POLICIAIS
O governador João Doria nomeou nesta quinta (6) 389 candidatos aprovados em concursos
públicos da Polícia Civil. O ato foi
publicado no caderno Executivo
II do Diário Oficial do Estado.
Em até 15 dias, os candidatos
serão empossados para iniciar o
curso de formação. Em ano préeleitoral, sempre há esperança.
Edição: 22 páginas

POLICIAIS — II
Foram nomeados 66 delegados, 84 de investigadores, 48
agentes de telecomunicações, 36
auxiliares de papiloscopistas, 143
agentes policiais e 12 papiloscopistas. Os cursos de formação
são na Academia de Polícia Dr.
Coriolano Nogueira Cobra (Acadepol), com duração média de
seis meses. Atividades devem começar em julho deste ano.
MARAVILHA!
Hoje (7), às 18 horas, na TV
Aparecida, missa em ação de
graças pelos 60 anos de casamento de Antônio Oswaldo e
Marilene Storel. Maravilha, notícias que o Capiau, idoso e cansado, gostar de transmitir. Além
disso, livro do ex-vereador Storel circulando para mostrar suas
reflexões. Parabéns, saúde e paz.

Divulgação

VENDAS
Hyundai HB20, fabricado em Piracicaba, é o carro mais
vendido de 2021. A6

Aumento de casos leva Saúde
a retomar os “boletins diários”
Dados são divulgados nas redes sociais e no portal da Prefeitura;
é que o surto de gripe tomou conta de todo o Estado de São Paulo

MANIFESTAÇÃO
Com apoio dos vereadores
Paulo Campos (Podemos),
Acacio Godoy (PP) e Zezinho
Pereira (DEM), além de
membros do PCdoB Piracicaba, como o líder comunitário Rafael Proette e o presi-

dente do PCdoB Piracicaba,
Vilson Dorneles, estiveram
no Terminal Central, mostrando o inconformismo com o
aumento das passagens de
ônibus urbano pelo prefeito
Luciano Almeida (DEM).

Com o surto de gripe que o
município e todo o Estado passam
e também o aumento de casos de
Covid-19, devido às festividades
de fim de ano, a Prefeitura de Piracicaba, por meio da Secretaria
Municipal de Saúde (SMS), retomou, ontem (6), a divulgação diária do Boletim Covid nas redes sociais e no portal da Prefeitura. A
divulgação diária do boletim ocorrerá até que o número de novos
casos seja estabilizado. A retomada visa colocar a população a par
do quadro diário de evolução dos
casos de Covid-19 no município
para que todos redobrem os cuidados: usando máscara, evitando aglomeração e higienizando
as mãos com água e sabão ou
álcool em gel 70%. Vale ressaltar
que esses cuidados também são
essenciais para se prevenir da
gripe. O Boletim Covid em Piracicaba vinha sendo divulgado
duas vezes por semana desde o
início de novembro, devido ao
baixo número de casos diários.
Em 29 de novembro, o município
registrou a marca histórica de 0%
de ocupação de leitos de UTI.
VACINAS — A Prefeitura
de Piracicaba está com vagas
abertas para agendamento de 2ª
e 3ª doses da vacina contra Covid-19. Confira os grupos que já
podem agendar no site VacinaPira: 2ª DOSE – Podem agendar
a 2ª dose: quem tomou a 1ª dose
da CoronaVac/Butantan até 24/
12; quem tomou a 1ª dose da AstraZeneca/Oxford/Fiocruz até
19/11; quem tomou a 1ª dose da
Pfizer (18 anos ou mais) até 24/
12; quem tomou a 1ª dose da
Pfizer (12 a 17 anos) até 19/11;
3ª DOSE – Podem agendar a 3ª
dose/dose adicional: quem to-
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mou a 2ª dose há, pelo menos, 4
meses; pessoas com alto grau de
imunossupressão que tomaram
a 2ª dose ou dose única há, pelo
menos, 28 dias; quem tomou a
dose única da Janssen há, pelo
menos, 2 meses. 2ª DOSE ATRASADOS — As pessoas que já estão
além do intervalo para tomar a 2ª
dose poderão se vacinar neste sá-

bado (8), das 8h às 15h, no CRAB
Vila Rezende (avenida Santo Estevão, 394). Essas pessoas não
precisam fazer agendamento.
DOCUMENTOS — Para
receber a 1ª dose é necessário
apresentar documento de identificação com foto, CPF e comprovante de residência em Piracicaba (não necessariamente no

nome da pessoa que será vacinada). Além desses documentos, as
pessoas que vão tomar a 2ª dose
devem apresentar ainda o comprovante de vacinação com a 1ª
dose. E quem vai tomar a 3ª dose
ou dose adicional deve apresentar, além dos documentos já citados, o comprovante de vacinação com a 2ª dose ou dose única.
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Estamos preparados para 2022!
Cristiane Batochio

A

o iniciarmos os
trabalhos à frente da Secretaria
de Desenvolvimento
Econômico, Trabalho e
Turismo (Semdettur)
em 2021, nos deparamos com um momento desafiador vivido por toda a
humanidade em decorrência da
pandemia do Coronavírus.
Pensando nos impactos
causados, podemos dizer que as
consequências foram mais nocivas para os segmentos da
Saúde, Economia e Trabalho.
Em Piracicaba, o cenário encontrado no setor do Trabalho foi
de declínio e estagnação na geração de empregos e renda.
As estratégias desta Administração foram inicialmente focadas em salvar vidas e encontrar soluções para a área da Saúde. Nossa secretaria foi indispensável na relação com grandes empresas da cidade, na busca de
parcerias na corrida pela vida.
Respiradores, oxigênio, comitê de
vacinas, viabilização de locais
para vacinação, tudo isso contou
com a articulação da Semdettur.
Parcerias construídas nas dificuldades e que se estendem agora, na construção de soluções para
geração de emprego e renda. Fo-

ram várias ações que
englobaram a discreta
retomada da economia,
apesar de Piracicaba
possuir números bons
quando comparados a
outras cidades do Estado. Piracicaba é fértil,
promissora e com vocação de gerar empregos.
Vale ressaltar, que mesmo
com medidas restritivas, a cidade não deixou de oferecer opções
de qualificação para a população.
Foram diversos cursos online e
totalmente gratuitos, com boas
parcerias renovadas com o sistema S – Senai, Sebrae e Senac, com
a Microlins, com o governo do estado – Via Rápida, entre outros.
Além destas medidas de
qualificação, a secretaria lançou uma pesquisa online de
demandas para entender as
necessidades em qualificação
da população e suas perspectivas em relação ao futuro do
trabalho e as principais vocações, com objetivo de ajustar
ainda mais suas ofertas.
Ações de estreitamento entre o CAT da cidade e as empresas, foram realizadas a fim
de captar mais vagas de emprego disponíveis no sistema da cidade. Esta aproximação gerou
informações importantíssimas,
que deram início a um progra-

As estratégias
desta
Administração
foram inicialmente
focadas em salvar
vidas e encontrar
soluções para a
área da Saúde
ma que está em construção,
chamado Banco de Empregos.
Entender cenários e buscar
soluções inovadoras nos levou
à construção de um evento único na cidade, totalmente online e inovador. a 1ª Feira Online de Empregabilidade, que
aconteceu no último mês de
novembro e foi um sucesso de
público e participação das grandes empresas da cidade. Esta
ação nos trouxe ainda mais clareza da direção a seguir para tornar a cidade mais moderna, conectada com o futuro do Trabalho.
Outras ações de entendimento das necessidades da população mais vulnerável e que
tem mais dificuldade de conseguir sua recolocação no mercado de trabalho, como as pessoas
com deficiência, aos jovens em
busca do 1º emprego e as mulheres vítimas de violência, estão
sendo feitas, para engajar empresas no sentido da inclusão. O des-

fecho deste trabalho poderá ser
visto no programa Selo da Inclusão, que ganhará vida em 2022.
São muitos os trabalhos já em
andamento, mas ainda podemos
destacar um feito inédito na Prefeitura de Piracicaba, com a contratação de mais de 500 vagas, em
mais de 50 cursos de qualificação
que serão oferecidos gratuitamente à população, com conteúdo de
alta qualidade realizado pelas instituições Senai e Senac. Vale destacar que estes cursos foram idealizados com base nas vocações da
cidade e demandas trazidas pela
população por meio da pesquisa
online, que continua ativa no site.
Temos muito a fazer e nossa missão é desafiadora. Trabalharemos por uma cidade
mais moderna no tocante às
práticas de geração de trabalho
e renda. Buscaremos aproximação de empresas, escolas, instituições e da população. Queremos conectar cada pessoa, em
cada canto de nossa cidade, oferecendo acesso à informação e
possibilidades sobre como melhorar seu trabalho e sua renda.
Pode vir, 2022! Estamos
preparados para recebê-lo!
———
Cristiane Batochio, é
assessora de Projetos
Especiais em Trabalho
e Renda na Semdettur

Origens, significados e os desafios do Partido Libereal
Rafa Zimbaldi

O

Partido Liberal
é um dos mais
antigos do Brasil, suas origens remontam ao ano de 1831 e
desde então, quer
como Partido Republicano Liberal, Partidos
da Frente Liberal ou a
retomada da denominação mais
recente, como Partido Liberal,
tem influenciado a política brasileira, nos planos nacional, estadual
ou local, como é o nosso caso,
aqui na cidade de Piracicaba,
desde a sua fundação há 33 anos.
Em seus primeiros passos no
período monárquico, foi nossa a
iniciativa de propor legislação na
qual deputados e senadores fossem eleitos a cada dois anos. E
também por nossa iniciativa, sugeria-se que todas as leis do executivo só poderiam ser promulgadas após o aval conseguido
junto ao poder legislativo.
Foi nossa também a denominação de que os governos,
hoje chamados de municipais, à
época fossem governados pela
figura denominada de intendente, hoje chamado de prefeito.
No período republicado, o

senador baiano Rui
Barbosa, um dos maiores intelectuais deste
país, foi nosso candidato a presidente de
República, tendo obtido na época cerca de
300 mil votos, nas eleições de 1910, sob o slogan de ter sido um
candidato “civilista”.
Desde então nossas preocupações mais expressivas, no campo constitucional, foi de favorecer as liberdades civis e políticas,
dando direito aos cidadãos de se
reunirem em associações que estimulassem a vida local. Já naquela época, defendíamos o direito de legislar sobre os processos civis e comerciais. Lutávamos também para garantir a independência da magistratura
em relação ao voto eleitoral.
Dentre as particularidades
no campo econômico, fomos
contra a decisão do governo de
reservar apenas a navios brasileiros o direito de navegar nas
costas do país, transportando
alimentos, insumos e pessoas.
Após nossas intervenções, o Brasil abriu também as companhias estrangeiras este direito.
Nos opusemos também,

Combatemos,
desde sempre a
incompetência,
a corrupção e a
irresponsabilidade
na construção
da vida pública
desde os tempos imperiais aos
privilégios fiscais, que consagrassem injustiças. Somos igualmente defensores, desde 1891,
das liberdades religiosas, como
as do modelo norte-americano,
que não consideram todas as denominações como inimigas, mas
como colaboradoras da educação
moral e cívica do nosso povo.
Combatemos, desde sempre
a incompetência, a corrupção e a
irresponsabilidade na construção da vida pública. Foram nossos os principais lemas desde os
primeiros tempos do nosso partido em pugnar pelo restabelecimento do mérito e da lei, da honestidade e da responsabilidade
na administração do Estado,
tendo sido nossa principal bandeira em favor da liberdade.
Desde fevereiro de 1988,
quando foi fundado em Piracicaba, o Partido Liberal tem se
constituído numa das bases

críticas, oferecendo suas ideias
ao debate público sobre o encaminhamento das demandas do
nosso município. Já participamos com sucesso de várias eleições municipais, estaduais e
nacionais, conquistando com
votos e, especialmente, com
muito trabalho, a representatividade que hoje atingimos.
Hoje, para além das lutas no
campo do legislativo, nos coube
a honrosa tarefa de colaborar
com o novo governo municipal,
sob a liderança do nosso prefeito Luciano Almeida, para o desenvolvimento da cultura em
nossa cidade, a partir dos projetos de ampliação de atividades
nos bairros e da construção do
Engenho da Cultura. Além dessas, preparamo-nos para as eleições de 2022, com as esperanças
de novos governos em São Paulo, no Brasil e a eleição de candidatos do Partido Liberal para a
Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, para a Câmara
Federal em Brasília, para o Senado Federal e para a presidência da República do nosso país.
———
Rafa Zimbaldi, deputado estadual pelo
Partido Liberal (PL)

A 8ª República
Almir Pazzianotto
Pinto

A

Constituição Cidadã, como a
apelidou o Dr.
Ulysses Guimarães,
agoniza em leito de
morte. É vítima de
anemia profunda,
que a impede de se
proteger de conspirações golpistas. A derradeira linha de defesa tem sido o Supremo Tribunal Federal (STF),
onde o inimigo infiltrou agentes com o objetivo de debilitá-lo.
Ao dispor sobre as atribuições
do presidente da República o Art.
84 conserva o sistema presidencial de governo, fiel às tradições republicanas. Compete a ele nomear
e exonerar os Ministros de Estado, dirigir a administração federal, exercer o comando das Forças Armadas. Não temos primeiro-ministro, como prescrevia a
breve Emenda Constitucional nº
4 (2/9/1961- 23/1/1963), que instituiu precário regime parlamentar, destinado a permitir a posse
do presidente João Goulart.
Em 1988, investidos de poder
constituinte original, senadores e
deputados rejeitaram a monarquia e o parlamentarismo. Inexistia, portanto, razão suficiente para
se inocular na Lei Fundamental o
vírus da insegurança, convocando-se o eleitorado para definir, no
dia 7 de setembro de 1993, “através de plebiscito, a forma (república ou monarquia constitucional) e o sistema de governo (parlamentarismo ou presidencialismo), que devem vigorar no País”
(Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, ADCT, Art. 2º).
À medida que os anos passam, mais me convenço de que a
nossa Constituição nasceu condenada por utópica prolixidade. Desde a promulgação, em 5/10/1988,
sofreu 113 emendas; 6 de revisão,
promulgadas entre 2/3 e 5/6 de
1994, e outras 107 consideradas
ordinárias. Tramitam, ainda, no
Poder Legislativo 1.344 novas
propostas de alteração, apresentadas por deputados, senadores
e pelo Presidente da República.
O ambiente de insegurança
institucional gerado pela instabilidade da Lei Fundamental e
as dificuldades de utilizá-la
para a solução de urgentes problemas nacionais, oferece aos
candidatos à presidência da República a oportunidade única
para o debate de três temas interligados: como elaborar nova
Constituição; o combate à corrupção; o fim da impunidade.
A fragilidade da Lei que confere ordenamento jurídico, político e social ao País, não é fácil de
explicar e mais difícil de entender.
Quem melhor se saiu na tarefa foi
Oliveira Vianna. A responsabilidade caberia à excessiva imaginação
política. “Estamos sempre na atitude alvoroçada de quem espera o
advento próximo da idade de ouro
do Saturno. Todas as utopias, as
mais vagas, as mais estranhas, encontram asilo fácil, hospedagem
carinhosa em nossa imaginação.

Novo Ano, Pilatos ou Pilates?
Carlinhos Gonçalves

U

m novo ano começou e todos se propuseram iniciálo com o pé direito, alguns
se vestiram de branco, amarelo e
dourado, outros, simplesmente
cumprimentaram-se desejando felicidades na nova caminhada.
Para uns, será o mesmo que os
anos anteriores, para outros a chegada de uma nova consciência
para realizar a transformação exterior e interior. Alguns escreveram em agendas, cadernos e meios eletrônicos as suas propostas
para a nova vida; outros firmaram sua fé nos livros sagrados,
nas religiões, pedindo a força e a
disposição para enfrentar os problemas que surgirão no dia-adia. Uma coisa é certa, o simbolismo material, tirado da natureza, da fé ou da sociedade humana, é compreensível a todos.
Ao planejar este novo ano, firmei o propósito que não seria
como Pilatos, lavando minhas

mãos e deixando que o demônio
interno da preguiça tomasse conta de meus pensamentos para desviar-me de fazer exercícios físicos
necessários para preservar minha
saúde. Conscientizei que não vivo
mais naqueles tempos que fazia
longas caminhadas até o Clube
Teixeirada, no Bairro Monte Alegre, ou disposição para explorar a
barranca do rio Piracicaba até próximo onde hoje está o Shopping e
descer, de boia (câmara de ar de
pneu de carro), o nosso rio. Também não existe mais físico, disposição, e idade para, junto com os
amigos, entrar no meio do salto
do rio Piracicaba e pescar e aproveitar o dia curtindo as delícias
da natureza e da beleza que o criador presenteou para a nossa cidade. Era um tempo sem o tempo, sem o perigo do estresse que
assombra o homem e a vida moderna. São novos tempos, novos
ritmos de vida em um outro corpo mais velho e sem mobilidade e
liberdade como era na infância.
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(diário matutino - circulação de terça-feira a domingo)
Fundador e diretor: Evaldo Vicente
COMERCIALIZAÇÃO: Gerente: Sidnei Borges
SB – Jornais Regionais – EIRELI - 27.859.199/0001-64
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Era um tempo sem
o tempo, sem o
perigo do estresse
que assombra
o homem e a
vida moderna
Somos todos cheios de certeza que somos invencíveis, que
não adoecemos, que somos imortais até que uma pandemia, uma
dor ou doenças nos assombre.
Hoje decidi não lavar as
mãos a exemplo do personagem
bíblico e não adiar os cuidados
com meu corpo físico e dar a
ele o tratamento justo e perfeito que dou ao meu “espirito” com
boas leituras, exercícios, e técnicas de meditação e respiração.
Depois de muitas pesquisas,
estudos e comparações encontrei
no Pilates um método de exercício
físico que utiliza o peso do próprio
corpo para sua execução. Aprendi
que quando todos os músculos
estiverem desenvolvidos, você po-

Os nossos idealismos –
políticos, sociais ou artísticos, nós os temos
formado quase sem nenhum contato com as
realidades do nosso
meio” (Instituições Políticas Brasileiras, Ed.
Record, SP, 3ª ed.,
1974, vol. II, pág. 20).
As más experiências da última constituinte não podem ser esquecidas.
Deveria ter sido exclusiva. Para a
próxima o povo não elegerá deputados e senadores, com mandatos
de 4 e 8 anos. Delegará poderes
transitórios a representantes da
Nação, para organizá-la como Estado. Será convocada por prazo
curto e determinado para analisar, sugerir e emendar, de forma moderada, projeto redigido
por reduzido grupo de constitucionalistas modernos, cuja única paga consistirá no reconhecimento pelos bons serviços prestados à Pátria. Encerrados os
trabalhos se dissolverá, e cada
qual voltará aos afazeres normais.

Em 1988 os
constituintes se
deixaram envolver
por espírito
revanchista,
demagogo,
populista e utópico
Em 1988 os constituintes se
deixaram envolver por espírito revanchista, demagogo, populista e
utópico. Faltou quem os alertasse
de prometerem o impossível ao
país inexistente. Quem recordasse
o fracasso de todos que ofereceram riqueza, desenvolvimento,
justiça social, como produtos de
frases dotadas de poder mágico.
A comissão incumbida de preparar o projeto deverá se inspirar
em constituições cujos bons resultados sejam atestados pela longevidade. Duas, nesse sentido, se
distinguem: a inglesa, não escrita, e a norte-americana, em vigor
desde 1789. Redigida em 3 meses
por 39 dos 55 delegados à Convenção da Filadelfia, com 7 artigos e 27 emendas é a mais curta
das constituições escritas. Resistiu a numerosas crises, as duas
últimas no atentado terrorista de
11/11/2001 e quando Donald
Trump se recusou a aceitar a vitória de Joe Biden, mas se calou
diante da viril atitude dos comandantes das Forças Armadas.
A história revela que a boa
constituição não significa garantia infalível de justiça social, de política honesta, de
economia vigorosa e sustentável. A má, todavia, é sementeira de péssimos resultados.
Feliz Ano Novo!
———
Almir Pazzianotto Pinto,
advogado, foi ministro
do Trabalho, presidente
do Tribunal Superior
Eleitoral (TST); publicado na página 18, dia
05.01.22, no Correio Braziliense, de Brasília

Povo, o dono do voto
derá realizar com rotina seus exercícios com mínimo esforço e o máximo de prazer. Uma criação divina onde une a saúde e a disposição da alma. Encantei-me pela técnica desse alemão e ainda mais quando aplicada com maestria e orientação da professora Ohana, em sua
clínica de Pilates e Fisioterapia.
Ao criar essas modalidades
de exercício, Joseph H. Pilates simplesmente iluminou-se, deve ter
sintonizado sua consciência individual com a consciência universal. Como sua discípula, afirma:
“o método desenvolve um corpo
uniforme, corrige posturas erradas, restaura a vitalidade física,
vigora a mente e eleva o espírito”.
Por isso, iniciei um novo ano, sem
lavar as mãos para meu corpo
como Pilatos, porém com Pilates.
———
João Carlos Gonçalves, Carlinhos, professor, conferencista,
especialista em Marketing Institucional
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ANUNCIE:
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Filipe Fernandes

S

empre que tento
passar minha
concepção de algo
para outras pessoas,
tento mostrar a lógica
qual encontrei para
chegar na ideia que
criei. Sim, criei, pois todos nós entendemos
as coisas de formas
distintas, uma vez que tivemos
vivências diferentes uns dos outros e obviamente todos nós não
pensamos iguais e tampouco
compreendemos de forma idêntica os impulsos que recebemos.
Quando falo que precisamos
deixar de defender políticos, proponho também um exercício de
auto amor, onde colocamos o
povo em primeiro lugar, os legítimos patrões e donos da cidade.
Já falei algumas vezes que
somos todos cidadãos e iguais perante as leis, mas sabemos que,
quando se trata de poderosos empresários e políticos, a história
demonstra diferente. Sempre são
privilegiados e agraciados com
milagres de decisões judiciais, ou
engavetamento de denúncias,
impeachment etc, ou até mesmo
salvos pelos próprios pares.
Há clara distinção em
“quem é que pode” e quem não
pode. Certamente, quem não
pode é o povo. E eu pergunto: por
que não podemos mais que aqueles que trabalham para nós?
Pela minha lógica, só não entendemos que o povo não pode ser
mais forte que seus funcionários,
pois assim fomos ensinados. Des-

de os primórdios da sociedade, criou-se uma
cultura de dominação
das classes, onde não só
pela força, mas também
pela repressão ideológica que sempre se impôs,
pelo pouco incentivo à
educação e enfim… Por,
no fim, patrocinarem a
nossa redenção a eles.
Nos acontecimentos recentes, vimos muitos líderes
defendendo políticos, e aparentemente ficou difícil defender quem
não nos defende. É óbvio que não
estou generalizando, mas realmente falo de quem finge que nos defende e vota contra nós, o povo.

Por que não
valorizamos mais
a força do povo,
dono dos votos?
Com as gerações mudando e
cada vez ficando mais escancarada a forma com que os representantes do povo nos “defendem”,
acredito que o pensamento de necessidade de defendermos uns aos
outros, os não poderosos, forçamos os agentes públicos a serem
mais íntegros enquanto nossos
representantes e também com os
propósitos que dizem defender.
Deixo claro que quem manda
é sempre que vai mandar e o povo,
o verdadeiro dono do poder: o voto!
É hora de despertar, povo
piracicabano.
———
Filipe Fernandes, líder
comunitário
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L IVRO

Um olhar crítico de Storel
Divulgação

L EITE

Maternidade apela a mães
contribuírem com doação
Banco de Leite Humano conta apenas com metade do estoque ideal para
alimentar os bebês internados na UTI e Unidade de Cuidados Intermediários

Antonio Oswaldo Storel lançou o livro “Retalhos... da Vida”

Um olhar crítico, mas construtivo diante das ações da sociedade, da política e da vida em si.
Assim resume-se o livro “Retalhos... da Vida”, que o cirurgiãodentista Antonio Oswaldo Storel
lançou em dezembro e está sendo distribuído agora em janeiro.
A obra, produção independente, é uma seleção de crônicas
publicadas no Jornal de Piracicaba e na Tribuna Piracicabana
ao longo da primeira década do
século XXI. Os textos são divididos em quatro capítulos, envolvendo os direitos humanos, religião, crônicas e sociedade. Possui
prefácio do cirurgião-dentista e exvereador Waldemar Romano, e
ilustrações do Edson Rontani e
Erasmo Spadotto. Os trabalhos
foram coordenados pelo jornalista Edson Rontani Júnior.
Storel é natural de Piracicaba, nascido e criado no bairro Saibreiro, e completará 86 anos de
vida agora em 29 de janeiro. Teve
longa vida social em Piracicaba,
atuando como cirurgião-dentista
na área de odontopediatria, fundador e presidente da Associação
Paulista de Cirurgiões Dentistas –
Regional Piracicaba (APCD), bastante envolvido com as ações da
Igreja Católica, além de ter uma
significativa parte de sua vida dedicada à política : foi vereador,
secretário municipal de Educação,
Saúde e Promoção Social, secretário municipal de Desenvolvimento Social, fundador e primeiro presidente da Empresa Munici-
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pal do Desenvolvimento Habitacional de Piracicaba (Emdhap), presidente da Câmara Municipal de
Piracicaba, entre outras gestões.
Storel comenta que o livro é
um relato de situações corriqueira
no cotidiano, com uma análise crítica e profunda diante das políticas públicas voltadas, por exemplo, ao adolescente infrator, o trabalho precário na indústria da
cana, a redução da maioridade
penal e o Estatuto da Criança e do
Adolescente. “Como gestor do
Bem-Estar Social, hoje Secretaria
Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, busquei inspiração e exemplos de outras cidades em que a ação do serviço público traz efeitos positivos, como
metas a serem praticadas no município”, lembra. E isso não se limita apenas à área social, mas também à área produtiva. Quando
presidente da Emdhap, Storel criou
ferramentas para produção própria de insumos como blocos de
cimento e massa asfáltica, além de
capacitação de mão de obra através da construção em mutirões.
“Retalhos... da vida” é uma
obra para ser lida com calma pois
traz uma série de reflexões sobre
o que o ser humano está fazendo
na sociedade e como tudo isso
pode evoluir para o bem comum.
Além disso, são discorridas homenagens a personalidades como
Zilda Arns, o bispo Dom Eduardo Koaik e outros que sempre
buscaram a ajuda humanitária
como palavra em suas rotinas.

SOCIAL

Prefeitura abre editais
para execução de serviços
Três editais de chamamento
público estão abertos para o envio
de propostas até os dias 10 e 11 de
janeiro. As Organizações da Sociedade Civil (OSC) com interesse em
participar da prestação de serviços em Piracicaba deverão buscar
informações no portal da Prefeitura (www.piracicaba.sp.gov.br) e
acessar chamamento, editais
FMAS, vigência 2022. Os serviços cofinanciados pelo Fundo
Municipal da Assistência Social
(FMAS) serão prestados de acordo com o Termo de Colaboração
vigente por 12 meses, podendo
ser prorrogado. Ao todo serão
criadas 35 vagas de trabalho
para a execução das atividades.
No âmbito da Proteção Social
Básica, o chamamento é para o
programa de habilitação e reabilitação para pessoas com deficiência e suas famílias. As ações dessa parceria compreendem o atendimento, conforme as especificidades das deficiências auditiva,
visual, síndrome de down e
transtorno do espectro autista.
Já na Proteção Social Especial de Média Complexidade será
cofinanciado o Serviço Especializado em Abordagem Social
(Seas) para crianças, adultos, idosos e famílias que utilizam espaços públicos como forma de moradia e/ou sobrevivência. Também na média complexidade, o
edital 05 prevê a execução de serviço complementar ao Serviço de
Proteção e Atendimento Especi-

alizado a Famílias e Indivíduos,
equipe região norte para o acompanhamento de famílias em situação
de vulnerabilidade e risco social.
Os chamamentos públicos
proporcionarão maior qualidade no atendimento. As OSC terão metas específicas estabelecidas nos editais, conforme demanda identificada no município, observando a otimização
dos custos envolvidos, a especificidade do serviço e as normativas técnicas dos mesmos.
“Essas parcerias são importantes para o desenvolvimento de
ações específicas à população. As
propostas deverão conter o plano
de trabalho da equipe que atuará
junto à rede de proteção e ao sistema de garantia de direitos”,
explica a secretária municipal da
Assistência e Desenvolvimento
Social, Euclidia Fioravante.
As Organizações da Sociedade Civil deverão enviar as propostas em envelope lacrado para a
Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social
(Smads), conforme cronograma
dos editais. As propostas serão
julgadas e analisadas pela Comissão de Seleção, aferindo pontuações com classificação de nota.
SERVIÇO
Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento
Social. Avenida Dr. Paulo de
Moraes, 1.703, Paulista. Informações: (19) 3417-8800.

Com um estoque do Banco de
Leite Humano de apenas 140 litros, em média, nos últimos meses, um volume considerado baixo do necessário para o atendimento de uma demanda de 40 leitos na UTI Neonatal (Unidade de
Terapia Intensiva) e 22 na UCI
(Unidade de Cuidados Intermediários) o hospital Maternidade de
Campinas pede às mães que contribuam com a doação de leite excedente a fim de garantir o alimento para os bebês internados.
Para as mulheres que residem em
Campinas, a coleta é feita quinzenalmente nas próprias residências.
O volume ideal de armazenamento no Banco de Leite Humano
é de, no mínimo, 200 litros, em
média, por mês, para garantir certa tranquilidade no atendimento
aos casos de hospitalização. Cada
litro doado pode alimentar até 10
recém-nascidos por dia. O leite
materno é o único alimento completo para nutrir os bebês por, no
mínimo, seis meses de vida de forma exclusiva, e até dois anos complementado com outros alimentos.
De acordo com o Fundo das
Nações Unidas para a Infância
(UNICEF), aumentar a amamentação ideal de acordo com
as recomendações poderia evitar mais de 823 mil mortes de
crianças e 20 mil óbitos ma-

ternos a cada ano, no mundo.
Nascem, por mês, em média, no Hospital Maternidade
de Campinas, cerca de 750 bebês, dos quais 60% são atendidos pelos SUS (Sistema Único
de Saúde). Embora a média seja
de 25 nascimentos por dia,
atualmente contamos apenas
com 56 doadoras cadastradas.
“O aleitamento materno é a
forma mais natural e segura de alimentar a criança no início da vida.
No leite materno são encontrados
diversos componentes imunológicos, tornando esta prática essencial para alcançar o crescimento e o
desenvolvimento infantil adequados, além de promover benefícios
para a saúde física e psíquica da
mãe e do bebê. A criança amamentada pela mãe apresenta menor incidência de infecções, menor tempo de hospitalização e menor
ocorrência de reinternações”, explica a médica pediatra dra. Tereza
Aparecida Fernandes Mathiazzi.
DOAÇÃO -Para ser doadora é necessário que a mulher seja
saudável, que esteja amamentando o próprio filho e que tenha uma
produção excedente de leite após
a mamada. O primeiro passo é
fazer contato prévio pelo telefone
(19) 3306-6039 para o cadastramento, agendar a realização da
coleta de sangue receber as ori-
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Para ser doadora é necessário que a mulher seja saudável,
que esteja amamentando o próprio filho e que tenha uma
produção excedente de leite após a mamada

entações e os materiais para a coleta e armazenamento do leite.
A realização do exame de
sangue é feita no ambulatório
da Av. Francisco Glicério, nº
1913 e necessária para a verificação de sorologias de Sífilis,
Hepatites B e C, doença de Chagas, HTLV (Vírus Linfotrópico
da Célula Humana) e HIV (Aids).
“A coleta do leite é feita pelas

próprias mães, em suas residências. Elas tanto podem entregar
os frascos no Banco de Leite do
Hospital Maternidade de Campinas ou aguardar a retirada quinzenal feita pela instituição em
suas casas, para aquelas que residem em Campinas”, orienta Giovana Batista de Souza, coordenadora do Banco de Leite do Hospital Maternidade de Campinas.

M ICROEMPRESAS

Iniciado período de opção pelo Simples Nacional em 2022
A opção pelo Simples Nacional, que irá ocorrer até o dia
31 de janeiro, pode ser feita por
microempresas (ME) e empresas
de pequeno porte (EPP). Solicitantes não podem fazer parte
das vedações previstas na Lei
Complementar 123, de 2006.
Para as empresas já em
atividade, a solicitação de opção poderá ser feita até o último dia útil (31). Caso aceita,
valerá a partir de 1° de janeiro
deste ano (caráter retroativo).
Para empresas em início de
atividade o prazo para a solicitação é de 30 dias do último deferimento de inscrição (municipal ou
estadual), desde que não tenham
decorridos 60 dias da data de abertura do CNPJ. Quando aprovada, a opção produz efeitos a partir da data da abertura do CNPJ.
Após esse prazo, a opção somente será possível no mês de janeiro
do ano-calendário seguinte, produzindo efeitos a partir de então.
O acesso ao sistema para opção é realizado por meio do Portal
do Simples Nacional (em Simples Serviços > Opção > Solicitação de
Opção pelo Simples Nacional).

A empresa deverá declarar
não incorrer em qualquer situação
impeditiva à opção pelo Simples
Nacional prevista na legislação.
A verificação automática de
pendências é feita logo após a
solicitação de opção: não havendo pendências com nenhum
ente federado, a opção será
aprovada; havendo pendências,
a opção ficará “em análise”.
A verificação é feita pela Receita Federal, estados, DF e municípios, em conjunto. Portanto,
a empresa não pode possuir pendências cadastrais e/ou fiscais,
inclusive débitos. Durante o período da opção, é permitido o cancelamento da solicitação pelo Simples Nacional, salvo se o pedido
já houver sido aprovado. O cancelamento não é permitido para
empresas em início de atividade.
A microempresa ou empresa
de pequeno porte já optante pelo
Simples Nacional não precisa fazer nova opção. Uma vez optante,
a empresa somente sairá do regime
quando excluída, seja por comunicação do optante ou de ofício.
Enquanto não vencido o
prazo para a solicitação da op-

ção, o contribuinte poderá regularizar as pendências impeditivas
ao ingresso no Simples Nacional.
Por exemplo, o contribuinte
poderá liquidar ou parcelar débitos, dentre outras possibilidades.
O pedido de parcelamento
pode ser feito no portal do Simples Nacional ou no portal e-CAC,
da Receita Federal, no serviço
“Parcelamento – Simples Nacional”. O acesso ao portal do Simples Nacional é feito com certificado digital ou código de acesso.
Todas as empresas que desejarem optar pelo Simples Nacional
deverão ter a inscrição no CNPJ
e, quando necessário, a inscrição
estadual, exigida para empresas
com atividades sujeitas ao ICMS.
O contribuinte pode acompanhar o andamento, os processamentos parciais e o resultado final
da solicitação no serviço “Acompanhamento da Formalização da
Opção pelo Simples Nacional”.
Caso o contribuinte tenha regularizado parcialmente as pendências, serão apresentadas somente as que restarem e a solicitação poderá ser aprovada antes do
resultado final caso todas as

pendências sejam resolvidas no
prazo. O resultado final da opção
será divulgado em 15 de fevereiro.
Na hipótese da opção pelo
Simples Nacional ser indeferida,
será expedido termo de indeferimento pelo ente federado responsável pelo indeferimento.
Caso as pendências que motivaram o indeferimento sejam originadas de mais de um ente federado, serão expedidos tantos
termos de indeferimento quantos forem os entes que impediram o ingresso no regime. A
Receita Federal utilizará o aplicativo Domicílio Tributário Eletrônico (DTE-SN) - disponível no
Portal do Simples Nacional - para
enviar ao contribuinte o Termo
de Indeferimento da solicitação
de opção pelo Simples Nacional.
A ciência do indeferimento ocorre quando há acesso ao termo ou
automaticamente, 45 dias contados a partir da comunicação.
A contestação ao indeferimento deverá ser protocolada diretamente na administração tributária (Receita Federal, estado,
Distrito Federal ou município)
que apontou as irregularidades.

Precaução cancela o carnaval no Rio
Dirceu C. Gonçalves

O

anúncio da suspensão do
carnaval de blocos e rua no
Rio de Janeiro vale para
aquela capital, mas deve influenciar a não realização da festa em
todos os quadrantes do país. Se a
localidade que abriga o maior evento do gênero decide cancelá-lo em
razão do possível recrudescimento da pandemia, não haverá argumentação forte o suficiente para a
folia se realizar em outras comunidades, onde sua importância é
menor e não há a importância econômica e social similar à carioca.
Por ora está confirmado o desfile das escolas no sambódromo da
avenida Marquês de Sapucaí,
mas tudo vai depender dos acontecimentos na área da Saúde.
Além da variante ômicron,
vinda da África do Sul, que invade e preocupa as regiões mais desenvolvidas do planeta, registramos em solo brasileiro o aumento
da procura por atendimento médico e hospitalar para tratamento
de problemas respiratórios. O quadro se torna ainda mais preocu-

pante com a recém identificada
presença da "flurona" - infecção
simultânea de um mesmo paciente pelo influenza (o vírus da gripe) e o coronavírus - que os boletins médicos revelam já terem acometido 110 pacientes no Estado de
São Paulo e ocorrer também no
Ceará e no Rio de Janeiro.
São Paulo revela ainda 86
casos de ômicron no Estado e dificuldades de atendimento aos
pacientes, que nos últimos dias
tiveram de esperar até seis horas
pelo socorro médico. O levantamento da terça-feira (04/01),
executado pelo consórcio dos veículos de comunicação, aponta a
ocorrência, no país, de 178 mortes por Covid nas 24 horas anteriores à sua divulgação. Embora
haja o tumulto decorrente do
ataque de hackers ao sistema de
informação do Ministério da Saúde, o número de vitimas tem aumentado. Nada que se compare
ao dia 8 de abril passado, o pior
da pandemia em mortes, quando
4.249 brasileiros perderam a vida;
mas é um salto significativo em
relação às últimas semanas,

São Paulo revela
ainda 86 casos
de ômicron
no Estado
quando o número de óbitos circulou na casa dos dois dígitos.
Fora as implicações decorrentes da ômicron e da flurona, a estrutura de saúde aguarda, apreensiva, as consequências das aglomerações ocorridas no Natal e Ano
Novo. As festas públicas - especialmente o reveilon – estiveram
proibidas em boa parte das localidades, mas muitas pessoas reuniram-se em eventos privados de
diferentes formatos. As praias, estiveram lotadas. Dependendo do
grau de infestação, nas próximas
horas e dias começarão a ser diagnosticados os novos atingidos pela
pandemia ora agravada pela gripe. O grande desejo é que a prática confirme a baixa gravidade e
letalidade da ômicron, declarada
nos últimos dias pela Organização Mundial da Saúde (OMS).
A gama de variáveis e condicionantes desse momento - quan-

do todos acreditamos estar a pandemia rumo ao controle e extinção - não permite baixar a guarda.
Mesmo com 160 milhões de vacinados potencialmente menos sujeitos a adoecer, precisamos manter o uso da máscara - que em São
Paulo e outros Estados deverá ser
obrigatório pelo menos ate o próximo dia 31 -, manter o distanciamento corporal, evitar aglomerações e lavar as mãos ou desinfetálas com álcool gel como forma de
dificultar a transmissão dos virus, tanto o corona quanto o influenza. Será um grande desastre se, por falta de cuidados da
população ou por problemas estruturais, voltarmos a ter a necessidade de quarentenas, lockdowns
e outras medidas restritivas que
tanto nos fizeram sofrer nos últimos dois anos. Acautelem-se!
———
Tenente Dirceu Cardoso Gonçalves, dirigente
da ASPOMIL (Associação de Assist. Social
dos Policiais Militares
de São Paulo); e-mail:
aspomilpm@terra.com.br.
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Bebel lança abaixo-assinado em
defesa da manutenção do noturno
Para a deputada estadual Bebel, presidente da Apeoesp, a Resolução 119/2021,
da Secretaria da Educação do Estado de São Paulo, trouxe novos problemas
A presidenta da Apeoesp
(Sindicato dos Professores do
Ensino Oficial do Estado de São
Paulo), deputada estadual Professora Bebel (PT) lançou abaixo-assinado contra as medidas
do governador João Doria
(PSDB) de desmantelamento da
educação pública no Estado de
São Paulo, que inclui fechar escolas no período noturno, prejudicando diretamente os alunos
do EJA (Ensino de Jovens e Adultos). O abaixo-assinado pode ser
acessado e assinado no endereço eletrônico, através do link
http://cadastro.professorabebel.
com.br/abaixo-assinado-ceeja .
Bebel destaca que a Resolução 119/2021, da Secretaria da
Educação do Estado de São Paulo
(Seduc-SP) trouxe novos proble-

mas, como a redução do currículo, da carga horária e a ameaça de
fechamento de CEEJA´S, em razão da ausência de demanda. Diante disso, ela diz que é importante uma grande mobilização para
barrar mais este ataque contra a
juventude que não pode estudar.
A presidenta da Apeoesp
acrescenta que “muitos estudantes que trabalham durante o dia e
estudam à noite, serão prejudicados pelas propostas absurdas do
governador, como o fechamento
de escolas. Temos que lutar incansavelmente para evitar o desmantelamento da educação. Junte-se
a nós e participe do abaixo-assinado, e compartilhe para que mais
pessoas possam se unir à esta causa: Em Defesa da Educação”, escreveu ela em suas redes sociais.
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A deputada estadual Bebel diz que o fechamento do CEEJA no
noturno irá prejudicar os alunos que trabalham durante o dia

P IRACICABA

Região Metropolitana terá audiências para plano de desenvolvimento
A Secretaria Estadual de Desenvolvimento Regional agendou
três audiências públicas para debater e receber propostas para a
construção do Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado
(PDUI) da Região Metropolitana de Piracicaba (RMP). A consulta pública acontece nos formatos presencial e on-line nos
dias 11 de janeiro em Limeira, 13
de janeiro em Piracicaba e 19 em
Rio Claro, sempre às 14 horas.
“Esta é uma oportunidade
para a população que está sendo
diretamente beneficiada com a
criação da Região Metropolitana de participar diretamente
propondo ações de seu interesse
para entrar no plano de desenvolvimento”, destaca o deputado
Roberto Morais, autor do projeto
que deu início à criação da Região
Metropolitana de Piracicaba.
Qualquer cidadão pode
acessar o site https://rmp.
pdui.sp.gov.br, preencher um formulário, escolher o tema de interesse entre as quatro temáticas
disponíveis (planejamento territorial e uso do solo; meio ambiente,
saneamento e recursos hídricos;
desenvolvimento econômico e
atendimento social; e transporte e

sistema viário) e enviar sua contribuição. As sugestões advindas
do poder público e da sociedade
civil serão divulgadas gradativamente nas plataformas. Essas proposições vão embasar a proposta
final do Plano, que acompanha o
Projeto de Lei (PL) que será enviado à Assembleia Legislativa. As
propostas podem ser enviadas
até, no máximo, sete dias úteis
após as audiências. A primeira
audiência será em Limeira, dia
11 de janeiro, no Teatro Nair Bello (Rua João Kühl Filho, s/nº Vila São João – entrada pela Portaria D do Parque da Cidade). O
segundo encontro é dia 13 de janeiro em Piracicaba, no anfiteatro da Secretaria Municipal de
Educação (Rua Cristiano Cleopath, 1902 – Alemães) e a última
audiência será no dia 19 de janeiro em Rio Claro (Câmara de Vereadores - Rua 3, nº 945 – Centro).
REGIÃO METROPOLITANA - A Região Metropolitana de Piracicaba foi sancionada
em agosto de 2021 com 24 municípios integrantes (Águas de
São Pedro, Analândia, Araras,
Capivari, Charqueada, Conchal,
Cordeirópolis, Corumbataí, Elias
Fausto, Ipeúna, Iracemápolis,
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Vigilância orienta sobre
cuidados ao armazenar
água da chuva e de reuso
Com a situação imposta
pela crise hídrica e necessidade
de economia de água, são muitas as pessoas que buscam contribuir reservando água de
reuso e, principalmente, aproveitando os momentos de chuvas para armazenamento. De
acordo com o setor de Vigilâncias em Saúde é necessária a adoção de cuidados para que isso
seja feita de forma consciente e
evitando a criação do mosquito
Aedes Aegypti, responsável pela
Dengue, Zika e Chikungunya.
“A economia de água se faz
necessária, mas não podemos
descuidar quanto à prevenção
à dengue. É muito importante
a manutenção de práticas simples para preservar a saúde de
todos”, cita a diretora do setor, Vivian Graziela da Silva.
DICAS - É necessário esgotar completamente o tambor a
cada cinco dias, lavar com bucha
e sabão para retirada dos ovos.
- Manter o recipiente tampado e clorado: a medida é 2
copos de cloro a 10% (500ml)
para 200 litros de água ou 2
litros de água sanitária a 2,5%.
- Observar, toda vez que for
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ArcelorMittal destina mais
de R$ 515 mil ao Fumdeca

“Oportunidade para a população participar”, avalia Roberto Morais

Leme, Limeira, Mombuca, Piracicaba, Rafard, Rio Claro, Rio das
Pedras, Saltinho, Santa Gertru-

des, Santa Maria da Serra e São
Pedro) e uma população aproximada de 1,5 milhão de pessoas.

Realizado pela Fundação
ArcelorMittal, o programa Cidadãos do Amanhã anuncia a arrecadação recorde em 2021. Ao
todo, R$ 515.475,35 mil serão
destinados ao Conselho da Infância e Adolescência de Piracicaba.
A ação anual incentiva empregados, familiares, comunidade, clientes, fornecedores e empresas do Grupo ArcelorMittal a
destinarem parte do Imposto de
Renda devido ou fazerem uma
doação ao Fundo Municipal dos
Direitos da Criança e do Adolescente (Fumdeca). O recurso possibilita a realização de iniciativas
que transformam a vida de crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social.
“Anualmente registramos em
nossa unidade uma adesão de
aproximadamente 90% dos empregados no programa Cidadãos
do Amanhã, o que nos mostra o
engajamento de todos nessa causa. Neste ano estamos ainda mais

S EDEMA

S EGURANÇA

utilizar a água, se há larvas ou
mosquitos. Mesmo com o tambor estando bem vedado essa
medida é necessária. Caso tenha
proliferação, é preciso esgotar a
água e clorar imediatamente.
- Ao vistoriar o tambor, a
orientação é não bater ou movimentar porque as larvas podem
se alojar no fundo dos recipientes, dificultando a verificação.
CICLO DO MOSQUITO
- No momento da coleta da
água, o mosquito deposita os
ovos e pode se manter assim até
um ano, mesmo com o local seco.
Caso o tambor seja novamente
cheio após esse período, mesmo
bem vedado, acontece a proliferação. Por isso, esses cuidados
são de extrema importância.
De acordo com o departamento, os riscos do armazenamento incluem o fato de que o ciclo do mosquito pode ser adiantado em três dias se houver ovos.
“Contamos com a colaboração de toda população ao exercer esses cuidados, assim como
os demais: não deixando garrafas, pneus e outros recipientes
com água parada. Essa luta é de
todos nós”, ressalta a equipe.

entusiasmados com o resultado, o
maior da nossa história, e que irá
beneficiar centenas de pessoas do
nosso município”, afirma Paulo
Raso, gerente da área de Pessoas da ArcelorMittal Piracicaba.
Mais de cinco mil colaboradores do Grupo ArcelorMittal e
pessoas da comunidade participaram da ação nacional. Ao todo, o
programa repassará mais de R$
12,5 milhões a cerca de 40 Fundos Municipais dos Direitos da
Infância e do Adolescente, nos territórios de influência do Grupo.
O programa Cidadãos do
Amanhã tem amparo na legislação vigente do imposto de renda, e
é, portanto, uma oportunidade de
contribuir para o desenvolvimento de crianças e adolescentes utilizando um percentual do imposto
de renda devido. Isso significa custo zero para o doador. Para saber
mais sobre o programa, basta acessar o site da Fundação ArcelorMittal. (www.famb.org.br).
Divulgação

Visita avalia a instalação de redutor Prefeitura executa poda de árvores e
de velocidade na rua João Sampaio manutenção na Estação da Paulista
Assessoria parlamentar

Divulgação

CAPHIV
Solicitações serão encaminhadas ao Executivo por Gilmar Rotta

Poda preventiva garante segurança aos usuários do Parque

O presidente da Câmara
Municipal de Piracicaba, vereador Gilmar Rotta (Cidadania) visitou, na tarde desta terça-feira
(04), a Escola Estadual Elias de
Mello Ayres. Na ocasião, o parlamentar foi recebido pelo diretor da unidade de ensino, Celso
Juliano de Souza, e pela vice-diretora da escola, Sílvia Feltre.
Celso destacou que o retorno às aulas está programado
para acontecer no dia 2 de fevereiro, o que, segundo ele, pode
gerar um grande fluxo de veículos e pedestres na região da escola, levando com isso insegurança
ao local, já que os motoristas não
respeitam o limite de velocidade.
Diante desta situação, a direção da escola reivindicou a
instalação de uma lombada na
rua Dr. João Sampaio, próxi-

A Secretaria Municipal de
Defesa do Meio Ambiente (Sedema) e Secretaria Municipal
de Obras (Semob) iniciaram na
terça-feira (4) trabalho de poda
das árvores do Parque da Estação da Paulista, além da manutenção nas calhas do prédio.
Os serviços devem ser finalizados em até sete dias úteis. O
parque segue aberto para caminhadas e outras atividades.
De acordo com José Franco, diretor do parque, a poda
evita a queda de galhos das árvores. Os trabalhos envolvem
poda em cerca de 300 árvores
nativas e exóticas, incluindo
todo a área do Parque e o estacionamento. A calha do telhado
do prédio centenário também
passa por limpeza. “A poda é
uma forma de evitar que possí-

ma à escola, para melhor controlar a velocidade dos veículos. Além da lombada, também
foi solicitada a sinalização de
solo para estacionamento e a
criação de vagas para vans escolares e para pessoas com deficiência, “visto que não existe
um local adequado para o estacionamento dos veículos e a sinalização está apagada”, ressaltou o responsável pela escola.
Gilmar Rotta informou que
encaminhará os pedidos às Secretarias responsáveis, para que os
mesmos sejam atendidos o mais
breve possível. “Essas demandas
irão ajudar na organização do
grande fluxo de veículos na região
da escola durante o período letivo
e também dar mais segurança para
os mais de 1500 alunos que estudam no local”, disse o vereador.

veis quedas de galhos e árvores
causem transtornos aos cidadãos que utilizam o parque, sobretudo nesta época de chuvas
intensas. Além de mais seguro,
a poda preventiva deixa o local
mais agradável”, explica Franco.
O Parque da Estação da
Paulista tem pista de caminhada, parque infantil, aparelhos de
ginástica, jardim japonês, árvores nativas, além de outras espécies paisagísticas, o que amplia o
potencial botânico do Parque,
tornando o local agradável para
caminhadas, passeios e visitação.
SERVIÇO
Parque da Estação da Paulista. Avenida Dr. Paulo de Moraes, 1562, bairro Paulista. Funciona todos os dias, das 6h
às 20h. Telefone: 3436-0466.

Paulo Soares, presidente do
Caphiv, começou o ano a todo
vapor. Na terça-feira, 4, esteve
no bairro Jardim Gilda para visitar amigos e desejar Feliz
Ano Novo. Aproveitou a oportunidade para dar uma passadinha na casa da Dona Hele-

na, amiga antiga, e levou frascos de suprimentos alimentares para pessoas acamadas. Dona Helena cuida de
uma senhora que sofreu
AVC (Acidente Vascular Cerebral) e, por isso, necessita de alimentação especial.
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1- Aniversário do Andre em 2018 na Santa Casa. 2- Andre com a visita do Papai Noel. 3- Andre realizou o sonho de receber o Papai Noel em seu último Natal em 2021.

M EMÓRIA

Nosso guerreiro André se foi...
Paciente de 12 anos fazia tratamento de fibrose cística desde bebê na Santa Casa de Piracicaba partiu na manhã de ontem (6)

Com apenas 12 anos, um gigante em ternura, humildade,
exemplo de força e sensibilidade. Esse foi André Barbosa Diniz que partiu ontem, dia 6 de
janeiro de 2022, justamente no
Dia da Gratidão, justamente no
dia de festa ou folia de Reis que
celebra a chegada dos três Magos que, segundo o cristianismo, eram chamados Melchior
(ou Belchior), Balthazar e Gaspar e que levaram ouro, incenso e mirra para dar ao menino
Jesus recém-nascido. Uma
data que também é conhecida
como ‘Epifania do Senhor’.

André nasceu na Santa
Casa de Piracicaba, em 21 de
outubro de 2009 e ainda bebê,
foi diagnosticado com fibrose
cística. Nesses 12 anos foram
várias internações. Ano passado ele contraiu covid-19 e sua
função pulmonar ficou extremamente debilitada. Em poucos
meses, recebeu o diagnóstico de
que entrava em cuidados paliativos. A capacidade respiratória
de seu pulmão estava em 20%.
No fim do ano, um desejo: que
Papai Noel fosse até seu quarto,
pois estava internado desde 9 de
outubro. Sua festa de aniversário

As contradições de
Rossieli Soares
Professora Bebel

O

secretário da
Educação, Rossieli Soares, é
um poço de incoerências. Ele é fiel escudeiro
do governador João
Doria, que dividiu nas
eleições a denominação
BolsoDoria para se eleger na onda conservadora de 2018,
e que tornou a vacinação uma peça
de marketing e continua a fazê-lo.
Porém, muitas das afirmações e medidas de impacto
deste governo contrastam
com sua prática cotidiana.
Nesta semana, Doria e
Rossieli saíram a campo para
defender a vacinação de crianças, mencionando, inclusive, que irão promover a imunização dentro das escolas.
Por evidente sou totalmente
a favor da vacinação das crianças, medida fundamental para
evitar a propagação da Coivid 19
neste segmento altamente vulnerável e necessária para conter a
doença nas demais faixas etárias,
sobretudo sua variante ômicron,
altamente contagiosa. O que causa estranheza é que o secretário,
que fala agora em proteger as crianças, trabalhou incessantemente
para antecipar a volta às aulas presenciais no estado de São Paulo
desde o segundo semestre de 2020,
quando a pandemia estava em
pleno auge, contrariando recomendações de autoridades sanitárias internacionais e nacionais,
inclusive de seu próprio governo.
Felizmente, múltiplos setores da sociedade, com grande
destaque para o nosso sindicato,
a APEOESP e para os pais e mães
de nossos estudantes, se levantaram contra esse absurdo. Fomos à justiça e chegamos à greve
em defesa da vida, no início de
2021, conseguindo retardar esse
retorno total às escolas até a segunda quinzena do ano passado, após a vacinação dos profissionais da educação, que conquistamos com uma campanha que
se iniciou em dezembro de 2020.
Quem agora se apresenta nos
meios de comunicação preocupado em salvar vidas, não demonstrou a mesma preocupação quando, de fevereiro a agosto de 2021,
em levantamento parcial realizado com grandes dificuldades pela
APEOESP, se contabilizou nada
menos que 3 mil casos de COVID19 nas escolas estaduais em razão das atividades presenciais,
com pelo menos 110 óbitos. Esse
mesmo secretário promoveu diversos encontros presenciais sem
respeitar protocolos de segurança sanitária. O maior deles, realizado em Águas de Lindóia com
diretores de escola, em outubro
de 2021, com viés eleitoral, provocou uma onda de indignação.

É verdade que temos no nosso país um
presidente genocida,
que de forma consciente e deliberada tomou
decisões que levaram ao
número assustador de
620 mil vidas perdidas
para a COVID-19 - a
maioria delas poderia
ter sido evitada. Mas é
verdade também que no estado de
São Paulo ocorreram mais de 155
mil dessas mortes, o que representa em torno de 25% do total.
Nosso estado, porém, possui
20% da população brasileira.

O que causa
estranheza é que
o secretário, que
fala agora em
proteger crianças,
trabalhou
incessantemente
para antecipar a
volta às aulas
presenciais
Os números são claros: faltou qualidade nas políticas adotadas pelo governo Doria para conter o vírus. A tragédia não foi maior porque grande número de prefeitos e prefeitas, dos mais diversos partidos, foram muito além
das medidas erráticas adotadas
pelo governador marqueteiro. Alguns, ameaçados pelas parcelas
mais reacionárias e negacionistas
da sociedade tomaram as medidas necessárias que Doria não teve
coragem e competência para tomar, como é o caso do prefeito petista Edinho Silva, de Araraquara. Muitas vidas foram salvas graças a esses gestores públicos.
É preciso lembrar mais uma
vez que enquanto Doria e Rossieli forçavam estudantes, funcionários e estudantes a retornar ás escolas, centenas de prefeitos e prefeitas, dialogando
com diretores, diretoras, conselheiros e conselheiras da APEOESP mantinham decretos restritivos às atividades escolares presenciais ou, simplesmente, mantinham integralmente o ensino
remoto. A sociedade também
deve agradecer a essas autoridades muitas vidas preservadas.
Vacinar nossas crianças é
obrigação dos governantes.
Trata-se de política pública de
saúde e medida imperativa
frente à pandemia que estamos enfrentando. Chega de
fazer política com a vacina!
———
Professora Bebel, presidenta da Apeoesp, deputada estadual, líder da
bancada do PT na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp)

surpresa, foi na Santa Casa, preparada pela equipe de profissionais
que cuidava dele desde sempre.
Seu pedido mobilizou as equipes de pediatria, pediatria intensiva e Comissão Interna de Humanização da Santa Casa. Papai Noel,
interpretado pelo cardiologista do
hospital Marcos Mendes, levou
para o André dezenas de presentes, comprados pelos funcionários do hospital. E esse foi apenas o
primeiro de muitos momentos felizes vividos por André. A Santa
Casa fez um vídeo dessa visita,
que viralizou nas redes sociais.
Um grupo de médicos e fun-

cionários o presenteou com 11
cilindros de oxigênio para que
pudesse passar o Natal com sua
família em casa. A ação emocionou os internautas e muitas
pessoas fizeram doações para
que a família de André pudesse
comprar mais cilindros para ele
passar o Ano-Novo em casa também. E deu certo. Ele estava usando um cilindro a cada 14 horas.
Nesses 15 dias que conseguiu ficar com sua família e fora
do ambiente hospitalar, André
esbanjava felicidade. Recebeu
até a visita da equipe do Samu,
que o presenteou com um uni-

forme. "Ele sempre disse que o
sonho dele era ser socorrista do
Samu quando crescesse, para
salvar muitas vidas", disse Jesuína Barbosa Diniz, mãe do André, que também sempre fez questão de agradecer tudo que a equipe da Santa Casa sempre fez por
seu filho em todos esses anos.
Mal sabe o André, que ele
não precisou crescer e nem se
tornar um socorrista profissional para salvar vidas. Sim, ele
salvou várias. Isso mesmo, salvou os corações de pessoas desacreditadas que, ao ver sua história, se mobilizaram para ajudá-

lo e essa atitude as salvaram da
inércia em fazer algo por alguém.
Na madrugada do último
dia 3 de janeiro, André precisou voltar para a UTI Pediátrica da Santa Casa. Estava desacordado. Não responsivo. E
hoje ele se foi. Bem no Dia da
Gratidão. A nós, resta ser gratos
por nos ensinar tanto, em tão
tenra idade. Gratidão, André!
Em tempo: de acordo com informações da Funerária Unidas,
o velório do André será nesta sexta-feira, dia 07, a partir das 6h,
na sala 1 do Cemitério da Vila Rezende, bem como o enterro, às 14h.

S EMUTTRAN

Reforço de sinalização é feito em mais de 80 ruas e avenidas
Mais de 80 vias de 23 bairros
receberam reforço na sinalização,
realizado pelas equipes da Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana, Trânsito e Transportes (Semuttran). As intervenções foram
executadas entre os dias 30/12/
2021 e 05/01/2022. O serviço, em
ruas e avenidas com grande fluxo
de veículos e próximo a escolas,
garante maior segurança e fluidez
do trânsito. Bairros como Bongue,
Campestre, Centro, Jaraguá, Jardim Camargo, Jardim Glória, Esplanada, Monte Líbano e Matão
foram atendidos pelo serviço.
Segundo a secretária Jane
Franco Oliveira, da Semuttran,
a sinalização de trânsito é muito importante para orientar e
informar os usuários das vias,
possibilitando que todos os modais transitem com segurança
e principalmente sem acidentes.
“Por isso, diariamente as equipes de sinalização da Semuttran fazem ações de revitalização da sinalização horizontal e
vertical na cidade", ressalta.
A Semuttran pode ser acionada pelos números 3401-1110
e 3401-1111 para os serviços
pontuais/emergenciais (veículos
estacionados irregularmente,
veículos em frente a garagens,
acidentes, etc.) e 156 para serviços gerais (solicitações de sinalizações horizontais, verticais,
vagas, semáforo, radar, defensa metálica, guia rebaixada, etc).
BAIRROS E VIAS ATENDIDOS - Abaeté - ruas Dalila de
Oliveira Moreira e Frei Honório
Franco; Bongue - avenida Jaime
Pereira; Campestre - avenida La-

Justino Lucente

Reforço da sinalização propicia maior segurança a motoristas e pedestres

ranjal Paulista; Centro - rua São
José; Jaraguá - rua Dom Manoel; Jardim Camargo - ruas Avelina Ferreira da Cunha; Íris Ast;
Francisco Damante; Miguel Lopes Rodrigues e Presidente Venceslau Braz; Jardim Conceição ruas Antonio Lázaro Coelho Mendes; João Faria Filho e Luiz Bortoletto; Jardim Esplanada - rua
Bogotá; Jardim Glória - avenidas
Raposo Tavares e das Monções e
ruas Carlos Raya; Dr. Eduardo
Kiehl; Dr. Theodureto de Camargo; Da Liberdade; Fernando Paes
de Almeida; Gen. Hermes da
Fonseca; Presidente Washington
Luiz; Presidente Rodrigues Alves;
Presidente Venceslau Braz; Presidente Arthur Bernardes e Tomé

de Souza; Jardim Ibirapuera ruas Albert Einstein; Prof. Antonio Santos Veiga; Prof. Mello
Ayres; Iguatemi; Infante Dom
Henrique; Joaquim de Mattos;
Dom Manoel; Godofredo Bulhões
Ferreira Carvalho; Lima; Maestro Peterman; Monte Pascoal e
Rosalvito Cobra; Jardim Parque
Jupiá - rua Dos Dourados. Jardim São José - rua Whintney
Franca; Jardim Taruman - ruas
Catanduva e Charqueada; Jardim Tatuapé - ruas Iacanga; Ibirá; Ibitinga; Itararé; Ipauçu; Irapuã; Igaratá; Guararema; Luiz
Vaz de Toledo; Pedro de Morais
Cavalcanti e Viela Sanitaria; Jardim Taiguara - rua Corcovado;
Loteamento Kobayat Libano -

ruas Carlos Cella e Silvio Brienza;
Monte Líbano - rua Amador Bueno; Matão - ruas Carlos Brasiliense Pinto; Francisco de Assis Iglésias e Paulo Ribeiro da Silva; Novo
Horizonte - ruas Luis Antonio
Zuccolo; Maria de Lourdes Silva
Andrade; Rosana Aparecida Pereira e Ruth de Lourdes M. de
Camargo; Paulicéia - avenida Raposo Tavares; Potiguar - rua João
Batista Campos Pinto; Tatuapé rua Rodolfo Nunes; Vila Cristina
- ruas Afonso Pena; Bom Pastor;
Elpidio Teixeira da Silva; Giocondo Bandeira; Iguapé; Maria Furlan Pizzinatto; Monte Evereste;
Pedro Grossi; Prof. Arthur Madeira; Prof. Mello Ayres; Rosário
Thomaziello e Vitório Zagatto.

P ROTOCOLOS

Cerest e Sindban fecham agência do Bradesco
A agência do Bradesco da
Avenida Carlos Botelho foi fechada na manhã de ontem, 6.
Dois bancários foram diagnosticados com covid-19,
mas o banco não havia cumprido os protocolos sanitários.
Assim, diretores do Sindicato dos Bancários de Piracicaba (SINDBAN) foram até a
agência para conversar com a
gerente administrativa. O Sindicato também chamou os fiscais do Centro de Referência em
Saúde do Trabalhador (Cerest).
Ao saber do que estava
acontecendo, imediatamente os
fiscais lavraram uma notificação para que a agência fosse fechada até que os protocolos sanitários, incluindo a sanitização
da agência, fossem tomados.
“Não podemos colocar em

risco os bancários que ali trabalham e os clientes que precisam
de atendimento, sobretudo em
um momento de retomada das
infecções. Hoje, a imprensa noticiou que 58% dos casos de covid19 são da nova variante ômicron.
Isso nos preocupa muito”, comentou José Antonio Fernandes Paiva, presidente do SINDBAN.
RETORNO - O Cerest só
vai autorizar a reabertura da
agência do Bradesco depois
de apresentação do laudo de
sanitização da agência.
O Cerest considera os bancos
ambientes de alto risco de contaminação por conta da grande circulação de pessoas e do ar-condicionado que pode facilitar a proliferação do vírus da covid-19.
SANTANDER – A agência
da Vila Rezende do Santander

Divulgação

Fiscais lavraram uma notificação para que a agência fosse fechada

também foi fechada. Ao saber de
um caso de contaminação, o próprio banco já seguiu os protocolos sanitários. Tanto os bancári-

os do Bradesco quanto do Santander estão trabalhando em
home-office até que sejam autorizados a voltar para as agências.
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M ERCADO

Hyundai HB20 é o carro mais vendido de 2021
Hyundai se consolida como a quarta maior marca em vendas de veículos, somando 184.284 unidades comercializadas no ano passado

O Hyundai HB20 fechou o
ano de 2021 como o automóvel de
passeio mais vendido do Brasil ao
emplacar 86.455 unidades de janeiro a dezembro, segundo números da Fenabrave – Federação
Nacional da Distribuição de Veículos Automotores – divulgados
hoje. No ranking de automóveis
de passeio não são consideradas
as picapes, que entram em outra
classificação, de veículos comerciais leves. Dentro de seu segmento, dos hatches compactos,
que fechou com queda de 28%
frente a 2020, o HB20 viu sua
participação subir de 18% para
mais de 25% de um ano para
outro, graças à manutenção
constante de seu volume de vendas ao longo dos meses de 2021.
Já o SUV compacto Hyundai
Creta registrou o volume de 64.759
unidades emplacadas no ano passado, figurando na oitava posição
no ranking geral de vendas de
automóveis de passeio e no segundo lugar em seu segmento. O Cre-

ta apresentou o maior crescimento em vendas entre os cinco primeiros SUVs compactos, acima de
35% sobre 2020. Como resultado
do bom desempenho de seus dois
principais modelos, a Hyundai somou 180.986 unidades comercializadas em 2021 entre os automóveis de passeio que, acrescidas
dos 3.298 veículos comerciais leves vendidos no período, resultaram em 184.284 emplacamentos
e 9,3% de participação de mercado, assegurando a quarta posição entre as montadoras no Brasil pelo segundo ano consecutivo.
“As atualizações que fizemos
em 2021 no HB20, primeiro com o
serviço de conectividade veicular
Bluelink e depois com a maior oferta da motorização turbo e de itens
de segurança por toda a gama, e a
chegada da nova geração ao Creta, que trouxe recursos de tecnologia, segurança, conforto e sofisticação até então inéditos no segmento dos SUVs compactos, tornaram os dois modelos ainda mais

atrativos para o consumidor do
varejo, que valoriza esses atributos
na hora de fechar negócio. Como
nossa estratégia de vendas está
justamente focada nesse tipo de
cliente, vimos nossa participação
de mercado crescer ao longo do ano
e isso terminou posicionando a
Hyundai como a marca que mais
automóveis vendeu no varejo, e o
HB20 e o Creta entre os três automóveis mais vendidos nesta modalidade no país”, comenta Angel
Martinez, vice-presidente comercial da Hyundai Motor para o Brasil
e as Américas Central e do Sul.
As posições ocupadas pelos
dois modelos da Hyundai no
ranking geral, HB20 em primeiro
e Creta em oitavo, refletem a soma
das vendas no atacado e no varejo. Exclusivamente no varejo,
quando não são consideradas as
chamadas vendas diretas, para
empresas como grandes frotas e
locadoras, esse desempenho é ainda melhor. De acordo com os números da Fenabrave para o vare-
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Modelo totalizou 86.455 emplacamentos de janeiro a dezembro, o que lhe garantiu
a primeira posição entre todos os automóveis de passeio comercializados no País

jo em 2021, o HB20 fechou em primeiro com 70.499 unidades comercializadas (mais de 80% de
seu total de vendas no ano), e o
Creta assegurou a terceira posi-

ção, com 51.825 unidades (também acima de 80% de seu total),
levando a Hyundai para a primeira colocação entre as montadoras de automóveis de passeio

no varejo, com 15,3% de participação de mercado, e para a terceira colocação geral, com 13,3%,
ao somar automóveis de passeio e veículos comerciais leves.

I RACEMÁPOLIS

H ONRARIA

Câmara concede voto de congratulações a engenheiro da Esalq Vacinação continua na unidade
Noé Franco de Campos
A Câmara Municipal de Pira- denador do Programa SolloAgro
Assessoria parlamentar

cicaba, conforme iniciativa do vereador Laércio Trevisan Jr. (PL)
confere o requerimento de voto de
contratulações 1080/2021, ao engenheiro Agrônomo e Professor da
Escola Superior de Agricultura
Luis de Queiroz (Esalq-USP), Luís
Reynaldo Ferracciú Alleoni, pelo
seu extenso trabalho desenvolvido como professor, pesquisador e
cientista na área da agronomia.
A entrega da honraria
aconteceu na manhã desta quarta-feira, em ato solene, juntamente com o radialista Mário
Luis, nas dependências da Rádio Educadora, rua São José.
REQUERIMENTO - na
honraria da Câmara, o vereador
Trevisan Jr. destaca que Luís Reynaldo Ferracciú Alleoni é Engenheiro Agrônomo formado pela
Escola Superior de Agricultura
Luiz de Queiroz (ESALQ), da Universidade de São Paulo (USP) em
1985, Mestre (1992) e Doutor
(1996) em Solos e Nutrição de Plantas e Livre-Docente em Química do
Solo (2000) pela ESALQ/USP,
com Pós-Doutorado pela Universidade da Flórida (2005/2006).
Bolsista de Produtividade
em Pesquisa 1A do CNPQ, tem
experiência na área de Química
e Fertilidade do Solo, atuando
em alterações químicas do solo
em função do manejo e comportamento de elementos potencialmente tóxicos no ambiente.
Atua também na área de Redação e Comunicação Científica.
É Professor titular do Departamento de Ciência do Solo, Coor-

de Educação Continuada em Agricultura Sustentável (com cursos/
treinamentos presenciais em mais
de 15 cidades brasileiras e no Paraguai; além de cursos a distância para mais de 1.000 alunos no
Brasil e no exterior), Coordenador do Laboratório Multiusuário
de Análises Ambientais da
ESALQ/USP, Membro da Congregação da ESALQ (representante
dos Professores Titulares) e Diretor Científico da Fundação Agrisus (Agricultura Sustentável).
Foi Chefe do Departamento
de Ciência do Solo e Coordenador
do Laboratório de Análise do Solo
por 15 anos (média de 25.000
análises/ano), Presidente da Comissão de Atividades Docentes,
da Comissão de Convênios e da
Comissão de Cultura e Extensão
Universitária da ESALQ, Coordenador da Câmara de Cursos de
Extensão da USP, Editor-Chefe
da revista Scientia Agricola por
14 anos, Membro do Comitê Consultivo da base SciELO (Scientific
Electronic Library Online) por 11
anos e Vice-Presidente da Associação Brasileira de Editores Científicos (ABEC) por 2 anos.
Publicou até o momento 179
artigos em revistas científicas,
6 livros, 60 artigos técnicos em
boletins, 172 trabalhos científicos em congressos nacionais e
internacionais. Proferiu 116 palestras no Brasil e no exterior.
Participou de 285 bancas de avaliação de trabalhos de conclusão de curso, exames de qualificação, mestrado, doutorado,

Divulgação

Iniciativa de Trevisan Jr. contempla Luís Reynaldo Ferracciú Alleoni

concursos públicos etc. Coordenou 56 eventos científicos (congressos, feiras, seminários, simpósios etc). Orientou 20 dissertações de mestrado, 23 teses de doutorado, supervisionou 3 pós-doutorandos e 94 alunos de iniciação
científica/treinamento técnico.
Como parte das comemorações do Dia Mundial do Solo (05/
12), a iniciativa Expertscape utilizou algoritmos para tabular artigos do banco de dados Medline,
do PubMed, desenvolvido pela Biblioteca Nacional de Medicina dos
Estados Unidos. Foram ranqueados os pesquisadores brasileiros
de destaque que publicaram artigos em temas de interesse mundial
nos últimos 10 anos na área de Ciência do Solo com interface com a
área ambiental e de saúde pública.
A Expertscape levou em conta a qualidade dos artigos e das
revistas, assim como as citações
desses artigos pela comunidade

científica. Foi ranqueado no top
0,5% do mundo e está entre os
1.000 pesquisadores com maior
pontuação dentre 165.000 pesquisadores. Ficou em 8º lugar no
Brasil dentre quase 6.000 pesquisadores brasileiros, ao lado de
mais 3 pesquisadores do Departamento de Ciência do Solo da
ESALQ que figuram entre os 20
primeiros: Carlos Eduardo Pellegrino Cerri (6º lugar), Tiago Osório Ferreira (11º lugar) e Fernando Dini Andreote (18º lugar).
"Assim, considerando que
compete ao Poder Legislativo de
Piracicaba, legítimo representante
do povo no poder constituído, registrar e realçar perante a sociedade, as ações relevantes dos organismos sociais, esportivos, religiosos e educacionais, pessoas
físicas e jurídicas e em todas as
áreas que se destacam na cidade
de Piracicaba", enfatizou o parlamentar no teor da honraria.

S AÚDE

Atendimentos por Covid e gripe mais que dobram
A procura de pacientes com
síndrome gripal e suspeita de Covid-19 em todas as quatro Unidades de Pronto Atendimento
(UPAs) de Piracicaba cresceu
102,8% entre o dia 31 de dezembro de 2021 e o dia 3 de janeiro
de 2022. Para o vereador Josef
Borges (Solidariedade), líder do
governo na Câmara, os dados
corroboram a decisão do prefeito Luciano Almeida e do secretário de Saúde, Filemon Silvano,
de ampliar os locais para atendimento de pacientes na cidade, a
partir desta quinta-feira (6).
No dia 31 de dezembro do
ano passado, as quatro unidades
receberam 1.387 pacientes com
síndrome gripal e, no último dia
3 de janeiro, o volume de pessoas
aumentou para 2.813 nessas
UPAS. No dia 4 de janeiro, o total
de atendimentos foi de 2.602
(87% superior ao registrado no
dia 31). Os dados são da Secretaria Municipal de Saúde. Nesse
período, a cidade registrou 397
novos casos confirmados de Covid-19 (um homem de 58 anos
morreu) e a ocupação dos leitos
hospitalares de enfermaria do
Sistema Único de Saúde (SUS)
estava em 80% e de UTI, em 20%.

“Esse crescimento da demanda justifica a iniciativa de
ampliar o atendimento para reduzir as filas nas UPAS e garantir agilidade no acesso à avaliação médica e início do tratamento, evitando complicações
dessas doenças”, avaliou o vereador que se recupera da Covid-19.
Josef Borges contraiu a doença na semana do dia 27 de dezembro e teve sintomas leves,
como dor de garganta e congestão nasal. Ele foi atendido na
Unidade de Saúde da Família de
Artemis (USF), onde também fez
o teste que resultou em positivo
para Covid no último dia 3. Ele
segue em isolamento residencial.
No posto de saúde conferiu o
aumento da procura por atendimento, que elevou o tempo de espera da consulta com os médicos.
“Eu fui bem atendido por toda a
equipe da unidade, esperei bastante porque haviam muitas pessoas
com sintomas de gripe e Covid.
Nesse momento é preciso ter paciência e não promover o sensacionalismo de algo que está acontecendo no mundo inteiro. É preciso
união, conscientização e buscar
soluções para que as pessoas sejam bem atendidas”, disse.

CONFIRA O ENDEREÇO DAS

UNIDADES

De segunda a sexta-feira, das 7h às 19h
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
De segunda a sexta-feira, das 8h às 16h
CRAB Cecap
Av. Gustavo Adolfo Franco Bueno, s/nº
Telefone: 3414-1466
De segunda a sexta-feira, das 16h às 20h
UBS Centro
Endereço: Avenida França, 227
Telefone: 3422-6872 | 3435-1559

Atendimento é das 8h às 11h e das 12h às 16h

A imunização contra a covid19 prossegue na unidade de saúde
Noé Franco de Campos, Residencial Aquárius. O horário será das
8h às 11h e das 12h às 16h. Não é
necessário agendamento prévio.
Está sendo aplicada a primeira dose para aquelas pessoas que
ainda não tomaram a vacina, bem
como a segunda e terceira doses.
Na dose de reforço, serão
atendidas pessoas acima de 18
anos, sendo necessário intervalo de quatro meses da vaci-

CAUSA

na anterior, exceto às pessoas
vacinadas com a Janssen que
recebem a dose de reforço dois
meses após a imunização.
DOCUMENTAÇÃO - Para
os que irão tomar a dose de reforço ou segunda dose, é necessário
apresentar documento com foto e
o cartão verde (que comprova a
vacina anterior). Já para quem ainda não tomou a primeira dose, a
documentação necessária é o documento com foto, CPF, Cartão
SUS, e comprovante de endereço.

ANIMAL

Vereadora cobra fiscalização mais
efetiva para coibir soltura de fogos
A Prefeitura informou, na última terça-feira (4), que a equipe
do Pelotão Ambiental da Guarda
Civil aplicou multa em um munícipe, por soltar fogos de artifício
no dia 31 de dezembro. O texto informa, no entanto, que esta será a
única penalidade aplicada por esse
tipo de infração no município, no
período em que foram celebradas
as festas de final de ano. Para a
vereadora Alessandra Bellucci
(Republicanos), é preciso investir na fiscalização. “O que a gente apurou ao longo de dos meus
trinta anos da proteção animal
é que a soltura de fogos leva
muitos animais à morte por pânico e também por fuga”, disse.
Ainda de acordo com o Executivo, a multa só pôde ser aplicada porque “houve flagrante, registrado por meio de um vídeo, além
do fornecimento do endereço do
infrator”, o que permitiu a aplicação da penalidade por infração ao artigo 149 da lei municipal 178/2006. O valor da multa foi
fixado em R$ 4.557,00 e estipulado pelo artigo 151 da mesma lei.
Alessandra destacou que escreveu um novo decreto pois, segundo ela, o atual trecho regulamentador da lei não prevê coisas
como a apreensão de fogos das
casas que comercializam os artefatos. “Isso entrou em vigor agora
em 2021 com a lei sancionada pelo

governador João Doria (PSDB)
que é uma lei estadual e eu acho
muito importante a nossa lei municipal feita pelo vereador Abdalla
e um decreto regulamentador que
consiga fazer uma abordagem
melhor em todos os sentidos para
que a punição seja efetiva e que a
lei possa ser cumprida”, pontuou.
O novo decreto de autoria da
vereadora, deve substituir o de
número 18.396/2020, que regulamenta a lei complementar 406/
2020. Na prática, ele permite ao
município e ao Corpo de Bombeiros a realização de campanhas
de conscientização em estabelecimentos particulares, como boates, bares, igrejas, locais de auditórios, clubes e ginásios.
A parlamentar concluiu dizendo que a Câmara continuará
trabalhando para que as leis sejam de fato cumpridas. “Tenho
certeza que todo mundo está de
acordo com isso. Todos os vereadores abraçam a causa animal
e me dão muito apoio em todas
ações, em todos os projetos de
lei, em todos os requerimentos
que a gente escreve para resguardar a vida dos animais, mas quero ressaltar que não somos contra fogos e sim contra os fogos
com estampido (barulho). Existem lindos shows pirotécnicos
sem barulho, agrada da mesma
forma o espectador”, disse.
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FALECIMENTOS
CAMAREIRA, COZINHEIRA, GARÇONETE E RECEPCIONISTA. Favor
enviar currículo para o zap: (14)
99677-2253.
-----------------------------------------SALÃO DE ESMALTERIA STUDIO
VILLA precisa de duas manicure
com experiência. Contato: (19)
97103-4333.
-----------------------------------------PINTOR: Residencial e comercial, orçamento sem compromisso.
Piracicaba e Rio das Pedras. Tratar fone: 99310-4666 com Júnior.
------------------------------------------

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 básico de negociação até R$
50.000,00 (cinqüenta mil reais).
Falar com Karen pelo cel (19) 99895-5892, das 8 às 18 horas.
-----------------------------------------TROCO CASA no bairro São Cristóvão em Rio das Pedras por chácara. Sala ampla, sala de jantar,
cozinha , 3 dormitórios sendo 1 com
suite, banheiro social, lavanderia ,
1 dispensa, quintal pequeno, garagem com para 3 carros (cobertura
para dois carros). Contato:
998862302 com Luiz (whatsapp).
-----------------------------------------VENDO APARTAMENTO com 2
dorm sala cozinha banh no Bairro Dois Córregos em Piracicaba
tratar : 19 - 9.9665.8116.
-----------------------------------------VENDO APARTAMENTO no Centro
de Rio das Pedras. Com 93m quadrado, sendo 3 quartos, 2 banheiros, cozinha, sala, área de serviço e 1 vaga
coberta. Contato (19) 983657145.
-----------------------------------------TERRENO COM BARRACÃO
310m2 aceito carro no negócio
apenas 45.000. Local Capela. Contato Elaine 19- 98216-9127 zap.
-----------------------------------------VENDE-SE TERRENO 6300m²-Centro Mombuca ótima localização-maiores informações 19998963876.
-----------------------------------------VENDO CASA EM ANHUMAS PIRACICABA - com 5 cômodos mais quarto para passar roupa, lavanderia cobertura mais quarto de ferramentas.
Piscina infantil, terreno medindo 20
X 25 mts. Tratar fone: 99440-6695.
-----------------------------------------VENDO/ ALUGO Barracão 360 m²,
na R. Olavo Bilac, 836, Vila Lobos,
S. Pedro. F. (19) 3483-1505.
-----------------------------------------VENDO OU TROCO apartamento
em Piracicaba por imóvel em São
Pedro ou Piracicaba tratar : (19)
9.9665.8116
-----------------------------------------ALUGA-SE apartamento Praia Grande, cels: 9 8430-8712 e 9 9340-0417.
------------------------------------------

ALUGA-SE
SALA COMERCIAL
NO CENTRO,
ÓTIMO VALOR.
TRATAR FONE:
(19) 98323-2288
com Tadeu.

ALUGA-SE - Barracão direto proprietário, a cinco minutos do Centro.
Ideal para depósito, com 450 metros
quadrados, com mezanino. Escritório em 2 pisos. Fone 9.9806-6622.
-----------------------------------------VENDE-SE imóvel em SÃO PEDRO,
com 2 casas, cada com 2 dorm, sala,
coz, wc, gar. (19) 3372-9484 e (19)
99970-2630.
-----------------------------------------VENDO APARTAMENTO EM SANTOS SP em condomínio fechado
com 3 quartos, sala 2 ambiente,
cozinha, área de serviço e 1 banheiro, ar condicionado na sala e
ventiladores de teto na sala e nos 3
quartos. Estacionamento coletivo.
Praca a arborizada, play ground,
área de lazer e quadra de esportiva. Recem reformado. A duas quadras de distância da praia. De frente
ao shopping Praiamar e hipermercado Carrefour. Próximo tem farmácia,
padaria, banco, ponto de táxi e ônibus. Contatos: (19) 99897-1417 Aline ou (13) 99704-6484 Maria Alice.
------------------------------------------

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

VENDE-SE carro Corolla 2005, gasolina, super econômico, manual, completo, impecável. Tratar pelo celular
(19) 9.9705-5588. 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.
------------------------------------------

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

MENINA ANA LIS DOS SANTOS
ALVES faleceu ontem, nesta cidade, filha do Sr. Fabricio de Souza
Alves e da Sra. Raquel Cristiane dos
Santos Alves. Deixa avós, tios, tias,
demais familiares. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído
o féretro às 17h00 da sala 01 do
Velório do Cemitério Municipal da
Vila Rezende, para a referida necrópole em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SR. SINEZIO MELINE faleceu ontem, nesta cidade, contava 70 anos,
filho dos finados Sr. Pedro Meline e
da Sra. Julia Monchelato Meline;
deixa os filhos: Jorge Fabio Meline,
casado com a Sra. Maiara Fernanda Gomes de Oliveira e Jessica de
Cassia Meline, casada com o Sr.
Rafael Monteiro. Deixa netos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 16h00 da sala
02 do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para a referida necrópole em jazigo da família.
ABIL GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SRA. MARIA APARECIDA MOCO
DINIZ faleceu ontem, nesta cidade,
contava 75 anos, filha dos finados

Sr. Jacomo Moco e da Sra. Libera
Milanes Moco, era viúva do Sr. João
Candido Diniz; deixa os filhos: Joaquim Candido Diniz, casado com a
Sra. Maria Aparecida Nunes Diniz;
Gilmar Candido Diniz, casado com a
Sra. Veronice Ferreira Diniz; Gilberto Candido Diniz, casado com a Sra.
Cleuza Mendonça da Silva Diniz;
Solange Aparecida do Nascimento,
casada com o Sr. Amauri do Nascimento e Karina Candido Diniz, casada com o Sr. Airton Fernandes de
Moura. Deixa netos, bisnetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 16h30 da sala
03 do Velório do Cemitério Municipal
da Vila Rezende, para a referida
necrópole em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SRA. ARACI PERES SARTORI faleceu anteontem, nesta cidade,
contava 77 anos, filha dos finados Sr. Fernando Peres e da Sra.
Olivia Soares da Silva, era viúva
do Sr. Orlando da Conceição Sartori; deixa os filhos: Hercules José
Fernando Sartori, casado com a
Sra. Patricia Fernanda Paulino;
Mauricio Vanderlei Valdez Peres
Sartori; Jorge Roberto Alexandre

SR. ANTONIO RAMIRO BARBOSA
faleceu anteontem na cidade de Piracicaba, aos 67 anos de idade e
era viúvo da Sra. Odete Lanzoni
Barbosa. Era filho do Sr. Antonio Elias Barbosa e da Sra. Maria Therezinha Martim Barbosa, ambos falecidos. Deixou os filhos: Liege Cristina Barbosa Pascon casada com
Rodrigo Angelo Pascon, Douglas
Heitor Barbosa casado com Mary
Cristina Hergert e Daina Heloisa
Barbosa. Deixa também 2 netas e
demais parentes e amigos. O seu
copro foi transladado em auto fúnebre para a cidade de Rio das Pedras onde o seu sepultamento deuse ontem as 13:30 hs, saindo a urna
mortuária do Velório municipal de Rio
das Pedras, seguindo para o cemitério municipal de Rio das Pedras,
onde foi inumado em jazigo da família. (GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)
SR. ADEMIR FRANCISCO FORMAGIO faleceu anteontem na cidade de Piracicaba, aos 75 anos
de idade e era casado com a Sra.
Terezinha Creuza Maielli Formagio.
Era filho do Sr. Armando Formagio
e da Sra. Maria Madalena Salmazi,
ambos falecidos. Deixou os filhos:
Rita de Cassia Formagio Galvão
casada com Leonardo Roberto
Galvão e Filipe Augusto Formagio
casado com Erika Maria Vilalta Aguiar Formagio. Deixa demais parentes e amigos. O seu sepultamento deu-se ontem as 16:00 hs, saindo a urna mortuária do Velório
da Saudade sala 03, seguindo para
o cemitério da Saudade, onde foi

inumado em jazigo da família.
(GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)
SR. JORGE SILVA LACERDA faleceu ontem na cidade de Piracicaba
aos 76 anos de idade e era casado
com a Sra. Rosimeire Stefanelli. Era
filho do Sr. Jaques de Castro Lacerda e da Sra. Dorvalina Silva Lacerda, ambos falecidos. Deixa os
filhos: Jaques Simoes Lacerda, Cristiane Simoes Lacerda e Claudia Regina Simoes Lacerda. Deixa netos,
e demais parentes e amigos. O féretro saiu ontem as 16:30 hs, do
Velório Parque da Ressurreição
sala Standard, seguindo para o
crematório Unidas – Bom Jesus.
(GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)
SR. JOÃO ALBERTO DE OLIVEIRA faleceu anteontem na cidade
de Limeira, aos 81 anos de idade
e era casado com a Sra. Ivone de
Castro Oliveira. Era filho do Sr. Noedy de Oliveira e da Sra. Isaura
Victoria de Oliveira, ambos falecidos. Deixa os filhos: Noedir Carlos de Oliveira casado com Meire
Cristina Ronco, João Alberto de Oliveira Junior casado com Silmara
Moraes Oliveira e Marcio Fernando
de Oliveira casado com Ana Raquel
C. Bittar. Deixa 08 netos e 01 bisneta. O seu corpo foi transladado
para esta cidade o e seu sepultamento deu-se ontem as 17:00 hs,
saindo a urna mortuária do Velório
da Saudade – sala 01, seguindo
para o Cemitério da Saudade, onde
foi inumado em jazigo da família.
(GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)

- Motor Bomba D´Agua, motor de 15 HP acoplado com bomba de 3 estágio – R$ 1.500,00

- 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

SRA. CLAUDIA BEZERRA DA SILVA faleceu ontem, nesta cidade,
contava 50 anos, filha dos finados
Sr. Milton Bezerra da Silva e da Sra.
Clementina Antonia Bezerra da Silva, era casada com o Sr. Valdomiro
Ferreira da Silva; deixa as filhas:
Laiza Minelli e Livia Maria Minelli.
Deixa netos, demais familiares e
amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro
às 15h00 do Velório do Cemitério
Parque da Ressurreição, sala “B”,
para o Cemitério Municipal da Vila
Rezende em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
MENINO ANDRE BARBOSA DINIZ
faleceu ontem, nesta cidade, contava 12 anos, filho do Sr. Jose Nilson Diniz e da Sra. Jesuina Barbosa Diniz; deixa os irmãos: Anderson Barbosa Diniz e Adrian Barbo-

sa Diniz. Deixa avos, tios, tias, primos, demais familiares. Seu sepultamento será realizado hoje, saindo o féretro às 14h00 da sala 01
do Velório do Cemitério Municipal
da Vila Rezende para a referida
necrópole em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SR. GILBERTO ANTONIO MALUF
faleceu ontem, nesta cidade, contava 77 anos, filho dos finados Sr.
Bechara Daibes Zaidan Maluf e da
Sra. Badia Antonio Maluf, era viúvo da Sra. Celia Maria Cardoso
Maluf; deixa os filhos: Gilceli Andrea Maluf, casada com o Sr. Robson Ghetti; Gilberto Maluf Junior,
casado com a Sra. Vanise Cristiane Frasnelli Maluf; Gilliani Andrina
Maluf; Gilvani Andreza Maluf Vieira, casada com o Sr. Andre Luis
Ferreira de Souza Vieira; Gilvan
Augusto Maluf, já falecido e Gilson Andre Maluf, já falecido. Deixa irmãos, cunhados, sobrinhos,
netos, demais familiares e amigos.
Seu sepultamento foi realizado
ontem, tendo saído o féretro às
16h30 do Velório da Saudade sala
02, para o Cemitério Municipal da
Saudade, em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

FALECIMENTOS

USADOS PARA VENDER
- Bomba D´Água de pistão para poço marca schmaider manual ou com motor – R$ 700,00

Peres Sartori; Liliane Solange Peres Sartori, casada com o Sr. José
Carlos e Cristiane de Fatima Efrauzino. Deixa netos, bisneta, demais
familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, às
13h00 no Cemitério Municipal da
Vila Rezende em jazigo da família.
ABIL GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

ASSOCIAÇÃO UM A UM - AÇÃO HUMANITÁRIA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
PARA ALTERAÇÃO ESTATUTÁRIA
A Associação Um a Um - Ação Humanitária, inscrita no CNPJ
sob o nº 21.557.001/0001-01, com sede à Rua Heber Rocha
Martins, nº 560, Bairro Garças, através do seu presidente Carlos
Eduardo Heise Filho,CONVOCA por meio do presente EDITAL
todos os membros da categoria para participarem da Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada no dia 17 de janeiro de
2022 , na sede da entidade no endereço acima mencionado,
com início às 13h30, em primeira convocação e em segunda e
última convocação às 14h00, observando o quórum estatutário,
para deliberar sobre a alteração do Estatuto Social da entidade.
Piracicaba - SP, 07 de janeiro de 2022.
Associação Um a Um - Ação Humanitária
Carlos Eduardo Heise Filho
Presidente

SRA. LUCIA PAES DE OLIVEIRA
BACCHI faleceu ontem na cidade
de Piracicaba aos 90 anos e era
viúva do Sr. Octávio Bacchi. Era
filha do Sr. Durvalino Paes Ribeiro e da Sra. Maria Antonia, ambos
falecidos. O seu sepultamento
dar-se-a hoje as 09:30 hs no cemitério da Saudade onde será inumada em jazigo da familía. (GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)
SR. LUIZ ANTONIO VIANA faleceu ontem na cidade de Rio Claro/SP aos 58 anos de idade, casado com a Sra. Margarete Feli-

cio Joaquim Viana. Filho do Sr.
Antonio Viana e da Sra. Olympia
Bnaldo Viana. Deixa os filhos:
Xaiene casada com Adriano e
Maicon casado com Raquel. Deixa também, os netos: Letícia,
Davi Luiz, Ana Luiza, familiares
e Amigos. O seu sepultamento
deu-se ontem às 14:00 hs, saindo a urna mortuária do Velório Memorial Cidade Jardim - Rio Claro/
SP seguindo para Cemitério Memorial Cidade Jardim - Rio Claro/
SP para referida necrópole, onde
foi inumado em jazigo da família.
(GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)

Meninos do Nhô-quim
Olá, alvinegros apostólicos
romanos, que prazer iniciar o
ano de 2022 aqui batendo
papo com vocês, é uma alegria
imensurável e um orgulho fazer parte da família “Passe de
Letra”. Nossas linhas após estes dez anos conquistaram
adeptos e seguidores que nos
incentivaram a crescer e projetar novos caminhos paralelos.
Hoje figuramos na mídia
escrita, em áudio e vídeo, uma
conquista tremenda para
quem não se encaixa em grupinhos. Nossa linha de conduta de debater opiniões será sempre reta e verdadeira, não temos
o porquê ficar em cima do
muro, não existe dinheiro que
nos cale ou nos faça mudar de
opinião, a não ser que esta esteja equivocada, ai humildemente pedimos desculpas, nos retratamos e seguimos em frente.
Para o novo ano que se
inicia espero poder noticiar
grandes jogos, vitórias e conquistas do Nhô-Quim. Este
clube centenário já passou da
hora de ser coadjuvante de
instituições de menos peso e
tradição, chegou a vez de a
torcida alvinegra piracicabana gritar mais alto e com mais
emoção sobre acesso e títulos.
O futebol pragmático e previsível de anos passados já não
mais sustenta tanto amor vindo
das arquibancadas e de toda
uma cidade, só sabe o valor que
esta energia tem de verdade
quem é filho da terra aonde o
peixe para, os aventureiros não
conseguem sentir tal força.
Vamos estar atentos para

elogiar e criticar com a mesma intensidade sempre, não
temos ninguém manipulando
cordinhas em cima de nossas
cabeças, aqui a verdade vem
a tona da maneira que é de
fato, para começar bem, já iniciamos 2022 com elogios para
os meninos do sub-20 e seu
comandante Denis Augusto.
A garotada do Nhô-Quim
não sentiu a estreia na competição e já deixou um adversário para trás. O Mantiqueira
que são os donos da casa no
grupo treze com base em Guaratinguetá, aonde figura o alvinegro junto com Vitória da
Bahia e o São José do Rio Grande do Sul, nem teve tempo de
respirar e já sentiu o gosto amargo da derrota para o XVzinho.
Nesta sexta 07/01, o alvinegro enfrenta o time baiano
as 15h15minhrs (olha que coincidência no horário), e em
caso de uma vitória dos meninos piracicabanos, já estarão
com um pé na segunda fase.
Denis Augusto realmente está
fazendo um excelente trabalho,
e os resultados positivos de
tanto empenho vão aparecer.
Todos sabem que em termos
de estrutura e condições para
desenvolver um algo a mais com
as categorias de formação no
Nhô-Quim é muito precário em
todos os quesitos, e que ainda
existe o sub-20, pois é obrigatório para que o profissional possa
disputar competições da FPF.
Vamos continuar na torcida.
Um excelente 2022a todos, e
que Deus proteja e abençoe a cada
segundo da vida de todos nós!

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

Prefeito Luciano Almeida
será questionado por falta
de manutenção da cidade
Segundo Kawai, “de que adianta a prefeitura terminar o ano com
dinheiro em caixa se os serviços não estão sendo executados?”
Assessoria parlamentar

O vereador Pedro Kawai
(PSDB) protocolará nos próximos
dias, requerimento de informações, a fim de obter respostas da
prefeitura, sobre as razões pelas
quais o serviço de manutenção de
vias públicas, calçadas, guias, sarjetas, praças e canteiros, não tem
sido realizado de forma eficaz e
eficiente. Segundo ele, “de que adianta a prefeitura terminar o ano
com dinheiro em caixa se os serviços não estão sendo executados?”.
Esta semana, o vereador visitou alguns pontos da cidade,
sugeridos por eleitores e internautas, através de suas redes
sociais. Em diversos bairros, encontrou ruas esburacadas, calçadas com mato alto, sujeira
acumulada em bocas de lobo, e
até sobras de móveis abandonadas sobre o passeio público.
“A população merece uma
explicação, sobre o porquê de a
prefeitura não cobrar a execução dos serviços”, observou o

Kawai quer explicações sobre má execução dos serviços públicos

vereador. “Se há algum problema com as empresas contratadas, a prefeitura terá a chance
de se explicar”, completou.
Kawai reconhece que o verão, um período de chuvas intensas e clima quente, favorece
o crescimento de mato. Contu-

do, na opinião do parlamentar,
o cidadão não pede qualquer
favor ao exigir a limpeza da cidade, afinal “se trata de uma
obrigação do prefeito que foi eleito para cuidar de Piracicaba e de
nós, vereadores, acompanharmos a execução dos contratos".
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Custou R$ 318,60

Custou R$ 584,10
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PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DAS PEDRAS
ESTADO DE SÃO PAULO
AVISO DE LICITAÇÃO
Comunicado – Concorrência nº. 001/2022 - Processo nº. 1288/2021 - OBJETO:
Contratação de empresa para prestação de serviços de transporte dos alunos
da zona rural, da rede municipal de ensino de Rio das Pedras - IMPORTANTE:
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS ATÉ: 08/02/2022, 09h00min INÍCIO DA SESSÃO: 08/02/2022, 09h30m - FORMALIZAÇÃO DE CONSULTAS: email:
licitacao@riodaspedras.sp.gov.br – fone: 19-3493-9490 – O Edital completo poderá
ser obtido pelos interessados no Setor de Compras, no horário de 9h ás 16h ou pelo
site: www.riodaspedras.sp.gov.br - REFERENCIA DE TEMPO: Para todas as referencias de tempo será observado o horário de Brasília (DF) – Prefeitura Municipal de
Rio das Pedras, 04 de janeiro de 2022 – Marcos Buzetto – Prefeito Municipal.
Esta publicação custou R$ 240,90 aos cofres públicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DAS PEDRAS
ESTADO DE SÃO PAULO
AVISO DE LICITAÇÃO
Comunicado – Pregão Presencial nº. 001/2022 - Processo nº. 3624 e 4765/2021 OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para o fornecimento de Leites e Suplementos Alimentares para pacientes com Mandado Judicial e Assistencial, para
atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, por 12 (doze)
meses - IMPORTANTE: RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS ATÉ: 18/01/2022,
ABERTURA DAS PROPOSTAS: 18/01/2022 ÀS 09h30min - FORMALIZAÇÃO DE
CONSULTAS: email: licitacao@riodaspedras.sp.gov.br – fone/fax: 19-3493-9490 –
O Edital completo poderá ser obtido pelos interessados no site da Prefeitura –
www.riodaspedras.sp.gov.br - REFERENCIA DE TEMPO: Para todas as referencias de tempo será observado o horário de Brasília (DF) – Prefeitura Municipal de Rio
das Pedras, 05 de janeiro de 2022 – Marcos Buzetto – Prefeito Municipal.
Comunicado – Pregão Eletrônico nº. 001/2022 - Processo nº. 3130/2021 - OBJETO: Aquisição de 01 (um) Veículo, tipo Van/Furgão, Zero Km, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação (CEAD), para
o exercício de 2022 - IMPORTANTE: RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS ATÉ:
19/01/2022, ABERTURA DAS PROPOSTAS: 19/01/2022 ÀS 09h05min – REALIZAÇÃO DO CERTAME: 19/01/2022, 09h30m - FORMALIZAÇÃO DE CONSULTAS: email: licitacao@riodaspedras.sp.gov.br – fone/fax: 19-3493-9490 – O Edital completo poderá ser obtido pelos interessados no site da Prefeitura –
www.riodaspedras.sp.gov.br ou site do Banco do Brasil - www.licitacoese.com.br - REFERENCIA DE TEMPO: Para todas as referencias de tempo será
observado o horário de Brasília (DF) – Prefeitura Municipal de Rio das Pedras,
05 de janeiro de 2022 – Marcos Buzetto – Prefeito Municipal.
Esta publicação custou R$ 372,30 aos cofres públicos

Esta publicação custou R$ 1.095,00 aos cofres públicos
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