo

“Código Florestal”. Considerar
esse texto recepcionado por uma
Constituição que ostenta o artigo
225, o dispositivo considerado o
mais belo de uma ordem fundan-
te no século XX, é algo que assus-
taria, não estivéssemos acostuma-
dos com a insânia como política.

Mas o texto aprovado auto-
riza os municípios a definirem a
dimensão da área a ser protegi-
da ao redor dos rios. É algo como
“deixar o galinheiro sob os cui-
dados da raposa”. A criação exa-
gerada de municípios depois da
Constituição de 1988 mostrou
que nem sempre se acerta ao es-
colher chefes de executivo sem
compromisso com o ambiente.

Até o momento, as faixas
marginais são consideradas áre-
as de preservação permanente e
variam de 30 a 500 metros, con-
forme 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 ambi-
ente a um risco potencial de com-
prometimento. Como ocorre cos-
tumeiramente, 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 Có-
digo Florestal considera grave
ameaça ao que resta de florestas,
pois permite novos desmatamen-
tos em APPs, Áreas de Preserva-
ção Permanente, antes intocáveis.

Confiar no STF, que julgou
recepcionada pela nossa Cons-
tituição Ecológica o apelidado
Código Florestal, é insuficiente
para a tutela do patrimônio na-
tural brasileiro. Acelerada e
cruelmente maltratado e ten-
dente à completa extinção.

Aqui devem ser chamadas as
organizações não governamen-
tais, os membros do Ministério
Público ainda conscientes de seu
papel de guardião do interesse di-
fuso e coletivo e, no caso, até em
defesa das futuras gerações. Ex-
plicitadas no artigo 225 da Carta
Cidadã, mas constantemente des-
respeitadas na política de exter-
mínio do patrimônio ambiental.

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

Alexandre Teles

É com muita alegria
que estou escre-
  vendo este arti-

go sobre a Bíblia, a San-
ta 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 interces-
são em favor da leitura da Bíblia.
No Brasil, esta data começou a ser
celebrada em 1850, quando chega-
ram da Europa e EUA os primeiros
missionários cristãos evangélicos
(Sociedade Bíblica do Brasil).

Este Livro que foi escrito por
homens santos de Deus, inspira-
do pelo Espírito Santo, infelizmen-
te rejeitado por muitas pessoas, é
o livro mais vendido do mundo.
Sendo que o próprio Deus exalta
a Sua Palavra. Através dos sécu-
los, 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 ja-
mais 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 te-
orias desconexas, in-
consistentes, incoeren-
tes e sem a veracidade
das provas. São supo-
sições que agridem a

razão e falseiam a verdade. São
teorias que estão apoiadas em co-
lunas podres. Precisaríamos
muito mais fé para crer na evo-
lução 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 en-
sina que ao criar o homem,
Deus o colocou no jardim do
Éden, com os animais, flores-
tas, tudo à sua disposição. E
Deus estava sempre em comu-
nhão com ele. Mas o homem
pecou, perdendo assim essa co-
munhão com Deus, e trazendo
sobre a humanidade a maldi-
ção do pecado. O apóstolo Pau-
lo 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 éQuem lê a Bíblia éQuem lê a Bíblia éQuem lê a Bíblia éQuem lê a Bíblia é
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Dia da Bíblia, a Palavra de Deus

maldição. Todos pecaram e des-
tituídos estão da glória de Deus.

Então Deus para resolver com
esse gravíssimo problema, enviou
Seu Único Filho, nascido de mu-
lher, nascido sob a lei, para mor-
rer pelos nossos pecados. Ele veio
como nosso substituto, como nos-
so redentor. Ele que sendo em for-
ma de Deus, não teve por usurpa-
ção o ser igual a Deus, mas ani-
quilou-Se a si mesmo, se fazendo
servo, e achado na forma de ho-
mem 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, traspas-
sado por causa de nossos peca-
dos. Ele que é Santo, se fez pe-
cado por nós, para que ao con-
fiarmos Nele pudéssemos ser
justificados pela sua graça, pela
redenção que há em Seu sangue.

Talvez você possua uma Bí-
blia em sua casa. Talvez esteja
sempre aberta no livro de Sal-
mos 91! Mas, lembre-se, a Bíblia
não é um “amuleto”, ou um en-
feite, Ela deve ser lida, medita-
da e praticada, porque vós cui-
dais ter nelas a vida eterna, e

são Elas que testificam de Cris-
to. Cada livro do Antigo Testa-
mento 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 divina-
mente inspirada, e proveitosa para
ensinar, para redarguir, para cor-
rigir, para instruir em justiça, para
que o homem de Deus seja perfei-
to, 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 medi-
ta 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 filoso-
fias e tradições humanas, segun-
do os rudimentos do mundo.

Entenda! Quem lê a Bíblia
vive menos... Menos enganado,
menos deprimido, menos insegu-
ro, 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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Ipedd promove lançamento
de livro sobre movimento
operário em Piracicaba

O Ipedd (Instituto Piracicaba-
no de Estudos e Defesa da Demo-
cracia) 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 resulta-
do de uma extensa pesquisa do-
cumental realizada pela histo-
riadora, como parte de suas
atividades de doutoramento na
Unicamp (Universidade Esta-
dual de Campinas) sobre o tema
os metalúrgicos e a formação
da classe operária no municí-
pio de Piracicaba (1945-1964).

Fabiana Junqueira é gradu-
ada e mestre em história pela
Unifesp (Universidade Federal
de São Paulo), e seu livro “Cai-
piras, uni-vos!” analisa as ex-

A deputada estadual Pro-
fessora Bebel (PT) diz que ina-
ceitável o veto do Prefeito Luci-
ano Almeida (DEM) aos proje-
tos de lei 153 e 154, aprovados
pela Câmara de Vereadores de
Piracicaba, que estabelecem o
pagamento da gratificação anu-
al aos professores, abono desem-
penho aos profissionais da saú-
de e o pagamento do prêmio as-
siduidade 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 di-
rigida ao Sindicato dos Traba-
lhadores Municipais de Piracica-
ba, em apoio aos servidores mu-
nicipais, que realizou ato público
em frente ao Centro Cívico, even-
to que contou com a participa-
ção de membros da Apeoesp e do
Partido dos Trabalhadores.

Na nota, Bebel se diz solidá-
ria à luta dos servidores munici-
pais e externa total apoio à catego-
ria “frente ao inaceitável veto do
Prefeito Luciano Almeida aos pro-

periências individuais e coleti-
vas dos operários em Piracica-
ba e suas lutas por direitos e me-
lhorias no mundo do trabalho.

A pesquisadora apresenta per-
sonagens 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 “sonha-
ram 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 piracicaba-
no no século XX”, conforme re-
gistra 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 ven-
da do livro e sessão de autógrafos.

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

Publicado este ano, pela editora
CRV, o livro é resultado de uma
extensa pesquisa documental

de doutorado na Unicamp
realizada pela historiadora

Divulgação
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Deputada Bebel: contra
veto à gratificação e ao
pagamento de assiduidade

Divulgação

Integrantes da Apeoesp e do PT foram levar solidariedade
aos servidores municipais, na tarde de terça-feira (7)

jetos de lei 153 e 154, que estabele-
cem o pagamento da gratificação
anual aos professores, abono de-
sempenho 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 signifi-
ca uma dupla punição a todos es-
ses servidores, pois se não já não
bastasse terem sido atingidos
por este vírus, com todas as se-
quelas que ele provoca aos que
adoecem pela Covid, são novamen-
te punidos pela exclusão dos bene-
fícios acima referidos”, escreveu.

A deputada Professora Be-
bel disse ainda na nota que devi-
do às  suas obrigações parlamen-
tares na Assembleia Legislativa
do Estado de São Paulo  não po-
deria estar presente ao ato reali-
zado pelos servidores municipais
na tarde desta última terça-fei-
ra, 07 de dezembro, na frente do
Centro Cívico. No entanto, escre-
veu: “reafirmo meu apoio à luta
de vocês. Podem contar comigo
e com meu mandato para tudo o
que for possível e necessário”.

RRRRREQUERIMENTOEQUERIMENTOEQUERIMENTOEQUERIMENTOEQUERIMENTO

Vereadores querem respostas sobre
coleta e manejo de resíduos sólidos

Foi aprovado em regime de
urgência, durante a 50ª reunião
ordinária, realizada nesta segun-
da-feira (6), o requerimento
1074/21, que solicita informações
ao Executivo sobre a execução
dos serviços de limpeza urbana,
coleta e manejo de resíduos sóli-
dos, em Piracicaba. Os autores
dos questionamentos são a ve-
readora Silvia Morales (PV), do
mandato coletivo “A Cidade é
Sua", Zezinho Pereira (DEM) e
Paulo Campos (Podemos).

Eles questionam quantos qui-
lômetros de varrição das vias es-
tão sendo conferidos diariamen-
te; como é feita esta medição e se
existem grandes variações dessa
quilometragem. Também querem
saber se o convênio com a coope-
rativa Reciclador Solidário foi re-
novado, quantas toneladas/mês
de material reciclável coletado é
encaminhada a Cooperativa Reci-
clador Solidário e quais fatores

impedem o aumento da quanti-
dade recebida pela cooperativa.

Perguntam ainda se CTR
(Centro de Tratamento de Resídu-
os) tem recebido materiais reciclá-
veis, se o barracão Central de Re-
síduos será reativado e para onde
é destinado os pneus inservíveis,
lâmpadas e demais resíduos da lo-
gística reversa. Querem saber ain-
da se  existe projeto de composta-
gem para os materiais de poda e
varrição coletados, como galhos e
folhas, e para onde tais resíduos
são destinados; se a  frota de cami-
nhões dos serviços de coleta de re-
síduos foi renovada; quantos ca-
minhões estão operando atualmen-
te; se todos contam com GPS de
rastreio e como é feito o monitora-
mento da programação de coleta.

Outra questão é sobre qual é
a empresa responsável pela coleta
seletiva e se existe conflito de con-
tratos para a realização do mesmo
serviço. Perguntam ainda se o

Poder Executivo está preparan-
do uma nova licitação para os
serviços de coleta, manejo de re-
síduos sólidos e limpeza urbana,
conforme decisão judicial, e qual
a metodologia adotada pelo Exe-
cutivo para nova proposta de
cobrança dos referidos serviços,
em adequação a Lei Federal
14.026/2020, envolvendo os di-
ferentes 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 des-
tinados e condicionados de forma
inadequada, qual a quantidade de
resíduos condicionados inadequa-
damente e quais medidas foram
tomadas pela empresa para resol-
ver as irregularidades apontadas.

O vereador Gustavo Pompeo
(Avante) aproveitou o tema relati-
vo à questão do lixo e da empresa
Ambiental e afirmou que "uma si-
tuação que o preocupa são os di-
versos indícios de irregularida-
des". "Me preocupa a questão am-
biental que não ocorre na Ambi-
ental , tratamento de lixo e resí-
duos 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 impor-
tante a fiscalização permanente
daquele espaço. "Eu tentei visitar
lá uma vez e fui impedido. Apro-
veito 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 deve-
ria ser dessa forma. A fiscalização
tem que ser constante", finalizou.
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Moção aplaude professor
por livro de relatos de
alunos da pandemia

A publicação do livro "Pan-
demia: O olhar dos jovens, seus
medos e angústias", trabalho de-
senvolvido pelo professor de his-
tória Sérgio Batista das Neves em
conjunto com alunos dos 7º e 8º
anos da escola estadual Monsenhor
Jeronymo Gallo, foi o tema da mo-
ção de aplausos 257/2021, de auto-
ria das vereadoras Sílvia Morales
(PV), do mandato coletivo "A Ci-
dade é Sua", e Ana Pavão (PL).

A propositura destaca que
o livro teve como tônica o rela-
to dos jovens durante a pande-
mia, uma forma de "conhecer
suas experiências" e, princi-
palmente, "mostrar a eles que,
apesar de tudo, estávamos to-
dos juntos", destaca o texto.

Ainda segundo o texto da
moção, além do registro do perío-
do pandêmico, o livro também foi

uma ferramenta auxiliar no pro-
cesso de retorno às aulas, capaz
de "eternizar a situação do mun-
do frente a pandemia, mesmo que
por uma parcela mínima da socie-
dade, dando a eles o direito de ex-
por seus pontos de vista sobre a
situação em que o mundo e suas
famílias viveram. E quem sabe,
tudo isso sirva de objeto de es-
tudo para as novas gerações".

Além da elaboração do livro,
os alunos também participaram
de atividades interdisciplinares,
com a leitura de livros e exibi-
ção de filmes que os auxiliaram
a refletir sobre a própria pande-
mia e a desenvolver uma "apren-
dizagem mais significativa".

A entrega da moção de
aplausos e do quadro alusivo
a ela acontecerá em data ain-
da a ser estabelecida.
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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 mo-
tivou o requerimento 1058/
2021, de autoria do vereador
André Bandeira (PSDB). A pro-
positura foi aprovada durante
a 50ª reunião ordinária de
2021, nesta segunda-feira (6).

De acordo com André Ban-
deira, a indicação 3381/2021 foi
enviada ao Executivo em setem-
bro com a solicitação desses pro-
fissionais. No documento, o vere-
ador fez as seguintes considera-
ções: “Em 2018, quase 800 mil
brasileiros morreram por causas
evitáveis, segundo dados do por-
tal Datasus, do Ministério da
Saúde. Muitas dessas vidas po-

deriam ter sido salvas com maior
atenção à saúde coletiva. Preven-
ção em saúde envolve muitos
conceitos, da atividade física in-
dividual e adoção de hábitos sau-
dáveis a programas públicos am-
plos e investimentos tanto na área
de saúde como em esportes.”

Bandeira também destacou
que em Piracicaba existe o “Proje-
to Piracicaba Saudável” para ati-
vidades relacionadas à prevenção
em saúde, desenvolvidas por pro-
fissionais das Secretarias de Saú-
de e de Esportes, Lazer e Ativi-
dades Motoras (Selam). “Ocorre
que é necessário melhorar e au-
mentar o foco na prevenção e na
promoção da saúde”, declarou.

Em resposta à indicação, o
Executivo informou que “a so-
licitação é muito pertinente à

Secretaria de Saúde”, já que a
mesma condiz com a proposta
de trabalho dos NAFS (Núcle-
os de Apoio à Saúde da Famí-
lia), que hoje não mais é con-
templado 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 es-
barra na LC 173/2020 do gover-
no federal, não podendo criar
novos cargos ou realizar novos
concursos públicos e que este é
um projeto que pode ser pensa-
do para os anos subsequentes.

No requerimento, André Ban-
deira 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 solicita-
da na indicação não são realiza-
das 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 inte-
resse em investir em prevenção
de doenças e fortalecer o cuida-
do integral e ações de promoção
da saúde através da contrata-
ção de profissionais de educa-
ção física, nutricionistas, fisio-
terapeutas, fonoaudiólogos, psi-
cólogos e assistentes sociais em
cada unidade de saúde da rede.
Bandeira também questiona se
a prefeitura pretende realizar
projeto para os próximos anos.

SSSSSINFÔNICAINFÔNICAINFÔNICAINFÔNICAINFÔNICA

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 Piracica-
ba) por meio da moção de aplau-
sos 258/2021. A propositura é de
autoria do vereador Pedro Ka-
wai (PSDB) e foi aprovada duran-
te a 50ª reunião ordinária, reali-
zada nesta segunda-feira (6).

Jamil Maluf recebeu o con-
vite para se tornar regente titu-
lar e diretor artístico da OSP em
2014. Em 2015, foi o responsá-
vel pelo trabalho de reestrutu-
ração da Orquestra, com a ad-
missão de instrumentistas pro-
fissionais e estagiários, além de
realização de temporada perma-
nente e projeto pedagógico. A
OSP entregou o título de maes-
tro emérito ao piracicabano du-
rante o concerto realizado no dia
27 de novembro de 2021, no Te-
atro Municipal Dr. Losso Netto.

De acordo com a propositu-
ra, Jamil Maluf recebeu o prê-
mio de Melhor Regente de Or-
questra pela APCA (Associação
Paulista de Críticos de Arte) por
cinco vezes, além de prêmios
como o "Carlos Gomes", como
"Melhor Regente de Ópera", e "Ma-
estro Eleazar de Carvalho", como
Personalidade Musical do Ano.

O maestro também apresen-
tou o programa Primeiro Movi-
mento, na TV Cultura, por cinco
anos, e foi diretor artístico do The-
atro Municipal de São Paulo de
2005 a 2009. Desde 2013, apre-
senta 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.
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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 mo-
toboys. O parlamentar relatou si-

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

porque precisavam terminar a en-
trega. “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 con-
tribuir com este serviço. O parla-
mentar ainda comentou que os mo-
toristas passam pelo risco de assal-
tos. “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 Pedagó-
gico Prudente de Moraes inicia o
ano de 2022 com boas notícias. No
dia 30 de novembro, foram apro-
vadas três intervenções importan-
tes para a instituição: a readequa-
ção elétrica do imóvel, a pintura
externa e a instalação de um siste-
ma de câmeras de segurança.

Com verba recebida por meio
de emenda parlamentar do sena-
dor José Serra, no final do no ano
de 2020, foram realizados inten-
sos trabalhos para a elaboração de
projetos voltados para a melhoria
e segurança do Museu. Com a úl-
tima intervenção de conservação
do prédio ocorrida em 2015, o des-
gaste natural da pintura do edifí-
cio já se encontra bastante avan-
çado. Sendo assim, será realizada
a pintura externa do prédio, utili-
zando de técnicas e materiais ade-
quados 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 acer-
vo 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 conser-
vação. Consequentemente, a tec-
nologia atual visa a redução do
consumo elétrico e uma melhor
visibilidade do público visitante.

E, completando as melhori-
as, serão instaladas câmeras de
segurança internas e externas,
visando a proteção do acervo

histórico, o qual atualmente con-
ta com mais de 12 mil peças.

O Museu Prudente de Mo-
raes, instalado na casa do pri-
meiro presidente Civil do Brasil,
completou 64 anos de funciona-
mento, sendo um local de refe-
rência na guarda, conservação e
exposição da memória e da his-
tória de Piracicaba e da Repúbli-

ca Brasileira. Já a casa de Pru-
dente 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 previs-
tas para ocorrerem no primeiro se-
mestre de 2022 e serão realizadas
por meio de processo licitatório.

CCCCCALENDÁRIOALENDÁRIOALENDÁRIOALENDÁRIOALENDÁRIO

PLs instituem dias das
comunidades negra e
indígena de Piracicaba

A Câmara Municipal de Pira-
cicaba aprovou na noite desta se-
gunda-feira (6), durante a 50ª reu-
nião ordinária de 2021, os proje-
tos de lei 260/2021 e 261/2021, que
instituem respectivamente no ca-
lendário oficial do município o
"Dia da Comunidade Negra de
Piracicaba" e o "Dia da Comuni-
dade Indígena de Piracicaba".

As proposituras, assinadas
pela vereadora Rai de Almeida
(PT) e pelos vereadores Paulo
Campos (Podemos), Thiago Ri-
beiro (PSC) e Cássio Luiz Bar-
bosa (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 ofici-
al a ser comemorada anualmen-
te, com o objetivo de "garantir
valorização, respeito à memória
e à contribuição negra para a
formação da cidade de Piracica-
ba, bem como, e por consequên-
cia, garantir a representativida-
de negra no calendário oficial do
município", conforme traz o tex-
to da propositura aprovada.

O projeto ainda destaca que,
segundo as pesquisas do profes-
sor 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 cida-
de por Antônio Correa Barbosa".

Ainda segundo o historiador,
a data marca "a histórica da afro-
genealogia das famílias negras pi-
racicabanas portadoras de inesti-
mável contribuição à formação do
Município, com seus representan-
tes étnicos, em todos os setores da
sociedade, através dos tempos, e
na cultura afro-caipira da cidade".

A propositura salienta tam-
bém que o sistema escravocrata
que vigorou em nosso país, inclu-
sive 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, man-
tiveram negros e negras num lu-
gar de subordinação, fazendo per-
petuar aquilo que é estrutural: ra-
cismo, empobrecimento, margina-
lização, a não representatividade".

O projeto, por fim, frisa a ne-
cessidade de que a história e par-
ticipação negra na construção
material e cultural piracicabana
sejam devidamente lembradas, e
busca reconhecer, no plano sim-
bólico, a "herança histórica de tra-
dição e resistência de população
que ainda se vê apartada em to-
dos os aspectos da vida social".

"Dia da Comunidade Indíge-
na de Piracicaba" - Igualmente
subsidiado pelas pesquisas histo-
riográficas do professor Noedi
Monteiro, o projeto de lei 261/2021
aprovado nesta segunda-feira ins-
titui no calendário oficial do mu-
nicípio o dia 28 de março como o
"Dia da Comunidade Indígena".

Segundo texto da propositu-
ra, a ideia tem como base a "pri-
meira citação oficial sobre as na-
ções ligadas à história da cida-
de, presente em documento his-
tórico datado de 1733", e "visa
preencher lacuna histórica no
Calendário Oficial da cidade de
Piracicaba no que diz respeito ao
registro, reconhecimento e valo-
rização da memória e das tradi-
ções 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 sé-
rie de livros e pesquisas que re-
gistram a presença dos povos
originários que aqui habitavam,
e destaca sua subsequente explo-
ração e expropriação. A proposi-
tura, no entanto, lembra que não
houve um apagamento total des-
sa presença indígena, "podendo
ser percebida em várias manifes-
tações de nossa identidade
(como a que se reflete, por exem-
plo, à culinária, a pontos históri-
cos cravados às margens do Rio
Piracicaba e, mesmo, em parte de
nossa herança fonética ou ainda
no próprio nome da cidade".

Assim, a propositura defen-
de que "instituir o Dia da Co-
munidade Indígena de Piracica-
ba é também reverenciar a im-
portância dessa comunidade no
DNA de nosso Município – uma
vez que ao se instituir a referida
data no Calendário Oficial da

cidade se possibilita que gera-
ções futuras possam também –
via festividades e referências
possíveis a essa data – vir a co-
nhecer mais e melhor a história
e a cultura de nosso município".

DISCUSSÕES - A vereado-
ra Rai de Almeida, ao discutir as
proposituras, também destacou
que Piracicaba é uma das poucas
cidades "que tem o dia 20 de no-
vembro [Dia da Consciência Ne-
gra] 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 po-
bres", e que  "as mulheres negras
são as maiores vítimas de violên-
cia doméstica. São as negras as
mais atingidas por feminicídios".

Sobre o dia da Comunidade
Indígena, Rai disse que "todos so-
mos originárias da população in-
dígena, população que foi dizima-
da na sua existência, mas tam-
bém tiveram sua resistência.
Precisamos valorizar a memória
e as tradições dos povos originá-
rios 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 Fa-
brício Polezi (Patriota), ao discu-
tir as proposituras, disse: "toma-
ra que não distorçam a minha fala
e não me coloquem o rótulo de ra-
cista, mas eu tenho que me posici-
onar", e se colocou de forma con-
trária à aprovação dos projetos por
entender que eles criam divisões e
fissuras sociais ao invés de pro-
mover a unidade. Ele conti-
nuou: "eu não posso me ausen-
tar desta briga, deste enfrenta-
mento, de pessoas que querem
dividir a nossa nação, que querem
dividir os povos com um discur-
so totalmente invertido, ao con-
trário do que aconteceu de fato".

Polezi também relatou que
sempre teve amigos e compa-
nheiros de trabalho negros, "os
melhores eram negros", e tam-
bém citou figuras públicas ne-
gras com grande inserção na so-
ciedade, como o ex-ministro Jo-
aquim Barbosa e Sérgio Camar-
go, da Fundação Palmares.

"Eu juro que eu tento, mas é
covardia da minha parte me au-
sentar desta briga, desta bata-
lha. Não vou deixar que pessoas
com pensamento deturpado di-
vidam o nosso povo, o nosso país
e a nossa cidade. Estarei aqui,
seja o que acontecer. Eu sei que
estou sujeito, amanhã, a ser es-
tilhaçado, esmagado, porque é
assim que a esquerda faz, vão
inverter, distorcer tudo e colocar
no liquidificador e dizer “o racis-
ta”, mas eu não sou e nunca se-
rei", completou o parlamentar.

Na sequência, o vice-presi-
dente da Câmara, vereador Acá-
cio 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 nin-
guém 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, igual-
mente, destacou que "ao celebrar
este dia, nós não ofendemos ne-
nhuma 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 pre-
conceito e racismo. Embora a gen-
te divirja de ideias, não concor-
damos em muitas ideias, nenhu-
ma atitude preconceituosa. En-
tão, eu vou pedir um favor a to-
dos da comunidade negra: ama-
nhã, nenhuma linha sobre ele,
nenhum Whatsapp, nada, pois
isso é psicologia reversa. Vamos
celebrar não escrevendo nada so-
bre esta última fala e, por favor,
colegas, votem sim", concluiu.

Ambos os projetos foram
aprovados por 16 votos  fa-
voráveis  e ,  agora,  seguem
para autógrafo do prefeito.

PLPLPLPLPL

Estrada municipal receberá nome
de Joaquim Rodrigues Pereira

A estrada municipal PIR
002/13S receberá o nome de "Joa-
quim Rodrigues Pereira", de acor-
do 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), duran-
te a 50ª reunião ordinária.

A via que receberá a nova de-
nominação fica entre os bairros
rurais Mato Alto e Passa Cinco.
“A propositura visa homenagear e
imortalizar o nome do Sr. Joaquim
Rodrigues Pereira, cidadão pres-
tante, exemplo de pai, dedicado aos
filhos e netos”, diz o vereador no
projeto de lei sobre o homenagea-
do, que era trabalhador rural.
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Escola municipal destaque em prêmio sobre Meio Ambiente
Todos os anos a empresa Ar-

celor Mittal, em parceria com a
Coordenadoria de Educação de
Iracemápolis, disponibiliza para
as escolas do município o prêmio
Arcelor Mittal de Meio Ambien-
te, e no ano de 2021 o tema foi
“O Desafio do Lixo: como pode-
mos ser mais sustentáveis?”. A
Escola Municipal Professora
Dulcídia Costa Rivaben, que to-
dos os anos participa desenvol-
vendo excelente projeto, foi a ven-
cedora nas etapas regional e na-
cional com a participação nas
categorias Mirim I e Mirim II.

Na categoria Mirim I a turma
do 3º ano D da professora Rosa-
na Aparecida Coutinho de Almei-
da 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 ali-
mentos alcançando o segundo
lugar na premiação regional.

A categoria Mirim II represen-
tada pelos 5º anos C e D dos pro-
fessores Ana Paula Cicolin e João
Donizete Alves Prates apresentou
o projeto “Lixo eletrônico: oficina
empreeendedora e consciente”
abordando o descarte de lixo ele-
trônico e as maneiras de reutilizá-
los. A categoria alcançou o primeiro
lugar na etapa regional e também o
primeiro lugar na etapa nacional.

Para a realização dos pro-
jetos, a diretora da escola Ge-
siele  Ap. Dibbern Buoro e a co-
ordenadora pedagógica Adélia
Maria Rozales de Marco em
parceria com os professores
envolvidos organizaram todas
as ações e trouxeram ao currí-
culo da escola a prática atra-
vés do levantamento dos pro-
blemas e a busca por soluções.

A Dirigente de Educação,
Vilcéia Salvino da Silva Corrêa,
parabenizou toda equipe da es-
cola, alunos e famílias envolvi-
dos 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.

Divulgação

Escola participa todos os anos desenvolvendo projeto
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USADOS PARA VENDER
- Motor Bomba D´Agua, motor de 15 HP acoplado com bom-
ba de 3 estágio – R$ 1.500,00

- Bomba D´Água de pistão para poço marca schmaider ma-
nual 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

CAMAREIRA, COZINHEIRA, GAR-
ÇONETE 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 comerci-
al, orçamento sem compromisso.
Piracicaba e Rio das Pedras. Tra-
tar fone: 99310-4666 com Júnior.
------------------------------------------

COMPRA-SE CASA — Valor bá-
sico de negociação até R$
50.000,00 (cinqüenta mil reais).
Falar com Karen pelo cel (19) 9-
9895-5892, das 8 às 18 horas.
------------------------------------------
TROCO CASA no bairro São Cris-
tóvão em Rio das Pedras por chá-
cara. Sala ampla, sala de jantar,
cozinha , 3 dormitórios sendo 1 com
suite, banheiro social, lavanderia ,
1 dispensa, quintal pequeno, gara-
gem com   para 3 carros (cobertura
para dois carros). Contato:
998862302 com Luiz (whatsapp).
------------------------------------------
VENDO APARTAMENTO com 2
dorm sala cozinha banh no Bair-
ro Dois Córregos em Piracicaba
tratar : 19 - 9.9665.8116.
------------------------------------------
VENDO APARTAMENTO no Centro
de Rio das Pedras. Com 93m quadra-
do, sendo 3 quartos, 2 banheiros, co-
zinha, sala, área de serviço e 1 vaga
coberta. Contato (19) 983657145.
------------------------------------------
TERRENO COM BARRACÃO
310m2 aceito carro no negócio
apenas 45.000. Local Capela. Con-
tato Elaine 19- 98216-9127 zap.
------------------------------------------
VENDE-SE TERRENO 6300m²-Cen-
tro Mombuca ótima localização-mai-
ores informações 19998963876.
------------------------------------------
VENDO CASA EM ANHUMAS PIRA-
CICABA - com 5 cômodos mais quar-
to para passar roupa, lavanderia co-
bertura mais quarto de ferramentas.
Piscina infantil, terreno medindo 20
X 25 mts. Tratar fone: 99440-6695.
------------------------------------------
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 propri-
etário, a cinco minutos do Centro.
Ideal para depósito, com 450 metros
quadrados, com mezanino. Escritó-
rio em 2 pisos. Fone 9.9806-6622.
------------------------------------------

ALUGA-SE apartamento Praia Gran-
de, 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 SAN-
TOS SP em condomínio fechado
com 3 quartos, sala 2 ambiente,
cozinha, área de serviço e 1 ba-
nheiro, ar condicionado na sala e
ventiladores de teto na sala e nos 3
quartos. Estacionamento coletivo.
Praca a arborizada, play ground,
área de lazer e quadra de esporti-
va. Recem reformado. A duas qua-
dras de distância da praia. De frente
ao shopping Praiamar e hipermerca-
do Carrefour. Próximo tem farmácia,
padaria, banco, ponto de táxi e ôni-
bus. Contatos: (19) 99897-1417 Ali-
ne ou (13) 99704-6484 Maria Alice.
------------------------------------------

EMPRÉSTIMO no cheque o ou car-
nê, aumento de score, nome sujo,
libero do SPC e Serasa. Compro dí-
vida 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. Aumen-
to de score. Tel: (11) 95126-6610.
------------------------------------------
MORADIA VITALÍCIA – O MELHOR
SEGURO DE VIDA no Lar dos Ve-
lhinhos de Piracicaba. Chalés e
Flats. Estuda permuta com imóvel.
Fone e Whatzapp (19) 3372-9484.
------------------------------------------
MUROS PARA PUBLICIDADE – O
Lar dos Velhinhos de Piracicaba
oferece por contribuição ou per-
muta. Av.: Renato Wagner, 770. Te-
lefone e Whatzapp (19) 3372-9484
e (19) 99970-2630.
------------------------------------------

VENDE-SE carro Corolla 2005,
gasolina, super econômico, ma-
nual, completo, impecável. Tra-
tar  pe lo  ce lu lar  (19)  9 .9705-
5588. 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.
------------------------------------------

ALUGA-SE
SALA COMERCIAL

NO CENTRO,
ÓTIMO VALOR.
TRATAR FONE:
(19) 98323-2288

com Tadeu.

CONTRATA-SE
Vendedor interno
maior de 19 anos,
exp em vendas,
paco te  o f f i ce  e
referências – tra-
balho de segun-
da a sexta. CV p/
abc202@bol.com.br

ERRATA DE AVISO DE LICITAÇÃO

Pregão Presencial – Registro de Preços - 82/2021 - Processo: 2.662/2021 - Obje-
to: 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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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

Num encontro de lideranças
políticas do Governo Estadual, na
tarde desta última terça (7), na
Sala São Paulo, foi realizada a en-
trega do Certificado do Municí-
pio Agro. O Certificado Municí-
pio Agro faz parte do plano de
trabalho do Sistema Estadual de
Desenvolvimento Rural Susten-
tável – Cidadania no Campo.

Entre os municípios que re-
ceberam o Certificado, Mombuca
se destacou como o 1º município
da Regional de Piracicaba a rece-
ber a premiação por atender a to-
dos os requisitos ligados ao de-
senvolvimento agropecuário.

“Este Certificado é o reconhe-

Durante o expediente da 32ª
sessão da Câmara Municipal de
Rio das Pedras, a vereadora Va-
nessa Stocco Botam (PV) apresen-
tou duas indicações à Administra-
ção e utilizou a palavra na Tribu-
na Livre. Em uma das propositu-
ras, ela solicitou que o Município
firme convênio junto ao Governo
do Estado com o propósito de ade-
rir ao programa Casa da Mulher
em São Paulo, que é uma ação de-
senvolvida para apoio às políticas
públicas de atendimento, proteção
e acolhimento das mulheres.

“Os equipamentos do progra-
ma oferecerão serviços de inclu-
são e atendimento, com enfoque
multisetorial, cujo objetivo é ga-
rantir acolhimento às mulheres
vítimas de discriminação e violên-
cia, além de promover encoraja-
mento e capacitação para geração
de emprego e renda”, informou a
vereadora em sua indicação.

Ainda de acordo com aindi-
cação da parlamentar, “os prédios
da Casa da Mulher em São Paulo

Divulgação

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

serão erguidos por meio de convê-
nios a serem firmados entre a Se-
cretaria Estadual de Desenvolvi-
mento Regional e municípios e,
para receber o equipamento, as ci-
dades devem possuir o Conselho
Municipal da Mulher constituído
e fazer a adesão ao programa”.

Na outra indicação, Vanes-
sa pediu a inclusão no site da
Prefeitura dos mapas dos bair-
ros, do Plano Diretor, com a de-
marcação do perímetro urbano
e o mapa geral da cidade, per-
mitindo consultas e acessos pú-
blicos a essas informações.

Ao realizar seu pronuncia-
mento, além das indicações, Va-
nessa 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 possí-
vel graças às gestões do deputado
federal Guiga Peixoto (PSL), que
através de programa do governo
federal, conseguiu esse equipa-

mento para nossa cidade”. A ceri-
mônia simbólica contou também
com a presença da ministra de
Estado da Mulher, da Família e
dos Direitos Humanos, Dama-
ris Alves, e o ministro da Ciên-
cia e Tecnologia Marcos Pontes.

Vanessa encerrou o pro-
nunciamento parabenizando
ao Clube Riopedrense de Fute-
bol pela conquista da Superli-
ga Desportiva na Categoria
Veterano, ocorrida neste últi-
mo domingo em Piracicaba.
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Município tem Certificado Agro
e R$ 30 mil para investimento

Prefeito de Mombuca recebeu o certificado no último dia 7

cimento do trabalho que está vol-
tado ao desenvolvimento da Agri-
cultura em Mombuca. Dedico este
prêmio aos nossos agricultores, à
Casa da Agricultura e ao Conse-
lho de Desenvolvimento Rural”,
disse o prefeito Rogério Apareci-
do Alcalde, o Formiguinha.

Na cerimônia da entrega do
Certificado estiveram presentes,
além do prefeito Formiguinha,
o vereador Gustavo Felipe Des-
tro Ceolin, o Gigio, e o engenhei-
ro da Casa da Agricultura Gui-
lherme Mikhail Dorelli, interlo-
cutor do município no Progra-
ma Estadual, do qual resultou
no Certificado Município Agro.

Divulgação
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Nabuco pede estudos para construção
de quadra de malha em área de lazer

Divulgação

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

A Câmara Municipal de Rio
das Pedras realizou, na segunda-
feira (6), a 32ª e penúltima sessão
ordinária do ano de 2021. Nela, o
vereador Jeandre Deive Roncato
(PSDB), conhecido popularmente
por Nabuco, apresentou três indi-
cações ao governo municipal e efe-
tuou pronunciamento na Tribuna.
Ele solicitou ao Executivo a elabo-
ração de estudos técnicos para via-
bilizar a construção de quadra de
malha e bocha na área de lazer Ge-
natti Soave, no bairro Bom Jesus.

Segundo o vereador, “a área
Genatti Soave já proporciona es-
paços para o lazer e praticas es-
portivas, e a implantação da can-
cha de malha no local aumenta-
ria essa oferta, haja vista que o
equipamento que existia para a
pratica desse esporte era particu-
lar 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 Celin-
do Cezarim e Rua Maria P. Froner

no Bairro Jardim São Cristóvão I,
para evitar risco à integridade fí-
sica de moradores e transeuntes.

Na Tribuna em seu pronun-
ciamento,  Nabuco reiterou
suas Indicações reforçando-as
com imagens que justificaram
seus pedidos. Parabenizou tam-
bém a direção da Escola Bru-
na, Luciana Borsato, professo-

res e funcionários por evento,
onde foram apresentados tra-
balhos dos alunos desde o re-
torno às aulas em abril último.

O vereador encerrou seu
pronunciamento parabenizan-
do ao Clube Riopedrense de Fu-
tebol pela conquista da Super-
liga Desportiva Categoria Vete-
rano, neste último domingo.

A ONG Pro Humanos partici-
pou ativamente do projeto Bairro
Feliz das Crianças e constante-
mente faz ações para ajudar aos
mais necessitados. Agora, estará
no próximo sábado, dia 10, arre-
cadando chocolates para serem
doados. Quem puder colaborar é
só doar qualquer tipo de choco-
late 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 supermer-
cados da cidade durante o mês
para começar as arrecadações e
agora vão finalizar o projeto com
esta ação. Participe dessa campa-
nha e ajude a quem mais precisa.

A Prefeitura de Rio das Pe-
dras lançou edital de abertura de
acordos de precatórios cíveis e tra-
balhistas. As propostas devem ser
feitas pessoalmente no setor de
protocolo da Prefeitura e dispen-
sam a presença de advogado. Os
acordos sempre são favoráveis
para todos os lados, agilizam rece-
bimentos que poderiam se prolon-
gar por anos e até décadas e ao
mesmo tempo trazem agilidade
para quem quer receber e econo-
mia aos cofres públicos. Para mais
informações a respeito do preen-
chimento das propostas e da do-
cumentação a ser encaminhada,
os proponentes poderão consul-
tar o edital no diário oficial do
município no site da Prefeitura
de Rio das Pedras (https://
www.riodaspedras.sp.gov.br/).

Ao utilizar a Tribuna Livre
durante a 32ª sessão da Câma-
ra Municipal de Rio das Pe-
dras, na segunda-feira (6), o
vereador José Roberto Henri-
que (PSB) fez comentários so-
bre sua indicação apresentada
no Expediente. De acordo com
“Zé do Paulo”, é urgente o re-
colhimento dos entulhos na rua
Ângelo Cibim, na altura do nú-
mero 37 e em toda sua exten-
são, localizada no bairro Nos-
so Teto. “Mantendo as vias lim-
pas, oferecemos segurança ao
deslocamento de pedestres, dos
veículos e evita-se o surgimento
e proliferação de vetores trans-
missores de doenças”, disse.

Ele parabenizou a equipe (mé-
dicos e enfermeiros) responsável
pela campanha de exames preven-
tivos do câncer de próstata. “Fo-
ram feitos 150 exames no muti-
rão d Novembro Azuis”, disse.

O vereador abordou nova-
mente a situação do asfalta-
mento da rua Tiradentes, que
traz dificuldades aos pedes-
tres e motoristas. Em apartes
de outros vereadores, a con-
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Zé do Paulo pede limpeza
da rua Angelo Cibim
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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 suges-
tões para solução do problema.

Zé do Paulo também fez um
chamamento à parcela da popu-
lação que ainda não foi imuniza-
da contra a Covid a tomar a vaci-
na; citou a necessidade de limpe-
za do mato em escolas e parabeni-
zou ao Clube Riopedrense de Fu-
tebol pela conquista da Superliga
Desportiva Categoria Veterano.

A cidade se encheu de músi-
ca, no sábado (4), com a apre-
sentação da Orquestra Ebenézer.
O projeto do Departamento Mu-
sical Ebenézer e orquestra da
Igreja Evangélica Assembleia de
Deus busca atrair jovens, crian-
ças e adultos para a música,
dando condições para que estu-
dem e desenvolvam habilidades.

Foram apresentados temas
clássicos como “Jesus Alegria
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Música clássica e louvor para os rio-pedrenses

Projeto busca atrair crianças, jovens e adultos para a música

dos Homens”, de Bach; “Halle-
lluia”, de Cohen; e também mú-
sicas 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 con-
ta com aulas de Teoria Musical,
Violino, Flauta Transversal, Clari-
nete, entre outros, que funcionam

durante a semana e, principalmen-
te, aos sábados, organizados pelos
coordenadores Levi Teixeira e Adri-
ele Pereira, dirigidos pela Maestri-
na Daniela Costa e Vitor Teixeira.

O objetivo é desenvolver pro-
ximidade 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.
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PASTORES EM EVENTO
O Aviva Rio das Pedras trouxe
para a cidade, pastores, can-
tores, bandas e palestrantes
no último final de semana e
movimentou a cidade. Por qua-
tro 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 desta-
ques foi a ação de evangeli-
zação das crianças realizada
no domingo de manhã e trou-
xe o pastor Eduardo Mascare-
nhas que interpreta o fantoche
“Xaropinho” no programa do
Ratinho. A ação, cheia de bom
humor, mostrou como é pos-
sível se divertir mesmo na hora
de falar de assuntos sérios.

Fotos: Divulgação
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ONG Pró
Humanos
arrecada
chocolates
para o Natal
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Prefeitura faz
acordo para
pagamentos
de precatórios

ASSINE E
ANUNCIE:
2105-8555
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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 pú-
blico, nascido em Rio das Pedras - SP, aos 28/07/1965, residente e
domiciliado na Rua José Milan, nº 33, Residencial Doutor Jorge Cou-
ry, 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 JOR-
DINO HENRIQUE e de MARIA ALVES HENRIQUE.

VANDERLEI APARECIDO DE BRITO e EVA RAMOS SANTOS, sen-
do o pretendente: nacionalidade brasileiro, solteiro, motorista, nas-
cido 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, sol-
teira, 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, sen-
do o pretendente: nacionalidade brasileiro, solteiro, metalúrgico,
nascido em Rio das Pedras - SP, aos 12/02/1992, residente e domi-
ciliado Na Rua Contador Rafael Vitor Poncio, nº 238, Jardim São
Cristóvão I, Rio das Pedras - SP, filho de HAROLDO MANUEL GAL-
DINO e de DIVA MARIA NICOLAU GALDINO; e a pretendente: nacio-
nalidade 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 ALESSAN-
DRA 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 JU-
RANDIR BERTONCELLOS e de SUZILAINE APARECIDA FLORIPE BER-
TONCELLOS; 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 CA-
MOLESI 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 domi-
ciliado 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.

CRISTIANO CANDIDO e ANGELICA SABRINA CORREIA DE SOU-
ZA, sendo o pretendente: nacionalidade brasileiro, solteiro, ajudan-
te de produção, nascido em Charqueada - SP, aos 18/08/1992, resi-
dente 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 preten-
dente: nacionalidade brasileiro, solteiro, gerente comercial, nasci-
do 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 bra-
sileira, solteira, farmacêutica, nascida em Mirassol - SP, aos 21/03/
1993, residente e domiciliada na Rua David Merloto, nº 65, Residen-
cial Doutor Raul Coury, Rio das Pedras - SP, filha de ANTONIO RO-
DRIGUES 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
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Marconato pede estudos
para aumento de exames
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 Doni-
zete Marconato (PSDB), duran-
te o expediente da 32ª sessão or-
dinária, 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 Marcona-
to, “a cota atual de exames dis-

ponibilizados pela Administra-
ção, com o aumento da popula-
ção e somando-se ao fato de que
a maioria não possui convenio
médico, tem se mostrado insufi-
ciente para atender a demanda”.

Ainda durante a sessão, o ve-
reador apresentou Moções com va-
riados 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-
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Prefeitura lança campanha “Fique Sabendo 2021”
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Espetáculo de Natal
será domingo (12)

Divulgação

Espetáculo acontecerá no Centro Pedagógico Antonio Costa Galvão

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 compra-
dos na portaria ou antecipada-

mente pelo número 99879-2011.
Algumas atletas da academia já
são conhecidas na cidade por te-
rem feito fotos na frente do por-
tal da cidade logo que ele foi
inaugurado. A apresentação se-
gue o estilo das ginásticas vis-
tas nos jogos olímpicos que
sempre impressionam muito.

A Prefeitura de Rio das Pe-
dras, por meio da Secretaria de
Saúde, realizará entre os dias
13 a 17 de dezembro a campa-
nha “Fique Sabendo”, de pre-
venção ao HIV/Aids e às Infec-
ções Sexualmente Transmissí-
veis (IST). O objetivo é atrair a
população, em especial, usuári-
os de drogas, profissionais do
sexo, bem como a população em
geral, para testagem rápida de
detecção de Sífilis, HIV, Hepa-
tite B e Hepatite C, bem como

conscientizá-la para prevenção
e tratamento se for detectado al-
guma DST. Além disso, haverá
distribuição de preservativos fe-
mininos e masculinos, folhetos
informativos e orientação direta
realizada por profissionais.

“Essa é uma campanha mui-
to importante para alertar a po-
pulação sobre a prevenção e tam-
bém do diagnóstico precoce, que é
fundamental no tratamento des-
sas 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 de-
zembro, mês de enfrentamento ao
HIV/Aids e será realizada nas uni-
dades 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 Cesa-
rino (UBS do Massud), segunda
(13), terça (14), quarta (15) e sexta
(17), das 14h às 15h30; UBS Dr.

Matheus Gabriel Bonassa, segun-
da (13), terça (14), quinta (16) e sex-
ta (17), das 14h às 15h30. Os testes
são todos realizados gratuitamen-
te 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 resul-
tado é conhecido em cerca de 30
minutos e informado ao paciente
por um profissional de saúde ca-
pacitado, com sigilo garantido.

No último dia 3, diretoras e
coordenadoras da rede municipal
apresentaram as práticas que ti-
veram melhores resultados relaci-
onadas aos projetos anuais da Se-
cretaria de Educação, com desta-
que especial aos projetos “Bullying”,
“Leitura” e “Meio Ambiente”.

Ao longo do ano letivo, as
unidades escolares desenvolve-
ram atividades que contemplas-
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Secretaria de Educação reúne
diretores para avaliar ano letivo
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Representantes de unidades escolares avaliaram o ano letivo

sem os temas e, nesse evento, fo-
ram compartilhadas as práti-
cas, feita a análise e reflexão do
que foi apresentado e as suges-
tões de melhorias para 2022. A
reunião mostra o que cada escola
fez de mais expressivo e compar-
tilha as experiências com todas as
outras escolas para que todas
possam usar o que tem dado cer-
to em suas unidades escolares.

Alguns rituais de passagem
marcam a nossa vida com muita
força. E a formatura é com cer-
teza 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-
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Formaturas voltam a acontecer
com a liberação dos eventos

Divulgação

Formando abraça o prefeito Marcos Buzetto durante a formatura

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.

sos à Diretoria da 8ª Subseção da
Ordem dos Advogados do Brasil
Piracicaba, gestão 2019/2021,
composta pelos advogados Jeffer-
son Luiz Lopes Goularte, presi-
dente, Fernanda Dal Picolo, vice-
presidente, Marcelo Costa de
Souza, diretor secretário-geral,
Daniela Coimbra, Diretora Secre-
taria Adjunta e Marcelo Gomes
de Moraes, Diretor Tesoureiro.

Encerrou sua participação
nesta sessão com apresentação
de Moção de Pesar pelo faleci-
mento do senhor José Severino.

Vereador e presidente da
Câmara, Marconato encaminhou
indicação ao Executivo
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Rotary premia escolas
com projetos sobre água
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Projeto trouxe desafio para produzir um sistema de purificação de água

A preocupação com a preser-
vação 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 Face-
book e o mais votado das escolas

públicas e o mais votado das es-
colas particulares foram premi-
ados. 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 Colé-
gio Júlio Domingos para entre-
gar os prêmios aos estudantes.

De acordo com a diretora
do Elias Sales Daniela Osti,
ações como essa oportunizam
vivências as quais são necessá-
rias  para ampliar o conheci-
mento dos alunos, além de de-
safiá-los adquirir novas compe-
tências de grupo que auxiliam
sua ação protagonista na vida.

MAX SANTOS
O vereador Max Prestes dos
Santos (PSL), durante a rea-
lização do expediente da 32ª
sessão da Câmara Municipal
de Rio das Pedras, inseriu
duas indicações de serviços
para atender solicitações co-
munitárias visando proporci-
onar mais segurança a pe-
destres e motoristas. Max so-
licitou à Administração Muni-
cipal a instalação de lomba-
da e ou redutor de velocida-
de, na rua Lucia Kohller Se-
gato (próximo ao número
193), no bairro Bela Vista, e
também na avenida Darwin
do Amaral (próximo ao núme-
ro 796), no bairro São Cristó-
vão ll. “Essa reivindicação é

importante, visto que as ruas
são muito movimentadas e
os veículos trafegam em alta
velocidade nestes trechos,
trazendo riscos aos pedes-
tres e moradores, que solici-
taram a instalação de tal equi-
pamento”, justificou Max.

Divulgação
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