VacinaPira tem vagas
para a dose adicional
A Prefeitura de Piracicaba,
por meio da Secretaria Municipal de Saúde, está com vagas
disponíveis no site VacinaPira
para agendamento da 3ª dose
(dose adicional) da vacina contra Covid-19. Já podem fazer o
agendamento as pessoas com 18
anos ou mais que tomaram a 2ª
dose há, pelo menos, quatro
meses. Também há vagas para
a dose adicional das pessoas que
tomaram a vacina Janssen
(dose única) há, pelo menos,
dois meses. Para receber a 3ª
dose/dose adicional é necessário apresentar documento de
identificação com foto, CPF,
comprovante de vacinação com

Divulgação

a 2ª dose ou dose única e comprovante de residência em Piracicaba (não necessariamente no
nome da pessoa que será vacinada).
PROFISSIONAIS DA
SAÚDE E SEGURANÇA – A
aplicação da 3ª dose para profissionais da saúde e da segurança pública continua no Ginásio Municipal de Esportes
Waldemar Blatkauskas nesta
semana, apenas nos dias úteis
(hoje, quinta-feira, 09/12, e
amanhã, sexta-feira, 10/12), das
15h às 16h. Esses dois grupos não
precisam fazer agendamento.
Edição: 14 páginas

SANTA CASA SAÚDE PIRACICABA - O novo prédio do Santa Casa Saúde Piracicaba ocupa três andares de estrutura
moderna, ampla e climatizada onde atuam as equipes multiprofissionais do Plano; inauguração será hoje, às 19h30. A3

Prefeito recebe cônsul-geral
da Coreia do Sul: parcerias
Insang Hwang foi recebido pelo prefeito Luciano Almeida na manhã
de ontem (9); em pauta, parcerias nas áreas de Indústria e Educação
Fotos: Divulgação/CCS

Luciano Almeida presenteou o cônsul com um livro que retrata
a história de Piracicaba, de autoria de Cecílio Elias Netto

O encontro aconteceu no gabinete do prefeito, ontem, com a
presença de assessores e do secretário José Luiz Guidotti Junior

O prefeito Luciano Almeida
recebeu, em seu Gabinete, ontem
(9), o cônsul-geral da Coreia do
Sul, Insang Hwang, acompanhado pelo cônsul de assuntos econômicos, Byeongwook Woo, e
pelo coordenador de assuntos
políticos Jorge Noh. A reunião
contou também com a presença
de José Luiz Guidotti Júnior, secretário de Desenvolvimento
Econômico, Trabalho e Turismo
(Semdettur), e a visita teve como
objetivo estreitar os relacionamentos com o município, com a
vinda de novas indústrias e parcerias na área educacional. Insang Hwang está no cargo há seis
meses e o prefeito Luciano deverá retribuir a visita, marcando um novo encontro, desta vez
no consulado coreano em São
Paulo, em fevereiro de 2022.
ABERTO — Luciano Almeida lembrou que o município
está aberto para novos investimentos, oferecendo toda a atratividade para o capital estrangeiro, visando o fortalecimento
do seu Parque Automotivo.
Também foi discutida uma possível parceria entre a Fumep
(Fundação Municipal de Ensino) e instituições de ensino coreanas, além de conversas avançadas sobre a possibilidade de a
Fumep implantar um curso de
coreano na sua grade curricular. Luciano também sugeriu,
como forma de estreitar os laços de amizade, que o Dia da
Independência da Coreia do Sul,
celebrado em 15 de agosto, seja
comemorado no município, com
a nomeação de uma praça pública. “Seria uma maneira interessante de homenagear a Coreia
do Sul e a sua comunidade local,
diante de tantos investimentos
feitos em nossa cidade”, frisou.
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Centro de referência no
tratamento de autismo

Galáxias
Alê Bragion

V

iver. Reviver.
Sobreviver.
Existir. Resistir. Subsistir. Galáxia
verbal em noites de
céu sem estrelas, sem
Haroldos de Campos
em campos de resistência poética. Então,
“começo aqui e meço aqui este
começo e recomeço e remeço e arremesso e aqui me meço quando
se vive sob a espécie da viagem o
que importa não é a viagem mas
o começo da por isso meço por
isso começo escrever mil páginas
escrever milumapáginas para
acabar com a escritura para começar com a escritura”. Ver. Reviver. Sobreviver. Existir. Subsistir. Resistir. Quando meço meu
começo recomeço a viagem. E
começo-recomeço a ser, de novo,
no tempo, o que só sou quando
escrevo. Quando e durante. Sobrevivo. Não antes nem depois.
No tempo. No tempo da escrita.
No tempo da escrita sobre a escrita – sobrescrita. Modelo. Galáxia haroldiana em realidade
presente, em representações de
ações presentes no tempo. Porque a viver começo quando escrevo e meço, quando meço e escrevo. Sobrescrevo. Escravo.

“Ouvindo-te dizer:
eu te amo, creio, no
momento, que sou
amado. No momento
anterior, e no seguinte,
como sabê-lo” – escreveu Drummond, pobre
e grande, em seu estado mais puro e duro de
palavra. “Quero que me
repitas até a exaustão,
que me amas, que me amas, que
me amas. Do contrário, evaporase a amação, pois ao não dizer: eu
te amo, desmentes, apagas seu
amor por mim”. Grande Drummond, pobre e coitado, feito ouvido, feito texto, tecido, crendo somente no dito que pode ser vivido
no momento exato: comunicado
constante, instante por instante,
que não pode ser sanado, que não
pode ser parado, que não pode ser
deixado verbalmente de lado, ausente de ser emanado (feito tempo, feito ação constante – constante ação do ser amado, constatação-instante do amor que só é
amor ao ser verbalizado).
Por isso sobrescrevo, sobreescravo, e cravo no texto que escavo o que existo em mim, o que resisto ao fim, no escrever contínuo
que é o escrever sobre viver o texto
que escrevo e lavro. Galáxia de
meus amores, de minhas dores,
palavras e rastros no astro dos

Max Pavanello

“Ouvindo-te dizer:
eu te amo, creio,
no momento,
que sou amado”
(Drummond)
tempos, nas constelações dos léxicos, no finitude infinita dos vocábulos. Misturo línguas à minha,
salivas de palavras estrangeiras a
enroscarem-se eróticas na boca que
sua – que é minha, e sua. Depois,
entreteço, entrelaço, e arremesso
no universo a tela mental do que
peço em laços verbais, carnais
que desiguais, mas contínuos.
Sintaxe de destinos. Desatinos.
Idos sentidos, sons e letras: cometas no espaço – barra, fonemas, traços, corpos, composição.
Compor ação. Coração que se
cria, que se recria, que se procria
quando escrevo e meço o que escrevo. Senão, morro – tão logo,
tão breve termino: proscrevo.
“Exijo de ti o perene comunicado. Não exijo senão isto, isto
sempre, isto cada vez mais. Quero ser amado por e em tua palavra. Nem sei de outra maneira a
não ser esta de reconhecer o dom
amoroso, a perfeita maneira de
saber-se amado: amor na raiz da
palavra e na sua emissão, amor
saltando da língua nacional,
amor feito som, vibração espaci-

al” – disse Drummond enquanto amava ou fingia que
amava enquanto escrevia ou
fingia que escrevia sob a estrela fria de seu estado poético
verdadeiro ou falso. Eu te amo:
colocação pronominal tão lusitanamente agramatical em terras brasileiras onde tudo, tudo,
é mais triste e natural. Eu te
amo: pronome pessoal, objeto
direto em forma de pronome e,
depois, verbo primordial. Amar.
Drummondiana ou Haroldiana construção espacial a existir, a sobre-existir, a resistir
apenas na sua encarnação de
palavra-lava, de desejo verbal.
Por isso, insisto. Por isso, resisto. Pois só existo mesmo enquanto escrevo, no tempo do texto. Por isso, sobrevivo. Por isso,
sobrescrevo. Subsisto. E revivo na
escrita em duração, na escrita estendida em ação sobre a página
branca, na escrita-pintura do
meu texto-mancha-de-texto sobre a página branca da dor, letra
feito armação de ferro, concreto,
que sabe que só há amor se assim ele for, e somente, galáxia.
E como há mais a ser viver
em outros tempos como este?
———
Alê Bragion, doutor em
literatura, cronista desta Tribuna desde 2017

Compartilhar o pão
Paiva Netto

Um fantasma à espera da lua
Carlinhos Gonçalves

E

screvi em tempos passados que gosto dos pássaros urbanos, pois eles me
trazem gratas lembranças de
quando a Noiva da Colina engatinhava e crescia lentamente em
direção ao céu. Andávamos de
pé descalço, sem camisa e calção feitos de retalhos ou saco de
açúcar do Engenho Central,
construído pelo Barão de Rezende, vendido à SSB (Société de Sucreries Brésiliennes), que na
época o transformou no mais
importante engenho do país.
Tempos que eram para nós,
crianças, sem muitas preocupações e percorríamos o nosso bairro e imediações em busca de
aventuras. A cidade era totalmente habitada por pássaros
urbanos como Pardal, Tico-tico,
Tesourinha, Papa-capim, Andorinha, Bem-te-vi e Quero-quero,
o pássaro que, segundo o poeta,
gosta mais de amar do que trabalhar. O interessante é que ainda hoje os pássaros insistem em
voar e cantar em meu imaginário melodias doces de uma
época tão distante que me faz
recordar, às vezes, as serenatas dos boêmios nas casas das
namoradas pelas ruas poucos
iluminadas de nossa cidade.
O poeta Manoel de Barros dizia que os pássaros cantam não
porque tem algo a dizer, mas porque eles trazem uma melodia na
garganta. Eu também conto minhas histórias porque tenho algo
a dizer e elas estão presas em mim
e precisam ser contadas e, por
isso, vou contar a história de um
pássaro estranho que, incrivelmente, nunca cantou em minhas
lembranças como as outras aves.
Em lugares distantes, lá pelas bandas do sertão de Mato
Grosso, ela é temida e até cassada por autoridades porque o seu
canto causa temor nas pessoas
por ser uma ave misteriosa, em-

Acredito ser uma
lenda, embora a
lenda seja um
relato simbólico
ou alegórico de
certas verdades
bora, também com características urbanas e lembro-me de têla visto poucas vezes em nossa
cidade pelos terrenos e chácaras.
Durante o dia, ele tem o habito
de se misturar às folhagens das
árvores, e repousa em tocos secos onde faz ninho e fica como
um soldado em posição de sentido, imóvel e invisível. Costuma cantar ao escurecere por
isso é chamada de “Ave Fantasma”, seu canto é assustador
e triste, nos sítios, o caipira fala
que ela inicia seu canto ao cair
da noite quando a lua aparece.
Vi, em plena luz do dia,
um Urutau no prédio vizinho
ao edifício garagem ao lado da
Igreja Matriz da Catedral,
imóvel e invisível aos olhos desatentos ao aqui e ao agora. Os
caipiras dizem que essa ave
fica à espera da lua para aparecer e entoar seu canto triste
e de mau augúrio. Talvez seja
verdade que ela nos traz mau
presságio e quer nos alertar do
que está por vir no futuro.
De alguma forma, acredito
ser uma lenda, embora a lenda
seja um relato simbólico ou alegórico de certas verdades, leis ou
fatos da natureza, porém ninguém pode negar que ela nos
provoca e nos faz refletir. Como
dos personagens de Hesse, eu
acredito que só podemos aspirar a nós mesmos, a nosso próprio destino, pois o resto é apenas
canto de um pássaro noturno.
———
João Carlos T. Gonçalves, Carlinhos, professor, conferencista,
especialista em Marketing Institucional
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Legião da Boa
Vontade, que
surgiu no plano das formas sob a batuta do jornalista, radialista e poeta Alziro
Zarur (1914-1979),
sempre se fundamentou nas ações do Amigo Celeste
de amparo às camadas material
e espiritualmente mais sofridas
da sociedade, tendo como lema
“Salve o Natal Permanente de
Jesus, por um Brasil melhor e por
uma humanidade mais feliz”.
Na madrugada de 4 de fevereiro de 2000, com o pensamento
inspirado em tantas mensagens
que vários pensadores produziram
pelos milênios, refletindo uma vez
mais sobre o alto significado altruístico dessa data espiritual não
menos mística, transpus para o
papel algumas palavras motivadas
pela grandeza eloquente dessa
Obra, que nos confraterniza.
MANJEDOURA E RESSURREIÇÃO - No mundo,
existe ainda muita violência,
mas não podemos deixar morrer a vibração de esperança que
mantém os corações unidos.
No espírito do Natal Permanente de Jesus, além da mesa
farta e da alegre presença dos
familiares, compartilhemos, durante todos os dias do ano, o
pão da Boa Nova do Divino Mestre, que alimenta os corações
com Paz e Fraternidade Ecumênica, veredas seguras pelas
quais ansiamos caminhar.
A ESPERANÇA DESCEU À TERRA - Há dois mil
anos a Esperança desceu à
Terra para aplacar as dores com
o Divino Luzeiro da Fé: nasceu o
Filho do Deus Altíssimo!
Em Jesus, a Dor e a origem
de Sua Autoridade — O Poder do
Cristo em nós (2014), escrevi:
Na manjedoura, acendeu-se
uma luz, que cresceu no Calvário
para clarear a consciência terrestre. Essa Cintilante Luminosidade
glorificou o destino humano na
Ressurreição e encheu de Esperança o mundo quando Jesus subiu
aos Céus e os Anjos anunciaram
aos galileus, comovidos e atônitos,
que, da mesma forma, o Cristo

regressaria à Terra
(Atos dos Apóstolos,
1:11): “Varões galileus,
por que estais olhando
para o céu? Esse Jesus
que dentre vós foi recebido no Alto, assim
virá do mesmo modo
como O vistes subir”.
HUMANIDADE
DISTRAÍDA - Os séculos transcorreram, com alegrias e tristezas,
derrotas e vitórias, além dos constantes chamamentos do Mundo
Espiritual Superior a uma vida
melhor para todos os povos. Porém, os ambientes de tirania e de
ambição continuaram surdos aos
apelos de Deus. Por isso, ainda
hoje, não ouvem os prantos do
Cristo sobre a humanidade desatenta: “Jerusalém, Jerusalém, que
matas os profetas e apedrejas os
que te foram mandados! Quantas
vezes quis Eu [Jesus] juntar os
teus filhos, como a galinha protege os seus pintinhos debaixo das
asas, e tu não o quiseste!” (Evangelho, segundo Mateus, 23:37).

No mundo, existe
ainda muita
violência, mas
não podemos
deixar morrer
a vibração
de esperança
Quantas Bênçãos Divinas
desperdiçamos enquanto andamos distraídos! Entretanto, a
Claridade do Cristo continua
descendo como bálsamo para o
Espírito de todos, mesmo para
os que têm desprezado a mensagem Dele, mas principalmente para aqueles que estão perseverando até ao fim, consoante a Sua promessa aos fiéis de
Esmirna: “Sê fiel até à morte, e
Eu te darei a Coroa da Vida”
(Apocalipse de Jesus, 2:10).
Que a Paz e a decisão de Deus
estejam, agora e sempre, em todos
os corações, porque grandes vitórias se aproximam, se fizermos por
merecê-las. E tornemos o ano
novo uma essencial Ressurreição.
———
José de Paiva Netto, Jornalista, radialista e escritor.
paivanetto@lbv.org.br —
www.boavontade.com

U

ma das propostas que defendi
durante minha
campanha eleitoral
para vereador em 2021
era a criação do centro
de referência no tratamento de autismo, por
isso, fiquei extremamente satisfeito quando vi que o
vereador Zezinho Pereira (DEM),
a quem deixo registrado meus
cumprimentos e felicitações, apresentou proposta semelhante.
Porém, infelizmente, alguns vereadores não tiveram
a mesma sensibilidade e votaram contrariamente, por isso,
a emenda foi rejeitada.
O tratamento para o autismo é extremamente complexo,
precisa envolver equipe multidisciplinar, que devem trabalhar em
absoluta sincronia, para que seja
eficaz e para melhoria da qualidade de vida do autista, por isso,
Zezinho Pereira foi certeiro.
O AUTISMO — O autismo
caracteriza-se pela incapacidade
complexa do desenvolvimento
mental que tipicamente aparece
durante os três primeiros anos
de vida, é o resultado de um desarranjo neurológico que afeta o
funcionamento do cérebro, sendo um dos mais graves distúrbios da comunicação humana.
Trata-se de transtorno grave, crônico, incapacitante, que se
caracteriza por lesar ou diminuir
o ritmo do desenvolvimento normal de uma criança, a qual apresenta reações anormais quando
se depara com sensações como
ouvir, ver, tocar, degustar, etc.
Sua manifestação ocorre de
formas diversas. Alguns autistas podem apresentar grandes
habilidades para atividades
como decorar listas telefônicas e
letras musicais ou realizar cálculos matemáticos, mas não conseguem tal desempenho em todas
as ações, mesmo muito simples.
Uma característica comum
do autista é não atingir o normal desenvolvimento do cérebro
nas áreas de interação social e
habilidades ligadas à comunicação, apresentando dificuldades
na comunicação verbal e não
verbal, interação social e atividades que exigem o contato com
fatores externos. Em alguns casos agressividade ou autolesões
estão presentes. Sendo tais características perceptíveis ao leigo.
O TRATAMENTO — O
diagnóstico etratamento precoce resultam em progressos
para as crianças. O tratamento existe e deve ser feito de maneira multidisciplinar, com
acompanhamento nas áreas médica, educacional, psicoterapia,
fonoaudiologia, dentre outros.
Por exemplo, a abordagem
psicoterapêutica visa à reeducação, facilitando o contatointerpessoal, propiciando no indivíduo uma melhor aceitação
da problemática. Utilizam-se
técnicas comportamentais visando a induzir uma normalização de seu desenvolvimento
e ensinando noções básicas de
funcionamento, tais como vestir, comer, higiene, etc. São
empregadas também técnicas
especiais de educação.
O uso de medicamentos
também ocorre para tentar
normalizar os processos básicos comprometidos. A utilização da denominada “medicação sintomática”, objetivando
um maior controle do comportamento das crianças, encontrase muito desenvolvida. O importante mesmo é a atenção especializada, considerada particularmente para cada autista.
Existem, também, métodos
envolvendo educação física, musicoterapia e exercícios aquáticos
de coordenação motora. Ainda
são usados segundo o caso: tra-

tamento neurosensorial (integração sensorial, estimulação e aplicação de padrões, estimulação auditiva, comunicação facilitada e terapias relacionadas à vida
diária); psicodinâmico
(terapia dos abraços e
psicoterapia); “condutual” e bioquímico.
O tratamento adequado, segundo entendimentos conceituados, passa pela denominada
“residência terapêutica”, isto é,
os profissionais devem acompanhar o dia a dia do autista
em clínicas especializadas ou
em tratamento domiciliar.

Conclamamos
nossos vereadores
a reverem o voto,
criando o centro
de referência
no tratamento
de autismo
Além dos tratamentos
mais triviais (já mencionados),
estudos recomendam natação,
musicoterapia, equoterapia,
atividades circenses, ginástica
olímpica, dentre outras.
Ainda, há vários métodos e
protocolos de tratamento: Terapia Son-rise, médico especialista no protocolo DAN (Defectthe
AutismNow); dieta específica e suplementação alimentar e medicamentosa; terapia ABA (“Applied
BehaviorAnalysis”); método TEACCH (“TreatmentandEducationofAutisticandRelated Communication HandicappedChildren”);
método PECS (“Picture Exchange Communication System”); etc.
Porém, nem todas as criançassão iguais, por isso, não há uma
recomendação geral, cada criança
responde de maneira diferente.
CENTRO DE REFERÊNCIA — Para que haja maior eficiência no tratamento, deve ser
individualizado para cada criança, e deve haver uma sincronicidade absoluta e completa entre
os profissionais, por isso, um
centro de referência que integre
todos os atores deste cenário, é
fundamental, é prioridade.
No mundo ideal, que sonhamos e certamente sonhou o
vereador Zezinho Pereira, o
centro de referência além de
oferecer o tratamento, desenvolverá pesquisa sobre novas técnicas aplicadas a cada criança.
Por fim, o centro de referência encontra amparo no arcabouço jurídico, na Constituição Federal, na Constituição Estadual, em
leis ordinárias, com a Lei n°
12.764/2012 (Lei Berenice Piana –
que institui a política nacional de
proteção dos direitos da pessoa
com transtorno do espectro autista) e na Ação Civil Pública nº
0027139-65.2000.8.26.0053, que
teve seu trâmite pela 6ª Vara da
Fazenda Pública da Capital, movida pelo Ministério Público de São
Paulo em face da Fazenda Estadual, na qual se condenou o Estado a fornecer e custear todos os tratamentos para os autistas, criando
ou indicando centros de tratamento específicos para autistas.
Obviamente, a sentença
daquela demanda obrigou apenas o Estado de São Paulo, que
depois de anos ainda não cumpriu a determinação judicial,
a criar centros de tratamento,
mas, saúde é de competência
concorrente de todos os entes
federativos, entendimento reiterado recentemente pelo Supremo Tribunal Federal.
Aproveitando que o assunto
ainda não esfriou, conclamamos
nossos vereadores a reverem o
voto, criando o centro de referência no tratamento de autismo.
———
Max Pavanello, advogado, vice-presidente
do PDT de Piracicaba
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Dezembro Verde, e não
ao abandono de animais
Alex de Madureira

A

proximidade do
Natal – a celebração do nascimento de Jesus Cristo – representa um momento de reflexões profundas a respeito da solidariedade humana. É
um período singular do
ano em que, a partir de toda simbologia da esperança na salvação,
há a busca da celebração e da comunhão entre as pessoas. E ainda, no calendário nacional, culmina com o recesso escolar, quando boa parte das famílias se organizam para saírem de férias.
Neste contexto é importante
alertarmos sobre o abandono de
animais, já que diversos levantamentos apresentados por representantes da causa animal apontam que o número de cães e gatos
abandonados cresce entre os meses de dezembro a fevereiro, quando muita gente vai viajar. Sem ter
onde deixar seu pet, acaba-se fazendo uma escolha que, além de
ser cruel com um ser vivo, é tipificada como crime em nosso País.
Tendo em vista essa situação,
no final do ano passado, eu e o
meu colega deputado estadual
Maurici (PT) apresentamos o projeto de lei 688/2020, que institui
no Estado a campanha “Dezembro Verde - Não ao Abandono de
Animais”. O nosso objetivo, já instituído na lei 17.343/2021, é conscientizar a população de que o
abandono de animais é crime,
além de ser um ato cruel e que
pode condenar o animal à morte.
A escolha por dezembro também se mostra propícia porque,
hoje, 10 de dezembro, é celebrado o
Dia Internacional dos Animais, o
que amplifica a preocupação por
essa causa tão importante no nosso Estado e também em nosso País.
Como já argumentei, traz essa discussão no período de férias, em que
o abandono se torna ainda mais comum, que acontece em dezembro.
É importante salientar que o
abandono e os maus-tratos aos
animais são crimes no Brasil, tipificados no artigo 32 da Lei
9.605, de 1998, e que recentemente passou a ser passível de reclusão de 2 a 5 anos, conforme a Lei
14.064/2020. Vale ressaltar que
o abandono não é apenas o despejo do animal em vias públicas,
é crime mantê-los em lugares antihigiênicos, que lhes restrinjam os
movimentos ou prive de ar e luz,
e que lhes causem medo e estresse, assim como deixá-los sem
água ou comida e não oferecer
assistência veterinária digna.

O abandono também implica em prejuízos à saúde pública.
Despejados nas ruas,
além de sofrerem sofrimentos físicos, têm o
risco de ficar doentes,
ser envenenados ou
atropelados, assim
como gerar surtos de
leishmaniose, raiva, cinomose, sarna e outras zoonoses
e enfermidades graves, inclusive
transmissíveis a seres humanos.

A pandemia
também trouxe
muitos desafios
para a questão
do abandono de
animais
A pandemia também trouxe
muitos desafios para a questão do
abandono de animais. Dados divulgados pela UIPA (União Internacional Protetora dos Animais),
entidade com sede na Zona Norte
da cidade de São Paulo, apontaram um crescimento de 400% na
intenção de adoção de animais. Na
mesma medida, o abandono cresce, chegando a 30 milhões de animais abandonados no Brasil, segundo a OMS (Organização Mundial da Saúde), sendo 20 milhões
de cães e 10 milhões de gatos.
Fazer uma campanha no
Estado para prevenir e alertar
sobre os perigos do abandono de
animais é fundamental para
tornar mais salutar a relação de
seres humanos e outras espécies. Também é importante ressaltar o papel de protetores e organizações não governamentais,
que fazem um trabalho incansável, e ao realizarem resgate e
cuidado destes animais assumem papéis que caberiam aos
tutores e ao próprio Estado.
O período das festas natalinas, quando celebramos o nascimento de Cristo, é singular
para pensarmos sobre a vida, e
não apenas as vidas humanas,
mas todas as vidas. A proposta
da campanha “Dezembro Verde” é criar essa oportunidade
para refletirmos sobre o amor,
ensinado por Aquele que nos
deu o caminho da Salvação, e
que deve ser estendido a todos
que sofrem pelo abandono e pela
falta de cuidado com o próximo.
———
Alex de Madureira, deputado estadual pelo PSD,
coordenador de Projetos
Parlamentares da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp)
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Governo de SP amplia benefício
para pessoas com deficiência
O Governo de São Paulo
apresentou o projeto de lei que
determina a nova política estadual para cobrança do IPVA (Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores). A proposta, encaminhada à Alesp (Assembleia Legislativa do Estado de São
Paulo), assegura o direito à isenção do tributo para um único
veículo às pessoas com deficiência ou seus representantes legais.
O texto que será votado na
Alesp assegura o direito à isenção a pessoas com deficiência de
longo prazo de natureza física,
mental, intelectual, sensorial e
os autistas. A concessão do direito fica condicionada à comprovação de deficiência moderada, grave ou gravíssima, aferida em avaliação biopsicossocial, realizada por equipe multiprofissional e interdisciplinar.
Os instrumentos para fazê-la
serão regulamentados em decreto. Se o projeto de lei for aprovado pelos Deputados Estaduais, a medida entrará em vigor
a partir de janeiro, garantindo
o benefício já no próximo ano.
A isenção também será assegurada a pessoas com deficiência
que compraram veículos anteriores à nova proposta caso ela receba aval do Legislativo estadual.
Neste caso, os proprietários poderão apresentar novo pedido do
benefício ao Governo do Estado.
A isenção do IPVA é limitada
ao teto de valores para veículos
novos e usados previsto no convê-

nio do ICMS (Imposto sobre
Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e Prestações
de Serviços) em veículos destinados a pessoas com deficiência.
ANTIFRAUDE - Obrigatoriamente, o veículo isento de
IPVA deverá ser conduzido por
até três pessoas: o beneficiário
com deficiência, um tutor ou
curador ou ainda uma terceira
pessoa com autorização devidamente registrada pela Secretaria de Fazenda e Planejamento.
Em caso de fraudes ou requisição irregular do benefício, o valor do IPVA será cobrado do proprietário do veículo ou de pessoas que tenham
apresentado declarações falsas
ou documentos irregulares.
LOCADORAS - Outra novidade na política de cobrança
do IPVA é a redução da alíquota de 4% para 1% a veículos do
setor de locação. A medida deverá valer para veículos registrados em São Paulo. A nova
alíquota será garantida a qualquer empresa em que a locação
de veículos representar 50% ou
mais da receita bruta do negócio.
Para os demais veículos
particulares novos e usados, as
alíquotas do IPVA permanecem as mesmas em vigor atualmente: 4% para carros de
passeio; 2% para motocicletas
e similares, caminhonetes cabine simples, micro-ônibus,
ônibus e maquinário pesado;
além de 1,5% para caminhões.
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Santa Casa Saúde Piracicaba
inaugura nova sede, hoje
Unificado em novas instalações, o complexo conta com 2.709 metros quadrados de
área construída; superintendente e provedor recebem convidados, hoje, às 19h30
A operadora de planos de
saúde Santa Casa Saúde Piracicaba, da Santa Casa de Piracicaba, inaugura às 19h30 desta
sexta (10) a sua nova sede, na
avenida Independência, 950,
onde os convidados serão recebidos pelo superintendente Ruy
Nogueira Costa Filho e pelo provedor João Orlando Pavão.
Criado em 1993 pela Instituição para oferecer planos de saúde
com direito a consultas, exames e
internações, o Santa Casa Saúde
nasceu pequeno e hoje se apresenta como uma das maiores e mais
modernas estruturas para assistência médico-hospitalar da região, com serviços integrados e
modernas tecnologias de conectividade com o cliente e com empresas, para as quais o Plano oferece
serviços na área ocupacional.
Unificado em suas novas instalações, o complexo conta com
2.709 metros quadrados de área
construída para atendimento aos
beneficiários em três andares de
estrutura moderna, ampla e climatizada; onde atuam médicos, enfermeiros e as equipes multiprofissionais nas áreas de acupuntura, fisioterapia, nutrição, psicologia, fonoaudiologia, clínica médica, terapia ocupacional, serviço social, enfermagem obstétrica
e educador físico, além de uma
ampla equipe administrativa.
Como diferencial, o Plano
disponibiliza o “Saúde Inteligente”, um Centro de Prevenção de
Doenças e Promoção de Saúde
com Grupos de Atenção para cuidar do beneficiário e levar informações para mudanças de hábitos que evitem o adoecimento.

No andar térreo, está o Centro de Especialidades Médicas
com 21 consultórios para o rápido atendimento em 22 especialidades e agendamento de consultas via telefone e canais virtuais
de WhatsApp e aplicativo, facilitando o acesso pelo beneficiário.
O serviço funciona com prontuário único e integrado entre as
especialidades e o Saúde Inteligente e conta com moderno recurso
informatizado de verificação sobre
interação medicamentosa, para
maior segurança do usuário.
No térreo também são oferecidas, mediante encaminhamento médico, atividades físicas
monitoradas por educadores físicos e fisioterapeutas, em piscina aquecida e modernas instalações com equipamentos para
fortalecimento muscular.
No mezanino 1 funcionam
todos os programas oferecidos
pelo Saúde. Neste andar também
se encontra o Comitê de Saúde
nas Empresas e o Programa de
Serviço de Saúde Ocupacional
para levantamento do perfil de
saúde dos funcionários e seus dependentes e com atuação de equipe multiprofissional na empresa.
O Plano oferece ainda tratamento clínico para dores de
lombalgia e cervicalgia por
meio de modernos equipamentos operados por profissionais
especialistas no tratamento
conservador. Assim, em muitos
casos, a resolutividade do tratamento chega a 90%, eliminando a necessidade de cirurgia.
O mezanino 2 do novo prédio
abriga o moderno e funcional Centro Administrativo da Operadora;
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O Plano oferece atividades físicas monitoradas por educadores
físicos e fisioterapeutas, mediante indicação médica

Parte das atividades ocorrem em piscina aquecida e em modernas
instalações com equipamentos para fortalecimento muscular

e o seu Anfiteatro, espaço climatizado e dotado de sistema multimídia para atendimento aos diversos grupos e programas de prevenção direcionados aos beneficiários
por meio de reuniões executivas,
palestras, dinâmicas e cursos.

O prédio conta também
com espaço gourmet para
avaliação e orientação nutricional, com vistas à reeducação alimentar para mudança
de hábitos e melhor qualidade de vida dos beneficiários.

C HARQUEADA

Plantio de mudas marca recuperação do ribeirão Água Branca
A Prefeitura de Charqueada
realizou no sábado (4) evento para
celebrar o início das atividades de
recuperação do Ribeirão Água
Branca e Boa Vista, promovidas
pelo projeto Mananciais de Charqueada. O projeto, iniciado em
2016 em parceria com os Comitês
e Agência das Bacias PCJ, a Coordenadoria de Desenvolvimento
Rural Sustentável (CDRS), a Fundação Florestal do Estado de São
Paulo e a Escola Superior de Agricultura "Luiz de Queiroz" (Esalq),
tem como objetivo promover a revitalização do ribeirão Água Branca e do Córrego Boa Vista, por
meio da restauração ecológica de
áreas de preservação, de atividades de conservação de solo e da
promoção do saneamento rural.
Ao todo, serão recuperados
ao longo dos próximos anos cerca de 110 hectares de vegetação
nativa, por meio do plantio de
aproximadamente 160 mil mudas
de árvores nativas e do isolamento de fatores de degradação.
O projeto é desenvolvido em
parceria com diversas instituições,
entre elas a Agência das Bacias
PCJ, que disponibiliza uma ferramenta chamada "Banco de Áreas

e Banco de Projetos PCJ", onde
são cadastrados projetos e áreas
para plantio de forma voluntária.
Neste banco, pessoas e empresas que possuam passivos
ambientais ou queiram investir voluntariamente na recuperação e conservação da vegetação nativa podem fazer a
adoção das áreas cadastradas.
A Prefeitura de Charqueada
foi a primeira a se cadastrar, e
aos poucos vem conquistando
parceiros para garantir a execução das atividades previstas.
Neste mês, foram iniciadas as
atividades de preparo de solo e
plantio de árvores nativas no Ribeirão Água Branca, executadas
pela empresa Da Serra Ambiental, a primeira a adotar áreas no
projeto de Charqueada via Banco de Áreas PCJ, totalmente gratuitas para o produtor rural.
Além das instituições citadas, o Projeto Mananciais de
Charqueada tem como pilar central os proprietários e produtores rurais que residem ou desenvolvem atividades comerciais nas áreas abrangidas pela bacia hidrográfica. Por meio da sua
adesão ao projeto, eles permitem
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O projeto Mananciais de Charqueada visa recuperar cerca de
110 hectares de vegetação nativa com o plantio de 160 mil mudas

que os cursos d'água que abastecem o município recebam a sua
devida proteção e conservação.
“É preciso e estamos no caminho certo quando atuamos em
defesa das nossas nascentes e ribeirões que abastecem a cidade.
Promover o plantio é cuidar destas áreas e garantir a revitalização de trechos importantes para

o ecossistema da região”, falou o
prefeito Rodrigo Arruda (DEM).
Durante o plantio de mudas,
estavam presentes também o prefeito de São Pedro, Thiago Silva,
o deputado estadual Roberto
Morais, o diretor das Agências
PCJ, Sérgio Razera, membros da
Câmara dos Vereadores de Charqueada e demais autoridades.

F UNDO S OCIAL

Com corrida de 12 horas, atleta promove arrecadação de fraldas
A ultramaratonista Estela
Vaz fará uma corrida de 12 horas,
das 6h às 18h, na avenida Cruzeiro do Sul, no dia 11/12, sábado. O
objetivo é arrecadar fraldas geriátricas para o Fundo Social de Solidariedade de Piracicaba (Fussp).
Quem quiser contribuir com um
valor em dinheiro pode fazer por
meio de PIX para o Pernas Caipiras, utilizando a chave 41.045.474/
0001-37 (CNPJ) com a descrição
ESTELAVAZ14 ou levando as
fraldas diretamente no local.
Eventos alternativos acontecerão, durante o dia, como a presença de atletas que queiram
acompanhar a maratonista. Também haverá uma equipe disponí-
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Estela Vaz terá o apoio de corredores para concluir percurso

vel com cadeira de rodas para
condução de pessoas com deficiência, além de sorteio de brindes.
Em abril, Estela Vaz, reali-

zou a ultramaratona 427, que
arrecadou duas toneladas de
alimentos para o Fussp. “O projeto nasceu após esta primeira

campanha, agora pretendo fazer esta corrida uma vez ao ano
aqui em Piracicaba e em outras
cidades, com atletas correndo
por 12 horas e arrecadando itens
essenciais para a composição de
cestas básicas”, explica Estela.
SERVIÇO
12 horas de corrida para arrecadar fraldas geriátricas
para o Fussp. Sábado, 11/
12, na avenida Cruzeiro do
Sul com avenida Paulista.
Formas de doação: via PIX
para o Pernas Caipiras,
CNPJ: 41.045.474/0001-37
com a descrição ESTELAVAZ14 ou diretamente no local.
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PLC busca ampliar participação
popular em comissão municipal
A Comclima tem como principais objetivos revisar, tornar público, acompanhar,
além de garantir e fiscalizar a implementação do Plano Municipal de Mitigação
A maior participação popular
na Comclima (Comissão Municipal de Mudança Climática) é proposta no projeto de lei complementar 15/2021, de autoria do Executivo, que recebeu parecer favorável da Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável
da Câmara nesta quinta-feira (9).
A propositura visa estabelecer a
constituição da Comclima por representantes titulares e suplentes
do Poder Público e por, no mínimo, 50% da sociedade civil.
As vereadoras Silvia Morales (PV), do mandado coletivo A
Cidade É Sua e presidente da Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, Alessandra Bellucci (Republicanos),
relatora, e Ana Pavão (PL),
membro, se reuniram para analisar e exarar pareceres aos projetos de lei complementar 15 e 16/
2021 e ao projeto de lei 242/2021.
As alterações propostas pelo
PLC sobre a Comclima visam garantir a participação predominante da sociedade civil; determinar
que todos os órgãos e entidades
representativos que constituírem
a comissão desenvolvam comprovadamente projetos ou ações no
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município; incluir as representações do Comdema (Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente) e do Gaema (Grupo de Atuação Especial de Defesa do Meio
Ambiente); definir o número de
representantes de cada categoria;
e prever regras de transição.
De acordo com a propositura, a Comclima tem como
principais objetivos revisar,
tornar público, acompanhar,
além de garantir e fiscalizar a
implementação do Plano Municipal de Mitigação e Adaptação às
Mudanças Climáticas, com a definição de metas e indicadores.
A Comissão da Câmara também analisou e exarou parecer favorável ao projeto de lei 242/2021,
que visa autorizar o município a
modificar área no conjunto habitacional Água Branca I a ser doada ao governo do Estado. No PL,
o Executivo propõe a autorização
do desmembramento da área, com
389,55 metros quadrados, onde
fica o Centro de Educação Digital,
doar apenas seu remanescente ao
governo do Estado e regularizar
as propriedades para possibilitar que novos investimentos sejam feitos em ambas as áreas.

Davi Negri

Integrantes da Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento
Sustentável se reuniram nesta quinta-feira (9)

O PLC 16/2021, que altera
a lei complementar 404/2019,
sobre o estabelecimento de regramentos em âmbito municipal para a promoção da Regularização Fundiária de Núcleos Rurais e Urbanos, também
recebeu parecer da comissão.
As vereadoras Alessandra Bellucci e Ana Pavão assinaram
parecer favorável e a vereadora Silvia Morales assinou parecer contrário separado.

Compete à Comissão de
Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável emitir parecer sobre os processos referentes ao sistema municipal de meio
ambiente, direito ambiental, planejamento e desenvolvimento
sustentáveis, assuntos atinentes
ao uso e ocupação do solo urbano, política e legislação de defesa ecológica, recursos naturais
renováveis, flora, fauna e solo,
edafologia e desertificação.

FEDERAL

Anilton Rissato vai a Brasília em busca de mais recursos
Entre os dias 1 e 3 de dezembro, o vereador Anilton Rissato
(Patriota) esteve com agenda política em Brasília (DF) na conquista
de mais recursos para Piracicaba.
Ele foi acompanhado do seu chefe
de gabinete Charlyon Kleyton.
Juntos conseguiram uma verba
através de emenda parlamentar
no valor de R$ 250 mil reais do
deputado federal Guiga Peixoto
(PSL) para o Hospital Fornecedores de Cana Piracicaba (SP).
Na ocasião também se reuniram com o deputado federal
General Peternelli (PSL), onde foi
conversado sobre uma emenda
para AUMA (Associação de Pais
e Amigos dos Autistas de Piracicaba). Em 2022, segundo o deputado, será destinada uma
emenda para essa instituição.
Também estiveram reunidos

com o deputado federal Herculano Passos (MDB). Na oportunidade, o deputado apresentou o projeto “Melhor Caminho” e viatura
Rural para Piracicaba. O parlamentar comentou uma possível
emenda para o próximo ano.
"Saímos de Brasília, gratos com
os deputados que nos receberam,
com a certeza que conquistamos importantes emendas para o município", destacou Anilton Rissato.
MELHOR CAMINHO O programa Melhor Caminho
busca o desenvolvimento da
zona rural, simplificando a vida
do agricultor ao favorecer o escoamento da produção agropecuária, além de diminuir a erosão do solo e o assoreamento
dos rios. O programa proporciona uma melhor trafegabilidade e a segurança nas estradas.

Assessoria parlamentar

Comissão municipal debate
sobre relatório final da COP26
A vereadora Silvia Morales
(PV), do mandato coletivo "A Cidade É Sua”, participou da 6ª reunião ordinária da Comclima (Comissão Municipal de Mudanças
Climáticas), realizada de maneira online, na segunda-feira (6), e
com a presença de representantes de órgãos governamentais e
da sociedade civil organizada.
Durante os informes gerais,
foram passadas questões relativas
à Assembleia Comunitária, chamada Sessão Jovem, para a COP
26 (26ª Edição da Conferência das
Partes), vinculada à Convenção do
Clima das Nações Unidas, realizada pelo Mandato Coletivo com o
apoio da Câmara Municipal de Piracicaba, da Diretoria de Ensino –
Região de Piracicaba, do Delibera
Brasil, do Imaflora (Instituto de
Manejo e Certificação Florestal e
Agrícola) e do Engaja Mundo, no
dia 12 de novembro, no salão nobre Helly de Campos Melges.
Na reunião foi destacado o
processo atual de validação do relatório de tal sessão, sendo que a
versão preliminar deste documento foi compartilhada com os
participantes e eles estão no momento de encaminhar propostas
de ajustes ao relatório até 15 de
dezembro para que, posteriormente, o relatório seja validado
com os ajustes recomendados.
Com isso, na segunda quinzena deste mês, o relatório final
estará pronto para ser enviado à
equipe da Assembleia Global, realizada durante a COP26, para que
seja inserido ao relatório mais
amplo, a ser entregue aos líderes
mundiais em março de 2022.
O relatório final também será
disponibilizado pelo mandato coletivo aos membros da Comclima.
Outro item da pauta foi a discussão do plano de trabalho para a
construção do Plano Municipal
de Mudanças Climáticas, o qual
contém o fluxo de atividades.
Este plano de trabalho é uma
proposta metodológica para a
construção do plano municipal,
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que deve ser elaborado pela
Comclima, com a participação
ativa e efetiva da sociedade piracicabana. Basicamente, o plano
corresponderá a dois documentos: uma política municipal de
mudanças climáticas com diretrizes amplas e um plano bienal
de ações, contendo ações de mitigação e adaptação a serem implementadas no período correlato.
AÇÕES - As ações prioritárias a integrarem o plano municipal em questão deverão ser determinadas por meio de deliberação cidadã, ou seja, a partir de
assembleia nos mesmos moldes
da sessão jovem realizada no mês
passado, cujo método utilizado
foi o mini público, que nada mais
é do que um processo inovador
de participação popular, onde e
quando os participantes aprenderão sobre determinada política pública, discutirão e deliberarão recomendações de ações ligadas à política em pauta.
Ressalta-se que a essência do
plano de trabalho foi aprovada por
unanimidade nesta reunião com
pequenos ajustes no seu cronograma de execução, enfatizando-se o
aumento do prazo para redação
legislativa da política de um mês
para dois meses e o consequente ajuste no prazo para começo
do processo de audiência pública e aprovação da política municipal de mudanças climáticas.
A vereadora Silvia Morales
frisa a importância da construção
deste plano municipal. "Devido a
oportunidade de implantação de
ações para reduzir a emissão de
gases que causam o aquecimento
global e para que os diversos setores da sociedade se preparem melhor para lidar com os possíveis
efeitos das mudanças do clima localmente, além das oportunidades de integração e formalização de parcerias, e de captação
de recursos a partir de diretrizes e priorização de ações a serem estipuladas pelo planejamento desta agenda pública”, disse.

VA CINAÇÃO ”

Iracemápolis terá nova
etapa dias 15, 16 e 17

Rissato com o deputado Guiga Peixoto, em Brasílida-DF
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Pompeo reforça preocupação Provas para motorista da
ambiental sobre ‘PPP do Lixo’ Câmara serão domingo
Assessoria parlamentar
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Durante os dias 15, 16 e 17
de dezembro, próxima semana,
o município de Iracemápolis realiza mais uma etapa da ação de
“Mega Vacinação Covid”. O objetivo é intensificar ainda mais a
imunização no município, oferecendo horário diferenciado.
A ação também ocorrerá
na Unidade de Saúde Noé
Franco de Campos, no Residencial Aquárius. Desta vez,
o horário será das 12h às 20h.
Será aplicada a primeira
dose para aquelas pessoas que
ainda não tomaram, segunda
dose para os que estão em atraso. Nessas duas categorias, serão atendidas todas as idades
contempladas pela vacinação, ou
seja, pessoas acima dos 12 anos.
Será disponibilizada ainda a
dose de reforço, chamada também

de terceira dose. Na dose de reforço, serão atendidas pessoas acima
de 18 anos. É necessário intervalo
de quatro meses da vacina anterior.
No caso dos vacinados com a Janssen, o intervalo é de dois meses.
Durante a última campanha,
1.020 pessoas foram vacinadas.
Diante da boa aceitação da população, a equipe de Saúde definiu pela
realização de nova ação, ainda com
horário noturno, com o foco de estimular a vacinação de todos.
DOCUMENTAÇÃO - Para
os que irão tomar a dose de reforço ou segunda dose, é necessário
apresentar documento com foto e
o cartão verde (que comprova a
vacina anterior). Já para quem ainda não tomou a primeira dose, a
documentação necessária é o documento com foto, CPF, Cartão
SUS, e comprovante de endereço.
Assessoria parlamentar

Vereador voltou a tratar do assunto durante reunião da Câmara

Na 50ª reunião ordinária,
na segunda-feira (6), o vereador Gustavo Pompeo (Avante)
se mostrou preocupado com as
inúmeras denúncias que vem
recebendo sobre a “PPP (Parceria Público-Privada) do
Lixo”. No começo do ano, junto com o vereador Anilton Rissato (Patriota), ele foi ao ecoparque para verificar denúncias,
no entanto, a entrada dos parlamentares não foi permitida, o que
causou ainda mais estranheza.
Pompeo ressalta que existem

questões administrativas, mas o
que mais lhe preocupa é a situação ambiental. Ao longo deste
ano, o parlamentar tem acompanhado o serviço e a fiscalização, tendo apresentado diversos
requerimentos neste sentido.
No entanto, ressalta a importância da fiscalização in loco e que
o principal apoio é junto ao Gaema
(Grupo de Atuação Especializada
em Meio Ambiente, Habitação e
Urbanismo), já tendo feito contato via telefone e e-mail, solicitando o acompanhando nesta visita.

As provas do concurso da Câmara de São Pedro serão aplicadas
no domingo (12), às 9h, na Escola Joaquim Norberto de Toledo

As provas do concurso público n° 001/2021 da Câmara Municipal de São Pedro serão aplicadas
no domingo (12), às 9h, na Escola
Joaquim Norberto de Toledo. O
certame visa preencher uma vaga
para o cargo de motorista, com
carga horária de 40 horas semanais e salário mensal de R$ 1,7 mil.
O concurso será composto por
duas fases. A primeira é a prova
objetiva, composta por 30 questões, sendo oito de matemática,
oito de português, quatro de co-

nhecimentos gerais e 10 de conhecimentos específicos, com duração
de duas horas e meia. Já a segunda fase será a prova prática.
Conforme o cronograma do
certame, gabarito oficial, resultado preliminar, classificação da prova objetiva e convocação para a
parte prática serão divulgados no
dia 24 deste mês. Os testes práticos estão marcados para 9 de janeiro de 2022. Já o resultado final, após período de recursos, está
previsto para o dia 21 de janeiro.

“PAPEL DO HOMEM”
O vereador Gustavo Pompeo
(Avante) participou, na segunda-feira (6), de roda de conversa na Câmara para debater o
papel do homem no enfrentamento à violência contra a mulher. O encontro integrou a programação dos “16 dias de ativismo”. Na conversa, os homens relataram casos de violência contra a mulher que
marcaram suas vidas e foram

convidados a refletir sobre esses atos e o que poderiam fazer para contribuir com a redução da violência. O parlamentar citou as dificuldades que a
sociedade civil tem de enxergar uma solução para o fim da
violência de modo geral. “Encontros como este tem que se
tornar hábito para toda a sociedade civil, a fim de diminuir a
falta de conhecimento”, citou.
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S EMA

Piracicaba é premiada no
programa Município Agro
Divulgação

RMP

Encontro reúne os representantes
das secretarias de meio ambiente
“Precisamos aprender com os exemplos bem-sucedidos e com as dificuldades
dos municípios que integram a RMP”, afirma o secretário Alex Gama Salvaia

Nancy Thame, ao centro, recebe prêmio do programa Município Agro

Um dos principais programas
estaduais da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo (SAA), o Município Agro certificou e premiou Piracicaba em evento na última terça-feira, 07/12, na Sala São Paulo,
localizada na capital paulista.
A secretária da Sema (Secretaria Municipal de Agricultura e
Abastecimento), Nancy Thame,
representou Piracicaba e recebeu
o prêmio de R$ 30 mil, recurso que
deve ser destinado para programas
que promovam o desenvolvimento rural sustentável do município.
Das 410 cidades inscritas
no Município Agro, recorde de
participação segundo a SAA, 85
foram certificadas e premiadas.
Foi a primeira vez que Piracicaba participou deste programa,
conquistando a 44ª posição.
“Estamos felizes, pois esta certificação mostra que avançamos
bastante, nos traz uma maior interlocução com a secretaria estadual de Agricultura e serve para
analisarmos os pontos necessários
para avanços do setor agropecuário em Piracicaba”, avalia Nancy.
Criado em 2019, o progra-

ma Município Agro tem o objetivo de incentivar o desenvolvimento e a implantação de políticas
públicas relacionadas ao setor
agropecuário, em uma parceria
com as prefeituras que participarem. Neste ano, o total de recursos entregues aos 85 municípios
premiados superou R$ 4,7 milhões.
O programa atribui pontos
aos municípios com base em dez
critérios técnicos: Estrutura Institucional; Infraestrutura Rural;
Produção, Distribuição e Consumo Sustentável; Defesa Agropecuária; Abastecimento e Segurança Alimentar; Fortalecimento Social do Campo; Solo e Água;
Biodiversidade; Resiliência e
Adaptação às Mudanças Climáticas e Interação Campo-Cidade.
Os primeiros colocados
no ranking geral foram Joanópolis, Bragança Paulista e
São Bento do Sapucaí.
O evento teve a presença de
diversas personalidades, entre
elas, o governador João Doria,
o vice-governador Ricardo Garcia e o secretário de Agricultura e Abastecimento do Estado
de São Paulo, Itamar Borges.

B ENEFÍCIO

Câmara abre licitação para
compra de cestas básicas
A Câmara Municipal de Piracicaba publicou o edital da Licitação 28/2021 para a contratação de empresa que forneça,
parceladamente, cerca de 225
cestas básicas para os servidores do Legislativo no exercício de
2022. O pregão presencial será
do tipo menor valor global e será
no próximo dia 16, a partir das 9,
na sala de reuniões do 2o andar
do prédio anexo (com entrada
pela rua São José, 457, Centro).
Podem participar da disputa
empresas que desempenhem atividade pertinente e compatível
com o objeto do pregão e que atendam as exigências constantes no
edital e nos anexos, inclusive quanto à documentação requerida.
O anexo II traz a planilha com
valor estimado, onde descreve os
produtos que deverão conter na
cesta básica, como dois pacotes de
5kg de arroz; três pacotes de 1kg
de feijão, quatro unidades de
900ml de óleo de soja; dois pacotes de 500g de macarrão; três pacotes de 1kg de açúcar; dois pacotes de 500g de café; um pacote de

1kg farinha de trigo; quatro latas
de 340g de molho de tomate; um
pacote de 1kg de sal; uma lata de
170g de atum; um pacote de 200g
de biscoito doce; um pacote de
200g de biscoito salgado; um pacote de 120g de biscoito recheado
de chocolate; uma lata de 200g de
seleta de legumes; uma lata de
400g de achocolatado em pó; uma
lata de 400g de leite em pó instantâneo; duas latas de 200g de milho verde; duas latas de 395g de
leite condensado; uma lata de
200g de ervilha; duas latas de
300g de creme de leite; dois pacotes de 1kg de sabão em pó; um pacote de 1kg de sabão em barra;
quatro embalagens de 500ml de
detergente líquido; quatro pacotes com quatro rolos cada de papel higiênico; quatro embalagens de 85g de sabonete; uma
embalagem contendo 2 litros de
água sanitária; dois tubos de 70g
de creme dental e uma embalagem de 2 litros de amaciante.
O edital está disponível no Portal da Transparência, no site da
Câmara Municipal de Piracicaba.
Divulgação

MUSICALIZAÇÃO
A Escola de Música de Piracicaba Maestro Ernst Mahle apresenta nesta sexta (10) , às
19h15, na Sala Dr. Mahle, o
Recital de encerramento do
curso de Musicalização Infantil
2021. Segundo a professora
do curso Suélen Almeida, “o
objetivo do recital é mostrar
aos familiares e ao público o
que foi trabalhado durante o
ano e o desenvolvimento da
criança. Mostrar as diferentes
formas que foram usadas para
explorar os sons com instru-

mentos de percussão e voz,
para trabalhar a percepção
auditiva, ritmo, concentração e
atenção, habilidades motoras
e criatividade.” Apresentam-se
11 crianças de 3 a 6 anos e ao
final alunos e público cantam
juntos a canção tradicional
“Bate o sino pequenino”. A Entrada é gratuita, mas para os
que puderem colaborar, a Empem está recebendo doações
de chocolates e brinquedos
em bom estado para a Central
Única de Favelas – CUFA.

Representantes das secretarias de meio ambiente dos municípios da Região Metropolitana de
Piracicaba (RMP) se reuniram
para tratar sobre ações em conjunto, propor melhorias para cada
município e estabelecer a comunicação por meio de reuniões mensais. O encontro contou com os
secretários de meio ambiente, e
assessores, dos municípios de Saltinho, Mombuca, Rafard, Rio Claro, Charqueada, Santa Gertrudes,
Araras, São Pedro e Iracemápolis.
Os temas tratados estão ligados a zoonoses, problemas
com descartes irregulares, ecopontos, educação ambiental e as
dificuldades de cada uma das
cidades da RMP. O objetivo é
encontrar soluções comuns para
os problemas, por meio da troca
de ideias, experiências e projetos.
A RMP está situada numa
das áreas de maior desenvolvi-

Divulgação/CCS

Secretários municipais de meio ambiente e assessores participaram de encontro

mento do país, portanto, a troca
de informações para o fortalecimento geral da região é essencial. E, existem problemas comuns
que precisam ser discutidos,
como a questão do gerenciamento
dos resíduos sólidos, a conser-

vação e a preservação de nascentes e florestas e outros assuntos.
“Precisamos aprender com os
exemplos bem-sucedidos e com as
dificuldades dos municípios que
integram a RMP, por isso, é importante que o grupo esteja coe-

so, unido e que estabeleça uma
rede de comunicação, tornando
comum as informações que podem
auxiliar no desenvolvimento das
24 cidades”, frisou Alex Gama
Salvaia, secretário de Defesa do
Meio Ambiente de Piracicaba.

M ÚSICA

Orquestra Educacional fará apresentações on-line
A Orquestra Educacional de
Piracicaba (OEP) iniciou na quarta-feira (8) série de três apresentações online, cada uma com um
tema. Os concertos serão transmitidos pelo canal da OEP no youtube, sempre às 20 horas e também
poderão ser assistidos posteriormente. O primeiro contou com o
tema “Trilhas sonoras de filmes e
games”. As próximas serão no dia
14, sobre “Aberturas e trechos de
óperas e operetas”, e no dia 28, com
“Música para todos os gostos”.
Os concertos foram gravados ao vivo, no Espaço Imperial
em Piracicaba, em um ambiente
integrado a natureza, no último
mês de julho. A gravação foi realizada por uma equipe especializada em filmagem e com a utilização de oito câmeras e um drone. A sonorização foi captada em

P RUDENTE

DE

32 canais, mixada e masterizada
em estúdio de alta tecnologia.
“É muito raro uma gravação
de orquestra ao vivo em ambiente
externo como esse foi feito. Sem
dúvida, foi um grande desafio e
que envolveu uma equipe técnica
de 30 profissionais, além do regente e dos 72 músicos”, afirmou Carlos Cardozo, produtor da OEP.
CONCERTO - Cada apresentação terá em torno de 50
minutos. Em cada um deles haverá um ‘Momento Didático’,
atividade educativa/formativa
com duração de aproximadamente 20 minutos, quando o
maestro explica características
de cada família dos instrumentos e os músicos apresentam
cada instrumento num solo de
pequeno trecho de obras.
Estes concertos atendem a

um projeto viabilizado através
do ProAC/ICMS -SP que teve
de ser readequado para online em função da pandemia.
PROAC/ICMS-SP - A Orquestra Educacional de Piracicaba (OEP) mantém anualmente projeto através desta lei de incentivo à
cultura através da Secretaria de
Cultura e Economia Criativa do
Governo do Estado de São Paulo.
Este projeto especificamente foi patrocinado pela Cerâmica Villagres e Samapi Distribuidora de Medicamentos.
Além deste projeto, a OEP
continua captando recursos através da Lei Federal de Incentivo à
Cultura - lei esta que oferece isenção fiscal no imposto de renda à
empresas enquadradas no regime tributário Lucro Real e pessoas físicas que fazem a declara-

ção de IR completa (antiga Lei
Rouanet) - já tendo captado 60%
do valor total do projeto junto a
empresa OJI Papéis Especiais.
A OEP é composta por 90 integrantes de todas as famílias de
instrumentos sinfônicos. Em seu
repertório, a orquestra executa
a música de concerto universal
de forma predominante, mas
também percorre pela música popular brasileira, pop-rock e trilhas sonoras de filmes e games.
O projeto, sem fins lucrativos,
conta com o apoio da iniciativa
privada, entidades não governamentais e órgãos municipais
para sua manutenção. Para saber como contribuir, acesse:
http://www.investe.art.br/oep.
As exibições serão realizadas no
canal https://www.youtube.com/
orquestraeducacionaldepiracicaba

M ORAES

Recital Interativo de Natal será apresentado no Museu
No sábado (11), às 10h, o
Museu Histórico e Pedagógico
Prudente de Moraes apresenta
o Recital Interativo de Natal
com o Maestro JJ. Ortíz e alunos. O evento é gratuito, mas
quem quiser poderá doar alimentos não perecíveis que serão
destinados aos Vicentinos. Na
ocasião serão seguidos todos os
protocolos sanitários vigentes. É
obrigatório o uso de máscara.
José Jesús Ortíz é pianista,
cantor, compositor, maestro e professor de música. Venezuelano, ele
iniciou no mundo da música muito cedo. Aos 10 anos de idade já
dominava com perfeição todos os
instrumentos da banda (16 instrumentos). Realizou diversas turnês
mundiais e também foi pianista de
cúpulas presidenciais por diversos anos, nas Américas e Europa.
Neste recital, o maestro recebe alunos convidados para

Divulgação

realização de músicas natalinas. O evento será interativo,
com diversas possibilidades de
canções de acordo com a interação com o público presente.
Os interessados deverão se
inscrever pelo telefone 34223069 ou pelo e-mail mprudente
demoraes@piracicaba.sp.gov.br.
SERVIÇO
Recital Interativo de Natal.
Sábado, 11, às 10h, no Museu Histórico e Pedagógico
Prudente de Moraes, rua Santo Antônio, 641, Centro. Evento gratuito, mas quem quiser
poderá doar alimentos não
perecíveis que serão destinados aos Vicentinos. Serão
seguidos todos os protocolos sanitários vigentes. É obrigatório o uso de máscara.
Acesso a pessoas com deficiência motora, dificuldades
de locomoção e ostomizados.

José Jesús Ortíz é pianista, cantor, compositor,
maestro e professor de música
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I AMSPE

J ARDIM P ANORAMA

Alesp publica requerimento
para criação de Comissão
A CPI é para investigar irregularidades no Iamspe; Frente Parlamentar foi
coordenada pela deputada Professora Bebel; decisão é do presidente da Alesp

Por iniciativa da Frente Parlamentar em “Defesa do Iamspe”,
coordenada pela deputada estadual Professora Bebel (PT), foi publicado nesta quinta (9) no Diário
Oficial do Estado requerimento
para constituição de Comissão
Parlamentar de Inquérito (CPI
para investigar possíveis irregularidades em terceirizações e privatizações no Instituto de Assistência Médica ao Servidor Público
Estadual (Iamspe) e no Hospital
do Servidor Público Estadual
(HSPE). Para a deputada Professora Bebel, com a subscrição de 32
deputados, de diversos partidos,
a publicação deste requerimento “é
um conquista da Frente Parlamentar e ao meu empenho pessoal, dialogando com os colegas parlamentares, que consideraram
importante abrir a investigação”.
A instalação da CPI, agora, de
acordo com a deputada Professora Bebel, que é líder da bancada
do PT na Alesp, depende agora de
decisão do presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo, Carlão Pignatari (PSDB), que precisa
seguir as normas regimentais, que
asseguram a instalação de Comissões Parlamentares de Inquérito,
conforme a solicitação expressa
dos deputados, de acordo com o
número de assinaturas exigido. “O
IAMSPE é nosso! Não é balcão de
negócios. Não pode favorecer em-

Divulgação

A deputada estadual Professora Bebel anunciou, durante ato em frente ao
Iamspe, dia 25, que estava coletando assinaturas para abertura de CPI

presas, como, por exemplo, a Gocil, um dos alvos da investigação.
Precisamos estar atentos e cobrar
do presidente da Alesp a instalação desta CPI”, escreveu Bebel em
suas redes sociais.
Em ato público, no último dia
25 de novembro, em São Paulo, a
deputada estadual Professora Bebel reforçou que continuará lutan-

do contra a privatização do Instituto, e que inclusive estava coletando assinaturas visando a criação de uma CPI na Assembleia
Legislativa de São Paulo (Alesp)
para investigar a sua gestão, “que
infelizmente não tem ampliado o
atendimento ao funcionalismo
público nas demais regiões do Estado”. No ato, realizado em frente

ao prédio do IAMSPE, localizado
na avenida Ibirapuera,981, Bebel
que também é presidenta da Apeoesp (Sindicato dos Professores do
Ensino Oficial do Estado de São
Paulo), defendeu a descentralização do IAMSPE, para garantir o
mesmo atendimento oferecido na
capital paulista nas diversas regiões do Estado de São Paulo.

P ARCERIA

Deputada Professora Bebel
pede melhorias em área de lazer
Em ofício dirigido ao prefeito Luciano Almeida (DEM), a deputada estadual Professora Bebel
(PT) solicita limpeza e melhorias
em um espaço de lazer e recreação localizado do Jardim Panorama. O pedido foi feito atendendo a pedido de moradores daquela
região da cidade, que inclusive
chegaram a coletar assinaturas
para abaixo-assinado denunciando a situação de abandono do espaço e pedindo a sua recuperação,
protocolado na Secretaria Municipal de Defesa do Meio Ambiente
em 10 de fevereiro deste ano.
O espaço que deveria ser utilizado para lazer e recreação dos
moradores está localizada na rua
Rossini Pinto e faz divisa com o
Sest/Senat e, segundo a comunidade, existe uma grande circulação de pessoas, com o local necessitando de podas de árvores e
limpeza, pois não há como transitar ou circular pela área. De
acordo com o morador Wilson
Ferraz Castanho, “a área de lazer onde ela está abandonada, a
grama está alta. Temos bastante
lixo no local, árvores caídas, passagens obstruídas com mato,
muito entulho e sujeira, objetos,
madeira, restos de pisos, pneus
velhos, que acumulam água e podem proliferar a dengue”, conta.
Os moradores reivindicam
uma atenção imediata ao local, que
está abandonado, o que a deputada Professora Bebel reitera no pedido dirigido ao prefeito Luciano
Almeida, solicitando que a área

possa ser recuperada o mais breve
possível, e que no local sejam instalados uma academia ao ar livre
e brinquedos para recreação da
criançada. Moradores também
relatam que lutam há anos pela
instalação de iluminação, de brinquedos e uma academia ao ar livre. “Trata-se de uma área verde,
que, por conta do abandono, vem
sendo sistematicamente utilizada
como espaço privado por moradores que possuem terrenos que dão
nos fundos do parque. Alguns inclusive ergueram muros e colocaram cercas no local”, denunciam.

‘Meu Brasil Brasileiro’
acontece no sábado (11)
Fotos: Roberto Ferreira

Thiago Altafini

Meu Brasil Brasileiro será apresentado no Parque 1º de Maio

Projeto “Massapê” do Grupo Andaime Teatro foi contemplado com Edital do Proac LAB

mara que tem sua semente na extremidade, o que nos remete à imagem de um passarinho. Sua flor é
amarela e se mostra aos cachos.
Em Piracicaba é muito comum
encontrá-la pelas ruas, parques
públicos e até na beira do rio. “Feira Fulô” é uma realização do Ponto de Cultura Garapa e Editora
Cartonera Catapoesia. Os expositores selecionados são Aline
dos Reis Silva, Luzia Stocco, Beatriz Murad, Iara Carvalho, Grazart Collage, Camaleoa Cartonera, Candeeiro Cartonera, Catapoesia Cartonera, Coletivo Semente
Postal e Camilo Quartarollo.
Ás 16h, acontece o lançamento do livro Massapê que conta a história de uma família que

saiu do interior de Minas Gerais,
há 60 anos, vindo pra Piracicaba para trabalhar no corte da
cana. O livro cartonero foi escrito por Sol Barreto. Ás 17h, será a
estreia do experimento cênico audiovisual que aborda a mesma
história do livro. O filme conta
com direção de Thiago Altafini,
atuação de Antonio Chapéu, com
direção cênica de Rogério Tarifa, música de Domingos de Salvi, cenários e figurinos de Carlos
ABC e participação especial de
membros da Família Silva. O Projeto “Massapê” do Grupo Andaime Teatro foi contemplado com
Edital do Proac LAB e conta com
apoio do Ministério do Turismo,
Secretaria Especial de Cultura e

Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de
Cultura e Economia Criativa.
Ás 19h30, acontece a apresentação do exercício cênico “O caminho é vida, sopro e pergunta”
com direção de Jennifer Garcia e
texto de Guilherme Domingues.
Esta cena teatral é resultado das
oficinas realizadas pelo Grupo Andaime, com apoio da Secretaria
de Ação Cultural de Piracicaba e
faz parte da “Mostra Fragmento” que conta também com apresentação das oficinas realizadas
pelo Floreia Teatro. Todas as atividades são abertas ao público
em geral. O Ponto de Cultura Garapa continua seguindo todos os
protocolos contra o Covid 19.

R ESIDÊNCIA M ÉDICA

Saúde prorroga inscrições para janeiro
Para ampliar a possibilidade
dos profissionais médicos em participar do Programa de Residência Médica em Piracicaba, a Secretaria de Saúde prorrogou as
inscrições para o Processo Seletivo nº 01/2021 que se encerraria
hoje, quinta-feira, 09/12. A partir de agora, as inscrições podem
ser feitas até às 23h59 do dia 3/01/
2022 por meio do site da Fundação
Vunesp (www.vunesp.com.br).
A taxa é de R$ 250 e deve ser
paga até o dia 04/01/2022.
No total serão disponibilizadas 27 vagas nas áreas de

Os moradores denunciam que a
área de lazer está abandonada,
com muito mato e árvores caídas

E SPETÁCULO

Garapa e Andaime Teatro realizam atividades culturais
Neste sábado (11), a partir da
9h, o Andaime Teatro, em parceria com a Catapoesia, realiza uma
série de atividades culturais no
Ponto de Cultura Garapa. A programação conta com Feira de Literatura, Lançamento de Livro,
exibição de filme e apresentações
teatrais na “Mostra Fragmento”.
Ás 10h, acontece a “I Feira
Fulô – Impressão e Literatura”
que tem como proposta a divulgação de editoras e de autores independentes, a fim de criar um
espaço para que as publicações
possam ser comercializadas e divulgadas. A importância desse
tipo de iniciativa se dá pelo fato
de o produto chegar diretamente
ao consumidor, propiciando, durante o contato, um momento de
interação capaz de levar ao consumo dos livros e/ou impressos.
Além disso, essas editoras têm uma
tiragem muito pequena, o que torna quase impossível a circulação
em massa de sua produção.
Para os leitores, as feiras
também são importantes, pois
conhecem uma diversidade de
publicações desde livros de arte,
cartoneros, fanzines, cordéis,
cartões e cartazes poéticos, muitas vezes desconhecidos do público em geral, além de tecerem
redes entre os editores e de conhecerem autores à margem do
mercado editorial convencional,
mas tão bons quanto os demais.
A “I Feira Fulô” homenageia
as flores e a flor escolhida para
representá-la nesta sua primeira
edição é a ‘tipuana tipu’, uma árvore urbana cujo fruto é uma sâ-
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Cardiologia (01), Clínica Médica (02), Medicina de Família e
Comunidade (10), Cirurgia Geral (02), Ortopedia e Traumatologia (04), Ginecologia e Obstetrícia (04) e Pediatria (04).
De acordo com o edital, poderão se inscrever médicos formados em todo o território nacional, por faculdades oficiais
ou reconhecidas, bem como médicos formados no exterior, com
diploma revalidado por universidades autorizadas pelo Ministério da Educação (MEC), segundo a Resolução CFM nº 1.832/

2008. O candidato poderá se
inscrever em apenas uma especialidade, sendo vedada a mudança de opção após a efetivação
da inscrição, a qual se dará apenas com a confirmação do recolhimento da taxa de inscrição.
A prova objetiva será aplicada no dia 23/01/2022, com horário e local a serem divulgados oportunamente, por meio de edital de
convocação para as provas, no
Diário Oficial do Município. As
provas terão duração de três horas, sendo que os candidatos somente poderão se retirar do local

de sua realização após uma hora
de seu início. O gabarito oficial e
o caderno de questões serão disponibilizados nos sites da Prefeitura de Piracicaba e da Fundação Vunesp no dia 24/01/2022.
Todas as publicações referentes a este processo seletivo
estão disponíveis oficialmente no
Diário Oficial do Município de Piracicaba (https://diariooficial.
piracicaba.sp.gov.br), no site
da Secretaria Municipal de Saúde (www.saude.piracicaba.sp.
gov.br) e da Fundação Vunesp (www.vunesp.com.br).

Formatura dos alunos do Geacap (Grupo Estilo Acrobático de Capoeira)

O Grupo Estilo Acrobático de
Capoeira (Geacap) promove neste
sábado (11), o espetáculo “Meu
Brasil Brasileiro”, no Centro Comunitário do bairro Parque 1º de
Maio, em Piracicaba. O evento que
se inicia a partir das 9h, além do
espetáculo, também terá aulas
gratuitas de capoeira, batizado e
formatura dos alunos da capoeira
e confraternização de fim de ano.
De acordo com a organização,
o espetáculo tem o objetivo de demonstrar o que os alunos estariam aprendendo nas escolas caso a
lei 10.639/03 (que obriga inserir no
aprendizado a cultura negra) estivesse realmente sendo aplicada.
A apresentação falará por
meio de contação de história e poesia sobre a dança guerreira, a lenda e a verdadeira história das Bonecas Abayomis, a origem e a história das tranças, o maculele, a
puxada de rede, a capoeira, do
samba rock e sobre a música, trazendo ritmos afro-brasileiros, como
samba, ijexá, baião e samba reggae.
Tudo isso com a participação dos
diretores do Instituto Afropira.
Todos os interessados em entender sobre a cultura afro-brasileira, podem participar do evento
gratuito que tem apoio do Instituto Afropira, o Sesc Piracicaba e da

Associação de Moradores do bairro Parque 1º de Maio. Confira a
programação: 9h - Aula com Mestre Zumbi - Grupo Sementes de
Zumbi; 10h - Aula com Mestre
Valter – GEACAP; 12h – Almoço;
14h - 6° Batizado e Troca de Cordão; 16h – Formatura; 17h - Apresentação Espetáculo Meu Brasil
Brasileiro; e 19h – Confraternização. Durante todo o evento, é obrigatório o uso de máscaras para evitar a disseminação do Covid-19.
GEACAP - O Grupo Estilo
Acrobático de Capoeira (Geacap)
foi formado por Mestre Valter e
seus filhos em 2002. A partir das
aulas que ocorrem há cinco anos
com os alunos do bairro Parque
1º de Maio e região, unindo a capoeira e a dança afro desenvolvida por Mestre Marquinho e musicalização com Elaine Teotonio, surgiu o Espetáculo Meu Brasil Brasileiro que conta com a participação
dos diretores do Instituto Afropira.
SERVIÇO
Espetáculo Meu Brasil Brasileiro. DATA: sábado (11),
das 9 às 22h. LOCAL: Centro Comunitário do bairro
Parque 1º de Maio (Rua Antonio Ferraz de Arruda, 405).
INGRESSOS: gratuito
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I RACEMÁPOLIS

Luzes e alegria marcam final de
semana do ‘Natal de Esperança’
Divulgação

E SALQ

Arborização urbana e segurança
alimentar: temas que estão
diretamente conectados
Implemento de árvores frutíferas nas cidades é uma alternativa
que auxilia na melhoria da qualidade alimentar e nutricional

Programação segue com a chegada do Papai Noel neste sábado (11)

A programação especial de final de ano, o Natal de Esperança,
teve início no último sábado, dia
5. Para aqueles que passaram pela
Praça da Matriz e Centro de Lazer, o final de semana foi marcado
pela alegria das atrações e pelo
acender das luzes na praça central. As festividades continuam ao
longo do mês de dezembro.
O fim de semana contou com
feira de livros, brinquedos para as
crianças e atividades culturais
como a apresentação da equipe da
Cia Pé de Cana. O passeio de pedalinhos também animou às famílias.
No sábado à noite, a decoração de Natal encantou
quem passou pelo local e, no
domingo, a ida até a Praça da
Matriz ficou ainda mais especial com o passeio de trenzinho.
“Ficamos contentes com o retorno que estamos tendo das pessoas, prestigiando toda a programação. Nosso trabalho é realizado para isso: para promover alegria nas crianças e famílias de
nossa cidade”, cita a responsável
pela Coordenadoria de Ação Cultural, Gestão de Eventos e Turismo, Dalila Lamontagna Mouro.
PROGRAMAÇÃO - E no
próximo final de semana tem
mais: a programação começa com
a Cantata em frente à Câmara
Municipal na sexta-feira, dia 10,
às 19h30, com coral Vozes do Tatuibi e Academia de Dança & Cia.
No dia 11, sábado, acontece
o início da Feira de Artesanato
na Praça da Matriz, as 14h. A
chegada do Papai Noel está marcada para as 16h com banda ao
vivo e vai até as 19h. Das 17h as

20h tem passeio de trenzinho e,
às 20h, ocorre o espetáculo Chapeuzinho e a Ceia de Natal.
Já no domingo, dia 12, tem
brinquedos na Praça das 13h as
18h. O Papai Noel atende das 16h
as 22h. O passeio de trenzinho
será das 18h as 22h, mas com
intervalo entre as 20h e 21h. O
ingresso é um quilo de alimento
para o Fundo Social. As 20h começa o Espetáculo com o Palhaço Biruta na Praça da Matriz.
ITINERÁRIO ANTES DE
CHEGAR À PRAÇA - O Papai
Noel chega à Praça da Matriz
neste sábado por volta das 16h.
No entanto, antes disso, o bom
velhinho percorre diversas ruas
da cidade juntamente com motoboys de Iracemápolis. A saída
será da Praça da Bíblia. Confira
as ruas do itinerário: Praça da
Bíblia (Jardim Lazaro Honório
de Oliveira) –saída; Av. Pedro
Marcos Bertanha; Benedito
Granço; Av. Dra. Claúdia; Vereador Jose Moreira; Nicanor Ramos; Ralf Elias Monteiro; Av. Pedro Cosenza; José Alves de Oliveira; João Casemiro (Jardim Iracema); Jacinto Franco de Campos;
Lídia Borba; Ignácio de Loyola
Cintra; Douglas Evangelista Picolli; Duque de Caxias; José Emídio;
e Praça da Matriz (chegada).
AGENDA - Após a chegada,
ele cumprirá agenda para atendimento das crianças de Iracemápolis. Seguem as datas: dia 11 –
das 16h as 19h; dia 12, 18 e 19 –
das 16h as 22h; dias 13 ao 17 e 20
a 23 – 19h as 22; dia 24 - das 10h
as 13h. A realização é da Prefeitura e ACIAI com apoio Sicredi.

I NFLUENZA

Estado de São Paulo doa
vacinas ao Rio de Janeiro
O Governador João Doria
anunciou, quarta-feira (8), a doação de 400 mil doses da vacina
contra influenza para a Prefeitura
do Rio de Janeiro. O pedido da
Secretaria Municipal de Saúde foi
encaminhado ontem ao Instituto
Butantan. A capital fluminense
enfrenta surto de gripe e as doses doadas pelo Governo de SP
vão possibilitar a retomada da
campanha de vacinação. “O esforço tem objetivo de amenizar o
surto da doença que atinge a população carioca”, destacou Doria. “Um país unido vence toda e
qualquer batalha”, completou.
As doses serão entregues ao
prefeito Eduardo Paes. Ele se
posicionou nas redes sociais em
agradecimento. A doação está
sendo realizada em razão da
omissão do Governo Federal,

que ignorou duas solicitações,
de 150 mil e 250 mil doses, já
feitas pelo Rio de Janeiro.
Apesar do surto de gripe enfrentado pelos cariocas, a campanha de vacinação está suspensa na cidade por falta de doses.
A expectativa é de que a imunização possa ser retomada com a
chegada da nova remessa do
imunizante desenvolvido e produzido pelo Instituto Butantan.
A Prefeitura do Rio de Janeiro solicitou as doses ao IB por meio
de ofício, que foi assinado por Daniel Soranz, Secretário Municipal
de Saúde, e entregue ontem na
sede do Instituto Butantan. No
mesmo dia, o Governador João
Doria autorizou a doação e o Instituto já providenciou a separação das vacinas. A carga está embalada e pronta para transporte.

Arborização Urbana e Segurança Alimentar são temas que
estão conectados. Entre as ações
para mitigar a fome e a insegurança alimentar no país, o implemento de árvores frutíferas
nas cidades pode ser uma boa
alternativa para auxiliar na
melhoria da qualidade alimentar e nutricional, inclusive das
pessoas em situação de rua.
A arborização urbana é composta pela vegetação que forma a
paisagem urbana, com praças,
parques, jardins, bosques e árvores isoladas. Assim, há diferentes
tipos de arborização: de parques e
jardins (os parques são representados por grandes áreas abundantemente arborizadas e os jardins
e as praças são espaços destinados ao convívio social); de áreas
privadas (corresponde à arborização de jardins particulares);
nativa residual (consiste em fragmentos florestais presentes na
área urbana); de ruas e avenidas
(compreende toda a arborização
de acompanhamento viário).
Ou seja, são áreas verdes e
arborizadas de ruas e avenidas,
em locais públicos ou particulares, naturais ou plantadas, que
estão dentro da cidade. Quando
realizada de maneira apropriada, seguindo critérios técnico-científicos e respeitando as características locais (clima, solo, fitogeografia e infraestruturas urbanas), a arborização urbana
traz diversos benefícios para a
comunidade e para o ambiente.
De acordo com a Declaração Universal de Direitos Humanos, a Segurança Alimentar
e Nutricional (SAN) é a “garantia de condições de acesso aos
alimentos básicos, seguros e de
qualidade, em quantidade suficiente, de modo permanente e
sem comprometer o acesso a
outras necessidades essenciais”.
Um direito de todas as pessoas, a Segurança Alimentar e Nutricional está ligada à práticas alimentares saudáveis, à qualidade
dos alimentos, às condições ambientais para a produção, ao desenvolvimento sustentável, à qualidade de vida da população, à disponibilidade do alimento, à perma-

nência de acesso ao alimento de
qualidade, à segurança socioeconômica, à qualidade sanitária do
alimento e a vários outros aspectos sociais, culturais e econômicos.
AUTONOMIA - A SAN
também busca garantir uma existência digna, o desenvolvimento integral e a autonomia para o acesso
ao alimento. Implementada a partir de políticas públicas, ela ajuda a
combater a fome e as vulnerabilidades alimentares da população.
Entre os benefícios que as
árvores frutíferas podem trazer
para as cidades, estão: servem
de abrigo e alimento para a fauna, principalmente para aves e
insetos; servem de alimentação
para população humana; contribuem com o embelezamento da
cidade; proporcionam bem-estar
físico e psíquico ao ser humano,
com a redução do estresse psicológico e são fontes de conservação
ambiental e de biodiversidade.
Além disso, favorecem a infiltração da água no solo; absorvem parte dos raios solares;
atenuam o impacto direto dos
ventos, das gotas da chuva sobre o solo e da erosão; amenizam temperaturas, aumentam a
umidade, a permeabilidade e a
fertilidade do solo; amortecem
a velocidade dos ventos; fornecem sombra; diminuem a poluição do ar e a poluição sonora.
Entretanto, há algumas ressalvas: árvores com frutos muito
pesados, grandes ou escorregadios podem causar danos em veículos, ferimentos em pedestres, ciclistas e motociclistas. Além disso,
muitos frutos caídos podem causar um cheiro desagradável de
podridão, devido aos processos
naturais de deterioração e podem
causar obstrução de calçadas,
canteiros e encanamentos. Em
certas épocas de frutificação, a
grande atividade de insetos pode
também causar transtornos.
Outros problemas podem
ser causados pela arborização
urbana sem planejamento e sem
manutenção, como interrupções no fornecimento de energia elétrica; quebra de calçadas
e muros; diversidade reduzida
de espécies; uso exagerado de

Educa/Alimentação

Árvores frutíferas melhoram qualidade alimentar

espécies exóticas e poda periódica que desestabiliza o vegetal,
ocasionando alto índice de tombamentos e queda de galhos.
ESPÉCIES FRUTÍFERAS
- A melhor configuração de distribuição de espécies frutíferas
nas cidades, com vistas à mitigação dos efeitos da fome e da
insegurança alimentar, é por
meio da implantação de árvores
com frutos grandes e pesados em
áreas verdes que não apresentem
tanto trânsito de pessoas, como
parques, praças e bosques, mas
que, ao mesmo tempo, tenham
acessibilidade. Já as espécies com
frutos pequenos podem ser alocadas em ruas e vias públicas.
Para tanto, planejar e monitorar
a arborização urbana é uma etapa fundamental para que projetos que envolvam espécies frutíferas sejam bem-sucedidos.
Os principais cuidados necessários ao selecionar uma determinada espécie arbórea para a arborização urbana incluem observar a capacidade de adaptação da
espécie e sua taxa de sobrevivência e desenvolvimento no local do

plantio, e considerar algumas características particulares de cada
espécie, tais como: porte, tipo de
folhas, copa, flores, tipo de frutos
ou ausência de frutos, tipo de raízes e o hábito de crescimento delas, ausência de princípios tóxicos, adaptabilidade climática, resistência a pragas e doenças, tolerância a poluentes e a baixas
condições de aeração do solo.
Desse modo, um planejamento prévio, baseado em conhecimentos já estabelecidos, e
uma manutenção adequada,
periódica e técnica, podem trazer um equilíbrio entre os aspectos artificiais e naturais das
cidades, o que resulta num ambiente urbano mais agradável.
SERVIÇO
Material produzido por estudantes de Licenciatura
em Ciências Agrárias, da
ESALQ/USP, em um trabalho
de produção de Campanha
Educativa para a disciplina
de Comunicação e Educação. Mais informações podem ser obtidas no Instagram: @educaalimentacao.

ONG S

C ORAL

Fiscais de Rendas doam cestas
básicas para seis mil famílias

Centro Cívico
recebe “Cante
Outra Vez”

A ação, realizada em parceria com 50 ONGs, distribuiu cerca de R$ 1 milhão em alimentos,
itens de higiene e limpeza para
famílias em situação de vulnerabilidade em todo o Estado. Em
Campinas, foram entregues cestas básicas para 748 famílias em
conjunto com as entidades filantrópicas AMIC - Amigos da Criança - Centro Espírita Fé e Amor e
Espaço Infantil Corrente do Bem.
ESTADO - Os fiscais de rendas de São Paulo completaram a
entrega de mais de seis mil cestas
básicas para famílias em situação
de vulnerabilidade em todo estado de São Paulo. A ação foi criada
pelo fundo de assistência social da
Afresp, o Fundafresp, e totaliza o
repasse de cerca de R$ 1 milhão
em alimentos, produtos de higiene e outros insumos imprescindíveis para a dignidade humana.
Para viabilizar as entregas e
chegar a quem mais precisa, a
Afresp contará com o apoio de
50 entidades filantrópicas, que
possuem um pré-cadastro das
famílias mais vulneráveis. Essas
entidades estão espalhadas em
todo Estado e atuam em localidades com baixo Índice de Desenvolvimento Humano (IDH),
ausência de oportunidades e
múltiplos problemas sociais.
Segundo o Inquérito Nacional
sobre Insegurança Alimentar no
Contexto da Pandemia da Covid-

19, 55,2% dos domicílios brasileiros convivem com a insegurança
alimentar, um aumento de 54%
desde 2018 (36,7%). O estudo, realizado em dezembro de 2020,
aponta que mais de 116 milhões de
pessoas não têm acesso pleno e
permanente a alimentos. Desses,
43,4 milhões (20,5% da população)
não contavam com alimentos em
quantidade suficiente (insegurança alimentar moderada ou grave) e 19,1 milhões (9% da população) estavam passando fome
(insegurança alimentar grave).
A Afresp está presente em
todo estado de São Paulo por meio
de 19 regionais. Em cada uma, os
associados puderam indicar entidades locais para a distribuição de
até R$ 50 mil em cestas básicas.
Esse valor pode ser dividido entre
mais de uma instituição. Porém,
para participar, as entidades devem estar sediadas na região onde
ocorrerão as doações, atender crianças, adolescentes ou idosos em
situação de vulnerabilidade alimentar e se encontrar em situação regular diante dos órgãos
reguladores e fiscalizadores.
Ao longo de novembro e dezembro, a Fundafresp distribuiu
6.650 cestas básicas em 27 municípios do Estado. Nesta semana a
ação dos fiscais de rendas encerra
as entregas com Marília, Piracicaba, Santos, São Paulo e Tupã.
“A ação Fundafresp Contra a

Fome engajou fiscais de rendas de
todo Estado na luta contra a fome,
tanto por meio de doações como
indicando instituições parceiras.
Nossa classe tem se mostrado solidária há mais de duas décadas,
quando foi criado o Fundafresp,
distribuindo mais de R$ 30 mi ao
longo de sua história”, afirma Carlos Leony, presidente da Afresp.
O Fundafresp realiza há 26
anos ações em prol de crianças,
adolescentes e idosos carentes
em todo estado de São Paulo.
SOBRE A AFRESP - A Associação dos Agentes Fiscais de
Rendas do Estado de São Paulo
(Afresp) é o órgão representativo de cerca de oito mil agentes
fiscais de rendas do estado de
São Paulo, em atividade e aposentados. Fundada em 28 de fevereiro de 1948, a associação
propicia qualidade de vida aos
associados e familiares, por meio
da administração de serviços de
assistência à saúde; apoio jurídico, previdenciário e securitário;
atividades de lazer e esportes; e
parcerias em diversas áreas.
Ainda integram as atividades
da Afresp a defesa dos interesses
da classe, o incentivo à solidariedade, a colaboração com a Administração Tributária para o aperfeiçoamento dos serviços de fiscalização e arrecadação de tributos, e a qualificação profissional
dos agentes fiscais de rendas.

O Coral Cante Outra Vez, da
Estação do Idoso, serviço da Secretaria Municipal de As-sistência e Desenvolvimento Social
(Smads), se apresenta hoje (10),
a partir das 11h, no Térreo 1 do
Centro Cívico. A apresentação faz
parte do projeto Vozes do Natal,
or-ganizado pela Prefeitura, que
convidou músicos e cantores da
cidade, dos mais variados estilos,
para se apresentar aos funcionários públicos e munícipes que
transitam pelo Centro Cívico. Os
artistas não cobraram cachê.
O Coral Cante Outra Vez foi
fundado em 2001, com o nome
de Coral Municipal da 3ª Idade e, em 2005, teve o nome alterado para Coral Cante Outra
Vez. Com pessoas da Terceira
Idade, o coral tem formação
mista e repertório variado, que
vai do erudito ao popular.
Atualmente conta com 60 integrantes e tem como regente o
músico William Alberto de Barros,
acompanhado do pianista Washington Feliciano de Barros.
MÚSICA CLÁSSICA - A
programação do projeto Vozes do
Natal se encerrará no pró-ximo
dia 17/12 com a apresentação do
Quarteto de Cordas da Orquestra Sinfônica de Piracicaba.
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M ULHER

Procuradoria Especial entrega moções de aplausos
As vereadoras da Câmara Municipal entregaram as homenagens para a Sociedade Metodista das Mulheres (SMM) e ao Colégio CLQ
No último dia 27, as vereadoras da Câmara Municipal de Piracicaba entregaram moções de
aplausos para a Sociedade Metodista das Mulheres (SMM) e ao
Colégio CLQ. O evento aconteceu
na Catedral Metodista de Piracicaba e contou com as participantes da SMM, bem como de representantes religiosos da Catedral
Metodista. A pastora Laurilene
M. F. Reis Almeida fez uma bonita abertura da tarde, com uma
oração para todos presentes.
Na oportunidade, a presidente da SMM Inayá Toledo
Veiga Ometto falou do Projeto
Dignidade Íntima, que teve o
apoio das sócias e da igreja
como um todo. Agradeceu o reconhecimento das vereadoras e
falou da importância da Moção
de Aplausos como reconhecimento do trabalho de todas.
Os absorventes arrecada-

dos nesta primeira etapa foram
destinados às alunas da escola
rural de EE. Felipe Cardoso em
Anhumas, já numa segunda
etapa foi envolvido o Colégio
CLQ que lançou a campanha
Absorvendo o Tabu, para arrecadação de absorventes na escola, os absorventes arrecadados no Colégio foram destinados ao CRAM para que distribuísse às usuárias do serviço.
Rosália Ometto, que faz
parte da SMM da Catedral Metodista de Piracicaba, disse que
a campanha alcançou reconhecimento nacional e até internacional dentro da Igreja.
A diretora do Colégio CLQ,
Tais Oetterer Andrade, agradeceu a homenagem, falou um
pouco sobre o Projeto Absorvendo o Tabu e disse que alunas,
alunos e familiares seriam informados sobre a homenagem.

A vereadora Rai de Almeida
falou da situação de tantas mulheres, adolescentes que passam
por situações difíceis por falta de
absorvente, falta mesmo de “Dignidade Íntima”, lembrou de que
algumas não possuem nem condições sanitárias para a higiene
íntima e de como é preciso
pensar em políticas públicas
para sanar estas dificuldades.
A vereadora Silvia Morales
também falou das difíceis condições de moradia, de saneamento
básico e falou também da reunião pública que aconteceria no
dia 30 de novembro para se discutir um PL sobre a distribuição
de absorventes íntimos gratuitos.
A vereadora Ana Pavão
elogiou a ação da SMM e do
Colégio CLQ. Após a entrega
das moções todos os presentes foram convidados a participar de um café da tarde.

Assessoria parlamentar

Sociedade de Mulheres Metodistas de Piracicaba e Colégio CLQ recebem
moções de aplausos por campanha de arrecadação de absorventes
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M ERENDA

L ARGO

Convênio não será renovado
por falta de repasse estadual

DOS

P ESCADORES

Noite da Seresta recebe
hoje Samba d’Aninha
Cassia Marques

Foi esclarecido que o município não renova o convênio por falta de aumento
do repasse pelo Estado, proporcionalmente em relação ao custo do serviço
O prefeito Luciano Almeida,
o vice-prefeito e secretário de
Educação, Gabriel Ferrato, e o secretário de Governo, Carlos Beltrame, receberam na manhã de
ontem diretores de cinco escolas
estaduais de Piracicaba. O encontro abordou a não renovação
do convênio do Programa de Alimentação, que fornece merenda
às escolas estaduais. Na ocasião,
foi esclarecida aos diretores a
razão de o município não renovar o convênio por falta de aumento do repasse, por parte do
Estado, proporcionalmente em
relação ao custo do serviço.
Também participaram da reunião os vereadores Josef Borges,
Acácio Godoy e Thiago Ribeiro.
De acordo com a Secretaria
Municipal de Educação, com a
ampliação de mais 15 escolas estaduais no PEI (Programa de Ensino Integral) para o próximo ano,
ocorreu aumento expressivo no
valor do serviço, sem o Estado
aumentar o repasse na mesma proporção. A renovação causaria déficit anual de cerca de R$ 40 milhões a ser coberto pelo município,
valor que não está previsto no Or-

çamento de 2022. O município
continuará a atender o Programa
até o fim do ano letivo de 2021. A
Prefeitura já oficiou o Estado sobre a decisão. Nos próximos dias
está prevista reunião entre o prefeito Luciano Almeida e o secretário de Estado da Educação, Rossieli Soares da Silva, quando o prefeito se comprometeu em, mais
uma vez, abordar o assunto.
Participaram da reunião as
diretoras Ana Paula do Carmo, da
E.E. Barão do Rio Branco; Flávia
Modolo, da E.E. Professor Helio
Penteado de Castro; Danielle Chioquette Alves, da E.E. Professor
Jethro Vaz de Toledo; e Jaci Aparecida Brigante Natera, da E.E.
Augusto Saes, e o diretor Felipe
Calori, da E.E. Professor Adolpho
Carvalho. O diretor técnico II Jean
H. L. de Souza representou a Diretoria de Ensino de Piracicaba.
“A reunião foi muito importante, afinal são as diretores que
convivem com a questão da merenda escolar diariamente, então
é essencial esclarecer o que aconteceu e por que nós não conseguimos manter o contrato incluindo a merenda às escolas esta-

Andressa Mota/CCS

Cantora Aninha Barros é a atração da Noite da Seresta

Prefeito e secretários recebem professores
da rede estadual em reunião sobre a merenda

duais. É um déficit muito grande que o Estado resolveu, até
agora, não cobrir e o município
não tem os recursos para cobrir
essa diferença. Acho que elas compreenderam perfeitamente isso e
sabem que não foi o município
unilateralmente que tomou essa
decisão”, complementa Ferrato.
Os vereadores presentes evidenciaram a produtividade da
reunião no sentido de levantar

propostas a serem levadas ao Estado. “Foi uma conversa franca.
Discutimos a problemática e tentamos, de alguma forma, encontrar a solução. Então foi muito
positivo e é muito bom que a gente
tenha essa abertura, pois o governo está sempre aberto para todos
os segmentos para que a gente debata, discuta e encontre soluções”,
enfatiza o vereador Josef Borges,
líder do governo na Câmara.

M OÇÃO

Câmara reconhece mérito de alunos
do Sud Menucci em prêmio ambiental
Davi Negri

O Samba d´Aninha é a atração da Noite da Seresta, que acontece hoje, na Irmandade Divino
Espírito Santo, no largo dos Pescadores, a partir das 20h. O evento terá limitação de 300 pessoas e
será obrigatório o uso de máscara e apresentação de carteira de
vacinação com a dose única ou
2ª dose da vacina contra a Covid-19 e documento oficial com
foto. No repertório, sambas de
Clara Nunes, Alcione, Benito de
Paula, Noel Rosa entre outros.
Natural de Cândido Mota, a
cantora Aninha Barros veio para
Piracicaba aos seis meses de vida.
Iniciou sua carreira como cantora
em banda de baile em 1996. Formada pelo Conservatório Dr. Carlos de Campos, em Tatuí, é também
professora de técnica vocal, instrumentista e conta com dois CDs gravados - Requinte e Neguinha.
Fazem parte do Samba
d´Aninha os músicos Fernando
Rigitano, Marcelino Biteco, Ra-

monzinho, Garotinho (percussão),
Marquinhos Godoy (violão) e Gustavo Henrique (cavaquinho).
O evento de amanhã será
gravado e, posteriormente,
apresentado no programa musical Pelos Caminhos da Saudade, na Educativa FM105,9.
A organização do evento é
de Fábio Monteiro, com apoio
da Irmandade do Divino Espírito Santo Piracicaba e a realização é da Secretaria Municipal da Ação Cultural (Semac).
SERVIÇO
Noite da Seresta com Samba
D´Aninha. Amanhã, sexta, 10/
12, às 20h. Na Irmandade Divino Espírito Santo Piracicaba, rua Moraes Barros, 58.
Público limitado em 300 pessoas. Obrigatório o uso de
máscara, apresentação de
carteira de vacinação com a
dose única ou a 2ª dose da
vacina contra a Covid-19 e documento oficial com foto.

H OMENAGEM

Equipe da DISE/DEIC recebe
moção de aplausos da Câmara

Jogo das estrelas é no Barão
Olá, alvinegros apostólicos
romanos, sejam todos bem vindos a esse espaço semanal e livre
de amarras, coronel ou qualquer
outra coisa que possa cercear o
direito de manifestar minhas
opiniões ou ideias. Essa pluralidade de opiniões é o que nos
mantém em pé, com geração de
novos temas e discussões, obrigado a todos os participantes
deste projeto que virou uma
família “Passe de Letra”.
Neste domingo (12), a partir
das 8 horas, termos o jogo das
estrelas, uma festa para comemorar os dez anos do título da
série A2 de 2011, conquistado
dentro do palco principal do esporte em Piracicaba e a casa do
Nhô-Quim, o Estádio Barão de
Serra Negra. Para esta comemoração Marlon Tadeu Ferreira exatleta do alvinegro que vestiu a
zebrada em mais de trezentas
(300) partidas, e que converteu
a última cobrança das penalidades máximas cravando o triunfo para o Nhô-Quim, convidou
os seus ex-companheiros de conquista para essa comemoração.
Não poderiam ficar de fora
os heróis de 1995 que conquistaram o brasileiro da série C daquele ano, e colocaram a estrela
em cima do escudo, e assim o
torcedor alvinegro poderá junto
com sua família e amigos desfrutar de bons momentos assistindo um duelo entre estes dois
elencos campeões. FANTÁSTICO!
Para incrementar ainda

mais, na preliminar os veteranos
do Nhô-Quim capitaneados por
Aranaldo Bortoleto vice-presidente do XV, enfrentará os vovôs garotos do “Seca Litro”, com
muitas surpresas reservadas aos
torcedores presentes, uma festa
para ficar gravada na memória do apaixonado torcedor
quinzista e de toda a Piracicaba.
O ingresso será um quilo de
alimento não perecível que será
arrecadado na entrada pela torcida ARXV, diretamente pelo presidente Carlos Leite o “Carlinhos”
e todos seus integrantes, e o projeto “Cristificar” comandada pelo
amigo-irmão Marcelo Alessandro o “Marcelão Chocolate”. Todos esses alimentos serão
transformados em cestas básicas e entregues para famílias cadastradas no projeto
“Cristificar” que fará a distribuição, tornando o Natal destas
famílias um pouco melhor e mais
alegre. Tem como ficar de fora?
Além de toda essa alegria,
filantropia e emoção você torcedor ainda terá toda a estrutura necessária com ambulância dentro do estádio,
sistema de segurança, bar e
lanchonete, sorteio de brindes,
DJ’s e atrações que farão seu
domingo ser “inesquecível”.
Então, pegue toda sua família, convideseus amigos e
venha se divertir, emocionar
e ter a certeza que nunca mais
esquecerá esse que é o verdadeiro “jogo das estrelas”.

TEXTO: Luiz Tarantini, Jornalista, repórter esportivo,
setorista do XV de Piracicaba, Whatsapp: (19) 99639-2028.
ILUSTRAÇÃO: Luis Marangoni, caricaturista e chargista do
XV de Piracicaba desde 2013 Whatsapp:(19) 97130-5259

Fabrice Desmonts

Moção foi entregue pelo vereador Pedro Kawai

A Câmara Municipal de Piracicaba, conforme iniciativa do
vereador Pedro Kawai (PSDB),
na moção de aplausos 237/2021,
parabeniza a Escola Estadual Sud
Menucci, pelo Prêmio ArcelorMittal de Meio Ambiente 2021,
com destaque à alunos e professores que se empenharam em
projeto que utiliza a trituração
de restos de alimentos como forma de preservação ambiental.
A entrega da honraria
aconteceu na manhã desta quinta-feira, nas dependências do
salão nobre da Instituição, em
ato solene conduzido pelo vereador Pedro Kawai, juntamente
com a direção escolar, professores e alunos do 6º e 7º ano.
O vereador Pedro Kawai
destacou a importância da escola, num projeto paralelo, a que
envolveu os alunos, numa atividade com foco na defesa ambiental, ter conquistado a premiação. O parlamentar também enfatizou a relevância da moção,
como manifestação oficial da
Câmara, em nome da população,
que registra nos anais da história esta conquista escolar, demonstrando o incentivo dos professores e os esforços dos alunos.
A diretora Márcia Aparecida
Vieira ressaltou a relevância do
prêmio em prol da educação. "Isto
traz um incentivo a mais aos alunos e, faz muita diferença", destacou a educadora, que também
anunciou a participação da escola
na feira de Ciências do Estado.
Além de pontuar outros projetos a
que os alunos devem se envolver,
como o cultivo de uma horta.
Os professores Marcos Rizzo
Guimarães (Geografia) e Flaviana Oliveira Pereira, que participaram do ato solene na entrega
da moção também enfatizaram
a importância da conquista escolar. E, ainda consideraram a
participação de outros colegas,
que contribuíram no projeto.
Os alunos Manuela Gonçalves, Bruno Moreira e Victor Abdallah foram destacados diante
dos demais colegas, na participação do ato solene. E, também registraram a satisfação de participar do projeto e, da expectativa da

escola se projetar perante o Brasil,
no tocante à defesa ambiental.
MOÇÃO - no teor da moção, o vereador Pedro Kawai considera que, em sua 29ª edição, o
Prêmio ArcelorMittal de Meio Ambiente trouxe o olhar da ciência
para assuntos presentes no cotidiano com o tema “O Desafio do Lixo
- Como Podemos ser mais Sustentáveis?”, e contou com a participação de 42 escolas estaduais e municipais da região de Piracicaba.
O projeto teve início no mês
de abril deste ano e foi apresentado para os alunos no presencial e para os alunos que estavam
no remoto, durante a aula de Geografia, cujo tema foi sustentabilidade. Os alunos começaram
a observar que no refeitório da
escola era desperdiçado os restos
de alimentos e, assim surgiu a
ideia de como reaproveitar esses
alimentos de forma sustentável.
Conversando com as professoras,
veio então a ideia da mini trituradora para reutilizar esses alimentos e produzir adubo para que
não houvesse o desperdício.
O primeiro passo foi a construção da mini trituradora com
materiais recicláveis doados pelos alunos e parceiros da escola.
Assim, com a orientação das professoras, eles utilizaram como
materiais um balde de 18 litros,
uma hélice de cortar grama e um
motor de máquina de lavar.
A montagem foi realizada na
escola, nas aulas presenciais, em
agosto. No processo da montagem
os alunos foram dando soluções
aos problemas que iam aparecendo. Finalizaram a mini trituradora, que é só a primeira parte do
projeto todo, depois as sobras serão levadas para realizar a compostagem e a produção de adubo
que servirá para a futura horta
da escola. E, além disso, a mini
trituradora passará por melhorias, pois já ganharam uma placa
solar para instalação. Os projetos
seguem para etapa nacional.
Os professores: Cristhiane
Pereira Saraiva Nunes, Camila Huffenbaecher Pinheiro e
Janaína Aparecida Ramos Rodrigues também recebem cópias da moção de aplausos.

A 2ª Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes (DISE/DEIC)
recebeu moção de aplausos de autoria do vereador Trevisan Jr. (PL)

O vereador Laercio Trevisan
Júnior (PL) entregou a moção de
aplausos 239/2021 à integrantes
da 2ª Delegacia de Investigações
sobre Entorpecentes (DISE/
DEIC), do Deinter 9 de Piracicaba (Departamento de Polícia Judiciária de São Paulo Interior),
nesta terça-feira (7). O motivo da
moção é a conquista da homenagem “Policial Nota 10”, do Governo do Estado de São Paulo.
De acordo com o texto da propositura, representantes do DISE/
DEIC do Deinter 9 estiveram no
Palácio dos Bandeirantes, sede do
governo paulista, no dia 20 de
outubro, para receberem a homenagem do governador João Dória (PSDB), com o objetivo de reconhecer policiais civis, militares
e técnico-científicos do Estado.
A solenidade contou com a
presença do governador, além do
secretário estadual da Segurança
Pública, João Camilo Pires de
Campos, da delegada-geral adjunta, Elisabete Sato, e do secretárioexecutivo da Polícia Civil, Youssef
Abou Chain. O delegado Deinter
9, Kleber Antonio Torquato Altale, também esteve no evento.
O Governo do Estado escolheu a equipe da 2ª DISE/DEIC
devido ação realizada em 25 de
abril de 2020, durante a Operação Peste Verde. Na ocasião, os
policiais civis investigaram e monitoraram um veículo que traria
entorpecentes do Estado do Mato
Grosso de Sul para abastecer a
cidade de Piracicaba e região.

O carro foi interceptado na
entrada da cidade e duas pessoas foram presas, uma delas era
moradora de Piracicaba e a segunda de nacionalidade paraguaia. No interior do veículo, os
policiais apreenderam 931 tijolos de maconha, que correspondem a 600 quilos da droga.
“Ficou constatado nas investigações que um adolescente residente na cidade iria até o Estado
do Mato Grosso do Sul, na divisa
com o Paraguai, para trazer grande quantidade de entorpecentes
juntamente com um indivíduo
daquele estado”, relata Trevisan
Jr. no texto da moção de aplausos. O veículo foi interceptado na
rodovia Piracicaba-São Pedro.
Em março de 2020, a equipe interceptou um caminhão de
carga viva que trazia dois cavalos do Mato Grosso do Sul. A
polícia localizou, em fundo falso do baú do veículo, 174 tijolos de pasta base de cocaína,
avaliados em mais de R$ 7 milhões. O motorista foi preso.
A homenagem foi entregue a
equipe da 2º DISE – DEIC do Deinter 9, composta pelos delegados
Demétrios Gondim Coelho, Wilson
Lavorenti e Juliana Ricci; pelos
escrivães Carolina Sarto, Juliana
Zandona e Elisabete Medeiros; e
pelos policiais Marcelo Teixeira
Mendes Lino de Oliveira, Claudinei Ribeiro, Carlos Rosel de Almeida, Leonardo Cavalcanti de
Oliveira, Mauro Nunes, Giberto
Kasuga e José Vicente Fessel.
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B UCOMAXILO

Hospital Unimed faz o primeiro simpósio
O evento acontece nesta sexta, a partir das 8h, na Rua Samuel Neves, 1601 – Jardim Europa, Piracicaba (Simespi)
L ICIT
AÇÃO
ICITAÇÃO

Câmara define empresa para
serviço de divisórias navais
A Câmara Municipal de Piracicaba concluiu, no último dia
3, a Licitação 22/2021, para contratação de empresa para execução, por demanda, de serviços de remanejamento de divisórias navais, incluindo atividades de desmonte, retirada e descarte, montagem e fornecimento de peças e componentes,
compatíveis com o padrão existente nos prédios do Legislativo.
Fênix Forros e Divisiórias Ltda. venceu o certame e
poderá fornecer o serviço em
uma demanda de até R$ 28
mil. De acordo com a ata do
pregão presencial, do tipo menor preço global, a disputa
envolveu também a empresa
Cleartech tecnologia em Salas
Limpas Ltdas, que ofereceu,
inicialmente, o preço mais baixo, mas acabou sendo derrotada após a fase de lances.
No anexo II do edital, a Câmara apresenta a estimativa de
preços dos serviços que poderão ser oferecidos pela empre-

sa. O valor da hora para desmontagem de divisórias, componentes e acessórios ficou em
R$ 130,00 e para montagem e
instalação novas, por R$
260,00. Em relação os produtos, a divisão cega liga, cor cinza, ficou R$ 119,67 o metro quadrado e o fechamento em video,
R$ 269,00 o metro quadrado.
Também foram contratadas porta pivotante cega lista de 0,80m e e altura de
2,10, por R$ 622,67 o valor
unitário; maçaneta tubular
cinza, por R$ 206,00 a unidade e porta de correr cega
lisa, por R$ 1.028,33 a unidade. O total da proposta
apresentada na disputa R$
28.297,33, sendo que a Câmara conseguiu economizar em
relação ao valor final que será
disponibilizado pela empresa.
O edital e a ata da Licitação 22/2021 estão disponíveis no Portal da Transparência, no site da Câmara
Municipal de Piracicaba.

O Departamento de Cirurgia
e Traumatologia Bucomaxilofacial do Hospital Unimed Piracicaba organiza o 1º Simpósio Bucomaxilo da Universidade Corporativa Unimed Piracicaba, coordenado pelo professor Dr. Levy
Nunes. O evento acontece hoje, a
partir das 8h, na Rua Samuel
Neves, 1601 – Jardim Europa,
Piracicaba (Simespi). A abertura
será feita pelo Dr. Carlos Joussef,
Presidente da Unimed Piracicaba,
com o tema: Como eu venci e o que
mudou, e pelo coordenador.

Com o objetivo de compartilhar conhecimentos entre os profissionais, o Simpósio reúne oito grandes nomes
das áreas de Harmonização
Orofacial, Ortodontia, Implantodontia, Cirurgia e Traumatologia Bucomaxilofacial.
Com o apoio do Hospital
Unimed Piracicaba e Simespi, o
1º Simpósio Bucomaxilo Universidade Corporativa Unimed Piracicaba tem como patrocinadores Implanseven Materiais Cirúrgicos, EnjoyHealth e Trau-

mec, além da organização de
Ágape Comunicação e Eventos.
CONFIRA OS PALESTRANTES E TEMAS: - Profº
Dr. Eduardo Hochuli - Cirurgião Bucomaxilofacial - Tema:
O papel do Cirurgião Bucomaxilofacial nos traumas complexos.
- Profº Dr. Fábio Sato - Cirurgião Bucomaxilofacial - Tema:
Tratamentos das Disfunções
Temporomandibulares. - Profº
Dr. José Fonseca - Cirurgião
Bucomaxilofacial - Tema: Infecções odontogênicas e suas par-

ticularidades. - Profº Dr. Melchiades A. de Oliveira Junior Ortodontista - Tema: A importância da ortodontia no diagnóstico e tratamento das deformidades dentofaciais. - Profº
Dr. Lucas Cavalieri - Cirurgião
Bucomaxilofacial - Tema: Cirurgia Ortognática: Como fazemos
hoje?. - Profº Dr. Levy Nunes Cirurgião Bucomaxilofacial Tema: HOF e a Transformação de
Vidas. - Profª Dra. Luana Campos
- PNE Laserterapia - Tema: Lesões
bucais por Covid-19, o que fazer?

C ONGRA
TULAÇÕES
ONGRATULAÇÕES

Empresa de peças de reposição é homenageada pela Câmara
A empresa Comercial JP recebeu na manhã desta quintafeira (9) voto de congratulações
pelos 12 anos de fundação. A
proposta partiu do vereador Gustavo Pompeo (Avante), autor do
requerimento 989/2021. A homenagem foi entregue aos proprietários, Paulo Sergio Bragaia e Joana Darc dos Santos Bragaia, na
sede da empresa, na rua Nadir
Eraldo Stella, no Mário Dedini.
Fundada em 2009, a Comercial JP vende pequenas peças de
reposição e reparos domésticos,
buscando trazer para seu público-

alvo um atendimento diferenciado e personalizado. "Uma empresa forte na região do Mário
Dedini, com a essência batalhadora e familiar e uma história
linda de lutas, desafios e sucesso", destacou Gustavo Pompeo.
Atualmente, a Comercial JP
atende em média 30 pessoas por
dia, de segunda a domingo, "apresentando um crescimento exponencial e um fortalecimento da loja
muito satisfatório para a família,
que está totalmente envolvida com
o processo de crescimento do comércio", completou o vereador.

Assessoria parlamentar

Voto de congratulações foi entregue pelo vereador Gustavo Pompeo

H OMENAGEM

Voto de congratulações reconhece
cinco anos de trabalho de doceria
A vereadora Ana Pavão (PL)
entregou, nesta quinta-feira (9),
voto de congratulações a Mari –
Carrinho de Doces, pelos 5 anos de
atuação. A homenagem, proposta no
requerimento 972/2021, foi recebida pela proprietária da empresa,
Mariana Barbosa da Silva Leite.
A parlamentar destacou que,
em 2016, a empresária decidiu dedicar-se "em fazer o que realmente gostava", possibilitando servir
seus doces para o público por meio
de uma "exposição". Em dezembro de 2020, Mariana abriu então uma doceria, que também enfrentou dificuldades após uma
nova onda da Covid-19. "Não
conseguindo manter suas obrigações econômicas, infelizmente
precisaram fechar a unidade."
Posteriormente, com a retomada das atividades, de maneira gradativa e com poucos recursos, conseguiu padronizar os
carrinhos de exposição, os uniformes e também formar uma equipe
de trabalho que atende, de maneira inovadora, festas em geral.
"Esse tem sido o intuito do

Guilherme Leite

Homenagem foi entregue nesta quinta (9) pela vereadora Ana Pavão

meu mandato, como sempre homenagear e honrar as mulheres
que deixam filhos, marido e a casa
para poder trabalhar. Esse voto de
congratulações não tem nenhum
outro significado além de homenagear", disse a vereadora.
Para Mariana, o voto de congratulações representa o reconhe-

cimento dos esforços de trabalho,
em um período conturbado para
empreendedores. "Eu só tenho que
agradecer. Foi um ano muito difícil mesmo, mas Deus proporcionou coisas tão grandes. Mesmo
em meio à pandemia, Deus mostra que continua agindo. E eu
agradeço muito", enfatizou.
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FALECIMENTOS
CAMAREIRA, COZINHEIRA, GARÇONETE E RECEPCIONISTA. Favor
enviar currículo para o zap: (14)
99677-2253.
-----------------------------------------SALÃO DE ESMALTERIA STUDIO
VILLA precisa de duas manicure
com experiência. Contato: (19)
97103-4333.
-----------------------------------------PINTOR: Residencial e comercial, orçamento sem compromisso.
Piracicaba e Rio das Pedras. Tratar fone: 99310-4666 com Júnior.
------------------------------------------

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

MENINA ZOE LEAL SALLA faleceu ontem, nesta cidade, filha do
Sr. Edson Fernando Salla e da Sra.
Daniela Ribeiro Leal Salla. Deixa
avós e demais familiares. Sua Cremação será realizada no Crematório Unidas de Piracicaba/SP.
ABIL GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SR. EMERSON STENICO ARRUDA DE OLIVEIRA faleceu ontem,
nesta cidade, contava 34 anos,
filho do Sr. Antonio Arruda de Oliveira e da Sra. Doraci Stenico Arruda de Oliveira. Deixa irmãos,
demais familiares e amigos. Seu
sepultamento será realizado hoje,
às 09h00 no Cemitério Municipal
da Saudade em jazigo da família.
ABIL GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SRA. MALVINA DOS SANTOS DE
DEUS faleceu ontem, na cidade de
São Pedro/SP, contava 82 anos, filha dos finados Sr. Sebastião Lopes dos Santos e da Sra. Eduarda
Maria de Jesus, era viúva do Sr.
Pedro Americo de Deus; deixa os
filhos: Jose das Graças dos Santos, casado com a Sra. Erondina;
Maria Francisca de Deus Barros,
casada com o Sr. Jose Carlos Barros; Amarildo Americo de Deus, casado com a Sra. Celi de Souza de
Deus; Pedro Americo de Deus Filho; Marister de Deus Tome, casada com o Sr. Marcelo Henrique
Tome e Paulo Sergio de Deus. Deixa netos, bisnetos, tataraneta, demais familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado hoje, saindo o féretro às 10h30 do Velório
Municipal de São Pedro/SP para o
Cemitério Municipal da Saudade de
São Pedro/SP em jazigo da família.
ABIL GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
DR. LUIZ CARLOS ERCOLIN
BETE faleceu dia 07 p.p., nesta
cidade, contava 72 anos, filho dos
finados Sr. Santo Bertanha Bete
e da Sra. Domingas Ercolin Bete,
era casado com a Sra. Maria Cecilia Ometto Bete; deixa os filhos:
Leonardo Ometto Bete, casado
com a Sra. Aline Rodrigues Santos; Caroline Ometto Bete, casada com o Sr. Fabio Carboni Nardo
e Manoela Ometto Bete. Deixa
netos, demais familiares e amigos.
Seu sepultamento foi realizado
anteontem, tendo saído o féretro

às 13h00 do Velório da Saudade,
sala 04, para o Cemitério Municipal
da Saudade em jazigo da família.
ABIL GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SR. JOSE BARBOSA DOS SANTOS
faleceu dia 07 p.p., nesta cidade,
contava 69 anos, filho dos finados
Sr. Heliodoro Lopes dos Santos e
da Sra. Maria Coelho Barbosa, era
casado com a Sra. Francisca Bernadete de Camargo Barbosa; deixa
os filhos: Elisangela Barbosa dos
Santos; Janaina Barbosa dos Santos, casada com o Sr. Jeponias Fabiano M. da Silva e Ricardo Barbosa dos Santos, casado com a Sra.
Natalia Zanardo Barbosa. Deixa
netos, demais familiares e amigos.
Seu sepultamento foi realizado anteontem, tendo saído o féretro às
14h00 do Velório da Saudade, sala
06, para o Cemitério Municipal da
Saudade em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SRA. IRVANDA ELISBÃO faleceu
dia 07 p.p., nesta cidade, contava
91 anos, filha dos finados Sr. Abilio
Elisbão e da Sra. Rosaria da Silva;
deixa o filho: Benedito Rubens de
Oliveira, casado com a Sra. Dalva
Libardi de Oliveira. Deixa netos, bisnetos, demais familiares e amigos.
Seu sepultamento foi realizado anteontem, tendo saído o féretro às
10h30 do Velório da Saudade, sala
07, para o Cemitério Municipal da
Saudade em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SRA. CELIA MARIA ALCARDE RISSAS faleceu anteontem, nesta cidade, contava 73 anos, filha dos finados Sr. João Alcarde e da Sra.
Helena Ibanhes, era viúva do Sr.
Jucelino Rissas; deixa os filhos: Edmilson Alcarde, Cleiton Rissas, Ademir Rissas e Wilson Rissas. Deixa
netos, bisnetos, demais familiares e
amigos. Seu sepultamento foi realizado anteontem, tendo saído o féretro às 12h00 do Velório do Cemitério
Municipal da Vila Rezende, sala “02”,
para o Cemitério Municipal da Saudade, em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SRA. VICENTINA DA SILVA CAMARGO faleceu anteontem, nesta
cidade, contava 91 anos, filha dos
finados Sr. Otavio Antunes da Sil-

va e da Sra. Maria da Natividade,
era viúva do Sr. Calixto Pinheiro de
Camargo. Deixa filhos, genros, noras, netos, bisnetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento
foi realizado anteontem, tendo saído o féretro às 15h00 da sala “03”
do Velório do Cemitério Municipal
da Vila Rezende, para a referida
necrópole em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SRA. HELENA PEREIRA DO NASCIMENTO faleceu anteontem, nesta cidade, contava 80 anos, filha dos
finados Sr. Santo Ferrari e da Sra.
Adele Pereira Ferrari, era casada
com o Sr. Alipio de Barros Nascimento; deixa os filhos: Isabel; Elisabeth, Jose Jesus, já falecido; Marilene, já falecida e Marisa. Deixa demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 15h00 da sala
“01” do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para a referida necrópole em jazigo da família.
ABIL GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SR. PAULINO NOBURO UDO faleceu anteontem, nesta cidade, contava 72 anos, filho dos finados Sr.
Paulo Noburo Udo e da Sra. Vatanabe Udo, era casado com a Sra.
Sonia Maria Berto Udo; deixa os filhos: Emerson de Jesus Berto Udo,
casado com a Sra. Adriana da Silva
Udo; Taciana Berto Udo Menochelli,
casada com o Sr. Maycon Menochelli; Mariana Sayuri Berto Udo, casada com o Sr. Luiz Henrique Matugama e Julio Cesar Berto Udo, casado
com a Sra. Marilia Schimidt Udo.
Deixa netas, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às
17h00 do Velório da Saudade, sala
05, para o Cemitério Municipal da
Saudade, em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SR. ERNESTO CARLOS CARCANHOLO faleceu ontem, nesta cidade, contava 72 anos, filho dos finados Sr. Carlos Alberto Carcanholo e da Sra. Cloris Guidolin Carcanholo, era casado com a Sra. Edena Maria Zanatta Carcanholo; deixa os filhos: Simoni Zanatta Carcanholo Pereira, casada com o Sr. Artur Iaspo Pereira; Andreia Zanatta
Carcanholo e Leandro Zanatta Car-

canholo, casado com a Sra. Flavia
Pimenta Carcanholo. Deixa netos,
demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 16h30 do
Velório do Cemitério Municipal de
Charqueada/SP, para a referida
necrópole em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SR. JOSÉ MARIA ANDRÉ faleceu
ontem, na cidade de Rio das Pedras – SP, contava 88 anos, filho
dos finados Sr. João André e da
Sra. Julia Celestino, era viúvo da
Sra. Neusa Pereira André, deixa
familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo
saído o féretro às 16h00 do Velório do Cemitério Municipal de Rio
das Pedras - SP, para a referida
necrópole em jazigo da família.
ABIL GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SRA. ROSA MARIA DA SILVA BAFFA faleceu ontem, nesta cidade,
contava 67 anos, filha dos finados
Sr. José Alves da Silva e da Sra.
Terezinha de Faria Alves, era viúva
do Sr. Efren Baltazar Baffa; deixa
os filhos: Eferson Alexsander Baffa; Elisangela Cristiane Baffa e
Daniela Fernanda Baffa. Deixa netos, bisnetos, demais familiares e
amigos. Seu sepultamento será realizado hoje, saindo o féretro às
10h30 do Velório da Saudade, sala
07, para o Cemitério Municipal da
Saudade em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SR. OSCAR RODRIGUES faleceu
ontem, nesta cidade, contava 88
anos, filho dos finados Sr. Carlos
Rodrigues e da Sra. Maria Luiza, era
casado com a Sra. Maria Apparecida Guindo Rodrigues; deixa os filhos: Liliana Regina Rodrigues, casada com o Sr. Valentin Rodrigues
Junior; Oscar Rodrigues Filho, casado com a Sra. Rita de Cassia Francetto Rodrigues; Luciana Rodrigues
Angolini, casada com o Sr. Marcio
de Campos Angolini; Marcio Henrique Rodrigues e Carlos Alberto Rodrigues. Deixa netos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi
realizado ontem, tendo saído o féretro às 16h30 do Velório da Saudade,
sala 04, para o Cemitério Municipal
da Saudade em jazigo da família.
ABIL GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

FALECIMENTOS
SR. JOÃO EDIVAL ROSSI faleceu
anteontem na cidade de Saltinho,
aos 81 anos de idade e era casado
com a Sra. Maria de Lurdes Bortoleto Rossi. Era filho do Sr. Flaminio
Rossi e da Sra. Elisa Bernardino.
Deixa o filho: Marcelo Rossi casado
com Vânia Cristina Rodrigues Rossi. Deixa também 02 netas. O seu
sepultamento deu-se anteontem as
16:30 hs, saindo a urna mortuária
do Velório Municipal de Saltinho,
seguindo para o Cemitério Municipal naquela localidade, onde foi
inumado em jazigo da família.
(GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)
SR. PAULO SALVADOR faleceu
anteontem na cidade de Piracicaba, aos 86 anos de idade e era viúvo da Sra. Dirce Alves de Oliveira
Salvador. Era filho do Sr. Sebastião
Salvador e da Sra. Rosa Bighe,
ambos falecidos. Deixa os filhos:
Roseli Salvador Santos casada com
Pedro Calazans dos Santos, Adilson Aparecido Salvador, Marli de
Fatima Salvador Gois viúva de Do-

mingos Carlos S. Gois, Sueli Aparecida Salvador Cremaschi casada
com Vanderlei Tadeu Cremaschi e
Carlos Cesar Salvador casado
com Arlete Mesquita Barros Salvador. Deixa ainda netos, bisnetos, demais parentes e amigos. O
seu sepultamento deu-se ontem
as 13:30hs saindo a urna mortuária do Velório da Saudade - Sala 03,
para o Cemitério da Saudade, onde
foi inumado em jazigo da família.
(GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)
SRA. EUGENIA ALONSO DONAIO
faleceu anteontem na cidade de
Piracicaba aos 81 anos de idade e
era viúva do Sr. Irineu Donaio. Era
filha do Sr. José Alonso e da Sra.
Carmen Ulysses, ambos falecidos.
Deixa os filhos: Tânia Maria Donaio de Morais casada com Mauro
Cardoso de Morais, Flavio Donaio,
falecido que foi casado com Norimar de Fatima Henrique, Carmen
Silvia Donaio, falecida que foi casada com Paulo Polizel Coelho e
Robson Donaio, falecido. Deixa

também netos, bisnetos. O seu sepultamento deu-se ontem as 10:30
hs, saindo a urna mortuária do Velorio da Saudade – Sala 04, para o
Cemitério da Saudade, onde foi
inumada em jazigo da família.
(GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)

bisnetos e demais parentes. O seu
sepultamento deu-se ontem as 13:30
hs saindo a urna mortuária do Velório “A” do Cemitério Parque da Ressurreição para a referida necrópole,
onde foi inumada em jazigo da família. (GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)

SR. OMERO ANTONIO FRANCO
faleceu anteontem na cidade de Piracicaba, aos 84 anos de idade e
era casado com a Sra. Maria Aparecida Piccolo Franco. Era filho do
Sr. Francisco Antonio Franco e da
Sra. Joana Rando Sanches, falecidos. Deixa os filhos: Omero Antônio
Franco Junior casado com Katia
Kelly Lopes Araújo; Luciana Cristina Franco Ivanes casada com
Valdinei Eduardo Ivanes. Deixa
ainda 02 netos e demais parentes. O seu sepultamento deu-se
ontem as 10:30 hs, saindo a urna
mortuária do Velório do Cemitério
Parque da Ressurreição – Sala C,
para a referida necrópole, onde
foi inumado em jazigo da família.
(GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)

SRA. ANTONIA BRANDOLISI LEODORO faleceu anteontem na cidade
de Piracicaba aos 79 anos de idade
e era casada com Sr. Benedito Luis
de Oliveira. Era filha do Sr. Sylvio
Brandolisi e da Sra. Brasilina Cassimiro, ambos falecidos. Deixa os filhos: Eliana de Lourdes Leodoro
Galvão casada com Jair Lourenço
Galvão; Leopoldo Aparecido Leodoro, já falecido; Silvio Luís Leodoro, já falecido. Deixa ainda 02
netos e demais parentes. O seu
sepultamento deu-se ontem as
13:30 hs, saindo a urna mortuária
do Velório da Saudade – Sala 07,
para o Cemitério da Saudade, onde
foi inumada em jazigo da família.
(GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)

SR. MARCELO JEAN MARTIM faleceu dia 07 pp na cidade de Mirassol, aos 40 anos de idade e era casado com a Sra. Camila Cristina
Guidolim Martim. Era filho do Sr. Antônio Roque Martim e da Sra. Ana
Maria de Souza Martim. Deixa o filho: Ryan Guidolim Martim. Deixa ainda demais parentes e amigos. O
seu corpo foi transladado em auto
fúnebre para a cidade de Rio das
Pedras e o seu sepultamento deuse ontem as 10:30 hs, saindo a
urna mortuária do Velório Municipal, seguindo para o Cemitério Municipal naquela localidade, onde
foi inumado em jazigo da família.
(GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)
SRA. LAZARA PATROCINIO DA
SILVA OCANGNE faleceu anteontem na cidade de Piracicaba, aos
96 anos de idade e era viúva do Sr.
Luiz Ocangne. Era filha do Sr. Jose
Patrocínio da Silva e da Sra. Maria
Francisca Ferraz, falecidos. Deixou
os filhos: Maria Jose Ocangne Minelli; Santina Ocangne de Mello; Iraides Ocangne de Lima; Rosalina de
Fatima Ocangne; Elisabete Regina
Ocangne Bortolazzo; Alexandre da
Silva Ocangne. Deixa genros, netos,

SRA. ALICE GIL DE OLIVEIRA faleceu ontem na cidade de Piracicaba aos 73 anos de idade e era viúva do Sr. Pedro da Silva Oliveira.
Era filha do Sr. Lazaro de Oliveira
Gil e da Sra. Lazara Braz, ambos
falecidos. Deixa os filhos: Sandra
Cristina de Oliveira Gil casada com
Natalino Aparecido Gil, Sandro Aparecido de Oliveira Gil, já falecido e
Alessandra Oliveira Gil de Toledo
casada com Antônio André Gil de
Toledo. Deixa também netos, bisnetos e demais parentes e amigos. O
seu corpo foi transladado em auto
fúnebre para a cidade de Laranjal
Paulista e o seu sepultamento deuse ontem as 17:00 hs, saindo a urna
mortuária do Velório da Capela São
Sebastião, seguindo para o Cemitério municipal naquela localidade,
onde foi inumada em jazigo da família. (GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)
SR. ALCIDES SOARES PRESTES
faleceu ontem na cidade de Piracicaba, aos 71 anos de idade e
era viúvo da Sra. Maria Aparecida
Rodrigues Prestes. Era filho do Sr.
Silvio Prestes e da Sra. Benedicta
Soares Prestes, falecidos. Deixa
a filha: Andreia Soares Prestes
casada com Edson Cordeiro. Foi
sua filha: Adriana Rodrigues Prestes, falecida. Deixa demais parentes e amigos. O seu sepultamento
deu-se ontem as 17:00 hs, saindo
a urna mortuária do Velório Municipal da Vila Rezende – Sala 03
para a referida necrópole, onde foi
inumado em jazigo da família.
(GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)
SR. FLORENTINO NUNES DA SILVA faleceu ontem na cidade de Piracicaba, aos 77 anos de idade e
era casado com a Sra. Maria Aparecida Calefi da Silva. Era filho do
Sr. Martinho Nunes da Silva e da
Sra. Otaviana Maria da Silva, falecidos. Deixa os filhos: Luis Antonio
da Silva, Rosemary Calefi da Sila
Bonatto, Rosangela Calefi da Silva, falecida, Roberta Calefi da Silva, Rosilene Calefi da Silva, Cleder Calefi da Silva. Deixa também
netos e bisnetos. O seu sepultamento dar-se-a hoje as 10:30 hs,
saindo a urna mortuária do Velório
Municipal da Vila Rezende – Sala
01, para a referida necropole, onde
será inumado em jazigo da família.
(GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)
SR. MARIA JULIA DE JESUS faleceu ontem na cidade de Rio Claro/
SP aos 66 anos era separada do
Sr. Antonio Marcos Cypriano, filha
da Sra. Josina Julia de Jesus. Deixa
os filhos: Bruno, Carlos, Wallace
Viúvo de Abigail. Deixa também netos, parentes amigos. O seu sepultamento deu-se ontem às 16:30 hs,
saindo a urna mortuária do Velório
Memorial Cidade Jardim - Rio Claro/
SP seguindo para Cemitério Memorial Cidade Jardim - Rio Claro/
SP para referida necrópole, onde
foi inumado em jazigo da família.
(GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)
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