
OBSERVAÇÃO
Do presidente d PSC local, ex-

vereador Joel Faria, registramos e
agradecemos as seguintes obser-
vações sobre falhas do Capiau: O
pastor Silas Malafaia é líder da
Igreja Assembléia de Deus Vitória
em Cristo e nada tem a ver com a
Assembleia de Deus-Ministério
Madureira. O líder nacional e pre-
sidente estadual da Assembleia de
Deus do Ministério de Madureira
é o Bispo Samuel Ferreira, que é lí-
der do deputado federal Cezinha
de Madureira e do pastor Dilmo
dos Santos, ex-deputado estadual.

REGIÃO
A Secretaria de Desenvolvi-

mento Regional está convidan-
do os cidadãos da Região Metro-
politana de Piracicaba (RMP)
para as audiências públicas que
vão debater e receber propostas
para a construção do Plano de
Desenvolvimento Urbano Inte-
grado (PDUI) da região. Afinal,
precisa colocar em prática a boa
teoria da Região Metropolitana.

REGIÃO — II
A consulta pública aconte-

cerá nos formatos presencial e
on-line dias 11 de janeiro em Li-
meira, 13 de janeiro em Piraci-
caba e 19 em Rio Claro, sempre
às 14 horas. Em Piracicaba, será
no anfiteatro da Secretaria Mu-
nicipal da Educação (SME).

NATAL SOLIDÁRIO
Os organizadores da campa-

nha de doação de sangue do Na-
tal Solidário de 2021 “Faça o
Bem Sem Olhar a Quem” agra-
decem “imensamente” o apoio de
todos na ação que conseguiu ar-
recadar 1050 bolsas, superando
a meta de mil. A ação foi desen-
volvida em parceria com o He-
monúcleo de Piracicaba, Abras-
ta (Associação Brasileira de Ta-
lassemia) e Associação “Viva a
vida” das mulheres com câncer
de mama de Piracicaba”. Ótimo!

ESCOLA
Sob direção da vereadora Sil-

via Morales (PV), do mandato co-
letivo “A Cidade É Sua”, a Escola
do Legislativo da Câmara abriu
oportunidade para envio de pro-
postas de atividades a serem rea-
lizadas em 2022. Em um e-mail,

convida: “Fiquem à vontade para
desenvolverem as temáticas de
forma individual ou engloba-las
em um ciclo, se acharem mais con-
veniente”. As propostas passam por
análise do Conselho da Escola.

ABERTA
A Diretoria Executiva e Con-

selho de Administração da Asso-
ciação Ilumina publicam, nesta
edição de A Tribuna, uma “carta
aberta à população de Piracicaba”,
em que aponta que a Secretaria
Municipal de Saúde boicota a en-
tidade. “O ano de 2021 foi mar-
cado pelas perdas de direitos do
cidadão piracicabano do acesso
à prevenção e tratamento preco-
ce do câncer de forma gratuita”,
acusam. O texto, na íntegra, está
em outro local desta edição.

FRANÇA — I
Márcio França, ex-governa-

dor do Estado de São Paulo, foi
um dos alvos de uma operação da
Polícia Civil, na manhã de ontem,
que investiga supostos desvios na
área da saúde. Os policiais cum-
priram 34 mandados de busca e
apreensão em diversas regiões,
entre eles endereços ligados ao
também ex-prefeito de São Vi-
cente, na Baixada Santista.

FRANÇA — II
De forma contundente,

França reagiu: “Começaram as
eleições 2022. 1ª Operação Políti-
ca”, escreveu em suas redes soci-
ais. “Não há outro nome para uma
trapalhada, por falsas alegações,
que determinadas ‘autoridades’,
com ‘medo de perder as elei-
ções’, tenham produzido os fa-
tos ocorridos nesta manhã (on-
tem) em minha casa”, acrescentou.

FRANÇA — III
O que intrigou na operação

é que as investigações, segundo
a Secretaria da Segurança Públi-
ca (SSP), “tramitam em segredo
de justiça”, mas mesmo assim a
operação foi amplamente divul-
gada pela imprensa. A estratégia
– todos conhecemos da Lava
Jato – é dizer que tem fumaça
para pressupor que tem fogo. Isso
não é bom para a Democracia.

INVESTIGAÇÕES
A Operação Lava Jato ins-

taurou no Brasil uma prática
que, inicialmente, foi em cima do
ex-presidente Lula, levando-o à
prisão por 580 dias e impedindo
a sua candidatura em 2018. A
mesma tática foi usada, mais re-
centemente, contra o ex-gover-
nador Ciro Gomes (PDT), e ago-
ra contra Márcio França (PSB).
Este Capiau, idoso e cansado,
repete, “isso não é bom para a De-
mocracia”. Investigações são ne-
cessárias. Mas sem espetáculo.
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Divulgação

PAUSA NO RACIONAMENTO — A Prefeitura de Rio das Pedras, através do SAAE (Serviço Autônomo
de Água e Esgoto), deu uma pausa no racionamento durante os dias festivos de dezembro. A13

Semae registra mais de 11 mil
fraudes na rede de saneamento
Autarquia possui comissão, formada por servidores, com o objetivo de orientar,
solicitar informações e coletar documentos acerca das irregularidades

Foram registradas 11.286 or-
dens de serviços de combate às
fraudes pelo Semae (Serviço Mu-
nicipal de Água e Esgoto), entre os
meses de janeiro a novembro de
2021. A irregularidade com mais
registros é a religação de água cor-

tada por inadimplência, realizada
sem o conhecimento da autarquia,
que somam 7.951 ordens de servi-
ços. “Essa prática de adulterar o
sistema de fornecimento de água
é enquadrada como atentado con-
tra o patrimônio. Ainda que o gato

de água tenha sido realizado por
terceiros, quem é responsabiliza-
do pela fraude é o usuário do imó-
vel. O lançamento indevido na rede
de esgoto também é considerado
fraude”, esclareceu Érica Pinazza,
chefe de Divisão de Hidrometria

do Semae. “Quando abordamos o
assunto sobre fraude, vale lembrar
dos danos com o consumo exces-
sivo e a contaminação da rede de
abastecimento de água”, explicou
Mauricio André Marques de Oli-
veira, presidente do Semae. A8

Desde a última segunda
(03), a procura pelo atendimen-
to de urgência e emergência do
Hospital Unimed Piracicaba tem
se intensificado devido ao au-
mento expressivo dos casos de
sintomas respiratórios, causa-
dos pelas variantes do Corona-
vírus, Influeza A, H1N1 e H2N3.
Diante deste cenário, a direto-
ria da Unimed Piracicaba, pre-
sidida por Carlos Joussef, to-
mou uma série de medidas
para minimizar os impactos da
alta demanda pelos prontos aten-
dimentos da Instituição. A8

Unimed Piracicaba:
medidas para
minimizar impactos
de aumento dos
casos respiratórios O Semae (Serviço Municipal

de Água e Esgoto) aplicará prova
prática e de aptidão física do con-
curso público nos dias 08 e 09/
01/2022. O candidato deve con-
ferir nos editais os locais das pro-
vas. O concurso é organizado pela
Fundação Vunesp (Fundação
para o Vestibular da Universida-
de Estadual Paulista Júlio de

Provas prática e de aptidão física
de concurso do Semae dias 8 e 9

Mesquita Filho), foi realizado em
2020, porém, devido à pandemia,
as provas foram adiadas. De acor-
do com o edital, a prova de apti-
dão física destinada ao cargo de
leiturista de hidrômetro inclui
subida e descida de escada, resis-
tência abdominal, corrida de 50
metros e corrida de 700 metros.
Os candidatos devem estar com

trajes e calçados apropriados, ou
seja, basicamente de calção,
shorts ou bermuda térmica ou
agasalho e camiseta, meias e cal-
çando algum tipo de tênis ou sa-
patilhas. Os candidatos podem
encontrar todos os editais por
meio do link: https://www. semae
piracicaba.sp.gov.br/index.php?p=
YXJ0aWdv&id=MTExMDM=

Divulgação

Projeto Férias contará com visitas guiadas ao Museu Prudente de Moraes. A4
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Mago – o Gato
Feitas asFeitas asFeitas asFeitas asFeitas as
encomendasencomendasencomendasencomendasencomendas
fúnebres, ofúnebres, ofúnebres, ofúnebres, ofúnebres, o
enterraram pelaenterraram pelaenterraram pelaenterraram pelaenterraram pela
segunda vez nosegunda vez nosegunda vez nosegunda vez nosegunda vez no
mesmo jardimmesmo jardimmesmo jardimmesmo jardimmesmo jardim

Alê Bragion

Era gato e era
querido. Bi-
 chano. Gaia-

to-gatilho, velho e sa-
bido. Esperado na boa
hora que estava – vis-
to que os anos já lhe
iam idos. Velhoso,
barbichava a casa sem
muito mexer de patas – somente
dando de olhos-bigodes nos
acontecidos dos dias. Deitado
no tapete rente da porta, gato-
lhava a vida, filosofando no
existir-sem-sentido do de todos.
Vez por outra, uma mão cari-
nhosa lhe cobria os pelos em
desalinho, desajeitando o desa-
jeitado do rabo às orelhas. E
como gostava de afagos-afetos!
Ronronava roncando largo,
olhos gatunos fechados, unhas
em retidão de tigre. Quase sem-
pre, durante o cafuné gratuito
da tarde, adormecia gatoso, as-
mático e lento – pois lhe pesava
no esqueleto e nas pálpebras a
idade-experiente que tinha.

Os de casa davam com ele
como se fosse um sábio encarna-
do, um parente antigo ou avô
perdido no antes – então volta-
do gato para jornada terrena
nova. Para os passantes que o
viam da rua, tinha o bicho um
ar de preguiça divina – um deus
bonachão em contemplação eter-
na da desgraçada raça humana.
Não por menos, o bichano deita-
va olhares de mago velho toda
vez que lhe faziam um psi psi psi
em chamamento-vão. Garbo mis-

terioso, o gato – que de
todo branco o era – ape-
nas olhava meditabun-
do-meditativo o afã dos
desconhecidos que dele
esperavam um mínimo
de gatal reciprocidade.
Nada. Feito um velho
mestre de plagas celes-
tes, o felino-mágico
pouco se abalava de

seu tapete na entrada da casa.
Gastas assim lentamente as

sete vidas que o divino lhe dera,
passara o gato desta para outro
vida que se espera no possível. Sob
desespero dos donos, o mistério da
vida se completava: deixava o bi-
cho a vida boa que tinha para ir
para sempre para o céu dos gatos
(que se crê que haja). Tristeza. Se-
lada sua sorte final de felino, o luto
derrubou lágrimas de cristal e la-
mentações soturnas. O que seria
de todos naquela casa agora des-
gatada? Como viver sem a presen-
ça espectral do protetor fincado há
muitos anos, em raiz, à porta da
vida dos que ali, humanos-tristes,
habitavam? E mais, e mais urgen-
te: o que fazer com o corpo gordo
e fofo do branquelo peludo que ain-
da não de todo havia esfriado?

Após rápida resolução, o san-
to concílio familiar – aos prantos
– resolveu enterrar o Mago ali
mesmo no jardim da casa. Terre-
no conhecido do ente querido,
campo de flores mijadinho por ele
tantas vezes, o jardim ofereceria
a possibilidade de um contato
imediato com todos – em lem-
brança – é claro. Porque, morto
que estava, os poderes divinos do

gatuno-gatoso pareciam agora
sem efeito. E assim foi feito. Des-
pediram-se todos, em doces cho-
ros e inconsoláveis adeuses, do
velho Mago-em-bigodes. Naque-
le fim de tarde, uma chuvinha
fina caía sobre a cidade. Em espe-
lho, parecia até que os deuses que
olham pelos gatos que vivem na
terra também choravam a parti-
da do pequeno. Para outros, a
chuva era a benção dos céus a la-
var o corpo do pobre.  Outros ain-
da viam ali um aviso divino: fos-
se mesmo mágico o velho Mago
e o veriam todos, novamente, re-
nascido e retornado das pro-
fundas, a qualquer momento.

A noite que se seguiu após a
última pá de terra foi medonha.
Soluços-convulsões queriam de
volta o velho Mago. Foi necessária
muita conversa e muito amor en-
tre todos para que, juntos, vences-
sem as primeiras horas da nova-
triste vida-nova. Orações. Rezas.
Pedidos. Até que o sono venceu a
tristeza e fez-se a escuridão.

No dia seguinte, o grito de
Münch. Aberta a porta de entra-
da, o gato, gatalhudo, sujo de
terra e desgrenhado de pelos, ali
estava – posto que disposto –
deitado no tapete rente da por-
ta, retornado, mas ainda morto.

Foi um desvario só. A casa deu
de joelhos no chão. O velho
Mago havia ouvido o choro de
todos e, num último esforço,
voltou à porta da casa. Não
havia outra compreensão. E
todos se compadeceram de sua
generosidade e poder. Penali-
zados que espantados, resolu-
tos que resolvidos, aceitaram
dar ao bicho o descanso-eterno-
merecido – e sem lamentações
ou preces de retorno. Nos final-
mentes, chamaram bezedeira
famosa no bairro para despa-
char na mística o gato voltado.

Feitas as encomendas fúne-
bres, o enterraram pela segun-
da vez no mesmo jardim. Nos
olhos de todos, o agora, o imen-
so mistério do insodável inex-
plicável. Que tamanho poder
havia naquele gato? Credo-em-
cruz. Que aquilo era demais até
para os que tanto o queriam de
volta. Que Deus o acolhesse des-
sa vez. E só. Que assim fosse.

*****
À noitinha, quando a casa

dormia sob nova chuva divi-
na, apenas o cachorro do vizi-
nho – velho amigo do Mago
falecido – é que, sem entender
o porquê de terem estragado
seu serviço, haviam todos re-
enterrado o gato. Sim. Nova-
mente. Agora era outra a vez
dele. Vez nova. A de redesen-
terrar o velho amigo. De novo.

 ———
Alê Bragion, doutor em
literatura, cronista des-
ta Tribuna desde 2017

NOTA OFICIAL PARTIDO DOS TRABALHADORES -
DIRETÓRIO DE PIRACICABA EM CONSTANTAÇÃO AO
AUMENTO DAS TARIFAS DE TRANSPORTE PÚBLICO

O ano de 2022 começou com situações bastante difíceis aos trabalhado-
res brasileiros e piracicabanos, acometidos por um surto de gripe e ainda
sob a ameaça da nova variante Ômicron do Coronavírus. O acúmulo das con-
sequências da pandemia que assola o país e a cidade desde 2020, somado
às consequências de um governo federal genocida e desumano, materializa
em nossa cidade perdas nos vários diversos setores. Foram perdidas vidas,
empregos, poder aquisitivo, qualidade de vida e, sobretudo, esperança.

No nosso município, o Partido dos Trabalhadores vem acompanhando e
atuando fortemente, através do mandato parlamentar da vereadora Rai de
Almeida, da Executiva do Diretório Municipal e da vigilância contínua da mili-
tância petista, um governo municipal que coaduna com pensamentos de ex-
trema direita, promovendo ataques contra a Cultura e Educação, sem sinali-
zar avanços significativos nas áreas da Saúde, Segurança Pública e, em evi-
dência neste momento, no Transporte Público e Mobilidade Urbana.

Ainda sobre a trajetória de recuperar as forças, o povo piracicabano
foi acometido por anúncios de reajustes em tarifas e impostos que impac-
tam diretamente a resiliente sobrevivência da nossa população. E os tra-
balhadores e trabalhadores, estudantes, cidadãos usuários do transporte
público urbano estão neste momento sendo duramente penalizados por
um reajuste de tarifa no transporte público no patamar de 16,7%.

Mesmo que se compreenda a importância do momento em que a Pre-
feitura conduz um processo licitatório para a implementação de um novo
sistema de Transporte Público, o Partido dos Trabalhadores vem a públi-
co contestar veementemente a decisão de provocar tão alto impacto no
bolso do trabalhador. Aumento definido em circunstâncias que precisam
ser esclarecidas, visto estarem permeadas de total falta de transparência.
Notável observar que esse reajuste foi uma decisão pessoal do prefeito e
uma decisão administrativa de sua gestão, antes mesmo da concorrência
efetivamente acontecer e as novas empresas interessadas apresentarem
suas propostas de preço para operar o sistema.

É um pacto desumano, num momento em que o desemprego em
nossa cidade aponta altos patamares, sem medidas de enfretamento
sendo tomadas pela administração municipal que, aliás, optou por por-
menorizar a importância da Secretaria de Trabalho e Renda ao unifi-
cá-la com outras de tamanha importância.

O Partido dos Trabalhadores tomará todas as ações políticas em apoio
às entidades sindicais legalmente constituídas e legitimamente repre-
sentantes dos trabalhadores das diversas categorias afetadas direta ou
indiretamente por tal medida, apelado ao senhor prefeito que reveja sua
posição e suspenda imediatamente o reajuste na tarifa de ônibus, aguar-
dando com lisura e transparência o andamento da nova licitação do Trans-
porte Público, buscando priorizar o bem-estar do povo e não tão somen-
te os interesses econômicos da atual gestão municipal.

Penéloti Mendes - Presidenta do Diretório Municipal do PT Piracicaba

Guerra híbrida nas eleições:
 uma realidade brasileira?

Marcelo Aith

Guerra híbrida é
 uma estratégia
militar que mes-

cla táticas de guerra
política, guerra con-
vencional, guerra ir-
regular e ciberguerra
com outros métodos
não ortodoxos, como
a desinformação, lawfare e a
intervenção eleitoral externa
(disparos em massa por robôs
é um exemplo desse último).

A expressão guerra híbrida
está presente em três obras con-
temporâneas que li entre o final
do ano passado e o começo de
2022: Geopolítica da Intervenção
- A verdadeira história da Lava
Jato”, de autoria do excelente cri-
minalista Fernando Augusto Fer-
nandes; “Minha especialidade é
matar”, do filósofo Henry Bu-
galho; e “Enxame”, do jornalis-
ta e advogado Marcos Limão.

A “guerra híbrida” se desen-
volve em duas etapas: a primeira,
conhecida como “Revolução Co-
lorida” e a segunda, denominada
de “Guerra não convencional”.

O que importa e interliga os
três livros citados acima é a pri-
meira etapa, ou seja, a “Revolu-
ção Colorida”. O termo “colori-
da” tem a ver com a utilização
de cores para notabilizar e sim-
bolizar o movimento, como a uti-
lização do verde e amarelo, entre
2015 e 2018, que resultou no im-
peachment da Presidente Dilma
e na eleição de Bolsonaro.

Marcos Limão aponta que a
“Revolução Colorida” representa
a “versão não violenta da inter-
venção militar e consubstancia-
se na companha informacional
(ofensiva cognitiva) que visa de-
sestabilizar a ordem política, co-
locando a população contra o go-
verno e os centros de poder”.

A gênese da ruptura que re-
sultou na eleição de Bolsonaro, um
político do baixo clero, ligado ao
regime militar e idólatra de tortu-
radores, foi a “guerra híbrida” re-
tratada com maestria no livro “Ge-
opolítica da Intervenção”. A Lava
Jato, comandada por Sérgio Moro
e os meninos da procuradoria da
república de Curitiba, utilizou a
torto e a direito a desinformação e
o lawfare, com o propósito firme
de deslegitimar o governo Dilma e
possibilitar a ruptura política.

Dois episódios são evidentes
dessa prática: a divulgação ilegal
e seletiva da conversa intercepta-
da entre a Presidente Dilma e o
ex-presidente e a divulgação de
trechos da delação de Palocci. A
primeira culminou no impeach-
ment de Dilma e o segundo na
vitória de Bolsonaro, pois em
ambos os casos foi gerado um
sentimento de repulsa ao PT. Mas
isso só foi possível pela utilização
de disparos em massa das infor-
mações falsas, que alcançaram
alvos (pessoas) vulneráveis e sus-
cetíveis a serem manipulados.

Na obra “Minha especialida-
de é matar”, título extraído de
uma fala de Bolsonaro, Henry
Bugalho descreve com maestria o
comportamento da extrema-di-
reita brasileira. Os textos, origi-
nalmente publicados na Folha de
São Paulo e na revista Carta Ca-
pital, deixam claras as estratégi-
as de manipulação da informa-
ção do “exército bolsonarista”.

São criadas mensagens,
como regra, com conteúdo falso
ou deturpado, e disparadas nos
milhares de grupos formados por
pessoas cooptadas na internet e
que comungam da mesma ideo-
logia. Por serem pessoas vulne-
ráveis e suscetíveis ao discurso
disruptiva, a mensagem consegue
alcançar o perigoso “consenso”,
primeiro passo para uma grande
revolta, tal como ocorrem nas
guerras religiosas (por exemplo,
utilização de homens-bomba).

Uma amostra clara do po-
der de manipulação do exército
bolsonarista ocorreu no dia 7 de
setembro de 2021. Nessa opor-
tunidade Brasília foi literalmen-
te invadida por cegos apoiado-
res do governo Bolsonaro, que
tinham o firme propósito de rom-

per com as instituições
de estado. Essa gigan-
tesca manifestação de
apoio aos ideias extre-
mistas de Bolsonaro,
que tinha como objeti-
vo a invasão do STF e
do Congresso Nacio-
nal, foi totalmente pla-
nejada e posta em prá-
tica nos grupos de

WhatsApp e Telegram. Pessoas do
Brasil inteiro se deslocaram em ca-
ravanas para colocarem em prá-
tica a intenção de aniquilar com
o regime democrático brasileiro.

O poder do exército bolsona-
rista não pode ser subjugado, es-
pecialmente em um ano de eleições
presidenciais, que caminham a
passos largos para a derrota go-
vernista. Serão postas em prática
táticas de guerra híbrida extrema-
mente agressivas, muitas menti-
ras e destruição de reputações
acontecerão. Será que a justiça
eleitoral estará preparada para
coibir esses abusos? Teremos elei-
ções limpas ou recheadas de fake
news? Oxalá tenhamos um certa-
me em que a democracia vença e
o Brasil retome seu ciclo de cres-
cimento e respeito internacional!

———
Marcelo Aith, advoga-
do, Latin Legum Magis-
ter (LL.M) em Direito
Penal Econômico pelo
Instituto Brasileiro de
Ensino e Pesquisa – IDP

O poderO poderO poderO poderO poder
do exércitodo exércitodo exércitodo exércitodo exército
bolsonaristabolsonaristabolsonaristabolsonaristabolsonarista
não podenão podenão podenão podenão pode
ser subjugadoser subjugadoser subjugadoser subjugadoser subjugado

Política feita em casa
Fernando Favoreto

Dos vários desafi-
 os que surgem
no ano de 2022

ao nosso Movimento
Democrático Brasilei-
ro (MDB), o mais ex-
pressivo, certamente,
será o de lançar a se-
nadora sul-mato-
grossense, do nosso partido,
para as disputas à Presidência
da República do nosso país.

Sua trajetória na política co-
meça em sua própria casa, pois seu
pai, Ramez Tebet, assim como ela,
percorreu de degrau a degrau, a
vida pública no Mato Grosso do
Sul, chegando ao cargo de gover-
nador e depois de senador pelo
Estado, tendo sido eleito presi-
dente do Senado e chegando ao
cargo de Ministro da Integração
durante o governo do ex presiden-
te Fernando Henrique Cardoso.

Simone tem percurso similar.
Formada em Direito pela PUC de
São Paulo e depois na Universida-
de Federal do Rio de Janeiro, ten-
do se especializado em Ciência do
Direito na Escola Superior de Ma-
gistratura, fazendo outro curso no
Rio de Janeiro, foi eleita e reeleita
prefeita em sua terra natal, Três
Lagoas, tendo se destacado na
reeleição ao obter mais de 76%
dos votos e ter feito um traba-
lho importantíssimo para a con-
solidação administrativa e polí-
tica daquele município. E isso lhe
valeu a indicação para ser vice-
governadora do seu Estado.

A sequencia natural ocorreu
com a sua eleição ao Senado e
por lá, destacou-se, não só pela
condição feminina, mas pela ca-
pacidade de interlocução com os
vários segmentos da casa, tendo
sido a primeira mulher escolhi-
da para presidir a Comissão de
Constituição e Justiça, entre ou-
tras conquistas. Destacou-se
também durante a CPI da Pan-
demia e, em 8 de dezembro, foi
lançada pelo nosso partido, em
Brasília, para ser nossa candida-
ta a presidente da República.

Mais do que as qualidades po-
líticas, que certamente aprendeu
em casa, com o próprio pai, é tida
como uma das principais cabeças

pensante do Congresso
Nacional, por suas ati-
tudes, comprometimen-
to e habilidade como ne-
gociadora. Foi eleita nos
últimos três anos como
a melhor representante
do povo no Senado Fe-
deral nos anos de
2018,19 e 20. Foi igual-
mente a primeira mu-

lher a liderar a maior bancada do
Senado, convivendo com grandes

e experientes parlamentares.
Aos 51 anos, casada e mãe de

duas filhas, tem tido luta incan-
sável no campo político na sua ci-
dade, no seu Estado e no nosso
país, onde o eleitorado feminino é
majoritário, com 52% das eleito-
ras do Brasil. Esse numero au-
menta para 52,4% na cidade de
Piracicaba, onde nas eleições do
ano passado tivemos pelo menos
sete grandes destaques, com as
candidaturas a prefeita por Nan-
cy Thame (PV), Carolina Angeleli
(PDT), Coronel Adriana (PSL) e
Erica Gorga (Patriotas), e outras
três a vice, Vivian Previde (PL),
Yara Richter (PCdoB) e Regina
Aguiar (Avante), que, juntas, fize-
ram cerca de 70 mil votos. Lem-
brando também que, na grande re-
novação obtida pela nossa Câmara
das Vereadoras, tivemos a eleição
de quatro novas parlamentares, de-
monstração objetiva e inequívoca
de que as mulheres vão assumin-
do, com competência, a condição
de representantes populares.

Que esse novo cenário local
possa refletir também em 2022, su-
fragando os votos de todos os gê-
neros, a uma mulher honrada,
competente e que pode dar ao nos-
so país, nova dimensão de repre-
sentatividade, a partir das lições
que aprendeu em casa com o pai,
com os familiares, em sua própria
cidade natal, em sua trajetória in-
telectual e que desponta como uma
das opções em favor da mudança,
do resgate da trajetória demo-
crática do nosso MDB, em favor
da maioria da população brasilei-
ra. E que Piracicaba saiba conhe-
cer e legitimar a nossa futura
candidata nas eleições de outu-
bro que estão logo ali adiante.

———
Fernando Favoreto,
presidente  do Dire-
t ó r i o  M u n i c i p a l  d o
MDB de Piracicaba
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vida públicavida públicavida públicavida públicavida pública
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ASSISTÊNCIA TÉCNICA
A Agência Nacional de As-

sistência Técnica e Extensão Ru-
ral (Anater) lançou Chamadas
Públicas e Instrumentos Espe-
cíficos de Parceria (IEPs) para
contratação de serviços de As-
sistência Técnica e Extensão
Rural (Ater), que somam R$
53,6 milhões e beneficiarão áre-
as rurais de todas as regiões do
Brasil, no início de 2022.

COMPROMISSO
O Ministério da Agricultu-

ra, Pecuária e Abastecimento
(Mapa) publicou no Diário Ofi-
cial da União a criação de qua-
tro Grupos de Trabalho para
acompanhar, no que tange ao
setor agropecuário, a imple-
mentação dos compromissos
estabelecidos pelo Brasil na
Conferência do Clima da ONU,
(COP26) realizada em Glasgow.

DESEMPENHO
A corrida no mercado de

grãos está acirrada em sua
reta final, com dois dos seus
três principais competidores
lutando pelo título. Tanto mi-
lho quanto o trigo acumulam
alta de mais de 21% no ano e
disputam quem vai ficar com
o posto mais alto do mercado
em 2021. Quem está atrás nes-
sa corrida é a soja, terceiro
principal componente do mer-
cado agrícola, que registra
queda de mais de 4% no ano.

AUXÍLIO
O presidente Jair Bolsona-

ro promulgou a prorrogação de
socorro financeiro a agriculto-
res familiares prejudicados pela
pandemia da Covid-19. A nor-
ma foi restabelecida após a der-
rubada de veto integral pelo
Congresso Nacional. Publicada
no Diário Oficial da União, a Lei
Assis Carvalho 2, prevê o paga-
mento de auxílio de R$
2.500,00 para famílias em situ-
ação de pobreza ou extrema po-
breza e determina que os núcle-
os familiares chefiados por mu-
lheres receberão R$ 3.000,00.

CESTAS
A Companhia Nacional de

Abastecimento (Conab) reali-
zou, três operações de leilão
eletrônico. O objetivo é a aqui-
sição de 3,79 toneladas de flo-
cos de milho, 17,79 t de açú-
car e 8,9 mil latas de óleo de
soja refinado, de 900 ml cada
uma. Estas operações são uma
reoferta de leilões anteriores,
que ocorreram em Dezembro.
O objetivo é a composição de
cestas de alimentos destinadas
a grupos populacionais tradi-
cionais e específicos em situa-
ção de insegurança alimentar
e nutricional nos estados do
Espírito Santo e Maranhão.

LEITE
O evento realizado no final

de dezembro, pelo Instituto Bio-
lógico (IB) e pela Agência Paulis-
ta de Tecnologia dos Agronegó-
cios - APTA Regional de Pinda-
monhangaba, com apoio da Coo-
perativa de Latícinios Serramar
de Guaratinguetá, faz parte das
ações do Programa de Sanidade
e Agricultura Familiar (Prosaf) na
área de qualidade do leite, desen-
volvido pela Secretaria da Agri-
cultura do Estado de S.Paulo.

FISCALIZAÇÃO
Em atendimento ao calen-

dário de vacinação oficial de-
terminado pela Secretaria de
Agricultura e Abastecimento,
nos últimos dias de Dezem-
bro, foram vacinados contra
Febre Aftosa todos os búfalos
de 0 a 24 meses da Fazenda
Água Sumida, e todas as fê-
meas de 3 a 8 meses foram
vacinadas também contra Bru-
celose. Ao todo foram vacinados
519 animais contra Febre Aftosa
e 71 fêmeas contra brucelose.

PRESENCIAL
Referência na transferên-

cia de conhecimento em ciência
e tecnologia de alimentos, bebi-
das e embalagem, o Instituto de
Tecnologia de Alimentos (Ital)
retomará a realização de even-
tos presenciais em 2022, man-
tendo, no entanto, a maioria
on-line diante do sucesso do
formato adotado durante a
quarentena: os 49 cursos reali-
zados em 2021 tiveram um to-
tal de 2.016 participantes com
média de satisfação de 96%.

BALANÇO
O ano de 2021 encerra com

diversas ações da Secretaria de
Agricultura e Abastecimento de
São Paulo concretizadas. O se-
gundo semestre foi marcado por
lançamentos e entregas, assim
como foram efetivadas diversas
visitas técnicas pelo Secretário de
Agricultura, Itamar Borges, às
unidades da Pasta distribuídas
por todo o território do Estado.
Do ponto de vista orçamentário
o ano de 2021 apresentou um
acréscimo de 300% para a SAA.

OVOS
Durante a maior parte de

2021, o mercado de ovos regis-
trou preços elevados, motiva-
dos pela demanda aquecida,
pela oferta mais controlada e
por repasses dos aumentos aos
custos de produção, o que re-
sultou em valores recordes para
o produto, em termos reais.
Dados do Cepea mostram que
a caixa de 30 dúzias do produ-
to branco tipo extra, a retirar
em Bastos (SP), atingiu R$
135,51 na média de abril. (Com
informações de assessorias)

Email: mauricio.picazo.galhardo@hotmail.com
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A pedido da Professora Bebel,
deputado federal Vicentinho
já destinou R$ 1,250 milhão
A deputada estadual Bebel buscou parcerias com deputados federais do PT, visando
a destinação de recursos para o município, através de emendas parlamentares

Num trabalho articulado
com a deputada estadual Pro-
fessora Bebel, o deputado fede-
ral Vicente Paulo da Silva, o Vi-
centinho, ambos do PT, já des-
tinou a Piracicaba pelo menos
R$ 1.250 milhão em emendas
parlamentares, desde o início do
atual mandato parlamentar, em
2019. Os recursos foram desti-
nados especificamente para a
melhoria permanente do setor de
saúde do município, principal-
mente para as unidades básicas.

A deputada estadual Pro-
fessora Bebel  destaca que,
como forma de ajudar a cida-
de de Piracicaba e região, bus-
cou firmar parcerias com de-
putados federais do seu parti-
do, principalmente, visando a
destinação de recursos para o
município, através de emendas
parlamentares. “O deputado Vi-
centinho foi um dos colegas que
topou estar ajudando Piracica-
ba e fico imensamente agrade-

Divulgação

O deputado federal Vicentinho e a deputada estadual Professora
Bebel que firmaram parceria para trabalhar por Piracicaba

cida com esta parceria que tem
rendido bons frutos para o nos-
so município e, certamente, me-
lhorado a estrutura de atendi-
mento aos usuários”, ressalta.

Para o deputado Vicentinho,
“é uma grande satisfação poder
ajudar Piracicaba, onde tenho
diversos amigos e até familiares,
além da minha amiga deputada
estadual Professora Bebel. Rece-
bi as demandas de Piracicaba e
de pronto coloquei minha equi-
pe em Brasília para poder aju-
dar a cidade através das nossas
emendas parlamentares que
acredito só contribui para a me-
lhoria do serviço de saúde ofere-
cido à população do município”.

No ano de 2019, o deputa-
do Vicentinho, conforme levan-
tamento da assessoria dele, em
conjunto com a da deputada Be-
bel, destinou R$ 500 mil, en-
quanto que no ano de 2020 fo-
ram destinados mais R$ 200
mil. Já no ano passado foram

repassados ao município R$ 300
mil e para este ano já está acerta-
do o repasse de mais R$ 250 mil.

 Entre as emendas destina-
das para Piracicaba estão recur-
sos voltados à aquisição de três
veículos para a área de saúde,

assim como para compra de
equipamentos de informática,
entre outros materiais para equi-
par unidades de saúde do muni-
cípio, inclusive cadeiras para di-
versas unidades do município
para acomodação dos pacientes.

A 4ª edição do EsalqShow
será realizada nos dias 6 e 7 de
outubro de 2022, no campus da
USP em Piracicaba. O evento
abrangerá temas que nortearão
a geração do conhecimento e o
debate sobre melhorias no cam-
po e nas cidades, envolvendo
universidades, governos, lide-
ranças políticas, empresas, en-
tidades, produtores rurais, pro-
fissionais liberais, pesquisado-
res, estudantes e a sociedade. O
EsalqShow estimula inovações e
empreendedorismo na agricul-
tura, prospectando e debatendo
sobre novos produtos, serviços,
tendências do mercado, futuros

EEEEESALQSHOWSALQSHOWSALQSHOWSALQSHOWSALQSHOW

Definidas as categorias
de parceria à 4ª edição

desafios e novas tecnologias. A
programação é realizada pela
Esalq/USP e conta com a cola-
boração e presença de profissio-
nais de diferentes setores, de
acadêmicos e pesquisadores con-
sagrados, líderes de empresas
renomadas e startups, além de
estudantes, vindos de diferentes
partes do Brasil e do exterior.

PARCEIRO – Manifestações
de interesse para parcerias podem
ser encaminhadas para análise da
Comissão Organizadora (esalq
show@usp.br c/c acom.esalq@
usp.br e rp.esalq@usp.br ) .

Saiba mais em https://
fealq.org.br/esalqshow/

O Grupo de Pesquisa e Ex-
tensão em Logística Agroindus-
trial (Esalq-LOG) está com inscri-
ções abertas para vagas de aper-
feiçoamento técnico para análise
de mercado logístico e participa-
ção em projetos de logística agro-
industrial. Podem se inscrever
alunos de quaisquer instituições
de ensino superior, preferencial-
mente dos cursos de administra-
ção, engenharia, economia e áre-
as afins. As vagas são apenas
para estudantes de graduação.

Os interessados deverão en-
viar o currículo e histórico escolar
até o dia 19 de janeiro para o e-
mail selecao.esalqlog@gmail.com.
A falta de um dos documentos im-
plicará na eliminação automática
do processo seletivo. É necessária
a disponibilidade para a carga ho-

EEEEESALQSALQSALQSALQSALQ-LOG-LOG-LOG-LOG-LOG

Abertas vagas para
aperfeiçoamento

rária de 12 horas semanais e flexi-
bilidade de horário. O programa
conta também com bolsa auxílio.

No dia 17 de janeiro, os pes-
quisadores farão uma apresen-
tação sobre o Grupo através de
um webinar, às 13h. Os candi-
datos deverão solicitar o link de
participação por e-mail.  As en-
trevistas serão presenciais e
ocorrerão entre os dias 24 a 28
de janeiro. A divulgação do re-
sultado será feita diretamente
aos selecionados, com previsão
de início das atividades presen-
ciais para o dia 7 de fevereiro.

Informações em relação ao
Grupo ou sobre o processo seletivo
também podem ser obtidas pelo e-
mail selecao.esalqlog@gmail.com,
pelo telefone (19) 3429-4580 ou no
site https://esalqlog.esalq.usp.br.

A figura icônica da cidade de
Uruguaiana (RS) do empre-
sário Carlos Neres Pereira
dos Santos, nos seus bem
vividos 86 anos, saúda o jor-
nal A Tribuna Piracicabana e
convida os piracicabanos

Divulgação

URUGUAIANA-PIRACICABA
para conhecerem aquela
bela parte do País, uma re-
gião maravilhosa, que é o Rio
Grande do Sul. Amigo desta
casa de imprensa, Carlos é
um parceiro master do jor-
nal A Tribuna Piracicabana.
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O Museu Histórico e Pedagó-
gico Prudente de Moraes, institui-
ção mantida pela Prefeitura, por
meio da Semac (Secretaria Muni-
cipal da Ação Cultural), realiza
mais uma edição do projeto Férias
no Museu, de 11 a 17 de janeiro,
com programação especial desen-
volvida pela equipe educativa da
instituição, direcionada a crian-
ças e adolescentes entre 6 e 12
anos e com entrada gratuita.

Esta edição contará com ati-
vidades lúdicas relacionadas à
educação patrimonial, envol-
vendo diversão, criatividade e
educação, como contação de
histórias, caça ao tesouro, jogo
de detetive, jogos variados,
como jogo da memória e quebra-
cabeça, brincadeiras antigas,
arte com colagem e pintura e
visitas monitoradas ao Museu.

CCCCCULULULULULTURATURATURATURATURA

Prudente de Moraes realiza
o projeto Férias no Museu

Divulgação

Férias no Museu contará com visitas guiadas ao Museu Prudente

As atividades serão direciona-
das para cada faixa etária dos par-
ticipantes e ocorrerão sempre de
terça e quinta-feira, das 14h às 16h,
de 11 a 27/01, com agendamento
prévio pelo e-mail: mprudente
demoraes@piracicaba.sp.gov.br
ou telefone (19) 3422-3069.
Para participar das ações as
crianças devem estar acompa-
nhadas de seus responsáveis.

SERVIÇO
Férias no Museu. D  11 a 27/
01/2022. Público de 6 e 12
anos. No Museu Prudente de
Moraes, rua Santo Antonio,
641, Centro. Gratuito. Infor-
mações: (19) 3422-3069 ou
pelo e-mail: mprudentede
moraes@piracicaba.sp.gov.br
. Acesso a pessoas com defi-
ciência motora, dificuldades
de locomoção e ostomizados.
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Crabs de cinco bairros e
UBS Centro atendem os
casos de síndrome gripal
Medida necessária diante do crescimento repentino tanto dos casos de
Influenza quanto de Covid-19 na cidade, após as festas de fim de ano

A Prefeitura de Piracicaba,
por meio da Secretaria de Saúde,
amplia, a partir de hoje (6), o nú-
mero de equipes médicas nas uni-
dades de saúde para atender as
pessoas com síndrome gripal (In-
fluenza) decorrente do surto da
doença em todo o estado e do au-
mento significativo do número de
atendimentos na rede pública da
cidade. Os Crabs (Centros de Re-
ferência de Atenção Básica) Vila
Rezende, Piracicamirim, Mario
Dedini, Vila Cristina e Cecap e a
UBS (Unidade Básica de Saúde)
contarão com equipe exclusiva
para esses casos. Além disso, para
a próxima semana a pasta come-
çará a aplicar testes rápidos para
diagnóstico de três cepas diferen-
tes de gripe, entre elas, a H3N2.

Os atendimentos foram dis-
tribuídos da seguinte forma:
acontecerão de segunda a sexta-
feira, das 7h às 19h, nos Crabs da
Vila Rezende, Piracicamirim,
Mário Dedini, Vila Cristina e Ce-
cap; e a das 16h às 20h na UBS
Centro. “Precisamos deixar claro
que as UPAs seguirão atendendo
a população. Essa medida é uma
forma de tentar minimizar os
impactos causados pelo surto da
gripe na cidade e tentar dar mai-
or agilidade no atendimento da
população”, afirma Filemon Sil-
vano, secretário de Saúde.

A medida se fez necessária
diante do crescimento repenti-
no tanto dos casos de Influenza

quando de Covid-19 na cidade,
após as festas de fim de ano. De
acordo com dados da Vigilân-
cia Epidemiológica, na véspera
de Natal (24/12/2021), o núme-
ro de novos casos de Covid-19
eram 21, em 24 horas. Já on-
tem, 04/01, esse número foi
para 87 nas últimas 24 horas.
Neste período, houve o registro
de quatro óbitos pela doença.

“Outro dado que vem nos
preocupando é o aumento na taxa
de novos casos de Covid-19. Em
novembro, nosso indicador era
de 6,94%, em dezembro subiu
para 25,34% e hoje estamos com
31,59% de novos casos. Além dis-
so, a taxa de transmissibilidade
da doença saiu de 0,72, na véspe-
ra de Natal, para 1,48 hoje. O ide-
al é estar abaixo de 1,0, que mos-
tra controle sobre a doença, po-
rém, em menos de 10 dias passa-
mos para um indicador muito pre-
ocupante. Por isso, precisamos nos
atentar e manter os cuidados sa-
nitários já conhecidos, como o uso
de máscara, evitar aglomerações e
usar álcool gel para higienizar as
mãos, para evitar a propagação
tanto da Influenza quanto da Co-
vid-19”, afirmou o secretário.

Até o momento, de acordo
com a VE, a cidade confirmou
três casos da Influenza A, um
da Influenza A e B, e um da nova
cepa H3N2. Ontem, segunda-fei-
ra, 03/01, também foi confirma-
do o primeiro caso da variante

Ômicron da Covid-19 na cida-
de. O caso foi diagnosticado em
uma adolescente de 15 anos, va-
cinada, que não precisou de in-
ternação e evoluiu para cura.

ATENDIMENTOS –
Para se ter uma ideia do au-
mento no número da procura por
atendimento nas UPAs da cida-
de, no domingo, 02/01, foram
realizados 2.084 atendimentos
nas quatro unidades e na segun-
da, 03/01, foram 2.813 atendi-
mentos, ou seja, um crescimen-
to de 34% em apenas 24 horas.

ORIENTAÇÃO – A orien-
tação da Pasta é para que to-
dos os piracicabanos continu-
em com o distanciamento en-
tre pessoas de, pelo menos, um
metro, cubram a boca e nariz
quando tossir ou espirrar e
lave as mãos imediatamente
após contato com secreções
respiratórias, além de usar
máscara e higienizar as mãos
com álcool em gel, medidas es-
tas importantes para a preven-
ção tanto contra o vírus Influ-
enza quanto contra a Covid-19.

CONFIRA O ENDEREÇO DAS UNIDADES

CRAB Vila Rezende
Endereço: Rua Santo Estevão, 394
Fone: 3421-8924 e 3413-5635

CRAB Piracicamirim
Endereço: Rua Gonçalves Dias, 1070
Telefone: 3426-1830 / 3411-2020

CRAB Mario Dedini
Endereço: Rua Nadir Heraldo Stela, 137
Telefone: 3413-2584

CRAB Vila Cristina
Endereço: Av. Raposo Tavares, 1851
Telefone: 3422-1320 / 3434-4529

CRAB Cecap
Av. Gustavo Adolfo Franco Bueno, s/nº
Telefone: 3414-1466

UBS Centro
Endereço: Avenida França, 227
Telefone: 3422-6872 | 3435-1559
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Sorteio beneficiou os
servidores associados
Com caráter social, os associados concorreram aos prêmios e receberão kits escolares
distribuídos gratuitamente aos seus filhos, do ensino fundamental e médio

O Sindicato dos Trabalhado-
res Municipais de Piracicaba e Re-
gião lançou no ano passado o Prê-
mio de Natal aos servidores as-
sociados, que concorreram a cin-
co prêmios pela Loteria Federal:
uma Moto Honda Elite 125 0km e
quatro TV’s LED Full HD 32”.

A ganhadora da Moto Hon-
da 0km foi a servidora da Guarda
Civil, Franciane Cristina Aguiar e
as TV’s LED Full HD 32” para Eli-
sangela Janglossi (Prefeitura de
Piracicaba), José Sidney Prata (IP-
PLAP de São Pedro), Roberto Ma-
riconi Neri (Samu) e Pedro de Goes
(Semae). As entregas estão previs-
tas para o dia 07 de fevereiro.

Tradicional no funcionalis-
mo, o Prêmio de Natal já con-

templou muitos servidores asso-
ciados desde a fundação da en-
tidade, com diversos tipos de
prêmios sendo aprimorados a
cada ano. Levando em conside-
ração o congelamento dos salá-
rios sob a Lei do Governo Fede-
ral, que impactou o orçamento
de todas as famílias dos servido-
res, a adesão do Prêmio de Na-
tal foi gratuita aos associados.

Com caráter social, os associ-
ados concorreram aos prêmios e
receberão kits de material escolar
que serão distribuídos gratuita-
mente aos seus filhos, estudantes
do ensino fundamental e médio.
Este benefício se estende aos asso-
ciados de Piracicaba, São Pedro,
Águas de São Pedro e Saltinho.

Para o presidente do Sindica-
to, José Valdir Sgrigneiro, é sem-
pre muito gratificante realizar o
Prêmio de Natal. “Este projeto so-
cial que vem sendo realizado des-
de a nossa fundação, tem o objeti-
vo também de agraciar nossos as-
sociados e seus filhos com os kits
de material escolar.  E se tornou
cada vez mais importante, princi-
palmente, diante deste cenário
tão triste e de luto que estamos
enfrentando com a pandemia e
perdas salariais, não podemos
deixar de beneficiá-los”, disse.

Para o advogado e dirigente
sindical, José Osmir Bertazzoni,
esta ação social além de trazer sa-
tisfação aos ganhadores, ainda
ajuda nas despesas do mês de ja-

neiro que sobrecarrega a todos. “O
Prêmio de Natal e os materiais es-
colares não são cobrados dos ser-
vidores, trata-se de um projeto
social com mais de 20 anos que
vem trazendo alegrias e auxilian-
do nas despesas com material es-
colar aos servidores associados”.

KIT — Os associados do Sin-
dicato dos Trabalhadores Muni-
cipais de Piracicaba, São Pedro,
Águas de São Pedro, Saltinho e
Região que possuem filhos estu-
dantes do ensino fundamental I/
II e ensino médio, devem inscre-
ver-se do dia 10 a 28 de janeiro e
retirar os materiais no período de
07 de fevereiro a 31 de março. Ins-
crição pode ser feita pelos telefo-
nes, 3403- 1818 ou 99705-8280.

CCCCCHARQUEADAHARQUEADAHARQUEADAHARQUEADAHARQUEADA

Prefeitura faz troca de extintores
e equipamentos de incêndios

Divulgação

A Prefeitura de Charqueada
deu início esta semana à troca de
extintores e equipamentos de com-
bate a incêndios nos próprios pú-
blicos. O objetivo é garantir maior
segurança e dar condições melho-
res de trabalho aos funcionários.

De acordo com o prefeito
Rodrigo Arruda (DEM), se-
rão verificados todos extinto-
res de prédios e também dos
veículos oficiais do município.

"É uma questão de segu-
rança não só para o bem pú-
blico, mas também para quem
trabalha conosco. Jamais po-
demos colocar em risco, por
preciosidade, a vida alheia",
disse o chefe do Executivo.

A ação está sendo acom-
panhada pelo técnico de Segu-
rança do Trabalho, Joaquim
Felipette. Ao menos 150 extin-
tores devem ser substituídos.

O objetivo é garantir maior segurança e dar
condições melhores de trabalho aos funcionários
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Mais de 16 mil pessoas prestigiaram o projeto
Evento arrecadou 666 kg de alimentos que foram destinados ao Fundo Social de Solidariedade de Piracicaba (Fussp)

Divulgação

O Engenho Central recebeu a visita de 13.484 pessoas em dezembro

Mais de 16 mil pessoas presti-
giaram a programação do projeto
natalino Luz & Arte, realizado de
4 a 23 de dezembro pela Prefeitura
Municipal e Acipi, com o objetivo
de oferecer atrações culturais gra-
tuitas à população, incentivar o
turismo no município e fomentar
as vendas de Natal do comércio. A
informação foi divulgada ontem
(5) pela Secretaria de Desenvolvi-
mento Econômico, Trabalho e Tu-
rismo (Semdettur), após balanço
sobre o evento, que arrecadou tam-
bém 666 kg de alimentos, já desti-
nados ao Fundo Social de Solidari-
edade de Piracicaba (Fussp).

Neste período passaram 13.484
pessoas pelo Engenho Central, con-
tando aquelas que prestigiaram os
foodtrucks, visitaram a iluminação
especial de Natal ou foram assistir
aos shows do Papai Noel e outras
atrações musicais no teatro Eroti-
des de Campos. Importante des-
tacar que, para acessar o Enge-
nho Central, foi necessário apresen-
tar o comprovante de vacinação.

Segundo a Acipi, 1.500 pesso-
as presenciaram os eventos que

aconteceram nos principais cen-
tros comerciais com a passagem
do trenó e casinha do Papai Noel,
além de 1.200 pessoas que parti-
ciparam dos shows de Natal rea-
lizados na sede da entidade.

Para José Luiz Guidotti Jr.,
responsável pela Pasta da Semdet-
tur, o projeto Luz & Arte cumpriu
seus objetivos, incentivando o tu-
rismo, um dos segmentos mais
afetados durante a pandemia, com
o aumento perceptível de pessoas
nos restaurantes do complexo
gastronômico da Rua do Porto. Ele
acredita que, diante do sucesso do
projeto Luz & Arte, a retomada dos
eventos deve se intensificar em
2022 para fomentar a economia,
comércio e serviços no município.

A diretora de Turismo, Rose
Massarutto, também não escon-
deu a sua satisfação com os resul-
tados obtidos, ressaltando que a
iniciativa de iluminar os principais
pontos turísticos da cidade – Rua
do Porto, passarela Pênsil, passa-
rela Estaiada, Engenho Central,
Centro Cívico, além do prédio do
Senac, - agradou aos visitantes.

“Ficamos muito felizes com
os resultados das ações do pro-
jeto Luz & Arte. Só em relação à
casinha do Papai Noel e os sho-
ws de Natal na Acipi tivemos cer-
ca de 2.700 participações. Além
disso, nos shows, pudemos arre-
cadar quase 700 kg de alimen-
tos para serem repassados ao
Fussp. Agradecemos muito a
parceria da Prefeitura, pois
quando unimos esforços pode-
mos realizar o melhor para a po-
pulação”, afirmou o presidente
da Acipi, Marcelo Cançado.

DE ÔNIBUS — A Secretaria
de Mobilidade Urbana, Trânsito e
Transporte (Semuttran) informou
que a linha exclusiva que operou
gratuitamente entre o Terminal
Central de Integração e o Engenho
Central, no período de 08 a 23 de
dezembro, recebeu 217 passageiros
que foram prestigiar a iluminação
especial de Natal nos pontos tu-
rísticos. O ônibus envelopado, de-
corado com motivos natalinos, que
circulou por várias linhas da cida-
de durante o mês de dezembro,
transportou 2.026 passageiros.

PPPPPSICOSSOCIALSICOSSOCIALSICOSSOCIALSICOSSOCIALSICOSSOCIAL

Uma Palavra Não Dita traz a arte de assistidos
O Museu Histórico e Peda-

gógico Prudente de Moraes sedia
a exposição Uma Palavra não
Dita, com trabalhos e manifesta-
ções realizadas pelos artistas as-
sistidos nos serviços da Rede de
Atenção Psicossocial (RAPS) de
Piracicaba. A abertura será na
sexta (7), com visitação até 12/02.

Os trabalhos expostas abor-
dam diversas linguagens e expres-
sões, como poesias narradas, qua-
dros, pinturas, desenhos e arte-
sanatos, todos desenvolvidos nas
oficinas de atividades artísticas e
grupos terapêuticos oferecidos
nos serviços de saúde mental.

As obras exaltam a expressi-
vidade, o potencial e a magnitude
das criações e de seus autores. Fo-
menta a ocupação de novos espa-
ços para arte e saúde mental e
também provoca o visitante a
olhar para si mesmo e a olhar
outra vez para o que a sociedade,
muitas vezes, tacha de “loucura”.

A Rede de Atenção Psicosso-
cial (RAPS) é uma alternativa ao
ultrapassado e desumano modelo
hospitalar de tratamento para pes-

soas com transtornos psíquicos ou
decorrentes do uso abusivo de
substâncias psicoativas. A rede
conta com sete equipamentos de
saúde mental os quais buscam for-
talecer a autoestima e a cidada-
nia, melhorar a qualidade de vida
e promover a reintegração do su-
jeito assistido com a sociedade. São
eles: Centro de Atenção Psicosso-
cial (CAPS) Bela Vista; Ambulató-
rio de Saúde Mental (A.S.M.) Vila
Cristina; A.S.M. Vila Sônia; A.S.M.
Álcool e Drogas; CAPS Infantoju-
venil e Residência Terapêutica.

A mostra é realizada em par-
ceria entre o Museu Prudente de
Moraes, com curadoria de Bea-
triz Magosso e Mariana Santi.

SERVIÇO
Exposição Uma Palavra Não
Dita - Rede de Saúde Mental
de Piracicaba. No Museu His-
tórico e Pedagógico Pruden-
te de Moraes, rua Santo Antô-
nio, 641, Centro. Visitação de
07/01 a 12/02. Gratuito. Fun-
cionamento de terça a sexta-
feira, das 9h às 17h. Sábados
e feriados das 10h às 14h.

Divulgação

Obra da artista Sandra Mellotto estará exposta no Museu
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Prefeitura realiza Animaférias
no Zoológico de Piracicaba

Divulgação

Alexandra Aguiar, Luana de Paula e Antonio
de Paula Júnior durante passeio no Zoo

A Secretaria Municipal de
Defesa do Meio Ambiente (Sede-
ma) realiza de 18 a 21/01, no Zoo-
lógico, o Animaférias, uma sema-
na inteira de atividades lúdicas
voltadas para crianças de 7 a 10
anos, que envolvem bem-estar ani-
mal e educação ambiental. As
ações são coordenadas pelas equi-
pes do Núcleo de Educação Ambi-
ental (NEA) e do Zôo e irão acon-
tecer das 9h às 12h. Para partici-
par é preciso que pais ou respon-
sáveis pelas crianças façam a
pré-inscrição até dia 11/01, pre-
enchendo o formulário disponí-
vel no link: https://forms.gle/
VK1KQvUzHAGWBWi29. A cri-
ança também tem de ter dispo-
nibilidade para participar de to-
das as atividades oferecidas.

O Animaférias 2022 tem
como slogan De Volta ao Lugar
mais Animal da Cidade. Na pro-
gramação estão incluídas brinca-
deiras em grupo, jogos e ativida-
des lúdicas que abordarão assun-
tos relacionados à rotina de tra-
balho do Zôo, bem-estar animal e
impactos causados na biodiversi-
dade pelo consumo excessivo e o
descarte irregular de resíduos.

Os principais destaques da
programação serão a visita notur-
na ao Zôo, principalmente para
observar os recintos dos felinos,
animais estes difíceis de avistar
durante o dia, já que têm hábitos
noturnos. Também será oferecida
a oficina Os Animais Também
Brincam, que ensinará a fazer
brinquedos para os animais, e a
caça ao tesouro Pegue a Pegada,
além de outros jogos e ativida-

des de integração, percepção am-
biental, conhecimentos e intera-
ção sobre os temas flora e fauna.

O Animaférias faz parte do
Programa de Educação Ambien-
tal do Zôo de Piracicaba (Preá)
e tem como um de seus objeti-
vos estimular a percepção das
crianças em relação ao meio em
que vivem e contribuir para a
formação de uma consciência de
que todos os seres fazem parte
de uma mesma natureza.

O funcionário público Antô-
nio de Paula Souza, que visitava o
Zôo na manhã de hoje, 04/01, dis-
se que vai inscrever a filha Luana,
7 anos, no Animaférias. Incenti-
vada pelos pais, Luana adora ani-
mais e cuida de um cachorro, uma
calopsita e de periquitos. A mãe
Alexandra Cristina de Aguiar
disse que sempre incentivou os
filhos a conviverem com ani-
mais. “Na minha opinião, os la-
ços se estreitam, pois exercitamos
o afeto e a responsabilidade uns
com os outros. Vamos, sim, ins-
crever a Luana na programação
de férias para ela aprender mais
e se divertir”, contou Alexandra.

A programação completa
está disponível no site do Núcleo
de Educação Ambiental da Sede-
ma: www.neasedema.wixsite.
com/educacaoambiental

SERVIÇO
Animaférias. Mais informa-
ções no Núcleo de Educa-
ção Ambiental – Parque do
Mirante, av. Maurice Allain,
77, Vila Rezende, telefone
(19) 3417-9494. Gratuito.

CCCCCHARQUEADAHARQUEADAHARQUEADAHARQUEADAHARQUEADA

Censo 2022 vai abrir vagas
de emprego no município

O Censo 2022 do IBGE vai
abrir novos postos temporários de
trabalho em Charqueada. As ins-
crições vão até o próximo dia 21.

São 18 vagas para o muni-
cípio: 15 para recenseador, 2 de
agente censitário supervisor e

1 de agente censitário munici-
pal. Os salários variam entre
R$ 1.700,00 e R$ 2.100,00. O
processo seletivo simplicado
pode ser acessado pelo link:
https://conhecimento. fgv .
br/concursos/ibgepss21 .
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“Janeiro Branco” chama atenção para importância da saúde mental
Cuidar da saúde da mente

é tão importante quanto cuidar
da saúde do corpo. A campanha
Janeiro Branco tem o objetivo
de chamar a atenção para a im-
portância da saúde mental.

A equipe do CAPS – Centro
de Atenção Psicossocial de Irace-
mápolis - destaca que a saúde físi-
ca e a emocional estão interliga-
das. Por exemplo, uma boa alimen-
tação e exercícios favorecem nos-
so humor e bem-estar. Da mesma
forma, que cuidar das emoções e
da mente proporcionam bons efei-

tos em nosso corpo. “No momento
em que estamos vivendo, diante
de tantas dificuldades impostas
pela pandemia, além de outras si-
tuações, se torna ainda mais fun-
damental falarmos sobre a impor-
tância da saúde de nossa mente.
Por isso, o CAPS destaca que pos-
sui equipe especializada para ori-
entar à população na busca por
atendimento”, explica a coordena-
dora do espaço Suzana Cardoso.

A campanha Janeiro Bran-
co defende que todos têm direi-
to à saúde mental e o mês de

janeiro foi escolhido por ser sím-
bolo de recomeço. Por isso, apro-
veita-se o momento para que a
saúde mental entre em pauta
como uma das prioridades para
o novo ano e, também, buscan-
do romper com o preconceito
em relação à procura por apoio
psicológico e psiquiátrico.

A campanha Janeiro Bran-
co foi idealizada pelo psicólogo
Leonardo Abrahão e acontece
desde 2014. É uma forma sim-
bólica, como as demais campa-
nhas: Outubro Rosa e Novem-

bro Azul, por exemplo, de convi-
dar a população a refletir sobre
uma causa e buscar tratamento.

ONDE BUSCAR AJUDA
- O Centro de Atenção Psicosso-
cial (CAPS) de Iracemápolis está
situado na Rua Cesarino Borba,
565 – Centro. O CAPs oferece um
atendimento interdisciplinar,
composto por uma equipe multi-
profissional que reúne médico
psiquiatra, assistente social, psi-
cólogos entre outros especialis-
tas. Interessados podem entrar
em contato pelo 3456 – 0905.

RRRRRAFAFAFAFAFAAAAA Z Z Z Z ZIMBALDIIMBALDIIMBALDIIMBALDIIMBALDI

Deputado anuncia verba para equipamento de radioterapia
O deputado estadual Rafa

Zimbaldi anunciou nesta terça-
feira (4) em seu perfil oficial no
Instagram a liberação de quase
R$ 7 milhões que obteve junto
ao Governo do Estado para a
aquisição de um acelerador line-
ar para a realização de exames
de mulheres vítimas de câncer e
atendidas pelo Caism (Centro de
Atenção Integral à Saúde da
Mulher) da Unicamp (Universi-
dade Estadual de Campinas).

A notícia da liberação do
recurso foi dada ao deputado
Rafa Zimbaldi diretamente pelo
governador João Doria, duran-
te reunião nesta segunda-feira
(3), no Palácio dos Bandeiran-
tes, com o vice-governador Ro-
drigo Garcia, o secretário da
Casa Civil, Cauê Macris, e de-
mais secretários de Estado.

“Essa foi a minha primeira
agenda do ano com a equipe de
governo no Palácio dos Bandei-
rantes e imediatamente recebe-
mos essa notícia incrível para a
cidade de Campinas e região. Se-
rão liberados mais R$ 7 mi-
lhões, isso sem contar outros
recursos que obtivemos no final
do ano, como os R$ 50 milhões
para o gastrocentro e o hemo-
centro da Unicamp e mais os R$
25 milhões para santas casas nas
nossas cidades”, afirmou Rafa.

O acelerador linear permite
um tratamento com maior preci-
são sobre qualquer tipo de tumor,
mais rapidez e menor efeito cola-
teral ao paciente. O aparelho per-
mite ao médico radioterapeuta a
seleção do tipo de radiação mais
adequada para cada caso, de acor-
do com a profundidade da lesão.

Eduardo Shirakawa/Alesp

“Essa foi a minha primeira agenda do ano com a equipe de governo
no Palácio dos Bandeirantes”, disse o parlamentar
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Em reunião na Prefeitura, Conespi
reforça o pedido para revogação
Entidade oficializou o pedido para que seja revogado o aumento na tarifa do
transporte coletivo da cidade, reajustado em mais de 16% no último dia 4

Em reunião nesta manhã de
quarta-feira (5), diretores do Ins-
tituto Conespi (Conselho das Enti-
dades Sindicais de Piracicaba),
entidade que representa cerca de
200 mil trabalhadores da ativa e
aposentados, oficializou o pedi-
do para que a Prefeitura revo-
gue o aumento na tarifa do
transporte coletivo da cidade, que
foi reajustado em mais de 16%
nesta última terça-feira, dia 4.

Na reunião, realizada no ter-
ceiro andar do prédio do Centro
Cívico, o presidente do Conespi,
Wagner da Silveira, o Juca dos
Metalúrgicos, estabeleceu um
prazo de cinco dias úteis para que
o prefeito Luciano Almeida, que
está em férias e retorna na pró-
xima segunda-feira, 10 de janei-
ro às atividades normais, para
que a administração municipal se
pronuncie sobre o pedido da en-
tidade, que também foi reforça-
do por vereadores que integram
a Mesa Diretora da Câmara.

No encontro, agendado pela
Mesa Diretora da Câmara Muni-
cipal de Piracicaba, e que contou
com as participações do secretário
municipal de Governo, Carlos Bel-
trame; da secretária municipal de
Trânsito e Transportes (Semut-
tran), Jane Franco de Oliveira; do
procurador do município, Fábio
Dionísio, e de Wanderley Quarta-
rolo, técnico da Semuttran, res-
ponsável pelo planejamento do sis-
tema de transporte coletivo do
município, o vice-presidente do
Instituto Conespi, José Antonio
Fernandes Paiva, questionou a
falta de diálogo da administra-
ção municipal com os movimen-
tos sociais organizados, que aca-
bam sendo surpreendidos pelas
decisões da administração mu-
nicipal e reforçou que o reajuste
aplicado à tarifa do sistema de
transporte irá prejudicar os tra-
balhadores que não tiveram o

Divulgação

Foram mais de duas horas de reunião em que o Conespi pediu a abertura de
diálogo para não ser surpreendido com as decisões da administração municipal

mesmo reajuste salarial e princi-
palmente com os desemprega-
dos. A Mesa Diretora do legisla-
tivo esteve representada pelo
presidente Gilmar Rotta e pelos ve-
readores Ana Pavão, Acácio Go-
doy e Thiago Ribeiro, que também
cobraram a abertura de diálogo.

Por mais de duas horas, foi
debatido o sistema do transporte
coletivo que atualmente opera com
153 ônibus, número inferior aos
199 antes da pandemia, e que tem
gerado descontentamento de usu-
ários. Em respostas a questiona-
mentos de diretores do Instituto
Conespi e dos vereadores partici-
pantes, a secretária do Semuttran
explicou que o reajuste, que elevou
tarifa do transporte coletivo de R$
4,80 para R$ 5,60 corresponde à
inflação dos últimos dois anos e
que sua aplicação realmente não
foi pleiteado pela empresa que ope-
ra o sistema, mas sim da Prefeitu-
ra para tentar equilibrar as con-
tas do sistema, uma vez que o cus-
to da passagem atualmente é de

R$ 6,20 e o novo contrato emer-
gencial com a Tupi, que é de R$ 48
milhões por seis meses. A secretá-
ria explicou que atualmente a em-
presa recebe pelo trabalho realiza-
do independente do número de
passageiros que utilizam o sistema,
que atualmente está em cerca de
1.250.000 mensal, contra 2.387.000
no ano de 2019, antes da pandemia.

Os secretários também ga-
rantiram aos dirigentes sindicais
e aos vereadores que ninguém
está autorizado a falar em nome
da administração municipal,
como tem divulgado nas redes
sociais, desmentindo que já está
acertada a empresa que será a ven-
cedora da licitação aberta pela Pre-
feitura para contratar uma nova
empresa para operar o sistema de
transporte pelos próximos cinco
anos. Jane Franco de Oliveira as-
segurou que no próximo dia 24 irá
ocorrer apenas abertura dos en-
velopes das empresas concorren-
tes, mas assegurou que disputa
para a definição da vencedora do

processo irá se estender pelos pró-
ximos meses, sendo impossível
que qualquer declaração nesse
sentido possa ser verdadeira.

Na reunião, os presidentes do
Sindicato dos Trabalhadores no
Transporte Urbano, João Soares,
assim como o presidente do Sindi-
cato dos Trabalhadores nas Indús-
trias do Papel, Papelão e Artefatos
de Papel, Emerson Cavalheiro, e
Fânio Luis Gomes, presidente do
Sindicato dos Trabalhadores nas
Indústrias de Alimentação, tam-
bém falaram da insatisfação dos
usuários com o reajuste aplicado
e também cobraram melhorias no
sistema de transporte, com a co-
locação de mais ônibus para aten-
der as necessidades da popula-
ção. De acordo com o secretário
de Governo, Carlos Beltrame, to-
das as colocações feitas na reu-
nião serão levadas para conheci-
mento e avaliação do prefeito,
uma vez que só cabe a ele decidir
por atender aos pedidos de revo-
gação do reajuste nas tarifas.

GGGGGESTÃOESTÃOESTÃOESTÃOESTÃO

OAB SP e Sebrae-SP assinam
parceria para capacitação

Divulgação

Capacitações fazem parte do Projeto Advocacia Empreendedora

A Ordem dos Advogados do
Brasil seção São Paulo (OAB SP) e
o Sebrae-SP assinaram terça-feira
(4) protocolo de intenções para
capacitação de profissionais do
Direito e pequenos escritórios
de advocacia. O objetivo é ofe-
recer orientações e cursos que
possam contribuir com a melho-
ria da gestão de seu trabalho,
além de estimular o espírito em-
preendedor desses profissionais.

As capacitações fazem parte
do Projeto Advocacia Empreen-
dedora, que terá duração de 12
meses e é voltado para advoga-
dos e advogadas – potenciais
empresários –; advocacia autô-
noma com CNPJ; e pequenos es-
critórios. A expectativa é capaci-
tar cerca de 15 mil profissionais
desse setor. As turmas serão for-
madas de acordo com a deman-
da da OAB SP ao Sebrae-SP.

Entre os assuntos aborda-
dos nas capacitações estão: pla-
nejamento estratégico; finan-
ças; marketing jurídico; gestão
de escritório e comportamento
empreendedor; e fomento ao
empreendedorismo feminino.
Com as capacitações, há tam-
bém o objetivo de estimular e
difundir o empreendedorismo
feminino e promover ambiente
de inovação, novos modelos de
atuação com foco nas reais ne-
cessidades do mercado coorpo-
rativo e transformação digital.

 “Ao firmar esta parceria com
a OAB SP, damos mais um passo
significativo para aprimorar a ges-
tão dos escritórios de advocacia e

o comportamento empreendedor
desses profissionais. Sempre co-
nectados à realidade do mercado,
oferecendo soluções inovadoras,
queremos fortalecer significativa-
mente tais empreendimentos, a fim
de que se tornem protagonistas no
processo de retomada e recons-
trução sustentável”, afirma o
presidente Conselho Deliberati-
vo do Sebrae-SP, Tirso Meirelles.

Para a presidente da OAB
SP, Patricia Vanzolini, “a par-
ceria com o Sebrae tem como
objetivo criar mecanismos de
apoio e permitir aos advogados
e advogadas, principalmente à
Jovem Advocacia, treinamentos
em gestão de escritórios, marke-
ting jurídico, estratégias e finan-
ças, ou seja, tudo o que é necessá-
rio para começar a desenvolver o
exercício profissional sem nenhum
custo à advocacia paulista”.

Segundo o diretor superinten-
dente do Sebrae-SP, Wilson Poit, o
ano de 2022 vai ser um ano volta-
do para a recuperação e para a ino-
vação, por isso é importante estar
preparado para aproveitar as opor-
tunidades. “Para uma advogada
ou advogado, inovar significa não
só estar atento às ferramentas tec-
nológicas e às novas formas de
comunicação, mas também na
maneira como ela ou ele se colo-
ca no mercado. Por isso conside-
ramos esse programa de extre-
ma importância”, ressalta Poit.

O vídeo de lançamento do
Projeto Advocacia Empreen-
dedora pode ser acessado em:
https://bit.ly/32RdMj0.
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Solicitado por Alex de Madureira,
carreta virá para Piracicaba

Através de solicitação do
deputado Alex de Madureira,
Piracicaba irá receber a Carre-
ta da Mamografia, veículo do
programa estadual ‘Mulheres
de Peito’ que oferecerá o exame
gratuitamente e sem necessida-
de do pedido médico ou agen-
damento para mulheres de 50
a 69 anos. Basta apresentar RG
e cartão SUS para ser atendida.

“Fiz o pedido ao Secretário de
Saúde do Estado de São Paulo,
Jean Gorinchteyn, em outubro,
mas a demanda estava alta, devi-
do ao ‘Programa Mulheres de Pei-
to’ ter ficado suspenso há dois
anos devido a pandemia. Porém,
finalmente, fomos atendidos e as
mamografias começarão a serem
feitas ainda neste mês de janeiro”,
informou Alex de Madureira.

O local em que a Carreta da
Mamografia ficará estacionada
ainda não foi definido pela Pre-
feitura de Piracicaba, mas a che-
gada está prevista para o dia 23
de janeiro e os atendimento co-
meçam no dia 25 de janeiro e
seguem até 5 de fevereiro.

As pacientes fora da faixa
etária preconizada pelo Ministé-
rio da Saúde para rastreamento
do câncer de mama, ou seja, en-
tre 35 e 49 anos, também pode-
rão utilizar o serviço. Neste caso,

é preciso apresentar pedido mé-
dico, além de RG e cartão SUS.

Caso sejam detectadas alte-
rações no exame ou suspeita de
câncer, a paciente será encami-
nhada a um serviço de referên-
cia do SUS para fazer exames
complementares, acompanha-
mento ou tratamento, conforme
as particularidades de cada caso.

“A saúde não pode esperar
e, com certeza, a vinda da Carre-
ta da Mamografia aqui para Pi-
racicaba em muito irá contribuir
para agilizar a realização deste
exame tão importante para o di-
agnóstico e o tratamento adequa-
dos das mulheres que necessi-
tam do atendimento do Estado,
completou deputado que é pira-
cicabano e Coordenador de Pro-
jetos Parlamentares da Alesp.

Além de enviar solicitações e
ofícios, Alex de Madureira tam-
bém fez um pedido de reforço ao
Secretário da Casa Civil do Gover-
no de São Paulo, Cauê Macris. “Es-
tive em audiência com Cauê Ma-
cris, no Palácio dos Bandeirantes,
no dia 3 de dezembro e, na ocasião,
solicitei para que os atendimentos
fossem retomados o quanto antes,
seguindo todas as exigências ne-
cessárias propostas pelo Ministé-
rio da Saúde e Vigilância Sanitá-
ria”, lembrou o deputado estadual.

Deputado protocolou solicitação em outubro e serviço será gratuito

Aldo Guimarães

CARTA ABERTA À POPULAÇÃO DE PIRACICABA

Secretaria Municipal de Saúde de
Piracicaba boicota Associação Ilumina

O ano de 2021 foi marcado pelas perdas de direitos do
cidadão piracicabano de acesso à prevenção e tratamento pre-
coce do câncer de forma gratuita. Isso ocorreu devido a um ato
da Secretaria Municipal de Saúde de Piracicaba que desrespei-
tou a resolução aprovada por unanimidade pelo Conselho Mu-
nicipal de Saúde (CMS) e não renovou o convênio que vinha
mantendo há vários anos com a Associação Ilumina, que admi-
nistra o Hospital, uma carreta e mantém um Centro de Educa-
ção com foco em prevenção e diagnóstico precoce do câncer.

O CMS aprovou uma resolução reconhecendo a impor-
tância do programa pioneiro intitulado Rastreamento Ativo Or-
ganizado (RAO), que já salvou mais de 880 vidas em Piraci-
caba e região, e que vinha sendo mantido parcialmente, por
meio de um convênio com a Secretaria Municipal da Saúde
de Piracicaba. De acordo com a legislação, o CMS tem por
finalidade atuar na formulação  e controle da execução da
política Municipal de saúde, inclusive nos aspecto econômi-
cos e financeiros, nas estratégicas e na promoção do pro-
cesso de Controle Social em toda a sua amplitude, no âmbito
dos setores público e privado. O CMS atua justamente para
garantir os direitos à saúde, agora prejudicados pela SMS.

INCONSTITUCIONAL
Ao não renovar o convênio com o Ilumina, a SMS descumpre

a lei, sendo, portanto uma decisão inconstitucional e condena o
cidadão piracicabano, principalmente o que não tem plano de
saúde, a não ter atendimento gratuito, rápido e de qualidade no
Ilumina. Vale lembrar que a fila para uma mamografia no SUS
chega a demorar 200 dias. No Ilumina, o exame é feito em até
72 horas. O câncer não espera a burocracia. Daí a importância
de se manter o RAO, que já salvou mais de 880 vidas em Pira-
cicaba e região. Infelizmente a situação tende a se agravar.
Novos estudos sobre a saúde pública indicam o risco de o
número de mortes por câncer ultrapassar o número de mortes
por Covid-19 e até o de pacientes com problemas do coração.

CÂMARA
A expectativa da Associação era de que o convênio fosse

retomado em 2022, já que durante 2021 foram feitas minuci-
osas prestações de contas à própria Prefeitura, à Câmara
Municipal de Piracicaba e à população em geral, por meio do
Portal da instituição e da imprensa. Na Câmara, a instituição
participou de audiências públicas, respondeu presencialmente
e posteriormente por ofício a todas as perguntas de forma
objetiva, técnica e transparente e teve o reconhecimento da-
quela Casa de Leis, que atuou como mediadora em 2021
buscando a solução para o impasse, que parecia terminado.
Mas tudo isso não foi considerado pela SMS, ao não renovar
o convênio, prejudicando mais de 2 mil pessoas que são
atendidas mensalmente pela instituição, de forma gratuita.

DINHEIRO PÚBLICO
A SMS precisa levar em consideração que todo o inves-

timento realizado na implantação do RAO é dinheiro públi-
co. Tanto o terreno, doado pela Prefeitura de Piracicaba,
como a verba alocada pelo Ministério Público do Trabalho
e Tribunal Regional do Trabalho para a construção do Hospi-
tal e da Carreta, tudo isso precisa ser respeitado. A SMS não
tem o direito de boicotar a Associação Ilumina e comprometer
todo o investimento feito em benefício da população.

DINHEIRO RETIDO
Outro aspecto desse boicote injustificável está na ilegal

retenção das verbas oriundas das emendas parlamentares.
Deputados Estaduais, Federais e Senadores, reconhecendo
a importância do Ilumina e de seu RAO tem destinado verbas
complementares para a instituição. Essas verbas servem para
complementar os pagamentos dos SUS que não cobrem os
custos. Por exemplo, um exame de colonoscopia, custa 350
reais para o Hospital. O SUS paga apenas 112 reais. A dife-
rença é coberta com dinheiro das emendas parlamentares.

A SMS recebeu 100 mil reais do Deputado Federal Gene-
ral Peternelli e 244 mil reais do Deputado Federal Kim Kata-
guiri. Esses recursos, num total de 344 mil, de acordo com a
lei, devem ser repassados imediatamente à instituição bene-
ficiada, no caso a Associação Ilumina. Mas há mais de seis
meses, a SMS retém esse dinheiro, impedindo o cidadão pi-
racicabano de ser beneficiado com atendimento.

Nem mesmo a decisão do Judiciário favorável à libera-
ção dos recursos para o Ilumina, em processos anteriores,
parece sensibilizar a SMS.

O direito do cidadão piracicabano está sendo mais
uma vez violado, as instituições públicas como CMS, Câ-
mara Municipal, Justiça e Ministério Público estão sendo
desrespeitadas. Qual o verdadeiro propósito da SMS com
as maldades e boicotes que vem impondo para a popula-
ção carente de Piracicaba? O que a SMS pretende, ao ten-
tar asfixiar o Rastreamento Ativo Organizado que é um pro-
grama inovador, reconhecido internacionalmente por sal-
var vidas e economizar recursos públicos?

APOIOS
Apesar deste incompreensível e desumano posiciona-

mento da SMS, a Associação Ilumina continua a sua luta
com a ajuda da população, que tem feito doações, tanto como
pessoa física como pessoa jurídica. Ao mesmo tempo, con-
tinua levando ao conhecimento das autoridades locais, es-
taduais e nacionais a dura realidade que vem enfrentando
desde janeiro de 2021, para manter seu propósito de salvar
mais vidas com o uso transparente e racional dos recursos
públicos e honrar todo o investimento feito até agora.

- Diretoria Executiva e Conselho de Administração da Associação Ilumina -
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Fraudes na rede de saneamento
ultrapassaram 11 mil em 2021
Irregularidade com mais registros é a religação de água cortada
por inadimplência, realizada sem o conhecimento do Semae

O Semae (Serviço Municipal
de Água e Esgoto) emitiu de ja-
neiro a novembro de 2021, 11.286
ordens de serviços de combate às
fraudes. Deste total, 9.216 foram
emitidas pelo Semae e 2.070 pela
concessionária Mirante, por
meio da PPP (Parceria Público-
Privada). A irregularidade com
mais registros é a religação de
água cortada por inadimplência,
realizada sem o conhecimento do
Semae, que somam 7.951 ordens
de serviços. Em 2020, o total de
ordens de serviço para verifica-
ção de fraudes foi de 7.015.

Fraude ou furto, mais popu-
larmente conhecida como “gato na
água”, é uma prática criminosa
passível de penalidade administra-
tiva, bem como criminal, confor-
me artigo 155, do Código Penal. A
água é considerada um patrimô-
nio público e eventual artifício usa-
do para alterar o consumo nos hi-
drômetros poderá ser considera-
do furto qualificado pelo empre-
go de fraude. Ainda sim, muitas
pessoas ignoram a lei e cometem
irregularidades no consumo,
chegando, inclusive, a danificar
as redes da autarquia para se
abastecer de forma fraudulenta,

provocando prejuízos para o Se-
mae com perdas física e finan-
ceira, além de correr o risco de
contaminar a rede, ameaçando
a qualidade da água distribuída.

“Essa prática de adulterar o
sistema de fornecimento de água
é enquadrada como atentado
contra o patrimônio. Ainda que
o gato de água tenha sido reali-
zado por terceiros, quem é res-
ponsabilizado pela fraude é o
usuário do imóvel. O lançamen-
to indevido na rede de esgoto
também é considerado fraude”,
esclareceu Érica Pinazza, chefe de
Divisão de Hidrometria do Semae.

MULTA - O Semae possui
uma Comissão de Combate às Ir-
regularidades, formada por servi-
dores, cujo objetivo é orientar, so-
licitar informações e coletar docu-
mentos acerca das irregularidades
cometidas pelos usuários nas liga-
ções de água e esgoto, esclarecen-
do e adotando, no caso de consta-
tação de fraude nos sistemas, as
penalidades previstas no Regula-
mento 137/2016 da Agência Regu-
ladora Ares-PCJ, após o devido
processo administrativo. A conces-
sionária Mirante é a responsável
na verificação das fraudes e pos-

teriormente envia os Termos para
análise da Comissão do Semae.

De acordo com o Regulamen-
to da Ares-PCJ, após constatada a
irregularidade, o usuário infrator
será notificado por meio do Ter-
mo de Ocorrência para apresenta-
ção de defesa, podendo, ao final,
ser punido com multa de R$ 76
até R$ 10.426, de acordo com a
infração cometida, prejuízo causa-
do e reincidência. Os valores das
multas são divididos conforme
categoria do tipo da ligação, são
elas: residencial, comercial, indus-
trial, horta e tarifa social. São clas-
sificadas como leve, grave e gra-
víssima. De acordo com o Regula-
mento, as multas são aplicadas da
seguinte forma: Nas infrações le-
ves o valor da multa é de 10 vezes
o valor da tarifa mínima da cate-
goria do usuário, para as infra-
ções consideradas graves é 20 ve-
zes o valor da tarifa mínima da
categoria do usuário, e para as in-
frações gravíssimas, a multa é de
100 vezes o valor da tarifa míni-
ma da categoria do usuário.

Em 2020, após deliberação
da Comissão, foram aplicadas
267 multas por irregularidades,
totalizando R$ 231.318,00. De

janeiro a novembro de 2021, fo-
ram aplicadas 1.127 multas, to-
talizando R$1.092.104,80.

TIPOS - São várias as for-
mas que o usuário encontra para
fraudar. A maioria das irregulari-
dades são as unidades com abas-
tecimento interrompido que, ain-
da assim, apresentam consumo,
ou seja, o usuário teve a água cor-
tada por inadimplência e religou a
água sem solicitar ao Semae. Fo-
ram registrados 7.951 termos de
ocorrência deste tipo. Outro tipo de
fraude é o uso de meios que impe-
dem que o hidrômetro registre o
consumo. Nesse sentido, foram
encontradas 388 ocorrências. Ou-
tras irregularidades são cúpulas
perfuradas, água ligada direta-
mente na rede, hidrômetros inver-
tidos, cavalete adulterado, além de
fraude na rede coletora de esgoto.

“Quando abordamos o assun-
to sobre fraude, vale lembrar dos
danos com o consumo excessivo e
a contaminação da rede de abas-
tecimento de água. Essa prática
pode gerar problemas em diversos
fatores, como no meio ambiente e
no cotidiano das cidades”, expli-
cou Mauricio André Marques de
Oliveira, presidente do Semae.
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Vereador lamenta veto
a PLC que desobriga
IPTU de piscicultores
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Hospital toma as medidas para minimizar impactos de aumento

Na última terça-feira (4), o
Executivo publicou no Diário
Oficial do Município o veto inte-
gral a três projetos de lei comple-
mentar, aprovados no ano de
2021 pela Câmara. Entre eles está
o PLC 014/2021, de autoria do
vereador Wagner Oliveira (Cida-
dania), o Wagnão, que havia in-
cluído a piscicultura como ativi-
dade equiparada à atividade agro-
pecuária e, portanto, desobrigada
de pagar IPTU. O parlamentar la-
mentou o veto do prefeito Luciano
Almeida (DEM). “Eu acho que é
uma falta de coerência e tam-
bém de estudar os pareceres e
ler ponto a ponto”, disse Wagnão.

O projeto de lei complemen-
tar previa o acréscimo de disposi-
tivos aos artigos 123 e 161 da lei
complementar 224/2008, no que
se refere à desobrigação do reco-
lhimento do IPTU em imóveis uti-
lizados para a piscicultura. A pro-
posta do parlamentar era de equi-
parar a piscicultura, ramo da
aquicultura "que consiste na cri-
ação, desenvolvimento e comér-
cio de peixes, inclusive para as fi-
nalidades comerciais de desporto
e lazer realizadas em pesqueiros"
à atividade agropecuária e, assim,
desobrigar piscicultores localiza-
dos na zona urbana de recolhe-
rem, em Piracicaba, o IPTU.

Atualmente, de acordo com
o sistema tributário municipal,
as propriedades, mesmo que lo-
calizadas na zona urbana mas
que se dediquem comprovada-
mente à exploração extrativa ve-
getal, agrícola, pecuária ou agro-
industrial, pagam o ITR (Imposto
Territorial Rural) ao invés do
IPTU, tributo este geralmente mai-
or do que aquele. No entanto, a
legislação atual não prevê explici-
tamente o caso das pisciculturas.

Wagnão enfatizou que o veto
é incoerente. “Veja bem, já existe a
lei federal, não precisava nem da
lei municipal. A lei 11.959/2009

fala da agropecuária e da aquicul-
tura, então a piscicultura está en-
volvida dentro da aquicultura. É
um absurdo que uma administra-
ção veja uma situação dessa em que
a cidade está crescendo cada vez
mais, com a zona urbana entrando
na zona rural, e não dê a possibili-
dade de que acerte a vida desses
produtores, desses criadores de
peixe, desses comerciantes que es-
tão tentando sobreviver”, pontuou.

Como razão para o veto to-
tal, o texto no Diário Oficial des-
taca que “se fundamenta em mo-
tivos de ilegalidade do referido
projeto de lei complementar, haja
vista que a propositura apresen-
tada teve por finalidade incluir
a aquicultura dentre as ativida-
des rurais praticadas em imóveis
localizados na zona urbana do
Município, culminando, por con-
sequência, na isenção o IPTU.

Além disso, o texto ressalta:
“com isso, passamos a fixar alguns
conceitos tributários a fim de de-
monstrar que da forma como a
redação do projeto foi proposta
está a incluir a atividade de pes-
queiro (utilizada para o lazer da
pesca), a qual não pode, nem de
longe, ser considerada uma ati-
vidade rural abarcada pelos ar-
tigos 123 e 161 da LCM nº 224/
2008, isto porque, fere brutal-
mente as legislações tributárias
em vigor e, ainda, legislações que
tratam do sistema agrícola”.

Por fim, o vereador também
considerou que o projeto poderia
receber uma emenda, em vez de
ser vetado: “Eu acho que tinha que
ter mais senso, né? O prefeito, com
os procuradores ou com o jurídi-
co dele, deveria estudar, ver cer-
tinho e adequar talvez até se fal-
tasse alguma coisa aqui, podia
entrar com uma emenda, mas
vetar um projeto dessa magnitu-
de, dessa forma, eu acho que é
um tapa bem dado aí no rosto
desses produtores rurais”, disse.

Desde a última segunda-fei-
ra (03/01), a procura pelo atendi-
mento de urgência e emergência
do Hospital Unimed Piracicaba
tem se intensificado devido ao
aumento expressivo dos casos de
sintomas respiratórios, causa-
dos pelas variantes do Corona-
vírus, Influeza A, H1N1 e H3N2.

Diante deste cenário, a di-
retoria da Unimed Piracicaba,
presidida por Carlos Joussef,
tomou uma série de medidas
para minimizar os impactos da
alta demanda pelos prontos
atendimentos da Instituição.

Entre as ações já realizadas
estão o aumento expressivo do
número de médicos plantonistas,
sendo até seis profissionais em
horários de pico; a ampliação da

estrutura móvel e modular – ten-
da sintomas de gripe, instalada
desde março de 2020 em área ex-
terna do Hospital Unimed para
segurança de beneficiários, além
de nova área de atendimento para
pacientes assintomáticos; a mu-
dança de fluxo e a testagem em
massa para diagnóstico assertivo.

Seguindo esse conceito, a ten-
da atendeu, ontem (04/01), 784
pacientes com sintomas gripais.
Desse total, 276 testaram positivo
para Covid-19. Quando compara-
do com este mesmo dia no ano
passado – pico da pandemia no
País, o crescimento no número de
atendimentos ultrapassa a marca
dos 167%. Já os prontos atendi-
mentos Adulto e da Criança do
Hospital Unimed e o Posto de Aten-

dimento Infantil (PAI) receberam
531 pacientes. Contabilizando todas
essas portas, a Unimed Piracicaba
atendeu, em apenas um dia, 1.315
beneficiários da cidade e região.

Por conta da demanda eleva-
da no atendimento diário, o tem-
po de espera se aproxima de qua-
tro horas, uma vez que o paciente
passa por algumas etapas, segun-
do prevê agências reguladores de
saúde (abertura de cadastro, pre-
enchimento da ficha E-SUS, pri-
meiros cuidados da enfermagem
– triagem, análise clínica, coleta
de exame, avaliação e orientação
médica, seguidas de prescrição e
atestado, quando necessário).

O atendimento completo com
avaliação e orientação é o mais
rápido e criterioso possível, porém

devido à intensa procura há neces-
sidade de tranquilidade e uma vi-
são coletiva durante a assistência.

Enfatizamos, ainda, que a
pandemia não acabou e reitera-
mos a importância de manter a hi-
gienização das mãos com frequ-
ência, o uso de máscaras e o dis-
tanciamento social responsável.

Vale ressaltar também que
os prontos atendimentos devem
ser procurados em casos comple-
xos e recomenda-se apenas um
acompanhante por paciente (me-
nores de 18 anos e maiores de 60
anos) para evitar aglomerações.

Contamos mais uma vez
com a colaboração de toda po-
pulação diante deste cenário
crítico que não só Piracicaba
vive, mas o Brasil inteiro.
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Trevisan Jr. reitera à Semuttran
as demandas apresentadas em 2021

O vereador Laercio Trevisan
Jr. (PL) encaminhou à titular
da Secretaria Municipal de Mo-
bilidade Urbana, Trânsito e
Transportes (Semuttran), Jane
Franco Oliveira, nesta terça-fei-
ra (4), o ofício nº 009/2022, que
reitera neste ano demandas já
encaminhadas à pasta em 2021.

No documento, o parlamen-
tar solicita mais uma vez a im-
plantação de lombadas na Aveni-
da Dr. Cássio Pascoal Padovani,
nº 404, no bairro Morumbi e na
Rua Ignácio Martins, nº 208, no
bairro Nhô-Quim, além da im-
plantação de faixas elevadas para
travessia de pedestres e redutores
de velocidade na rotatória locali-
zada entre a Avenida Archimedes
Dutra e a Rua Padre Fernando
Guarda, no bairro Santa Rosa.

Com relação ao transpor-
te público, o vereador solici-
tou a ampliação dos horários
de ônibus da linha 406 – Bes-
sy/TCI e 501 – Tanquinho/TCI.

O parlamentar reiterou,
também, o pedido de instalação
de semáforo no cruzamento da
Rua Governador Pedro de Tole-
do x Avenida dos Operários x
Avenida Brasil x Travessa Espa-
nha, no bairro Cidade Jardim,
bem como uma maior fiscaliza-

ção por parte da Semuttran no
intuito de inibir a cobrança ilegal
de estacionamento por parte de
“flanelinhas” no entorno do Tea-
tro Municipal Dr. Losso Neto.

“São algumas demandas re-
lacionas a trânsito e transportes
que visam garantir maior segu-
rança aos pedestres e motoristas,
assim como melhores condições
dos usuários do transporte pú-
blico, razão pela qual estou rei-
terando estas solicitações e, des-
de já, agradecendo a atenção da
titular da pasta, Jane Franco
Oliveira”, disse Trevisan Jr.

Faixa elevada - O vereador
Trevisan Jr. também verificou
a implantação da faixa elevada
para travessia de pedestres na
Rua Dona Eugênia, no bairro
São Dimas, em frente à Paró-
quia Santa Cruz e São Dimas,
no número 824, construída no
último dia 28 de dezembro.

A solicitação da faixa elevada
foi encaminhada pelo vereador
Laercio Trevisan Jr. à Semuttran
após pedidos do Padre Claudemir
Ap. da Rocha, de comerciantes e
moradores do bairro. “Agradeço
a atenção da Jane Oliveira e de
toda equipe da Semuttran pelo
atendimento desta importante so-
licitação” disse o parlamentar.

Divulgação

Laércio Trevisan Jr. encaminhou nesta terça-feira (4)
ofício à pasta que reitera demandas por faixas elevadas,
ampliação de horários de ônibus, semáforos e fiscalização
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Vereador cobra envio de projeto
do novo Estatuto da Guarda Civil

SSSSSANITÁRIOSANITÁRIOSANITÁRIOSANITÁRIOSANITÁRIOS

Estação da Paulista recebe serviços
de poda após pedido de vereador

O vereador Laercio Trevisan
Jr. (PL) encaminhou nesta terça-
feira (4) o ofício 005/2022 ao pre-
feito Luciano Almeida (DEM), que
solicita à Prefeitura Municipal de
Piracicaba, através do Comando
da Guarda Civil e da Procurado-
ria Jurídica, que encaminhe para
discussão e votação nesta Casa de
Leis, o novo Estatuto da Guarda
Civil Municipal de Piracicaba.

No documento encaminha-
do ao prefeito, Trevisan citou
que a Lei Complementar nº 67,
de 9 de dezembro de 1996, que
“dispõe sobre os Estatutos da
Guarda Civil do Município de
Piracicaba e dá outras providên-
cias” precisa ser revisada com
urgência, tendo em vista a san-
ção da Lei Federal nº 13.022, de
08 de agosto de 2014, que “dis-
põe sobre o Estatuto Geral das
Guardas Municipais”, inclusive,
destacando que a referida lei fe-

deral prevê em seu art. 22, que
todas as guardas municipais
devem se adaptar no prazo de 2
(dois) anos, ou seja, prazo este
que se extinguiu em 2016.

“A reformulação e atualização
do Estatuto da GCM de Piracica-
ba é uma antiga reivindicação dos
Guardas Civis, profissionais estes
que não medem esforços no
combate à criminalidade, prestan-
do um excelente serviço em prol
da segurança pública em nossa
cidade” destacou Trevisan Jr.

“Acredito que o prefeito Luci-
ano Almeida e o Comandante Sid-
ney Nunes se sensibilizem com
esta causa e encaminhem para
análise, discussão e votação por
parte dos Vereadores, o novo tex-
to reformulado e atualizado do
Estatuto da Guarda Civil Muni-
cipal de Piracicaba, garantindo
assim, o cumprimento da legisla-
ção federal” disse o vereador.

Após solicitação do verea-
dor Laercio Trevisan Jr. (PL),
a Sedema (Secretaria Munici-
pal de Defesa do Meio Ambi-
ente)  iniciou serviços de poda
de árvores e das palmeiras
existentes na Estação da Pau-
lista “Braz Rosilho” e no bol-
são de estacionamento locali-
zado na Rua do Rosário.

No bolsão, os galhos das ár-
vores estavam baixos, prejudi-
cando o estacionamento de veí-
culos e a iluminação publica do
local. Trata-se de um espaço de
grande circulação de pessoas,
inclusive à noite, já que o local
conta alguns food-trucks.

No interior da Estação da
Paulista, os serviços de poda vi-
sam garantir melhor ilumina-
ção do local, assim como, mai-
or segurança aos frequentado-
res deste importante espaço.

“Agradeço a atenção do titular
da Sedema, Alex Gama Salvaia,
pelo atendimento desta solici-
tação”, disse Trevisan Jr.

Estação da Paulista - Em vis-
ta à Estação da Paulista nesta
quarta-feira (5), o parlamentar
também constatou problemas re-
lacionados ao esgoto dos sanitá-
rios do local. Segundo o diretor
da estação, José Antônio Pereira
Franco, trata-se de um extrava-
samento de esgoto. Na oportu-
nidade, Trevisan Jr. contatou o
Semae (Serviço Municipal de
Água e Esgoto) para que, atra-
vés da Concessionária Mirante,
resolva em definitivo o problema.

Trevisan Jr. também afir-
mou que encaminhará uma so-
licitação à Sedema, relacionada
à necessidade de manutenção
do lago das carpas e de pintura
dos bancos e do playground.

Trevisan Jr. conversa com o comandante da GCM, Sidney Nunes

Assessoria Parlamentar Assessoria Parlamentar

Trevisan Jr. acompanhou o serviço de poda na Estação da Paulista
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Vereador pede pintura, limpeza e
manutenção em pontes e viadutos
Recentemente, a Sedema realizou os serviços de poda e supressão de árvores
nas cabeceiras das pontes e viadutos, serviço este muito elogiado pela população

Assessoria Parlamentar

Laércio Trevisan Jr. também solicitou ao Executivo, via ofício,
pintura do coreto "Maestro Galileu Limonge", na Vila Rezende

O vereador Laercio Trevisan
Jr. (PL) solicitou à Sedema (Se-
cretaria Municipal de Defesa do
Meio Ambiente), na pessoa do
titular da pasta, Alex Gama Sal-
vaia, os serviços de pintura, lim-
peza e manutenção nas pontes e
viadutos da cidade. Tal reinvin-
dicação foi encaminhada atra-
vés do ofício nº 004/2022.

Trevisan Jr. destacou que
as pontes e viadutos Irmãos Re-
bouças, Prof. Walter Radamés
Acorsi, do Caixão, Zé do Prato,
do Morato, Navegador José Luiz
Guidotti, além das localizadas
na Rua Governador Pedro de
Toledo, do Rosário e na Aveni-
da Dr. Paulo de Moraes, neces-
sitam dos serviços de limpeza
geral, corte de vegetação e de es-
pécies arbóreas, além dos servi-
ços de manutenção e pintura nas
grades de proteção e pintura ge-
ral e manutenção das muretas.

Recentemente, a Sedema rea-
lizou os serviços de poda e supres-
são de árvores nas cabeceiras das
pontes e viadutos, serviço este
muito elogiado pela população. No
entanto, para o parlamentar, se faz
necessário ampliar esses serviços,
principalmente pela existência de
espécies arbóreas que estão cres-
cendo na estrutura das pontes,
como por exemplo, nos pilares e
nas muretas, além da necessi-
dade dos serviços de pintura
geral das muretas e grades.

“Estes serviços garantirão a
recuperação, manutenção e pre-
servação das pontes e viadutos
da cidade, garantindo melhores
condições e segurança aos moto-
ristas e pedestres, além de melho-
rar o aspecto visual destes locais
que são de grande fluxo de veícu-
los e pessoas” disse Trevisan Jr.

Coreto “Maestro Galileu Li-
monge: Laercio Trevisan Jr. tam-

bém encaminhou à Prefeitura o ofí-
cio nº 003/2022, que solicita os
serviços de pintura no Coreto “Ma-
estro Galileu Limonge” localizado na
Praça Imaculada Conceição, no bair-
ro Vila Rezende, tendo em vista o

local estar com inúmeras pichações,
o que vem causando um aspecto de
abandono do local. Tal solicitação,
segundo o parlamentar, visa ga-
rantir os devidos cuidados e pre-
servação do patrimônio público.
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Deputada Bebel participa
de ato contra aumento
da tarifa de ônibus

Divulgação

Na manifestação, a deputada Professora Bebel criticou a atitude do
prefeito Luciano Almeida e defendeu a revogação do aumento na tarifa

A presidenta da Apeoesp (Sin-
dicato dos Professores do Ensino
Oficial de Ensino do Estado de São
Paulo), a deputada estadual Pro-
fessora Bebel (PT) participou, no
final da tarde de ontem, da mani-
festação organizada pelo movi-
mento “Pula Catraca”, na praça do
Terminal Central de Integração de
Ônibus de Piracicaba, quando pe-
diu a revogação do aumento na
tarifa. Carregando faixas e ban-
deiras, os manifestantes distribu-
íram panfleto aos usuários do sis-
tema de transporte, conclamando
a se unirem ao movimento de pres-
são ao prefeito Luciano Almeida
para que revogue o decreto que
aumentou a tarifa dos ônibus em
mais de 16,6%, passando de R$
4,80 para R$ 4,60 desde a últi-
ma terça-feira, 4 de janeiro.

Na manifestação, com a
participação de militantes de
partidos políticos, como do PT,
PC do B, PDT, PCO, UP, além de
movimentos sociais e estudan-
tis, a deputada Professora Be-
bel disse que é “insustentável”
para o trabalhador de baixa ren-
da arcar com mais este aumen-

to na tarifa do transporte cole-
tivo da cidade e fez duras críti-
cas ao prefeito Luciano Almei-
da. “Ou a gente para o Luciano
ou o Luciano para Piracicaba. O
trabalhador não teve esse mes-
mo reajuste. Esse aumento na
tarifa vai pesar muito no bolso
do trabalhador e é inadmissível
neste momento, quando ainda
vivemos a pandemia do corona-
vírus e aumento nível de desem-
prego da população”, declarou,
sob aplausos dos participantes.

Os vereadores Paulo Campos
(PSD), Acácio Godoy (PP) e Zezi-
nho Pereira (DEM), mesmo par-
tido do prefeito Luciano Almei-
da, também participaram da ma-
nifestação e criticaram dura-
mente o chefe do executivo pela
medida sem nenhuma discussão
com a sociedade organizada.
Paulo Campos e Zezinho Pereira
também elogiaram a participação
da deputada Bebel em se somar
ao movimento. Eles também cri-
ticaram a qualidade do trans-
porte e o reduzido número de
ônibus que não vem atendendo
as necessidades da população.
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Pedro Kawai pede manutenção para a Farmácia da Vila
O vereador Pedro Kawai

(PSDB) aguarda providências e
uma resposta da prefeitura so-
bre o seu pedido de manuten-
ção da farmácia municipal da
Vila Rezende “José Arantes de
Carvalho” (Zezinho da Farmá-
cia), localizada na avenida Con-
ceição, 300, que está com pro-
blemas estruturais no telhado.

Por  meio  da  indicação
4564/2021, protocolada há
vinte dias, Kawai relata que a
unidade de saúde, que arma-
zena medicamentos distribuí-
dos à população, apresenta in-
filtrações no teto e nas paredes,
provavelmente provocadas por
entupimento de calhas e por
causa de telhas danificadas.

Ele esteve no local, após rece-

ber a denúncia de usuários do
serviço municipal de saúde, e con-
versou com funcionários sobre a
questão. Na oportunidade, o par-
lamentar também observou que
a unidade não possui proteção
contra sol e chuva na área exter-
na ao setor de atendimento, ra-
zão pela qual incluiu o pedido
de uma cobertura acrílica, na
indicação entregue ao prefeito.

Embora o chefe do Executi-
vo não seja obrigado por lei a aco-
lher o pedido do vereador, Ka-
wai disse contar com o bom sen-
so do gestor público. “Toda me-
lhoria deve considerar o bem-es-
tar da população, independente-
mente de a sugestão vir de um ve-
reador da base de apoio ou da opo-
sição ao atual governo”, ponderou.

Assessoria Parlamentar

Vereador pede manutenção para a Farmácia da Vila
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Caphiv celebra festas reafirmando parcerias
Divulgação

O Caphiv celebra o Natal com ceia e almoço e celebra o
Réveillon da mesma maneira desde a sua fundação

O Caphiv - Centro de Apoio
aos Portadores de HIV/AIDS e
Hepatites Virais completou 10
anos de atuação em 2021 e a
entidade encerrou este ano de
consagração celebrando as
Festas de Fim de Ano, man-
tendo a mesma qualidade e o
padrão dos anos anteriores.

"Este ano de 2021, por conta
da crise econômica e sanitária, foi
o ano mais difícil que enfrenta-
mos. Nossos parceiros e colabo-
radores também sentiram os im-
pactos da crise. Afinal, não está
fácil pra ninguém", contou Paulo
Soares, presidente do Caphiv.

O Caphiv celebra o Natal
com ceia e almoço e celebra o
Réveillon da mesma maneira
desde a sua fundação. A equi-
pe multiprofissional da entida-
de atua para preparar tudo com
antecedência, desde o cardápio,

as músicas e a decoração.
"Nossos  30 residentes

aguardam ansiosos a cada uma
das atividades que nós reali-
zamos, eles escolhem as rou-
pas, fazemos trocas de presen-
tes... se envolvem com todos os
preparativos e curtem muito
cada minuto ," explica Soares.

O Caphiv conta com uma
rede de parceiros e colaborado-
res que atuam periodicamente
com entidade desenvolvendo
campanhas solidárias para arre-
cadação de suprimentos diversos.

"Fazemos publicamente os
agradecimentos a cada dos dos
parceiros e colaboradores que
atuam com a gente, todos são
imprescindíveis para a manu-
tenção dos nossos trabalhos.
Para a realização de nossas fes-
tas de fim de ano, vou agrade-
cer a cada um que nos apoiou o

dia todo. E não podemos deixar
de agradecer também a empresa
NG Metalúrgica e a empresa SL

Super Ligas, que atuaram para a
realização de nossas festas de
fim de ano", finaliza Soares.
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Vereador acompanha engenheiros
em visita a escola estadual

Assessoria Parlamentar

Ribeiro acompanha engenheiros da Semob em visita
à E.E. Eduir Benedicto Scarpari. Unidade sofre com
problemas no trânsito durante entrada e saída de alunos

O vereador Thiago Ribeiro
(PSC) visitou nesta terça-feira
(4) a Escola Estadual Eduir
Benedicto Scarpari, onde foi
recebido pela vice-diretora
Claudia Marques. Acompa-
nharam o parlamentar duran-
te a visita os engenheiros Ad-
nir Lukasavicus Junior e An-
dré Luiz Bertato, da Semob (Se-
cretaria Municipal de Obras),
que avaliaram e fizeram as
aferições e medições necessá-
rias para reformas e melhori-

as no local, que devem acon-
tecer num futuro próximo.

Segundo Ribeiro, a escola en-
frenta problemas durante a en-
trada e saída de alunos, já que a
rua que dá acesso ao portão da
unidade - que é uma rua sem sa-
ída -, dificulta a mobilidade dos
automóveis e pedestres que por
ali transitam. As melhorias, de
acordo com o vereador, tendem a
trazer mais conforto e segurança
tanto aos pais quanto aos alunos
e profissionais da unidade.
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FALECIMENTOS FALECIMENTOS

USADOS PARA VENDER
- Motor Bomba D´Agua, motor de 15 HP acoplado com bom-
ba de 3 estágio – R$ 1.500,00

- Bomba D´Água de pistão para poço marca schmaider ma-
nual ou com motor – R$ 700,00

- Rodas para Ford 2000 – R$ 500,00

- Duas Torres com 5 metros , eleva mais 4 metros, total de
altura 9 metros com redutor mecânico – R$ 3.000,00

- Cofre com 1,40 mt de altura x 60 de largura de 1 porta -
R$ 800,00

- Cofre fichet com 1,20 mts x 60 com 1 porta - R$ 2.500,00

- Estufa de secagem e esterilização famen – modelo 315 –
SE – R$ 300,00

- Roçadeira de grama motor 1 HP – R$ 150,00

Vários outros cofres novos e usados.

Tratar com Sr. Geraldo – Chaveiro Expresso.
Rua Moraes Barros, 1205 – fone: 3422-5162

ALUGA-SE
SALA COMERCIAL

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

com Tadeu.

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

CAMAREIRA, COZINHEIRA, GAR-
ÇONETE E RECEPCIONISTA. Favor
enviar currículo para o zap: (14)
99677-2253.
------------------------------------------
SALÃO DE ESMALTERIA STUDIO
VILLA precisa de duas manicure
com experiência. Contato: (19)
97103-4333.
------------------------------------------
PINTOR: Residencial e comerci-
al, orçamento sem compromisso.
Piracicaba e Rio das Pedras. Tra-
tar fone: 99310-4666 com Júnior.
------------------------------------------

VENDO CASA em Rio das Pedras,
bairro São Cristóvão II, com 3 dorm,
sendo 1 suíte, 2 banheiros, garagem
para 2 carros. T: (19) 99814-0684.
------------------------------------------
COMPRA-SE CASA — Valor bá-
sico de negociação até R$
50.000,00 (cinqüenta mil reais).
Falar com Karen pelo cel (19) 9-
9895-5892, das 8 às 18 horas.
------------------------------------------
TROCO CASA no bairro São Cris-
tóvão em Rio das Pedras por chá-
cara. Sala ampla, sala de jantar,
cozinha , 3 dormitórios sendo 1 com
suite, banheiro social, lavanderia ,
1 dispensa, quintal pequeno, gara-
gem com   para 3 carros (cobertura
para dois carros). Contato:
998862302 com Luiz (whatsapp).
------------------------------------------
VENDO APARTAMENTO com 2
dorm sala cozinha banh no Bair-
ro Dois Córregos em Piracicaba
tratar : 19 - 9.9665.8116.
------------------------------------------
VENDO APARTAMENTO no Centro
de Rio das Pedras. Com 93m quadra-
do, sendo 3 quartos, 2 banheiros, co-
zinha, sala, área de serviço e 1 vaga
coberta. Contato (19) 983657145.
------------------------------------------
TERRENO COM BARRACÃO
310m2 aceito carro no negócio
apenas 45.000. Local Capela. Con-
tato Elaine 19- 98216-9127 zap.
------------------------------------------
VENDE-SE TERRENO 6300m²-Cen-
tro Mombuca ótima localização-mai-
ores informações 19998963876.
------------------------------------------
VENDO CASA EM ANHUMAS PIRA-
CICABA - com 5 cômodos mais quar-
to para passar roupa, lavanderia co-
bertura mais quarto de ferramentas.
Piscina infantil, terreno medindo 20
X 25 mts. Tratar fone: 99440-6695.
------------------------------------------
VENDO/ ALUGO Barracão 360 m²,
na R. Olavo Bilac, 836, Vila Lobos,
S. Pedro. F. (19) 3483-1505.
------------------------------------------
VENDO OU TROCO apartamento
em Piracicaba por imóvel em São
Pedro ou Piracicaba tratar : (19)
9.9665.8116
------------------------------------------
ALUGA-SE apartamento Praia Gran-
de, cels: 9 8430-8712 e 9 9340-0417.
------------------------------------------

ALUGA-SE - Barracão direto propri-
etário, a cinco minutos do Centro.
Ideal para depósito, com 450 metros
quadrados, com mezanino. Escritó-
rio em 2 pisos. Fone 9.9806-6622.
------------------------------------------
VENDE-SE imóvel em  SÃO PEDRO,
com 2 casas, cada com 2 dorm, sala,
coz, wc, gar. (19) 3372-9484 e (19)
99970-2630.
------------------------------------------
VENDO APARTAMENTO EM SAN-
TOS SP em condomínio fechado
com 3 quartos, sala 2 ambiente,
cozinha, área de serviço e 1 ba-
nheiro, ar condicionado na sala e
ventiladores de teto na sala e nos 3
quartos. Estacionamento coletivo.
Praca a arborizada, play ground,
área de lazer e quadra de esporti-
va. Recem reformado. A duas qua-
dras de distância da praia. De frente
ao shopping Praiamar e hipermerca-
do Carrefour. Próximo tem farmácia,
padaria, banco, ponto de táxi e ôni-
bus. Contatos: (19) 99897-1417 Ali-
ne ou (13) 99704-6484 Maria Alice.
------------------------------------------

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

VENDE-SE carro Corolla 2005, gaso-
lina, super econômico, manual, com-
pleto, impecável. Tratar pelo celular
(19) 9.9705-5588. Valor: R$ 22.500,00.
------------------------------------------
VENDE-SE chevrolet classic 2013 com
4 portas 15000+ assumir parcelas -
maiores informações 19 991911944.
------------------------------------------
VENDE-SE Uno Econômico Flex
2012 – R$ 21.000,00. Tratar fone:
3422-5162.
------------------------------------------
VENDE-SE Strada 2003 – 8 Val 1.8 R$
19.000,00. Tratar fone: 3422-5162.
------------------------------------------

SR. FLORISVAL RAMOS DO
PRADO faleceu ontem, nesta
cidade, contava 76 anos, filho
dos finados Sr. João Ramos
do Prado e da Sra. Sebastia-
na Ramos do Prado, era ca-
sado com a Sra. Nair Rosa do
Prado, deixa as filhas: Suely
Ramos do Prado, casada com
o Sr. Humberto Amorim; Maria
Madalena Ramos do Prado,
casada com o Sr. André Luis
da Silva e Miriam Ramos do
Prado. Deixa netos, irmãos,
cunhados, sobrinhos, demais
familiares e amigos. Seu se-
pultamento será real izado
hoje, saindo o féretro às 10h00
da sala “02” do Velório do Ce-
mitério Municipal da Vila Re-
zende, para a referida necró-
pole em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

SRA. MARIA CANDIDA DE PAU-
LA faleceu ontem, nesta cida-
de, contava 62 anos, filha dos
finados Sr. João Maria de Pau-
la e da Sra. Josefa de Lima, era
viúva do Sr. Jose Paulo Junior;
deixa os filhos: Genilson Apa-
recido Paulo, casado com a
Sra. Vivian Mainardi Nelson;
Vera de Paula Paulo e Gilson
Aparecido Paulo. Deixa netos,
demais familiares e amigos.
Seu sepultamento será reali-
zado hoje, saindo o féretro às
11h00 do Velório do Cemitério
Municipal de Rio das Pedras/
SP, para a referida necrópole
em jazigo da famíl ia. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

SR. ED WILSON FRAY faleceu
anteontem,  nesta  c idade,
contava 53 anos, filho do Sr.
Antonio Fray Filho, já faleci-
do e da Sra. Elza Munhoz Fray,
era casado com a Sra. Cristi-
ane da Silva Fray; deixa os fi-
lhos: Bruna Fray; Kaue Fray e
Gabrielly Fray. Deixa netos,
demais familiares e amigos.
Seu sepultamento foi realiza-
do ontem, tendo saído o fé-
retro às 13h00 da sala “Stan-
dard” do Velório do Cemité-
rio Parque da Ressurreição,
para a referida necrópole em
jazigo da família. ABIL GRU-
PO UNIDAS – FUNERAIS

SRA. ANTONIA RODRIGUES DE
SOUZA faleceu anteontem,
nesta cidade, contava 61 anos,
filha dos finados Sr. Jésu Ro-
drigues de Souza e da Sra. Ra-
imunda Maria de Souza. Deixa
irmãos, cunhados, sobrinhos,
demais familiares e amigos.
Seu sepultamento foi realiza-
do ontem, tendo saído o fére-
tro às 17h00 do Velório da
Saudade, sala 07, para o Ce-
mitério Municipal da Saudade
em jazigo da famíl ia. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

SRA. EDITE SOARES FERREI-
RA faleceu anteontem, nesta
cidade, contava 69 anos, filha
dos finados Sr. Paulo Soares
Ferro e da Sra. Idalina Maria
Soares, era casada com o Sr.

Gentil Ferreira Neto; deixa os
filhos: Rosene Ferreira Neto,
casado com a Sra. Conceiçao
Sousa Neto; Rosevaldo Ferrei-
ra Neto; Elisangela Soares
Ferreira e Cleria Soares Fer-
reira. Deixa netos, bisnetos,
demais familiares e amigos.
Seu sepultamento foi realiza-
do ontem, às 10h00 no Cemi-
tério Municipal da Vila Rezen-
de em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

SRA. DORA PELAES DERTINATI
faleceu ontem, nesta cidade,
contava 85 anos, filha dos fina-
dos Sr. Miguel Pelaes e da Sra.
Maria Trevisan, era viúva do Sr.
Waldomiro Dertinati; deixa o fi-
lho: Mauricio Pelaes Dertinati.
Deixa netos, bisneto, demais
familiares e amigos. Sua Ceri-
mônia de Cremação foi realiza-
da ontem, tendo saído o féretro
às 16h00 do Velório da Sauda-
de, sala 02, para o Crematório
Unidas de Piracicaba/SP. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

SR. MILTON RODRIGUES fale-
ceu ontem, nesta cidade, con-
tava 76 anos, filho dos fina-
dos Sr. Jose Osvaldo Rodri-
gues e da Sra. Maria Julia
Dias Rodrigues, era casado
com a Sra. Maria Jose Ver-
gueiro Ventura. Deixa irmãos
, demais familiares e amigos.
Seu sepultamento foi realiza-
do ontem, tendo saído o fére-
tro às 17h00 do Velório da
Saudade, sala “08”, para o
Cemitério Municipal da Sauda-
de, em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

SR. PAULO MINORO IKENAGA
faleceu ontem, nesta cidade,
contava 83 anos, filho dos fi-
nados Sr. Tokite Ikenaga e da
Sra. Tomoyo Ikenaga, era ca-
sado com a Sra. Miyoko Ikena-
ga; deixa os filhos: Doni Ikena-
ga; Denise Harue Ikenaga e
Deise Tomoyo Ikenaga. Deixa
netos, demais famil iares e
amigos. Sua Cerimônia de
Cremação foi realizada ontem,
às 15h00 no Crematório Uni-
das de Piracicaba – SP. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

SRA. CELIA MARIA DOS SAN-
TOS SILVA faleceu ontem,
nesta cidade, contava 61 anos,
filha  Do Sr. João Manoel dos
Santos, já falecido e da Sra.
Celina Maria dos Santos, era
casada com o Sr. Antonio Cae-
tano da Silva; deixa os filhos:
Adriano Caetano da Silva, ca-
sado com a Sra. Raquel Pe-
reira; Leandro Caetano da Sil-
va; Leticia Caetano da Silva e
Iara Rafaela Santos Silva. Dei-
xa netos, bisnetos, demais  fa-
miliares e amigos. Seu sepul-
tamento será realizado hoje,
saindo o féretro às 10h30,  da
sala “01” do Velório do Cemi-
tério Municipal da Vila Rezen-
de, para a referida necrópole
em jazigo da famíl ia. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

SR. JOSE MARIANO DE OLIVEI-
RA faleceu anteontem na cida-
de de Piracicaba aos 79 anos
de idade e era casado com a
Sra. Rosa da Silva Oliveira. Era
filho do Sr. Domingos Mariano
de Oliveira e da Sra. Olivia Wolf
Mariano, ambos falecidos. Dei-
xa os filhos: Ademir Mariano de
Oliveira, Olivia de Oliveira, Ione
Rosangela de Oliveira Franco-
so, Jose Mariano de Oliveira Fi-
lho, Silvia Regina de Oliveira
Schreiber, Angela Cristina de
Oliveira, Edson Mariano de
Oliveira, Altemar Mariano de
Oliveira (já falecido) e Danie-
la de Oliveira Correa. Deixa
netos, bisnetos e demais pa-
rentes e amigos. O seu sepul-
tamento deu-se ontem as
16:00 hs, saindo a urna mortu-
ária do Velório da Saudade sala
05, seguindo para o cemitério
da Saudade, onde foi inumado
em jazigo da família. (GRUPO
BOM JESUS FUNERAIS)

SR. CICERO APARECIDO GO-
MES VIEIRA faleceu anteontem
na cidade de Piracicaba, aos 68
anos de idade e era casado
com a Sra. Sandra Alves de As-
sis Vieira. Era filho do Sr. Bene-
dito Antonio Vieira e da Sra. Be-
nedita Gomes Vieira, ambos
falecidos. Deixa os filhos: Mo-
nica, Anderson, Daniela, Fer-
nanda Graziela, Ariane, Donize-
te e Aloa. Deixa netos, bisne-
tos e demais parentes e ami-
gos. O seu sepultamento deu-
se ontem as 14:00 hs, saindo
a urna mortuária do Velório
municipal de Vila Rezende
sala 01, seguindo para a refe-
rida necrópole, onde foi inuma-
do em jazigo da família. (GRU-
PO BOM JESUS FUNERAIS)

SRA. MARIA COLETTI BENAT-
TO faleceu anteontem na cida-
de de Piracicaba, aos 88 anos
de idade e era casada com Luiz
Benatto. Era filha do Sr. Gui-
lherme Coletti e da Sra. Florin-
da Formaggio, ambos faleci-
dos. Deixa os filhos: Silvia Re-
gina Benatto Ballestero casa-
da com Andre Luis Ballestero,
Antonio Luis Benatto casado
com Erica Arruda Benatto, Ma-
ria Aparecida Benatto, Paulo
Cesar Benatto casado com Vi-
viane Zanuci Benatto e Angeli-
na de Lourdes Benatto Gerva-
tauskas (já falecida). Deixa ne-
tos, bisnetos e demais paren-
tes e amigos. O seu sepulta-
mento deu-se ontem as 14:30
hs, saindo a urna mortuária do
Velório Parque da Ressurreição
sala A, seguindo para a referi-
da necrópole, onde foi inuma-
da em jazigo da familia. (GRU-
PO BOM JESUS FUNERAIS)

SR. NEWTON ANTONIO MAR-
COS ITEPAN faleceu anteontem
na cidade de Piracicaba aos 57
anos de idade e era casado

com a Sra. Alcione de Fatima
Barbosa Itepan. Era filho do Sr.
Egildo Itepan e da Sra. Catari-
na de Lourdes Castelazzo Ite-
pan, ambos falecidos. Deixa
uma fi lha: Victória Augusta
Barbosa Itepan. Deixa paren-
tes e amigos. O seu sepulta-
mento dar-se-a hoje as 17:00
hs saindo a urna mortuária do
velório da Saudade sala 04
seguindo para o cemitério da
Saudade onde será inumado
em jazigo da família. (GRU-
PO BOM JESUS FUNERAIS)

SR. EDIVALDO DIAS DOS SAN-
TOS faleceu anteontem na ci-
dade de Piracicaba aos 63
anos de idade e era filho do
Sr. Luiz Dias da Silva e da Sra.
Maria Dias dos Santos, ambos
falecidos. Deixa os filhos: Lu-
cas, Rafael, já falecido, Rodri-
go, Luiz, Thais e Willian. Deixa
demais parentes e amigos. O
seu corpo foi transladado em
auto fúnebre para a cidade de
Salto onde o seu sepultamen-
to deu-se ontem as 15:00 hs
saindo a urna mortuária do ve-
lório da Saudade seguindo
para o cemitério da Saudade
em Salto onde foi inumado
em jazigo da família. (GRU-
PO BOM JESUS FUNERAIS)

SR. ISAIAS ROCHA DOS SAN-
TOS faleceu ontem na cidade
de Piracicaba, aos 62 anos de
idade e era casado com a Sra.
Ana Isabel Pompeo de Cam-
pos Santos. Era filho do Sr.
Bento Pinto dos Santos e da
Sra. Luiza Rocha dos Santos,
ambos falecidos. Deixou os fi-
lhos: Rodrigo Pompeu de
Campos Santos casado com
Flávia Greg e Janaina Apareci-
da de Campos Santos casada
com Raphael de Souza Rodri-
gues. O seu sepultamento dar-
se-á hoje as 10:30 hs, saindo a
urna mortuária do Velório do
Cemitério de Vila Rezende, sala
03, seguindo para a referida
necrópole, onde será inuma-
do em jazigo da família. (GRU-
PO BOM JESUS FUNERAIS)

SRA. JUVELINA CATARINA CA-
LORE faleceu ontem na cidade
de Rio Claro/SP aos 76 anos,
vivia em união estável com o Sr.
Claudines Silva Teixeira era fi-
lha da Sra. Assunta Antonelli e
do Sr. José Calore. Deixa os fi-
lhos: Wilson casado com Sil-
mara, Silene, Emerson casado
com Sabrina, Juliano casado
com Tatiana. Deixa também 4
netas, familiares e amigos. O
seu sepultamento deu-se on-
tem às 16:00 hs,  saindo a
urna mortuária do Velório Muni-
cipal de Rio Claro/SP seguindo
para o Cemitério São João Ba-
tista – Rio Claro/SP para referi-
da necrópole, onde foi inuma-
do em jazigo da família. (GRU-
PO BOM JESUS FUNERAIS)
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PALITO DE MADEIRA E A DENTIÇÃO
O uso de palitos para a limpeza dos

dentes e retirada de restos de alimen-
tos ainda é um hábito bastante comum.
O objeto, geralmente feito de madeira
ou plástico, está presente na maioria
dos lares brasileiros, sendo disponibi-
lizado também em restaurantes e lan-
chonetes. Contudo, a higiene oral fei-
ta com a utilização desse acessório é
mais prejudicial do que benéfica.

O palito não substitui o uso da escova
e do fio dental, que foram desenvolvidos
especialmente para fazer a limpeza dos
dentes e alcançar as regiões onde o pali-
to não alcançaria. Ao contrário do que se
imagina, o manuseio do objeto pode ma-
chucar a gengiva e danificar o dente.

Marcelo Cavenague, cirurgião-den-
tista e membro da Câmara Técnica de
Periodontia do Conselho Regional de

Odontologia de São Paulo (CROSP) ex-
plica que o palito não consegue se
adaptar ao formato dos dentes, nem
penetrar onde as bactérias se alojam.

Ao colocar o palito entre os dentes,
pressionando-o na tentativa de remover
um resíduo de alimento, a ação pode ge-
rar lesões, causando inflamação (gengi-
vite) e até retração gengival, isto é, o re-
cuo da gengiva em relação ao dente. Essa
retração faz com que parte da raiz do den-
te fique exposta, o que pode causar sen-
sibilidade. O uso constante do palito tam-
bém aumenta as chances de abrasão, que
é o desgaste da raiz do dente.

“O palito só serve para remover peda-
ços de comida que ficaram presos entre
os dentes em último caso, quando for usa-
do, deve ser feito com cuidado para não
machucar”, reforça o cirurgião-dentista.
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Casos de coronavirus
tem alta após ano novo
A maior incidência de notificações da Covid-19 é de pessoas que
viajaram durante o período  de confraternização de fim de ano

Apesar da situação preocu-
pante que segue com os reser-
vatórios com menos de 30% da
sua capacidade total, a prefei-
tura optou por liberar a água por
um período maior nos dias de
Natal e Reveillon. O período de
distribuição de água para as
casas foi aumentado em 6 ho-
ras fazendo com que a distribui-
ção fosse até as 12h do dia 25.

Para o Final de semana da
virada do ano a liberação da água
foi nos dias 30/31, 31/01 e 01/02

Rio das Pedras registrou 55
novos casos de coronavirus nos
últimos 06 dias , a procura por tes-
tes também cresceu devido ao au-
mento de casos de síndrome gri-
pal.  A maior incidência de notifi-
cações da Covid-19 é de pessoas
que viajaram durante o período  de
confraternização de fim de ano e

ÁÁÁÁÁGUAGUAGUAGUAGUA

Racionamento tem pausa
nos dias festivos do ano

retornaram com a infecção e tam-
bém comunicados dentro do cír-
culo familiar. Não há registros de
nenhum caso grave até o momento
.No hospital não há casos de paci-
ente internado até o momento.

A secretaria municipal de saú-
de alerta novamente a população,
para seguirem as recomendações ,

todos usem máscara, sigam todos
os protocolos de higiene, redobrar
os cuidados de sempre lavar as
mãos e fazer uso do álcool em gel e
manter o máximo  de distancia-
mento social e o mais importante.

Entre os casos notificados
há muitos casos de pacientes
que não se vacinaram e mui-

tos com a segunda dose  e do-
ses de reforço em atraso.

MUTIRÃO — Sábado (8),
acontece o mutirão de vacinação
contra covid-19 na UBS Mathues
Gabriel Bonassa das 08h às 12h. Em
casos de suspeita de sintomas gri-
pais, procurar o pronto-socorro ou
a UBS Mathues Gabriel Bonassa.

Divulgação

entre as 18 e as 06 do dia seguin-
te. A medida excepcional visa tra-
zer um pouco mais de conforto aos
moradores nos dias festivos.

Porém, mesmo com as chu-
vas recentes, os reservatórios
não atingiram a marca de 30%
do volume ideal e o ano de 2022
continua com o sistema 12x36
horas. Segundo o superinten-
dente do SAAE, Emerson Viei-
ra, o nível ainda é preocupante
e não é prudente fazer qualquer
alteração no racionamento.

FFFFFURTOURTOURTOURTOURTO

Câmeras registram furto na captação de água
A madrugada entre os dias

02 e 03 de janeiro não trouxe
boas notícias para quem é de
Rio das Pedras. As câmeras do
sistema de segurança da cap-
tação de água do Bom Jesus 1
flagrou dois marginais furtan-
do os cabos de eletricidade que
mantem o sistema funcionando.

Foram furtados cerca de
120 metros de cabos e a ação
paralisou por mais de 15 horas
a captação de água no local. A
cidade que já sofre desde maio

Divulgação

com o racionamento ainda tem
que lidar com este tipo de cri-
me que prejudica a todos.

O SAAE registrou boletim de
ocorrência e até o momento os
criminosos não foram localiza-
dos. Para ajudar no esclareci-
mento as fotos e vídeos foram di-
vulgados nas redes sociais da pre-
feitura e também por Tvs da região.

Quem souber de alguma in-
formação pode fazer a denun-
cia pelo 190 da PM ou na Guar-
da Municipal pelo 3493-1550.

Divulgação

ASFALTO
O Núcleo Habitacional Lu-
cia Taranto Marrano, conhe-
cido e tratado por todos de
Rio das Pedras como “Ser-
ra”, recebeu recapeamento
em seis ruas, o que prati-

camente envolve todas as
ruas que compõe o bairro. A
obra vem atender a uma rei-
vindicação dos moradores,
trazendo mais qualidade de
vida e valorização do local.

ASSINE E ANUNCIE:
2105-8555

EDITAIS DE PROCLAMAS
Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais, Interdições, Tutelas e Tabelião de Notas da Sede da Comarca de Rio das Pedras/SP -

RUA PREF. JOÃO BATISTA DE AGUIAR, nº 190, SÃO CRISTOVÃO - RIO DAS PEDRAS - SP - CEP: 13390-000 Tel: (19) 3493-2591

DANILO ANTONIO GALLONI e MÍRIAM DE JESUS, sendo o preten-
dente: nacionalidade brasileira, solteiro, metalúrgico, nascido em Rio
das Pedras - SP, aos 28/09/1988, residente e domiciliado Na Rua
Moacir Antonio Cezarin, nº 12, bairro Vitorio Cezarino, Rio das Pe-
dras - SP, filho de MARIA APARECIDA GALLONI; e a pretendente:
nacionalidade brasileira, solteira, do lar, nascida em Osasco - SP,
aos 07/04/1986, residente e domiciliada na Rua Moacir Antonio Ceza-
rin, nº 12, bairro Vitório Cezarino, Rio das Pedras - SP, filha de ANTO-
NIO PEDRO DE JESUS e de NOEMIA FRANCA DE JESUS.

EDIVALDO MARIANO FAGUNDES e IRACI RAIMUNDA DOS SANTOS DE
FREITAS, sendo o pretendente: nacionalidade brasileiro, divorciado, ope-
rador de máquinas, nascido em Poções - BA, aos 06/01/1960, residente
e domiciliado Rua Rua José Ventino Custódio, nº 110, bairro José Carlos
Barrichelo, Rio das Pedras - SP, filho de BENJAMIM LEMOS FAGUNDES e
de LAURENTINA MARIANO FAGUNDES; e a pretendente: nacionalidade
brasileira, divorciado, do lar, nascida em Goiatuba - GO, aos 08/03/1966,
residente e domiciliada Rua Rua José Ventino Custódio, nº 110, bairro
José Carlos Barrichelo, Rio das Pedras - SP, filha de JOSÉ RAIMUNDO
DOS SANTOS e de JULIA ROSA DOS SANTOS.

LUÍS HENRIQUE GAZAROLLA e EDUARDA LAZARI GUIDETTI, sendo

o pretendente: nacionalidade brasileiro, solteiro, analista de sistemas,
nascido em Piracicaba - SP, aos 30/10/1989, residente e domiciliado no
Sítio Batistada, Rio das Pedras - SP, filho de NADIR GAZAROLLA e de
ROSELI DE FÁTIMA FORTUNATO GAZAROLLA; e a pretendente: naci-
onalidade brasileira, solteira, fisioterapeuta, nascida em Serra Negra -
SP, aos 09/02/1989, residente e domiciliada na rua Dulcina Farah Gui-
detti Nechar, nº 70, bairrro Nova Pompeia, Piracicaba - SP, filha de
MAURO PADULA GUIDETTI e de AMÉLIA LAZARI GUIDETTI.

EDERLAN SILVA ANDRADE e ALESSANDRA DONIZETE CARDOSO, sen-
do o pretendente: nacionalidade brasileiro, solteiro, ajudante geral, nasci-
do em Cajazeiras - PB, aos 23/08/1999, residente e domiciliado Na Rua
Angelo Domingos Cibim, nº 48, bairro  Lúcia Taranto, Rio das Pedras - SP,
filho de ERCILIO DIAS DE ANDRADE e de NEUZANIRA MARIA DA SILVA; e
a pretendente: nacionalidade brasileira, solteiro, do lar, nascida em Rio
das Pedras - SP, aos 01/04/1986, residente e domiciliada Na Rua Angelo
Domingos Cibim, nº 48, bairro Lúcia Taranto, Rio das Pedras - SP, filha de
JOÃO BATISTA CARDOSO e de MARIA RAIMUNDA DONIZET I CARDOSO.

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei. Lavro
o presente, que afixo no lugar de costume e publico pela Imprensa Local.
Rio das Pedras,06 de janeiro de 2022. A Oficial: SONIA MARLY DE ALMEIDA
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