
VACINAS
“As nossas liberdades estão

sendo devastadas, e o autorita-
rismo está prevalecendo no Es-
tado de São Paulo.” Essa frase
foi ressaltada pelo Deputado Es-
tadual – Agente Federal Danilo
Balas, quando protocolou uma
representação, no dia 6 deste
mês, contra o governador João
Doria, autor do Decreto n. 66.421/
22, publicado no último dia 4,
que determina a exigência do
comprovante de vacinação con-
tra a Covid-19 de todos os servi-
dores públicos e militares do Esta-
do. Difícil saber quem está certo?

COMEMORANDO
O militante político Francys

Almeida — vice-presidente do
PCdoB local e com a ousadia de
pré-candidato ao Governo do
Estado de São Paulo — está em
férias e recebeu uma notícia
para deixá-lo mais animado ain-
da: foi aprovado no exame da
OAB (Ordem dos Advogados do
Brasil). Ótimo, parabéns. Mais
do que nunca, pré-candidatís-
simo em outubro deste ano.

SAÚDE – I
Quem pode acompanhar a

reunião chamada e conduzida
pelo vereador Cássio “Fala Pira”
(PL), para discutir os proble-
mas que envolvem a saúde pú-
blica em Piracicaba, ficou estar-
recido com as declarações, de-
poimentos, informações e com
todo o estado da área apresen-
tado pelos servidores que com-
pareceram na sala “B” da Câma-
ra na noite de terça-feira (11).

SAÚDE – II
Lotada, a sala “B” da Câmara

foi palco em que a situação caótica
e aterradora da saúde pública foi
apresentada por servidores e re-
presentantes de comunidades.
Participaram os vereadores Paulo
Campo (Podemos), Rai de Almei-
da (PT), André Bandeira (PSDB),
Pedro Kawai (PSDB) e Thiago Ri-
beiro (PSC). Todos ficaram indig-
nados com o que ouviram (apesar
de já conhecerem bem a realidade
de postos, prontos-socorros, UPAs
e demais unidades da cidade).

SAÚDE – III
Segundo os relatos, a situa-

ção caótica que solapa as unida-
des de saúde não acontece só por
conta do aumento de usuários do
sistema decorrente da nova onda
da Covid e de Influenza. A crise
no sistema, afirmaram, decorre da
má gestão da Prefeitura e “da in-
capacidade do secretário (Filemon
Silvano)”. Voz unânime entre
mais de 50 pessoas que por ali
estavam, “nenhum outro governo
foi tão ruim ao setor como o atual”.

SAÚDE – IV
Ainda segundo os relatos

dos servidores, falta tudo na
saúde em Piracicaba: remédios
de todos os tipos, exames, médi-
cos (ou seria melhor dizer que
não há médicos), insumos e ges-
tão eficiente e capaz por parte do
secretário, Filemon Silvano, e do
prefeito Luciano Almeida – a quem
os que ali estavam pediram sofres-
se um impeachment. Exagero?

SAÚDE – V
Um dos mais duros e impac-

tantes depoimentos feitos foi do
proprietário da empresa Labsaú-
de, contratada pela OS que admi-
nistra – sob a tutela da Prefeitura
– a UPA Piracicamirim. Segundo
ele, a empresa – que realiza os exa-
mes laboratoriais dessa unidade
– não recebe pagamento desde
novembro. Por conta disso, pa-
rou de atender a população na
segunda (11) e retirou todos os
pertences e maquinários do local.

SAÚDE – VI
Esperando receber os mais de

R$ 400 mil que a OS – tutelada
pela Prefeitura – lhes deve, os res-
ponsáveis pela Labvida disseram
que não querem trabalhar com a
Prefeitura. Após mais de 20 anos
de serviços à cidade, a Labsaúde
revelou que, sem os exames reali-
zados por eles, a vida dos muníci-
pes que procuram pela unidade
está em jogo. “Responsabilidade do
prefeito e do secretário”, apontam.

SAÚDE – VII
Descaso, impossibilidade de

ser atendido pelo prefeito, falta de
transparência com a coisa públi-
ca, ausência na cidade, falta de
vontade política, incapacidade de
gestão e mesmo improbidade ad-
ministrativa foram algumas das
acusações para qualificar o pre-
feito Luciano Almeida e solicitar
ao Legislativo que se abra uma
CPI da Saúde em Piracicaba.

SAÚDE – VIII
Nesse sentido, não faltaram

suposições referentes à contra-
tação da OS da UPA Piracica-
mirim. Organizador da reunião,
o vereador Cássio “Fala Pira”
apresentou dois documentos que
foram por ela apresentados ao
Ministério Público, solicitando
que o MP verifique a situação
junto à Prefeitura e a OS. No en-
tanto e ante o exposto pelos re-
presentantes da Labvida, nova
representação junto ao MP seria
feita ainda na quarta-feira (12).

SAÚDE – IX
Exigindo ação imediata dos

vereadores, o público que lotou a
sala “B” da Câmara não se retirou
enquanto uma proposta de enca-
minhamento sólida não fosse feita.
Então, quem tomou à frente dessa
resolução foi a vereadora Rai de
Almeida (PT), que propôs que fosse
criada de imediato uma comissão
a ser composta pelos vereadores
presentes e por representantes dos
servidores e das comunidades ali
representadas. O que foi feito.

SAÚDE – X
Em resumo, durante a reu-

nião, foi reforçada a tese de que a
situação de Piracicaba na área da
saúde (e em todas as outras) vai
“muito mal”. Como foi dito, “é ca-
ótica” e “já coloca a vida dos cida-
dãos e cidadãs, em alguns casos,
em risco”. Além disso, um movi-
mento contra o prefeito começa a
ser desenhado na Câmara (com
anuência de parte da população).

CAUTELA
Resta saber o que virá daqui

para frente. O Capiau — idoso e
cansado —  sempre pede, nestas
horas, muita calma e diálogo.
Quanto mais diálogo, melhor. Faz
tempo que os ânimos estão exal-
tados. Paciência e chá de erva
doce não fazem mal em qualquer
situação para qualquer pessoa.
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COMUNICADO DO CPP —
Comunicamos que a Sede
Regional do CPP de Piraci-
caba realizará excursão para
colônia de férias do CPP em
Moganguá no período de 17 a
20 de fevereiro de 2022. (re-
tornando dia 21, após o café
da manhã). As inscrições es-
tão abertas, desde ontem (12).
Informações na secretaria:
(19) 34335106 - 34348732.

Piracicaba reabre agenda
para aplicação da 3ª dose
Vagas liberadas no VacinaPira, a partir das 11 horas; maiores de 18 anos
podem se inscrever; atenção para os documentos que devem levar

A Prefeitura de Piracicaba,
por meio da Secretaria Municipal
de Saúde (SMS), reabre nesta quin-
ta (13), às 11h, a agenda para apli-
cação da 3ª dose da vacina contra

Covid-19 em pessoas com 18 anos
ou mais que receberam a 2ª dose
há, pelo menos, quatro meses.

DOCUMENTOS – Para
receber a 3ª dose é necessário

apresentar documento de iden-
tificação com foto, CPF, compro-
vante de residência em Piracica-
ba (não necessariamente no
nome da pessoa que será vacina-

da) e comprovante de vacinação
com a 2ª dose. É recomendado
ainda chegar ao local de vacina-
ção com 5 minutos de antecedên-
cia para evitar aglomeração.

LEMBRANÇA
José Luiz Guidotti (à esquer-
da), então presidente do XV de
Piracicaba na década de
1960, com o prefeito Luciano
Guidotti, seu tio; Paulo Macha-
do de Carvalho, o general da
vitória, da Rádio e TV Record
de São Paulo; e o empresário
Santo Pavanelli, falecido re-
centemente. Uma recorda-
ção histórica em que A Tribu-
na tem tudo a ver: Jose Luiz,
durante mais de 20 anos, es-
creveu uma coluna social e
sobre ecologia (defensor in-
cansável do Rio Piracicaba,
como navegador) e há mui-
tas histórias do amigo, cola-
borador e incentivador que
foi desta casa. Árbitro de fu-
tebol, vereador, oficial de ga-
binete do governador Adhe-
mar Pereira de Barros, escri-
tor, idealista, José Luiz Gui-
dotti tem uma linda página na
história da Noiva da Colina.
Hoje, seu filho, José Luiz Gui-
dotti Junior, empresário, é o
titular da Semdettur (Secreta-
ria de Desenvolvimento, Turis-
mo e Renda de Piracicaba).

Mirante faz reparo em PV na avenida Laranjal Paulista
Na última segunda (10), os

moradores do bairro Campestre,
relataram mau cheiro vindo de
uma tampa de esgoto nas proxi-
midades do condomínio Bonne
Vie na avenida Laranjal Paulis-
ta. Reuniram-se no local a vere-
adora Ana Pavão, a equipe da
Mirante e os moradores da re-
gião. Na tarde do mesmo dia,
uma equipe técnica da concessio-
nária Mirante — responsável pelo
esgotamento sanitário da área
urbana de Piracicaba por meio de
uma PPP (Parceria Público-Pri-
vada) com o Semae — foi ao local
e realizou a vedação da tampa
metálica do dispositivo (PV).

ODOR — O comerciante Jo-
sias Jordão Souza, dono de um
centro estético automotivo na re-
gião, relata que o odor desapa-
receu após a execução do servi-
ço. “Até agora não senti cheiro
nenhum, parece que resolveu”,
diz. “Uma equipe (da concessio-
nária) veio logo após o pessoal
ter se reunido aqui”, acrescenta.
Os técnicos da concessionária
Mirante executam, de forma con-
tínua, inspeções de rotina e/ou
reparos nos mais de 47 mil  poços
de visita instalados no município
para manter o bom funcionamen-
to e a eficiência operacional da
rede de esgoto de Piracicaba.

Divulgação

Serviço realizado na avenida Laranjal Paulista
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Gol de cabeça
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Alê Bragion

Nos pés não
mais o chão, a
grama verde

da entrada da peque-
na área. Aérea sensa-
ção de voo, abando-
no terreno, mão direi-
ta buscando ares de
pássaro, mão esquer-
da pressionando o ar para bai-
xo, facho de vento em elevação.
A bola em trajeto de olhos, lenta
que veloz, se achegando da pon-
ta em cruzamento incisivo, pre-
ciso, em precisa ação. Quanto
tempo duraria a estadia deles
nos ares, nem jogador nem bola
saberiam dizer: segundos trans-
formados em ampulhetas obs-
truídas, caídas de lado sobre a
mesa da ilusão. Flutuado, flutu-
ante, alado, no tempo da bola era
apenas ele, o jogador, jogando
parado num existir feito de oxi-
gênio e expectativa de consagra-
ção. No tempo dos homens, eram
apenas agora os dois – dois em
quase um, em fatal que fatídica
próxima oclusão: atacante e bola,
desejo e sonho sob a mudez re-
pentina da torcida coração.

A bola – viajante viagem –
segue navegando um leito feito
de etérea imagem, ponte-aérea,

míssil em missão, em
direção a uma testa que
– em teste – anseia pela
batida certa, retinas
abertas a buscar preci-
são. Não há mais tem-
po. Não mais espaço.
Não há mais velocida-
de. Tudo são frames,
blocos que se sobre-
põem. Na visão do jo-

gador, no para além da bola, res-
tam apenas espectros brancos,
desfocados cinzas, borrão verde
distante anos-luz do corpo astro-
nave que sobe, sobe, sobe. Lá de
cima o campo é como a Terra a
se admirar do espaço: circunfe-
rência trançada por linhas bran-
cas que mal podem ser percebi-
das. E o atacante ataca a atmos-
fera em espera do cometa de cou-
ro que gira e se aproxima e se
aproxima. Do alto entre estrelas
tudo é solidão e ansiedade, re-
ceio e vontade, silêncio e sina.

Em breve o choque trará o
som da vida. Big bang, a colisão
frontal entre as esferas explodirá
em gritos, urros, estrondos de bom-
bas, berros e palmas. Seja qual for
o destino selado pela pancada e
seu ricochete final, uma turba so-
nora romperá os ares, derrubará
a nave ora suspensa ante as tra-
ves e destravará a existência

numa investida a insurgir da boca
imensa das torcidas. Então, o jo-
gador pousará como um paraque-
dista que erra a chegada ao solo,
tropeça e se estatela no chão. De-
pois, sujo da lama do esforço, ele
colherá com o olhar, no fundo das
redes, a cena derradeira de sua
expedição – esperando encontrar
nela a bola aterrada no gol, sol
em repouso e sem sistema ou di-
reção. Aí – e o jogador sabe na
pele disso – um arrepio o levan-
tará num raio e uma overdose de
hormônios invadirá seus senti-
dos e lhe fará gozar como poucos.

Agora, porém, é a bola. Agora
é o contato real e concreto que se
impõe ereto no tato. Na testa em
tela a bola sela sua primeira jor-
nada. O jogador já não joga, mas
sabe que o jogo agora é que come-
ça. Sua cabeça tabela se revela em
flor e a cor da decepção, outra pos-
sível opção de desfecho, o flecha

em segredo de condenação. Em
direção à meta como se vai à
Meca ou a Sé, a bola se desloca
impulsionada pelo artilheiro em
fé. Se subir para outros mundos
distantes, ela levará consigo a
alma do jogador em infernos de
degradação. Ausente o gozo, au-
sente a estupefação dos gladia-
dores aclamados em arenas de
batalhas vencidas entre leões e
algozes, sucumbirá o artilheiro
– outra vez solitário, humano e
terreno. Jogar tem seus ricos. A
bola é só abandono em persegui-
ção de alvo. O jogador pensa,
como sempre, se não é melhor
ser essa a última vez. Talvez o
melhor a fazer seja abandonar a
partida, acostumar-se ao banco
ou despedir-se do jogo em vida.

A bola segue.
O artilheiro, argonauta que

era, inicia sua decida sem ain-
da saber o que lhe espera. E
desce, desce, desce. Em instan-
tes, um som divino criador re-
criará o universo – e o espetá-
culo do jogar o jogo encherá de
um novo destino e de novas
realidades o mundo: microcos-
mos do jogador e do estádio.

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

José Osmir
Bertazzoni

Revela-nos a pan-
demia que, para
 a grande maio-

ria dos habitantes do
nosso planeta, a dis-
tância, ou diferença,
entre as misérias se
equipara aos minúscu-
los  salár ios-míni-
mos praticados pelas nações.
Pequenos empresários ou co-
merciantes, trabalhadores, ho-
mens do campo, todas as pes-
soas que vivem com uma quan-
tia diária que varia entre 02 e
10 dólares, sobrevivem pagando
alugueres em habitações precá-
rias, possibilitando poucas opor-
tunidades às suas famílias.

Na outra linha do horizon-
te, o aumento registrado pelos
dez maiores patrimônios bilio-
nários desde o início da crise é
mais do que suficiente para evi-
tar que todos os habitantes da
Terra caiam na pobreza por
causa do vírus e paguem pela
vacina Covid-19 para todos.

Casos emblemáticos tratare-
mos neste texto com pseudônimo:
Neilice é uma jovem trabalhadora
de uma indústria têxtil no interi-
or de São Paulo. Em abril de 2020,
grávida de oito meses, perdeu o
emprego e, consequentemente, pre-
cisou da Justiça para buscar seus
direitos. "Entre a gravidez, o medo
do vírus, o desemprego, o não pa-
gamento de benefícios que neces-
sitava para hoje, às vezes sinto
que estou enlouquecendo", disse.

A desigualdade no planeta:
gigante foi o impacto da pan-
demia na saúde e na educação.

A pandemia revelou os pro-
blemas dos sistemas de saúde de
várias nações. Na África do Sul,
onde a saúde pública atende 84%
da população, mas apenas 30% da
equipe médica trabalha lá. A saú-
de privada, que atende 16% da
população, está equipada com 70%
do pessoal médico. Desigual e in-
justo, porém não podemos deixar
de notar que o Brasil caminha
também para esse desastre. Médi-
cos buscavam concursos públicos
pelos rendimentos melhores e prin-
cipalmente pela paridade e integra-
lidade dos vencimentos na aposen-
tadoria, cujo objetivo era garantir
uma certa tranquilidade quando
a idade chegasse (esse benefício
findou-se com as reformas previ-
denciárias), tornando mais atra-
tivo para os profissionais de saú-
de a iniciativa privada e menos
atrativos o serviço público. Pre-
juízo certo ao povo trabalhador.

Particularmente
para os pobres, mulhe-
res e minorias étnicas,
as desigualdades estão
crescendo assustado-
ramente. No Brasil,
por exemplo, cidadãos
de ascendência afro,
que tiveram 40% mais
chance de morrer de
Covid-19 do que a po-
pulação branca, se sua

taxa de mortalidade fosse a mes-
ma dos brasileiros brancos, mais
de 9.200 deles ainda estariam vi-
vos em junho de 2020 — entendo
que os direitos dos afrodescen-
dentes estão abalados com o go-
verno Jair Messias Bolsonaro.

Essa assertiva também ocor-
re nos Estados Unidos, os cida-
dãos afro-americanos e latino-
americanos são mais propensos a
morrer de Covid-19 do que os
brancos, se sua taxa de mortali-
dade fosse a mesma que a dos bran-
cos, em dezembro de 2020, quase
22.000 cidadãos latino-america-
nos e negros ainda estariam vivos.

Não bastasse essa tragédia exis-
te ainda o capítulo da educação.

Neste capítulo da educação, em
2020, mais de 180 países fecharam
temporariamente escolas, deixan-
do quase 1,7 bilhões de crianças e
adolescentes em casa. Nos países
mais pobres, a pandemia privou os
alunos de frequência escolar, em
comparação com países com renda
mais alta. Na América Latina e no
Caribe, apenas para dar um exem-
plo, apenas 30% das crianças de
famílias pobres têm acesso à in-
ternet, em comparação com 95%
das crianças de famílias ricas.

As desigualdades não ficam
somente no campo étnico, mas
atingem também gênero: entre
homens, mulheres e desigualda-
des no trabalho. Segundo dados
da Organização Internacional do
Trabalho (OIT), centenas de mi-
lhões de empregos foram perdi-
dos devido à pandemia. Nos Es-
tados Unidos, por exemplo, 90%
dos trabalhadores de renda mais
alta têm direito à licença médica
remunerada, enquanto apenas
47% dos trabalhadores de baixa
renda desfrutam desse direito.

Em países de baixa renda,
92% das mulheres estão em em-
pregos informais, perigosos ou
inseguros. A pandemia também
causou um crescimento expo-
nencial de empregos mal remu-
nerados ou não remunerados,
realizados principalmente por
mulheres e, em particular, per-
tencentes a grupos marginaliza-
dos por motivos sociais e étnicos.

Mais uma exemplificação,
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Um mundo desigual

essa ocorreu bem próximo a nós,
os servidores da administração
pública de Piracicaba que atuam
na área da saúde recebem uma
bonificação por desempenho, que
na verdade é um salário dissi-
mulado para não incidir em ou-
tros benefícios e criar um meca-
nismo de pressão para que os
servidores não faltem do traba-
lho em hipótese alguma; o mes-
mo ocorre na Educação. Como o
caso do servidor (preservamos o
nome: sigilo da fonte é garantia
constitucional) que trabalhava
em uma unidade de saúde, ele
contraiu Covid-19, e foi condicio-
nado a continuar trabalhando
escondendo os sintomas, piorou
e morreu depois de alguns dias
em solidão, deixou esposa e filhos.

Resumindo a ópera, as pes-
soas aspiram a um mundo dife-
rente começando com a promo-
ção da equidade: "O Banco Mun-
dial estima que, se os países to-

marem medidas imediatas para
reduzir a desigualdade, a pobre-
za global retornará aos níveis
pré-crise dentro de três anos, em
vez de mais de uma década".

A economia deve, portan-
to, colocar as pessoas no cen-
tro, investindo na cobertura
universal e gratuita de saúde,
educação e outros serviços pú-
blicos que devem ser realiza-
dos diretamente pelo Estado.

O trabalho decente e livre de
exploração, tema sobre o qual
tive a honra de participar dire-
tamente na Comissão Temática
na Conferência Internacional do
Trabalho em Genebra (Suíça) da
OIT/ONU, em 2013 e 2014 (tam-
bém em outros temas atuei por
dez anos em Genebra, por indi-
cação dos governos brasileiros).

As empresas devem criar e
distribuir valores de forma mais
equitativa entre todas as partes
interessadas e não dar priorida-
de única à maximização dos lu-
cros para os acionistas — sem es-
quecer a justiça social e fiscal.

Desculpo-me pelas gerações
futuras, mas esta é a triste reali-
dade. Aprendemos que do ester-
co pode nascer uma flor, mas do
lixo somente surgirá mais lixo.

———
José Osmir Bertazzoni,
jornalista e advogado; e-
mail: osmir@cspb.org.br
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 A nova reencarnação
de D. Pedro II no Brasil

Alvaro Vargas

Vários personagens do meio
político atual têm sido ci-
tados como sendo a reen-

carnação D. Pedro II, mas sem
guardarem nenhuma semelhan-
ça com o saudoso imperador,
particularmente nos aspectos
morais e intelectuais. Estamos
sempre evoluindo através das re-
encarnações e Pedro de Alcânta-
ra já superou as paixões que ain-
da predominam na politicagem
brasileira. Recentemente, Geral-
do Lemos Neto (Youtube, Chico
Xavier e o futuro do Brasil, se-
tembro de 2021) mencionou que
o médium Chico Xavier lhe ha-
via confidenciado a respeito do
retorno de D. Pedro II ao mun-
do físico, assumindo a presidên-
cia da república na década de
cinquenta. Mesmo não existindo
a confirmação por parte de ou-
tros médiuns sobre esse evento,
isso não é improvável, devido ao
amor de D. Pedro II pelo Brasil,
tendo sido o líder mais bem pre-
parado para dirigir os rumos da
nossa nação. Nesse período atu-
al, em que a Terra será promovi-
da de mundo de provas e expia-
ções para mundo de regeneração,
Jesus determinou a reencarnação
de milhões de espíritos elevados,
de modo a colaborarem na cons-
trução dessa nova sociedade, após
concluída a fase mais crítica des-
sa transição planetária. Entre es-
ses espíritos, estaria Pedro de Al-
cântara, na direção de nossos
destinos, após o expurgo para
um mundo primitivo de todas
as almas recalcitrantes no mal.

O espírito D. Pedro II teve o
seu primeiro encontro com Je-
sus na Judeia, durante o martí-
rio do Calvário. Com o nome de
Longinus, foi ele o centurião que
perfurou o corpo do Mestre com
uma lança, atestando a sua mor-
te. Através de reencarnações pu-
rificadoras, evoluiu bastante, a
ponto de se tornar um missioná-
rio de Jesus em tarefa de extre-
ma complexidade, que apenas as
almas de escol estão habilitas a
enfrentar. Antes de reencarnar
o Messias pediu-lhe: “Essa mis-
são, se for bem cumprida por ti,
constituirá a tua última roma-
gem pelo planeta escuro da dor e
do esquecimento. A tua tarefa
será daquelas que requerem o
máximo de renúncias e devota-
mentos. Ampara os fracos e os
desvalidos, corrige as leis despó-
ticas (trabalhar para o fim da
escravidão). Lembra-te da pru-
dência e da fraternidade que de-
verá manter o país nas suas re-
lações com as nacionalidades vi-
zinhas. Nas lutas internacionais,
guarda a tua espada na bainha e
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espera o pronunciamento da
minha justiça, que surgirá sem-
pre, no momento oportuno”
(Brasil, coração do mundo, pá-
tria do Evangelho, cap. 20,
Humberto de Campos e Chico
Xavier). Pedro de Alcântara
cumpriu com êxito todas as
atribuições que lhe foram con-
feridas, exceto uma, que deu
origem à guerra mais sangren-
ta que o Brasil já travou.

Devido às provocações das
províncias colonizadas pela Es-
panha, D. Pedro II, com a inten-
ção de pacificar a região, permi-
tiu que as tropas brasileiras in-
vadissem o local. Entretanto,
mesmo vitorioso, ao orar, ele
teve um desdobramento espiri-
tual consciente e encontrou-se
com Jesus que o advertiu: “Pe-
dro, guarda a tua espada na
bainha, pois quem com ferro fere
com ferro será ferido. O lamen-
tável precedente da invasão efe-
tuada pelo Brasil no Uruguai
terá dolorosa repercussão. Não
descanses sobre os louros da vi-
tória, porque o céu está cheio de
nuvens e deves fortificar o cora-
ção para as tempestades amar-
gas que hão de vir” (Humberto
de Campos, op. Cit. cap. 25). De
fato, o Paraguai se sentiu amea-
çado na sua segurança e se de-
clarou contra o Brasil, estabele-
cendo um conflito que durou
cinco anos, ocasionando milha-
res de mortes. Entrevistado na
erraticidade pelo espírito Hum-
berto de Campos (Novas Men-
sagens, cap.1, Chico Xavier) ele
disse: “muito sofri, verificando
que poderia ter suavizado a luta
entre os nossos estadistas e os
políticos da América espanho-
la. Outra forma de ação pode-
ríamos ter empregado no caso
de Rosas e de Oribe e mesmo
em face do próprio Solano Ló-
pez, cuja inconsciência nos ne-
gócios do povo ficou evidente-
mente patenteada”. Por sua hu-
mildade e grandeza espiritual,
o nobre imperador, com certe-
za, terá a oportunidade de es-
tar novamente conosco, conclu-
indo a sua grandiosa missão na
pátria do cruzeiro do sul.

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

José Renato Nalini

Como ambientalis-
ta genético, pois
 neto de imigran-

te italiano que veio em
busca da “América” e
aqui foi seduzido pela
fertilidade do solo, fico
angustiado quando a
Justiça Ambiental faz
o jogo dos ímpios, em
lugar de defender a natureza.

Em todos os âmbitos, é falí-
vel a tutela ecológica. Na minha
experiência na Câmara Especial
do Meio Ambiente do Tribunal
de Justiça de São Paulo, hoje Câ-
mara Reservada ao Meio Ambi-
ente, sofri várias frustrações.
Dentre elas, a constatação de que
o dinheiro consegue contratar os
maiores talentos para defender
infrações ambientais e que estes
autores parecem proclamar: “Es-
queçam o que eu escrevi!”.

Outra, foi a leniência do Es-
tado em arrecadar as multas am-
bientais. Elas prescrevem rotinei-
ramente. Envolvidos em rotina
burocrática, os agentes não con-
seguem executar as sanções pe-
cuniárias. Os dendroclastas
riem, tranquilos, porque continu-
arão a perpetrar crimes ecológi-
cos e têm certeza da impunidade.

Nem deixei de lamentar cer-
ta visão acanhada dos julgado-
res, que encaram a lide ambien-
tal como qualquer outra deman-
da interindividual. Esquecem-se
de que a vítima dos delitos am-
bientais é uma comunidade di-
fusa. Sequer nasceu, na sua mai-
or parte. E isso foi reconhecido

pelo constituinte ao dar
excelente redação ao
artigo 225 da Consti-
tuição da República.

Outra decepção
foi deferir requeri-
mento do MP para
oferecer parecer aos
recursos a serem apre-
ciados em Segunda
Instância. Não raro, o
parecer era no senti-

do de que “não havia interesse
do Ministério Público naquele
processo”. De fato, o ambiente
não tem por si, ao menos junto
aos Tribunais, a instituição
mais poderosa da República.

Não foi menor a minha sen-
sação de desalento quando o STF
reconheceu compatível com a
Carta Ecológica de 1988, a lei que
em 2012 substituiu o Código Flo-
restal. Desde 1934 contávamos
com uma proteção saudável do
ambiente. A lei atual sequer
menciona a expressão “Código
Florestal”. Uma ginástica inter-
pretativa contempla a política de
destruição da natureza em aten-
ção aos interesses pecuniários
imediatos dos que vivem dela.

A luta pela extinção do nefas-
to método da queimada de palha
de cana-de-açúcar não mereceu a
sensibilidade do Pretório Excelso.
À exceção da Ministra Rosa We-
ber, os demais integrantes do so-
dalício entenderam que as quei-
madas deveriam continuar.

Uma redução desse deleté-
rio anacronismo derivou não de
consciência ecológica dos usinei-
ros, senão de exigências do MP
do Trabalho, que exigiu trata-
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De quando em vez, um acerto

mento condigno para os corta-
dores de cana. Ficou mais caro
atender a essas exigências do
que mecanizar. E veio a mecani-
zação. A natureza agradece.

O descalabro em relação à
natureza tupiniquim chegou a li-
mites intoleráveis, embora não
leve a cidadania às ruas. Aqui,
vive-se a ilusão do avestruz.
Tudo vai muito bem. Só o mun-
do civilizado enxerga o desvario.

Todavia, a Ministra Rosa
Weber continua a ser, talvez, a
única paladina ecológica da Su-
prema Corte. Ela não permitiu
vigorasse a extinção de regras
protetoras dos manguezais e res-
tingas, que saiu da mentalidade
antiecológica do então ministro
contra o ambiente. Foi a Rede
Sustentabilidade que levou ao
STF a ação direta de inconstitu-
cionalidade da Resolução 500 do
Conama. Por incrível que pare-
ça, a resolução extinguia duas
outras anteriores que delimitam
as áreas de proteção permanen-
te – APPs, de manguezais e res-
tingas da orla brasileira.

Rosa Weber suspendeu os
efeitos da medida ministerial e os
demais ministros a rejeitaram no
Plenário virtual. Para a ministra,
“o Estado brasileiro tem o dever
– imposto tanto pela Constituição
da República quanto por tratados

internacionais de que é signatá-
rio, - de manter política pública
eficiente e efetiva de defesa e pre-
servação do meio ambiente ecolo-
gicamente equilibrado, bem como
de preservar e restaurar os pro-
cessos ecológicos essenciais”.

Aleluia! É uma esperança
de que a caminhada de retro-
cesso da proteção da natureza
tenha um hiato ou, melhor
ainda, venha a cessar.

Tenho sempre lastimado que
o Brasil é pródigo em normatizar
como se fora uma República civili-
zada. Também não se recusa a as-
sinar tratados, convenções, como
se fora um parceiro confiável. To-
davia, não cumpre sua própria
Constituição – haja vista o teor
do artigo 225 da CF – nem obser-
va os compromissos assumidos
com a comunidade internacional.

Prova disso é que o governo
federal não se pejou em tentar co-
brar países ricos para cumprir a
Constituição e afirmou que a flo-
resta amazônica estava intacta
desde 1500. Afirmação depois
complementada pela identificação
entre floresta protegida e pobreza.

Ainda bem que existe a mi-
nistra Rosa Weber para, de quan-
do em vez, lembrar o Brasil de
que ele já foi uma potência verde.

———
José Renato Nalini, rei-
tor da Uniregistral, do-
cente da Pós-gradua-
ção da Uninove, presi-
dente da Academia
Paulista  de Letras
(APL); foi presidente
do Tribunal de Justiça
do Estado de São Paulo
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Engenho Central: vocação para
a cultura e suas pluralidades

José Luiz
Guidotti Junior

Pelo menos 13.400
pessoas passa-
ram pelo nosso

Engenho Central no pe-
ríodo de 4 a 23/12/2021
para contemplar as lu-
zes de Natal do projeto
Luz & Arte, parceria
que a Prefeitura desenvolveu com
a Associação Comercial e Indus-
trial de Piracicaba (Acipi), com a
Secretaria de Desenvolvimento
Econômico, Trabalho e Turismo
(Semdettur), sob meu comando, e
com a Secretaria Municipal da
Ação Cultural (Semac), entre ou-
tros parceiros. O investimento foi
para deixar mais bonita nossa ci-
dade e, principalmente, fomen-
tar o turismo, comércio e servi-
ços, tão afetados na pandemia.

Nos três finais de semana,

sábados e domingos do
período, foram recebi-
das, respectivamente,
1.680, 1.770, 2.010,
2.097, 1.958 e 2.783, ou
12.298 pessoas nos três
finais de semana e as
demais nos outros dias
da semana. Destas, 211
foram trazidas e leva-
das do Engenho, em li-

nha especial de ônibus da Tupi,
a pedido da Secretaria Munici-
pal de Mobilidade Urbana, Trân-
sito e Transportes (Semuttran).

Mais que os números, foram
as belezas e elementos natalinos tra-
zidos para o Parque do Engenho
Central, como uma grande árvore
iluminada, um corredor de luzes e
a grande figura do Papai Noel, cu-
jas fotos correram as redes sociais
da cidade e região, em números que
não conseguimos dimensionar.

Valeu também a experiência que
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tivemos com a presença dos foodtru-
cks no local. Com eles abrimos pos-
sibilidades para uma área de ali-
mentação para nossos visitantes.

A presença da Orquestra Edu-
cacional de Piracicaba (OSP), sob
a regência do maestro Ivan Bue-
no, engrandeceu a abertura do
evento, onde o ápice foi o acender
das luzes no momento em que o
prefeito Luciano Almeida entregou
a chave da cidade ao Papai Noel.

Cumprimos à risca um de-
sejo do nosso prefeito, para dias
de tantas dificuldades: “trazer a
alegria de volta a Piracicaba”.

Com as pontes enfeitadas
com milhares de lâmpadas, com
a grande árvore iluminada,
quem passou pela Rua do Porto
ou pelo Engenho, sentiu de perto
a renovação da fé, o espírito na-
talino e o renascimento do meni-
no Jesus no meio de todos nós.

Minha gratidão a todas as
secretarias envolvidas, aos nos-
sos apoiadores, aos funcionários
públicos que se desdobraram em
cuidados com todos os detalhes
que necessitamos no período e,
enfim, aos nossos milhares de vi-
sitantes. Foi uma bela experiên-
cia, e que venham outros muitos
dias de alegrias para todos os pi-
racicabanos no ano que se inicia.

———
José Luiz Guidotti Ju-
nior, secretário de De-
senvolvimento Econô-
mico, Trabalho e Tu-
rismo (Semdettur)

Fico
Merli Diniz

No dia 9 de janei-
ro comemorou-
se o Dia do Fico.

A data já me parece es-
quecida pela maioria da
população. Então, re-
lembremos: "Se é para
o bem de todos e felici-
dade geral da nação,
digo ao povo que fico!". A frase
diz respeito ao Dia do Fico, no
qual o príncipe regente Dom Pe-
dro I declarou que não cumpri-
ria as ordens das Cortes portu-
guesas, que exigiam a sua volta
a Portugal, ficando no Brasil.

No Dia do Fico de agora, eu
fico com a Democracia e o Estado
Brasileiro de Direito e o STF, guar-
dião da CF; com o dr. Evandro
Pelarin, a Ciência, a Pesquisa não
só, mas especialmente, na questão
da vacinação das crianças e ado-
lescentes contra o SARs-Covid;
fico com aqueles que respeitam a
coletividade no que diz respeito à
imunização pelas vacinas, uso de
máscaras e demais protocolos de
proteção à saúde da sociedade.

Fico com a solidariedade da
PM de Rio Preto, do Rotary e
demais instituições e pessoas
que estão socorrendo nossos
compatriotas baianos, com doa-
ções que buscam minimizar um
pouquinho, o sofrimento alheio;
fico com imprensa que mesmo sen-
do desqualificada a todo momen-
to pela maior autoridade do país,
não se deixa intimidar; fico com a
Anvisa, que, apesar das pressões
que vem sofrendo, cumpre seu
papel em defesa da sociedade.

Fico com os professores que
tiveram que “se virar“ sozinhos
para poderem cumprir a nobre
tarefa de educar e que mesmo,
com jornada de trabalho acres-
cida em grande número de ho-
ras, não tiveram e não têm o re-
conhecimento do poder público;
fico com o Butantã e suas vacinas
bem sucedidas, ao longo de sua
existência; com todos os profissi-
onais de saúde, que diariamente
se expõem para nos acolher.

Fico com o Governo do Esta-
do de São Paulo, que, no quesito
vacina, protagonizou a cena em
tempos de pandemia; fico com o
pessoal da limpeza pública e os co-
letores de lixo, que apesar de tudo,
continuaram a nos livrar de ou-

tras doenças; fico com
os bombeiros, nossos
salvadores em muitos
eventos traumáticos;
fico com todos os servi-
dores públicos, tão se-
veramente espoliados
em seus direitos e sem-
pre difamados, que
prestam e continuam
prestando um serviço

de qualidade à população.

Fico com o pessoal de com-
bate à dengue: com todos aque-
les que de uma forma ou de ou-
tra resistiram às intempéries
desse dois anos de pandemia.

Meus ‘ficos”, gostaria de
poder elencá-los aqui,  para
não ser injusta, mas dariam
uma tese de Mestrado.

Entretanto, não fico com um
ministro da Saúde pelego, sub-
serviente, que, sendo médico,
não pode alegar ignorância, mas
se faz de negacionista para usu-
fruir de interesses pessoais; não
fico com um governo central ne-
gacionista, que fere a todo mo-
mento nossa instituições, que
embaraçou e continua a emba-
raçar a todo custo a vacinação e
os protocolos sanitários reconhe-
cidos mundialmente, por ser des-
preparado para o principal cargo
público do pais; com a PGR, que
não cumpre seu papel investigati-
vo, com neutralidade; não fico com
negacionistas de qualquer espécie;
com pessoas que dizem que nós,
do interior somos conservado-
res, falando equivocadamente
em nome de todos e são foto-
grafados em tronos majestosos.

Enfim, fico com todos aque-
les que assumem papel responsá-
vel e empático, ante tanta calami-
dade ocorrendo com nossos com-
patriotas e o resto do mundo.

———
Merli Diniz, professo-
ra, advogada, especia-
l ista  em Direito do
Consumidor, pós-gra-
duada, poeta, cronista
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Os desafios da agenda do clima no ano novo
João Guilherme
Sabino Ometto

Acima das discus-
sões, polêmicas e
  polarização ide-

ológica sobre a questão
ambiental, seria impor-
tante que, em 2022, o
Brasil, assim como to-
dos os países, desse
atenção aos resultados da COP 26
(Conferência das Partes da Con-
venção Quadro das Nações Uni-
das sobre Mudança do Clima), re-
alizada em Glasgow, na Escócia,
em novembro último, para que
pudéssemos avançar nessa agen-
da. A questão é ainda mais rele-
vante se considerarmos um alerta
da ONU sobre o tema, que passou
um tanto despercebido: mesmo que
totalmente implementado o conjun-
to de Contribuições Nacionalmen-
te Determinadas (NDC) referenda-
do pelas nações no evento, não será
possível cumprir a meta de limitar
a 1,5 grau Célsius o aumento da
temperatura global em relação aos
níveis pré-industriais. Para isso, se-
ria necessário reduzir em 45% as
emissões de carbono até 2030.

A situação é mais grave, pois,
efetivadas as NDC atuais, o volu-
me de carbono expelido não di-
minuirá, podendo até aumentar
na década em curso. É o que de-
monstrou análise apresentada
pelo Programa das Nações Uni-
das para o Meio Ambiente (PNU-
MA). A última versão do Relató-

rio de Lacunas de Emis-
sões apontou que, a
despeito dos compro-
missos e promessas fei-
tos na COP 26, “a hu-
manidade continua no
caminho para um au-
mento catastrófico da
temperatura bem acima
dos dois graus Célsius”.

Portanto, o desafio
é redobrado. Além do cumprimen-
to de todas as NDC, o que já é bas-
tante complexo, será preciso mais.
Cabe lembrar que a indústria dos
combustíveis fósseis continua re-
cebendo trilhões de subsídios, se-
gundo o Fundo Monetário Inter-
nacional (FMI), e que alguns paí-
ses seguem construindo plantas de
carvão. Ainda há um longo cami-
nho a percorrer na luta contra as
mudanças climáticas. Nessa jorna-
da, todas as soluções têm um pon-
to congruente: o etanol. Os dados
técnicos sobre isso são taxativos.

Um carro movido a gasolina
sem adição de álcool emite 145 gra-
mas de dióxido de carbono (CO2)
por quilômetro rodado; o automó-
vel elétrico a bateria utilizada atu-
almente na Europa, 92 gramas; e
um movido 100% a etanol, apenas
58 gramas. Além disso, a baixa
emissão deste é propiciada pela tec-
nologia brasileira do motor flex,
muito mais acessível ao consumi-
dor. O etanol é quase neutro em
emissões de gases do efeito estufa.
Com as novas tecnologias da pro-
dução, tende em breve a se tornar
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neutro, ou até gerar emissão ne-
gativa, em especial porque sua fonte
é renovável e os canaviais seques-
tram carbono da atmosfera duran-
te a fase de crescimento da lavou-
ra. O carro elétrico europeu utili-
za energia de fonte nuclear e, em
alguns casos, até mesmo de ter-
moelétricas. Por isso, emite mais
carbono do que o etanol, no côm-
puto de todos os processos.

Dados sobre o consumo de
combustíveis, divulgados pela
Agência Nacional de Petróleo,
Gás Natural e Biocombustíveis
(ANP), mostram que em 2020,
considerando o anidro mistura-
do à gasolina, e o hidratado utili-
zado nos motores, o etanol subs-
tituiu 47% de toda a gasolina con-
sumida no Brasil; em São Paulo,
foram 64%. Estes índices, inigua-
lados em todo o mundo, são re-
sultado da opção dos consumi-
dores propiciada pelo carro flex.

Além disso, o etanol gera
emissão zero de material parti-
culado. O resultado é que, segun-

do especialistas do Conselho Su-
perior do Agronegócio da Fede-
ração das Indústrias do Estado
de São Paulo (FIESP), em 2000
registravam-se na capital paulis-
ta 60 microgramas de partículas
por metro cúbico de ar; hoje, são
19, abaixo do índice de 20 reco-
mendado pela Organização Mun-
dial de Saúde (OMS). Nesses 20
anos, a frota existente no muni-
cípio cresceu 80%, fator que tor-
na a redução nominal dos polu-
entes ainda mais expressiva.

Muito além do discurso e das
promessas, é urgente adotar me-
didas concretas e eficazes para
conter as mudanças climáticas,
para evitar as graves consequên-
cias previstas: até 2050, 1,6 bilhão
de habitantes das cidades esta-
rão expostos a temperaturas mui-
to elevadas e a subida do nível do
mar e enchentes costeiras afeta-
rão 800 milhões de pessoas.
Combustíveis não fósseis e de fon-
tes renováveis, fim do desmata-
mento ilegal, regulamentação de-
finitiva dos créditos de carbono,
proteção dos mananciais, bom uso
e ocupação correta do solo e pro-
dução sustentável não são questões
políticas, mas de sobrevivência.

———
João Guilherme Sabino
Ometto, engenheiro (Es-
cola de Engenharia de
São Carlos - EESC/USP),
empresário, membro
da Academia Nacional
de Agricultura (ANA)

A comunicação e as
eleições de 2022

Caio Bruno

Esperado por mui-
tos, 2022 chegou.
 O ano conta com

um calendário vigoro-
so de eventos nas mais
diversas áreas como a
Copa do Mundo de Fu-
tebol, as comemorações
dos 200 anos da Inde-
pendência do Brasil e, claro, as
eleições gerais de outubro. Será
a nona vez, desde a redemocra-
tização do país, que os brasilei-
ros irão às urnas eleger o presi-
dente da República. Além do Che-
fe de Estado, o pleito também re-
novará os governos estaduais, As-
sembleias Legislativas, Câmara
Federal e um terço do Senado.

Afora toda a ansiedade exis-
tente na sociedade movida a de-
bates e paixões (principalmente na
eleição presidencial) para nós,
profissionais de comunicação fica
a expectativa de qual vai ser a ten-
dência e o tom utilizado pelos can-
didatos e suas campanhas e que
darão o norte ao eleitorado.

Analisando o histórico pode-
mos identificar que já tivemos os
períodos em que a emoção e a no-
vidade foram predominantes, de-
pois passando pela fase da não
política, da gestão e da tecnicida-
de, sempre permeadas, claro, pela
parte não nobre da comunicação,
os ataques aos adversários, que
ora são abaixo da cintura ora
não. Tudo isso era utilizado nas
mídias tradicionais como TV,
Rádio e veículos impressos.

Com o avanço das redes soci-
ais e da universalização da produ-
ção de conteúdo o foco mudou
para a internet. O movimento co-
meçou tímido nos EUA em 2008
na primeira eleição do presidente
Barack Obama e foi crescendo e se
consolidando até chegarmos ao
pleito federal brasileiro de 2018
quando o vencedor, Jair Bolsona-

ro,  ut i l izou muito
bem as mídias digitais
ignorando por com-
pleto a comunicação
tradicional, uma vez
que ele tinha parcos
segundos no horário
eleitoral de rádio e TV.

Ainda não estão
claras quais vão ser as
linguagens e as formas

que irão predominar na eleição
de outubro. No caso da disputa
presidencial, podemos notar o
caráter plebiscitário entre o atu-
al presidente e o ex-presidente
Lula (PT), com ambos travando
uma batalha na comunicação
digital. Se o cenário continuar
assim, a cada dia que passa o
espaço para uma candidatura de
3ª. via fica menor por falta de
discurso que cative o eleitor.

O fato é que cada processo elei-
toral é único e não somente na di-
ferença de um ano para outro. No
de 2022, por exemplo, para cada
cargo haverá um planejamento de
marketing diferente. Uma campa-
nha majoritária é diferente de uma
legislativa em vários aspectos.

Se você for candidato, a hora
de colocar a mão na massa é agora.
Não há mais um minuto a perder.
É o momento do aquecimento, do
planejamento, da definição de me-
tas e da mobilização. Afinal, há um
distinto público para conquistar.

———
Caio Bruno, jornalis-
t a ,  e s p e c i a l i s t a  e m
M a r k e t i n g  P o l í t i c o ;
caio.cbruno@gmail.com
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Apeoesp vai denunciar medida
da Seduc ao Ministério Público
Bebel diz que, de maneira ilegal e irresponsável, a Seduc publicou orientações que
atentam contra o direito à escolarização dos que cumprem medida socioeducativa

Para a presidenta da Apeoesp
(Sindicato dos Professores do En-
sino Oficial do Estado de São Pau-
lo), deputada estadual Professora
Bebel (PT), a Secretaria Estadual
da Educação (Seduc) vem, por de-
terminação do governador João
Doria e do secretário estadual da
Educação, Rossieli Soares, imple-
mentando uma série de políticas
que aprofundam a desigualdade
educacional, comprometem a qua-
lidade do ensino e excluem gran-
des parcelas da juventude, filhos
e filhas da classe trabalhadora, do
acesso ao conhecimento. Nesse
sentido, justamente para tentar
impedir prejuízos aos estudantes
da Fundação Casa, a Apeoesp le-
vará ao Grupo Especial de Educa-
ção (GEDUC) do Ministério Públi-
co Estadual descumprimento da
legislação que trata do Programa
de Ensino Integral (PEI), que reti-
ra aulas de professores e prejudi-
ca estudantes da Fundação Casa.

Bebel diz que de maneira ile-
gal e irresponsável, a SEDUC pu-
blicou no final de 2021 o Boletim
Semanal da Subsecretaria Nº 363,
com orientações que atentam con-
tra o direito à escolarização dos
jovens que cumprem medida soci-
oeducativa de internação na Fun-
dação Casa, conforme determina
o Estatuto da Criança e do Ado-
lescente (ECA). Sintomaticamente,
a deputada conta que  o arquivo
deste boletim não está mais dispo-
nível no portal da SEDUC na In-
ternet. “Porém essas orientações
são reproduzidas em comunicado
enviado pelo Núcleo Pedagógico da
SEDUC às unidades escolares que

possuem Centros de Internação
(CI) a elas vinculados. Segundo
ela, neste boletim e no comunica-
do, que não têm força de lei, a SE-
DUC permite que as classes vin-
culadas não tenham a exigência
de ofertar o mínimo de dois itine-
rários dentro do “novo” ensino
médio, permitindo que os centros,
de maneira arbitrária e unilateral,
excluam aulas de disciplinas e fa-
voreçam somente uma única área
do conhecimento. Na prática, es-
tão tirando aulas dos professores
e negando aos estudantes a míni-
ma possibilidade de escolha, anu-
lando qualquer protagonismo ou
preceito básico do tal “novo” ensi-
no médio. É importante lembrar
que a Resolução SEDUC 69 de 11-
8-2021 e a Resolução SEDUC-97/
21, em consonância à Lei Federal
nº 13.415 de 2017, são claras em
afirmar que “cada unidade es-
colar deverá ofertar, no mínimo,
duas opções de Itinerários For-
mativos por turno em que tiver
matrículas de ensino médio”.

A Professora Bebel diz que a
Secretaria Estadual da Educação
está descumprindo a própria re-
solução, contrariando a lei, geran-
do desigualdades e diminuindo as
aulas dos estudantes internos. “O
prejuízo pedagógico é gritante e a
desigualdade de acesso quando
este jovem retornar à rede pública
será visível. Superlotando salas em
plena pandemia Além disso, com
a desculpa de “espaço físico insu-
ficiente”, a SEDUC está também
descumprindo os preceitos do
“novo” Ensino Médio e pedindo
que as turmas de “1ª e 3ª séries

do Ensino Médio (...) poderão rea-
lizar concomitantemente os com-
ponentes curriculares indicados
nas respectivas matrizes”, ou seja,
estão unindo estudantes do
“novo” ensino médio com os do
ensino médio na mesma sala, ge-
rando o ridículo cenário de estu-
dante da primeira série ter a mes-
ma aula com o da terceira série,
enquanto o da segunda série tem
outra aula. Com isso, fecham-se
turmas e superlotam-se salas, que
são celas dentro da Fundação
Casa, chegando ao absurdo de
propor que até 40 estudantes in-
ternos fiquem na mesma sala-
cela, gerando riscos aos estudan-
tes, professores da rede e tam-
bém aos próprios servidores da

instituição, em um cenário de
grave pandemia”, conta a depu-
tada e presidenta da Apeoesp.

No entanto, Bebel enfatiza que
a falta de espaço físico não é justi-
ficativa, pois a solução já foi en-
contrada pela própria rede: tanto
os itinerários quanto a expansão
podem ser ministrados no contra-
turno; à tarde, por exemplo. “Tam-
bém podem ser aproveitadas as
salas de biblioteca dos centros.
Basta boa vontade e ação. Vamos
levar esta situação ao Ministério
Público, porque a SEDUC e a Fun-
dação Casa não estão consideran-
do os direitos dos jovens inter-
nos, que têm na educação a única
saída para melhorar e recuperar
sua trajetória de vida”, conclui.

Bebel diz que a medida irá fazer com que até
40 estudantes internos fiquem na mesma sala-cela
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Após queixa de servidores
terceirizados da Empresa Bru
Service, referente ao atraso dos
pagamentos, por meio de reque-
rimento, o vereador André Ban-
deira (PSDB) está questionan-
do o Executivo e cobrando in-
formações sobre a situação.

O parlamentar quer saber se
a prefeitura tem ciência do ocor-
rido e qual atitude será toma-
da. Além disso, Bandeira quer
informação se a empresa, pres-

tadora de serviços de zeladoria,
tem previsão de quando será re-
alizado o depósito para os funci-
onários e se os recolhimentos de
benefícios também estão em dia.

“Essa situação precisa ser
resolvida o mais rápido possí-
vel, é inadmissível que o Execu-
tivo não tome nenhuma provi-
dência, levando em conta que
não é a primeira vez que a em-
presa atrasa o pagamento dos
funcionários”, disse o vereador.
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Vereador questiona atraso em
pagamentos de terceirizada

Na tarde de terça-feira, 11,
o deputado Alex de Madureira
se reuniu com o presidente do
Serviço Municipal de Água e Es-
goto de Piracicaba (Semae), Mau-
rício Oliveira. “Viemos ao Semae
cobrar melhorias no abasteci-
mento e fornecimento de água.
Principalmente em alguns pon-
tos específicos de Piracicaba”, afir-
mou o deputado estadual e Coor-
denador de Projetos Parlamenta-
res da Assembleia Legislativa do
Estado de São Paulo (Alesp).

AAAAAUTUTUTUTUTARQUIAARQUIAARQUIAARQUIAARQUIA

Alex de Madureira se reúne
com presidente do Semae

Aldo Guimarães

Na oportunidade, o parlamentar cobrou melhorias
no abastecimento e no fornecimento de água

O encontro aconteceu nas
dependências da autarquia
responsável pelo saneamento
básico do município de Piraci-
caba e ainda contou com a par-
ticipação do vereador Josef
Borges. “A presença de um re-
presentante da região de Árte-
mis, Lago Azul e Colinas de Pi-
racicaba, na pessoa de Maurí-
cio Alexandrino, foi importan-
te para que pudessem expor as
demandas desses bairros”,
completou Alex de Madureira.

NOTAS FISCAIS
Na tarde de ontem (terça-fei-
ra-11), o deputado estadual
Alex de Madureira recebeu
em seu escritório de Piraci-
caba a presidente do proje-
to “Notas Fiscais que Ilumi-
nam”,  Rafael la  Di  Ig l ia ,
acompanhada de Fernanda
Esposti, gestora do projeto
e da apoiadora, Claudia Re-
gina Ferreira Parussulo. A
campanha de conscientiza-
ção busca doações de no-

tas fiscais que serão rever-
tidas em créditos do Progra-
ma Nota Fiscal Paulista e
destinados para ajudar nas
despesas da Fundação Ilu-
mina para continuar a salvar
vidas através da realização
de Exames Precoce do Cân-
cer. Durante seu primeiro
mandato, Alex de Madureira já
destinou uma emenda parla-
mentar no valor de R$ 200
mil para o Hospital Ilumina.

Aldo Guimarães Assessoria Parlamentar

TAPA-BURACO
Por meio de indicação, o ve-
reador André Bandeira (PSDB)
solicita ao Executivo que seja
realizada operação tapa-bura-
cos em toda a extensão da
avenida Laranjal Paulista. “É
constante a reclamação de
munícipes sobre o trânsito na
avenida, sobretudo nessa
época de chuvas intensas. O
aumento de buracos em toda
a extensão da via tem se tor-
nado cada vez maior. É ne-
cessário que essa medida

seja tomada com urgência”,
disse o parlamentar. Na indi-
cação, o parlamentar solicita
que a operação seja realiza-
da em toda a extensão da via,
em seu duplo sentido, nos lo-
cais em que se faz necessá-
rio. A quantidade de buracos
torna a via extremamente sus-
cetível a acidentes ou descon-
trole dos motoristas a desvia-
rem dos buracos, colocan-
do em risco a vida de todos
que a utilizam para transitar.

CCCCCERIMONIALISTERIMONIALISTERIMONIALISTERIMONIALISTERIMONIALISTASASASASAS

Adiado o início das inscrições ao
concurso público da Câmara

A Comissão de Concurso Pú-
blico da Câmara Municipal de Pi-
racicaba, responsável pela orga-
nização e fiscalização do concur-
so público 1/2022, cujo edital foi
publicado em 3 de janeiro pela
Fundação Vunesp (Fundação
para o Vestibular da Universi-
dade Estadual Paulista "Júlio de
Mesquita Filho"), informa o adi-
amento do início das inscrições,
previsto para 12 de janeiro.

O adiamento se fez necessá-
rio para que sejam promovidos
ajustes técnicos e do cronograma

do concurso público. A nova data
será comunicada oportunamen-
te e poderá ser consultada na pági-
na www.vunesp.com.br/CPRC1901.
O comunicado da Comissão de
Concurso Público foi publicado
nesta terça-feira (11), também
no site da Fundação Vunesp.

O esclarecimento de dúvi-
das sobre o certame deve ser fei-
to exclusivamente com a Vunesp
pelo telefone (11) 3874-6300, de
segunda a sábado, das 8h às
18h, e pelo link "Fale Conosco",
no site www.vunesp.com.br.
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CEFALÉIA E A DENTIÇÃO
A cefaleia, conhecida como dor de ca-

beça, é um mal presente na vida da maioria
da nossa população. Segundo a Sociedade
Brasileira de Cefaleia, a doença é a sétima
mais incapacitante do mundo e atinge 140
milhões de brasileiros. Hábitos como má ali-
mentação, jejum prolongado, álcool e estres-
se são algumas das centenas de causas.

Dentre as cefaleias secundárias, há
dois tipos importantes que refletem pro-
blemas odontológicos. As infecções e in-
flamações geram dores de dentes que se
irradiam para toda a cabeça. E, por outro
lado, há a cefaleia resultante da disfun-
ção temporomandibular (DTM), que é o fun-
cionamento irregular da articulação tem-
poromandibular, responsável pelo movi-
mento de abertura e fechamento da boca.

A DTM é a principal causa de cefaleia
oriunda de problemas odontológicos. Segun-
do o cirurgião-dentista João Paulo Tangane-

li, membro da Câmara Técnica de Temporo-
mandibular e Dor Orofacial do Conselho Re-
gional de Odontologia de São Paulo
(CROSP), “as dores de cabeça provocadas
pela DTM pioram com a movimentação da
mandíbula, ocorrendo principalmente em re-
gião de têmporas. Há sensação de cansaço
na face, dores na parte em frente aos ouvidos,
ruídos na ATM e dificuldade para abrir a boca”.

Em geral, quem sofre de cefaleia por
DTM já peregrinou por muitos especialis-
tas médicos sem encontrar diagnóstico e
controle adequados. Como explica o Dr.
Tanganeli: “Caso o paciente perceba um
ou vários desses sintomas, deve procurar
um cirurgião-dentista especialista em DTM
para análise da dor orofacial. A confirma-
ção do diagnóstico pode ocorrer com exa-
me clínico realizado por esse profissional,
bem como por exames de imagem das
ATMs e dos músculos da mastigação”.
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Roberto Morais participa de
audiência pública da RMP
O encontro, organizado pela Secretaria Estadual de Desenvolvimento
Regional, foi realizado em formato híbrido (presencial e on-line)

O deputado estadual Rober-
to Morais (Cidadania) participou
nesta terça-feira (11) da primeira
audiência pública, em Limeira,
para debater propostas para a
construção do Plano de Desen-
volvimento Urbano Integrado
(PDUI) da Região Metropolitana
de Piracicaba (RMP). O encontro,
organizado pela Secretaria Esta-
dual de Desenvolvimento Regio-
nal, foi realizado em formato hí-
brido (presencial e on-line).

Outras duas audiências já es-
tão programadas: no dia 13 de
janeiro em Piracicaba (anfiteatro
da Secretaria Municipal de Edu-
cação - Rua Cristiano Cleopath,
1902 – Alemães) e no dia 19 de
janeiro, em Rio Claro (Câmara de
Vereadores - Rua 3, nº 945 – Cen-
tro), sempre às 14 horas. “Acom-
panhar a construção do Plano de
Desenvolvimento da Região Me-
tropolitana de Piracicaba é uma
grande realização. A sensação é
de que valeu muito a pena ter
acreditado nessa possibilidade lá
atrás quando percebemos todo o
potencial de Piracicaba ser refe-

rência para os municípios da re-
gião”, destaca o parlamentar.

Morais, autor do Projeto que
deu início à criação da Região
Metropolitana Piracicaba, também
reforça a importância da popula-
ção opinar e indicar ações por meio
dos instrumentos legais que estão
abertos neste momento. Qualquer
cidadão pode acessar o site https:/
/rmp.pdui.sp.gov.br, preencher
um formulário, escolher o tema de
interesse entre as quatro temáti-
cas disponíveis (planejamento
territorial e uso do solo; meio am-
biente, saneamento e recursos hí-
dricos; desenvolvimento econô-
mico e atendimento social; e
transporte e sistema viário) e en-
viar sua contribuição até sete dias
úteis após as audiências. Essas
proposições vão embasar a propos-
ta final do Plano, que acompanha
o Projeto de Lei (PL) que será en-
viado à Assembleia Legislativa.

RMP - A Região Metropolita-
na de Piracicaba foi sancionada em
agosto de 2021 com 24 municípios
integrantes (Águas de São Pedro,
Analândia, Araras, Capivari, Char-

queada, Conchal, Cordeirópolis,
Corumbataí, Elias Fausto, Ipeúna,
Iracemápolis, Leme, Limeira, Mom-
buca, Piracicaba, Rafard, Rio Cla-

ro, Rio das Pedras, Saltinho, Santa
Gertrudes, Santa Maria da Serra e
São Pedro) e uma população apro-
ximada de 1,5 milhão de pessoas.

Divulgação

Audiência pública da RMP aconteceu nesta terça-feira (11)

O vereador Josef Borges
(Solidariedade) acompanhou na
sede da concessionária Mirante
a apresentação dos trabalhos
desenvolvidos por alunos da 2ª
turma do Projeto Pioneiros, de-
senvolvido pela área de Respon-
sabilidade Social da empresa
com estudantes da rede pública
de ensino em 2021. O encontro
ocorreu no mês passado.

Segundo a coordenadora de
Responsabilidade Social da Mi-
rante, Maria Aparecida Draheim,
“o Projeto Pioneiros tem como
objetivo aprofundar o conheci-
mento dos jovens sobre o merca-
do de trabalho e a atuação de di-
ferentes profissões, estimulando
o pensamento crítico e reflexi-
vo, o senso de responsabilida-
de, a criatividade e a inovação".

Durante os encontros, os
alunos da escola estadual Pro-
fessor José Martins de Toledo
participaram de atividades e
workshops técnicos, que aborda-
ram temas como introdução ao
saneamento, aspectos legais da
prestação de serviços públicos de
água e esgoto, comunicação em-
presarial, responsabilidade soci-
al, preservação do meio ambiente,
entre outros. Após a imersão nos
assuntos, foi proposto aos estu-
dantes o desafio de elaborar um
projeto que contribua com o sane-
amento no bairro em que vivem.

Os projetos foram avaliados
por uma banca de profissionais es-
pecializados no setor de saneamen-
to, que teve a missão de selecionar
os trabalhos que respeitaram os
critérios de inovação e viabilidade

de implantação. “É muito gratifi-
cante desenvolver esse projeto por-
que enfatizamos a importância do
investimento em educação ambi-
ental, um tema que deve ser cada
dia mais aprofundado nas esco-
las”, ressaltou Maria Aparecida.

Para o vereador Josef Bor-
ges, os alunos superaram todas
as expectativas. "Todos estão de
parabéns pelos projetos apresen-
tados sobre o saneamento básico,
aliando inovação, tecnologia, cui-
dado social e ambiental. Eles pes-
quisaram sobre a realidade do
nosso distrito e propuseram so-
luções viáveis de serem aplicadas
para sanar, por exemplo, a difi-
culdade de acesso à nossa área
rural, a preocupação com o reuso
da água e do uso do resíduo do
tratamento de esgoto como adu-
bo", comentou Josef Borges.

No evento também participa-
ram a diretora da escola, Luciana
Christiano e o coordenador, Jor-
ge, que acompanharam as apre-
sentações dos sete grupos. "A Mi-
rante ampliou o conhecimento
desses estudantes do ensino mé-
dio com esse projeto, que dá
oportunidade para os jovens
aprenderem e se desenvolverem
cada vez mais", disse o vereador.

Cada projeto foi desenvol-
vido por duplas de alunos e o
melhor será premiado com um
notebook para cada um dos alu-
nos vencedores, além de concor-
rerem ao Prêmio Inovação - Ca-
tegoria Jovens Pioneiros da Ae-
gea, holding de saneamento da
Mirante ,  juntamente  com
participantes de todo o Brasil.

EEEEEDUCAÇÃODUCAÇÃODUCAÇÃODUCAÇÃODUCAÇÃO

Josef acompanha apresentação de
estudantes do Projeto Pioneiros

ASSINE E
ANUNCIE:
2105-8555
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Em reunião, Polezi debate
“fortalecimento cultural”
Encontro foi com o secretário Adolpho Queiroz, da Semac, para traçar metas
e apresentar demandas, visando o fortalecimento na cidade de Piracicaba

O vereador Fabricio Polezi
(Patriota) esteve reunido, nesta
terça-feira (11), com o secretário
da Ação Cultural (Semac), Adol-
pho Queiroz, para traçar metas
e apresentar demandas relacio-
nadas ao fortalecimento cultu-
ral em Piracicaba para 2022.

No encontro, Polezi salien-
tou que é preciso a união de es-
forços entre a Secretaria e a Câ-
mara Municipal para trazer e
oferecer cultura de forma
abrangente, que assista toda à
população de Piracicaba, de to-
das as crenças e raças e de to-
das as classes sociais. O verea-
dor também frisou que a cultu-
ra Piracicabana seja contempla-
da com o “resgate dos nossos va-
lores, nossos costumes e as nos-
sas tradições”, abordando todos

Assessoria Parlamentar

Fabricio Polezi se reuniu com Adolpho Queiroz, titular da Semac

os diferentes tipos de origens que
construíram a cidade, num aspec-
to macrossocial, que envolva a to-
dos os munícipes, indiferente de
sua etnia ou seu nível social.

“Nos últimos anos, várias
áreas da cultura de Piracicaba
eram assistidas de forma seleti-
va, numa abordagem micro soci-
al, que atendia apenas um peque-
no nicho de pessoas e que vem
resultando no desinteresse dos
munícipes, e quem perde com isso é
a nossa cidade”, disse o vereador.

Polezi agradeceu o encontro
com o secretário Adolpho e fez
questão de salientar que juntos
há muito o que oferecer e com
isso espera buscar resgatar a
cultura Piracicabana, preservan-
do a “nossa identidade herdada
pelos nossos antepassados”.

IGREJA REDIL DE CRISTO
nidade evangélica local com
ampla divulgação regional,
inclusive canal de televisão.
Givane é pioneira em Missões
no Interior do Brasil, e atual-
mente tem visitado a América
Latina, principalmente a Argen-
tina, onde residem familiares.

Divulgação

A missionária Givane Mendes
Cavalcante, da Assembleia de
Deus-Ministério Madureira,
montou caravana para a Ar-
gentina, Província de Buenos
Aires, cidade de General Ville-
gas, e esteve cooperando na
Igreja Redil de Cristo, comu-
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Procuradoria da Mulher apresenta
balanço e projeta novas ações

Procuradoria Especial da Mulher reuniu-se na terça-feira (11)

Guilherme Leite
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Evento debate HQs como
instrumentos de educação

O Crecin (Centro de Referên-
cia em Ensino de Ciências da Na-
tureza), em parceria com o Museu
“Luiz de Queiroz” e o Serviço de
Cultura e Extensão da Esalq, rea-
liza o evento “HQs na Escola”, que
será nos dias 24, 25 e 26. O objeti-
vo, com a atividade, é auxiliar no
ensino e demonstrar o potencial das
histórias em quadrinhos como fer-
ramenta de ensino-aprendizagem.

O evento abordará não ape-
nas o entender do que são as
HQs, mas também oferecer opor-
tunidades de explorar ao máxi-
mo demais áreas e tópicos liga-
dos a esse tipo de obra, partindo
desde sua utilização em sala de
aula, até processos editoriais, a
representatividade nas histórias,
a produção acadêmica, ativida-
des no mercado de trabalho, bem
como instigar a produção de qua-

drinhos como material próprio,
demonstrando aos alunos, pro-
fessores e demais públicos, a im-
portância e relevância do tema.

Este evento, de cunho gratui-
to, busca auxiliar diretamente a
profissionais da área da educa-
ção, sem excluir demais partici-
pantes, por meio de palestras,
bate-papos e oficinas práticas. Atre-
lado a ele, de forma complementar,
uma programação especial esta-
rá ocorrendo, presencialmente,
no Museu “Luiz de Queiroz”.

SERVIÇO
Inscrições: bit.ly/Incricao-
HQsNaEscola.  E-mai l :
museulq@usp.br. Para sa-
ber mais, basta seguir os
perfis dos organizadores no
Instagram: @crecin.esalq
@museulq @svcexesalq

Em sua primeira reunião no
ano, realizada nesta terça-feira (11),
a Procuradoria Especial da Mulher
da Câmara Municipal de Piracica-
ba projetou as ações para 2022,
com destaque para a atuação le-
gislativa e a discussão da partici-
pação feminina na política. Verea-
doras que integram o colegiado fi-
zeram uma avaliação positiva das
atividades realizadas em 2021.

O ano passado, que deu iní-
cio à 18ª legislatura da Câmara,
foi o primeiro da atual formação
da Procuradoria Especial da Mu-
lher, composta pelas vereadoras
Rai de Almeida (PT), Silvia Mora-
les (PV), do mandato coletivo A Ci-
dade É Sua, Ana Pavão (PL) e Ales-
sandra Bellucci (Republicanos).

O balanço das atividades de
2021 ratificou o papel da Procu-
radoria como intermediadora de
debates de políticas públicas vol-
tadas à mulher e elo do Poder
Legislativo com a sociedade. O

colegiado esteve à frente de di-
versos eventos realizados pela
Câmara, como reunião pública,
lives e debate sobre feminismo.

Também promoveu refle-
xões nas Semanas da Mulher, em
março, e Maria da Penha, em
agosto, e exerceu a coordenação
do grupo de trabalho da Rede de
Atendimento e Proteção à Mulher,
que congrega órgãos, entidades
e coletivos com o intuito de pen-
sar formas possíveis de enfren-
tamento à violência de gênero.

Na reunião desta terça-fei-
ra, as vereadoras e procurado-
ras Rai de Almeida, Silvia Mora-
les e Ana Pavão também inicia-
ram a coleta de sugestões para a
realização da Semana da Mulher
em 2022. A ideia é convidar in-
tegrantes da Rede de Atendi-
mento e instituições parceiras
para tratar da programação, que
deve contar com eventos na Câ-
mara e espalhados pela cidade.

Divulgação

Piracicaba acaba de ganhar
a Clínica Veterinária AmeMais,
dos veterinários Cássio Fernan-
des dos Reis e Bruna Munhoz
Lacerda. A clínica foi inaugura-
da no último dia 3 e funciona
na Rua José Ferraz de Carva-
lho, 792, no Centro , e o atendi-
mento é 24 horas. Os telefones
são 3377-8022 e 99290-2601.

Essa nova clínica é fruto
de uma ação dos veterinários
Cássio Fernandes dos Reis e
sua noiva Bruna Munhoz La-
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Clínica Veterinária
AmeMais atende 24h

Marli Munhoz, Cássio Fernandes, Bruna Munhoz Lacerda e Raul Lacerda

cerda, piracicabanos que re-
tornam à cidade para colocar
em prática, com muito cari-
nho e amor pela profissão e
pelos bichinhos, tudo o que já
aprenderam na profissão.

Os veterinários, felizes com
a clínica, mandam o seguinte re-
cado: “Esperamos todos vocês
que amam com o coração e alma
seus patudos para uma consulta
de rotina, vacinar, castrar e até
mesmo conhecer o espaço! Vo-
cês serão muito bem-vindos!”
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Vereador acompanha corte
de mato no Mário Dedini

O vereador Gustavo Pompeo
(Avante) acompanhou, na tarde
desta terça-feira (11), o corte de
mato no bairro Mário Dedini,
trabalho realizado por equipes
da Sedema (Secretaria Municipal
de Defesa do Meio Ambiente).

A solicitação do corte do
mato foi tema do ofício nº
281.2022, encaminhado pelo
parlamentar à pasta no início de
janeiro deste ano, motivado por
pedidos de moradores do bair-
ro: “os moradores da região es-
tavam enfrentando grandes pro-
blemas com animais peçonhen-
tos entrando nas residências,
que ficam localizadas próximas

Assessoria Parlamentar

Pompeo foi autor de ofício encaminhado em janeiro à
Sedema com solicitação de corte de mato na região.
Trabalhos foram realizados na tarde desta terça-feira (11)

aos pontos onde o mato estava
muito alto”, frisou o parlamentar.

“Na tarde de hoje nós tive-
mos a nossa solicitação atendi-
da, e eu acompanhei de perto os
trabalhos realizados pelos fun-
cionários da Sedema. É muito
importante atender essas solici-
tações da população para que os
moradores da região se sintam
mais seguros em suas residênci-
as”, complementou Pompeo.

Por fim, o vereador desta-
cou que continuará acompa-
nhando os trabalhos realiza-
dos pelas secretarias, "a fim de
buscar sempre o melhor para
a população piracicabana".
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Prefeito se reúne com
conselheiros tutelares

O prefeito Luciano Almeida
e a secretária municipal de As-
sistência e Desenvolvimento So-
cial, Euclidia Fioravante, partici-
param de reunião virtual com
membros dos Conselhos Tutelares
I e II, na terça-feira, 11. A ocasião
trouxe maior abertura para o diá-
logo e possibilidades de atendimen-
to às demandas apresentadas.

Entre as principais pautas, os
números de denúncias atendidas
em 2021, sendo 1.581 no primeiro
semestre e 2.581 no segundo, res-
saltaram a importância de mais
um Conselho Tutelar para a cida-
de. Rodolfo Hoff Júnior, conse-
lheiro da unidade I, explicou so-
bre as funções e atendimentos re-
alizados pelo órgão que atua com
o objetivo de ajudar a família, a
sociedade e o Estado a zelar pela
garantia de direitos e proteção da
criança e do adolescente. “Os ca-
sos de violações envolvendo a vi-
olência sexual, psicológica, aban-
dono, drogadição e negligência
com a educação tem crescido
consideravelmente”, explicou.

A atuação do Conselho Tute-
lar é receber denúncias sobre os
direitos violados e encaminhar
para o Ministério Público e demais
órgãos como os Centros de Refe-
rência de Assistência Social (Cras)
– casos que sugerem o fortaleci-
mento de vínculos e os Centros
de Referência Especializados de
Assistência Social (Creas), que
trabalham as violações de média
e alta complexidade. “Os acom-
panhamentos são imprescindíveis
e, para isso, precisamos do forta-
lecimento dos serviços dos Cras,
Creas, Crami e o aumento de tra-
balhadores para o atendimento,
além da Saúde e Educação para
os casos de violações que reque-
rem tais assistências, como pro-
blemas relacionados à drogadição
e evasão escolar”, comentaram os
conselheiros Victor Salvador e
Nivaldo Guidolin de Lima Filho.

Outra pauta foi a dificuldade
nas questões ligadas à saúde. “So-
mos muito procurados por pais
que nos pedem ajuda em relação
aos filhos que estão em situação
de drogadição e precisamos de
um apoio maior para ajudar es-
sas famílias”, comentou a conse-
lheira Angélica Avansi Aversa.

Durante a reunião, a secre-
tária Euclidia Fioravante infor-
mou que a Smads está se orga-
nizando para um encontro com
gestores dos municípios que fa-
zem parte da Região Metropoli-
tana de Piracicaba, visando a
instituição de protocolos co-
muns que efetivem a atuação do
sistema de garantia de direitos.

O prefeito Luciano Almeida
fez algumas pontuações e solici-
tou relatórios com dados dos úl-
timos quatro anos; uma avalia-
ção comparativa com informa-
ções de cidades equivalentes a Pi-
racicaba; um levantamento do
déficit de estrutura básica, seja na
saúde ou no atendimento dos
serviços do sistema de garantia
de direitos; além de um levanta-
mento sobre possíveis ações a
médio e longo prazo para derru-
bar as ocorrências de violação de
direitos. “Com esses dados e aná-
lises poderemos fazer um traba-
lho ainda mais efetivo, a partir
dos Conselhos Tutelares”, disse.

Euclidia considerou positi-
va a aproximação do prefeito e
os conselheiros tutelares. “É
uma importante abertura no
sentido de valorizar o trabalho
dos conselheiros, uma vez que
essa é uma luta antiga na cida-
de. Acredito que em conjunto
chegaremos à implantação do
terceiro Conselho Tutelar para
garantir de maneira mais efetiva
os direitos de crianças e adoles-
centes em Piracicaba”, concluiu.

Uma próxima reunião será
agendada para tratar sobre os
levantamentos solicitados.
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Reunião aponta carências
da UPA do Piracicamirim
Na noite de terça-feira (11), um encontro entre vereadores, representantes sindicais,
servidores e fornecedores terminou com a formação de comissão para apurar irregularidades

Um grupo de cerca de 60
pessoas, entre eles representan-
tes do funcionalismo, se reuniu
na noite de terça-feira (11), na
Câmara Municipal de Piracica-
ba, para tratar a situação da saú-
de no Município, especialmente
nos assuntos que envolvem a con-
tratação da OS, por parte da Pre-
feitura, que hoje administra a UPA
(Unidade de Pronto-Atendimen-
to) do bairro Piracicamirim.

Organizada pelo vereador
Cássio Luiz Barbosa, o Cássio
“Fala Pira” (PL), participaram da
reunião os vereadores Paulo Cam-
pos (Podemos), André Bandeira
(PSDB), Thiago Ribeiro (PSC), Pe-
dro Kawai (PSDB) e Rai de Almei-
da (PT). Eles receberam o grupo
que contou com servidores públi-
cos municipais das comunidades
da Zona Leste e Norte, de pasto-
res, do Conselho Municipal de
Saúde, representantes de fornece-
dores da saúde, entre outros.

Também participaram Jack-
son Santiago, do Gabinete do Go-
verno, e Daniela Molina, servido-
ra pública há 30 anos, atual che-
fe de gabinete do prefeito, e a ad-
vogada Juliana Baccarin, asses-
sora do gabinete do prefeito Lu-
ciano Almeida (Democratas).

Os principais temas foram a
busca por melhores condições de
trabalho, que passa, entre outras
coisas, pelo fornecimento adequa-
do de medicamentos, testes para
Covid-19 e outras enfermidades e
até mesmo de insumos básicos,
como materiais para higienização
das unidades e equipamentos de
proteção. Falta de médicos e ter-
ceirização também foram temas
recorrentes entre os participantes.

Reunião aconteceu na noite desta terça-feira (11), na Câmara Municipal de Piracicaba

Divulgação

Representantes do Labora-
tório Labsaúde, responsáveis
pela empresa, informaram que
estão sem receber os serviços
que prestaram para a Organiza-
ção Cegecon, responsável pela
UPA Piracicamirim, e que des-
de a terça-feira (11) não atende-
rão mais a unidade pública.

Eles argumentaram que o ser-
viço está sucateado e que os servi-
dores estão oprimidos e angustia-
dos com toda a situação, que os
custos com terceirizações estão
muito altos e o dinheiro investido
tem sido mal aproveitado, deixan-
do a população mais carente em
situação de vulnerabilidade.

O vereador André Bandeira
(PSDB) mencionou os projetos de
lei 153 e 154, ambos de 2021,
aprovados pelos vereadores.
“Aprovamos os dois e o prefeito
Luciano Almeida (DEM) instau-
rou um pedido judicial para que
fosse anulada a nossa aprovação,
onde que em trâmites judiciais o

Legislativo não tem como inter-
vir. Ansiamos que haja uma res-
posta o mais breve possível”.

A vereadora Rai Almeida (PT)
disse que vivemos em um momen-
to crítico mediante essa pandemia,
desde 2020, e servidores públicos
estão sendo desvalorizados. “É
necessário aguardarmos a trami-
tação do processo, mas a movi-
mentação, a cobrança são de ex-
trema importância”. Ela ainda
acrescentou que cabe ao prefeito
Luciano Almeida abrir novos
concursos, para novas contrata-
ções. “Todas as especialidades
médicas estão em falta”, destacou.

Thiago Ribeiro (PSC) afirmou
que o relato do Diretor Técnico
do Laboratório Labsaúde explica
a situação que estamos enfrentan-
do e o vereador Pedro Kwai
(PSDB) parabenizou a iniciativa
dos funcionários da saúde, colo-
cando seu gabinete à disposição.

Paulo Campos (Podemos)
mostrou indignação com o veto aos

PLs 153 e 154 por parte do prefeito
Luciano Almeida e relatou que em
suas visitas às UPAs, tentaram
impedir sua fiscalização. “Ninguém
vai impedir meu direito de fiscali-
zar, meu mandato está à disposi-
ção para atender e colaborar com
todos os servidores”, finalizou.

O vereador Cássio Luiz Fala
Pira (PL) destacou que como re-
presentantes da população, os par-
lamentares vão reunir as evidên-
cias e as provas para conseguir
reestruturar o sistema. “E vamos
unir nossas forças para melho-
rar com urgência a saúde de Pi-
racicaba, para que a população
pare de ser penalizada”, apontou.

Ficou decidido na reunião
que uma comissão, formada por
vereadores, representantes dos
funcionários e das comunidades,
em conjunto com o sindicato, irá
pleitear, em caráter emergenci-
al, uma reunião com o prefeito
para levar a ele as irregularida-
des que estão sendo apuradas.
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Gustavo Pompeo se reúne
com membros do Cerest

Na manhã de ontem, 12, o
vereador Gustavo Pompeo
(Avante) se reuniu com mem-
bros do Cerest (Centro de Refe-
rência em Saúde do Trabalha-
dor) e do Ministério Público do
Trabalho, para desenvolver um
plano de ação para o ano de 2022.

Na reunião que foi realiza-
da remotamente, estavam pre-
sentes: Clarissa Schinetsck, Pro-
motora do Ministério Público do
Trabalho de Campinas/SP, jun-
tamente com a equipe do Cerest,
representados por: Clarice Bra-
gantini, Enfermeira Especialista,
Alessandro da Silva Técnico em
Segurança do Trabalho e Már-
cia Tiveron do Cerest Estadual.

Durante o encontro, foram
tratados sobre possíveis eventos

Assessoria Parlamentar

Reunião remota aconteceu na manhã de quarta-feira (12)

com o intuito de conscientizar a
segurança e saúde ocupacional
para prestadores de serviço de
delivery, desde os motoboys até
os entregadores de carro. “A
saúde desses profissionais é o
que mais me preocupa, pois mes-
mo durante o período de pan-
demia, continuaram desenvol-
vendo suas atividades profissi-
onais”, comentou Gustavo.

“As ações que serão desen-
volvidas em parceria com diver-
sas instituições e secretarias do
município terão sempre o foco
em garantir mais segurança ao
trabalhador, melhorias na saú-
de e nos cuidados diários desses
profissionais que são tão neces-
sários para a sociedade no dia a
dia”, finalizou o parlamentar.
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Mostra “Batom, Lápis & TPM
2022” está com inscrições
abertas até 4 de fevereiro

As inscrições para a mostra
Batom, Lápis & TPM 2022 já es-
tão abertas. Realizada desde o
ano de 2011, a mostra é uma das
primeiras no mundo voltada ex-
clusivamente a artistas gráficas e
ilustradoras e faz grande sucesso
desde sua criação. As inscrições
podem ser feitas até 04/02.

Um das novidades deste ano
é que a edição 2022 fará parte do
evento Movimento das Águas,
uma exposição coletiva, parceria
entre Museu Prudente de Mora-
es, Teatro Erotides de Campos e
Salão Internacional de Humor de
Piracicaba, e tem a Água como
tema sugerido para os trabalhos.

"Água, além de ser um subs-
tantivo feminino tem total as-
sociação às mulheres. A água
está no choro, no parto, no dia-
a-dia. Cerca nosso corpo, plane-
ta e é essencial para a formação e
manutenção da vida. Por isso foi
o primeiro tema sugerido para a
mostra", disse Junior Kadeshi,
diretor do Salão de Humor.

Além da categoria temática
(opcional às artistas), os temas
são livres para trabalhos auto-

rais em caricatura, cartum, char-
ge, tiras (HQs) e esculturas.

Batom, Lápis & TPM é uma
exposição de artes gráficas, promo-
vida pela Prefeitura por meio da
Secretaria Municipal da Ação Cul-
tural (Semac), realizada desde 2011,
como programação oficial do Cen-
tro Nacional de Documentação,
Pesquisa e Divulgação de Humor
Gráfico de Piracicaba (CDHU) e com
apoio da Associação dos Amigos do
Salão Internacional de Humor de
Piracicaba (AHA), que propõe es-
timular e oferecer espaço a artis-
tas (amadoras ou profissionais)
brasileiras e estrangeiras, para
mostrar suas produções no âm-
bito das comemorações e reflexões
do Dia Internacional da Mulher.

O regulamento está dispo-
nível  no site https://salao
internacionaldehumor.com.br/
regulamento-batom-lapis-tpm-2022/
. Mais informações pelo telefone 19-
3432-2148 ou email contato@s
alaodehumor.piracicaba.sp.gov.br.

A Semac e o CEDHU ficam
no Parque do Engenho Central,
avenida Maurice Allain, 454,
Vila Rezende, Piracicaba.

O Caphiv (Centro de Apoio
aos Portadores de HIV/AIDS e
Hepatites Virais) recebeu na últi-
ma semana meia tonelada de
roupas que foram doadas pela
Assembleia Primitiva Deus É
Amor, de Rio das Pedras. A inici-
ativa faz parte das obras sociais
dos membros da igreja. "Em
2022, pretendemos fazer ações
descentralizadas e levaremos
nosso Varal Solidário de doações
para as comunidades de Piraci-
caba", esclarece Paulo Soares, pre-
sidente do Caphiv. Entre os itens
doados estão roupas de adultos e

crianças, calçados e acessórios.
A ação contou com o apoio da
técnica de enfermagem do Ca-
phiv, Medéia Scarassatti, que
disponibilizou seu próprio veícu-
lo para o transporte das doações.

"Somos muito gratos pela ge-
nerosidade desta atuação da Igre-
ja Assembleia Primitiva Deus É
Amor e vamos realizar grandes
atividades nas comunidades em
vulnerabilidade social de nossa
cidade para doar cada uma das
peças que estão com a gente. Va-
mos doar pra quem está mesmo
precisando", finaliza Soares.
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Caphiv recebe doação de
roupas para Varal Solidário

SRA. MARIA ROZI FABIANO DE
LIMA SILVERIO faleceu anteon-
tem, na cidade de Araras – SP, con-
tava 60 anos, filha dos finados Sr.
José Fabiano de Lima e da Sra.
Maria Candida Cavalheiro, era ca-
sada com o Sr. Donizetti Apareci-
do Silverio; deixa os filhos: Thiago
Ap. Muller; Wilson Ricardo Muller
e Silvia Lais de Lima Beltrame Bar-
boza. Deixa netos, demais familia-
res e amigos. Seu sepultamento
foi realizado ontem, tendo saído o
féretro às 16h00 do Velório do
Cemitério Municipal de Rio das Pe-
dras – SP, para a referida necró-
pole em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

SR. ROBSON SARAPU DE OLIVEI-
RA faleceu anteontem, nesta cida-
de, contava 48 anos, filho do Sr.
João Leite de Oliveira, já falecido e
da Sra. Reni Sarapu de Oliveira, era
casado com a Sra. Franciele Rafa-
ela Sarapu, deixa os filhos: Melissa
Sarapu e Nicolas Sarapu. Deixa ir-
mãos, demais familiares e amigos.
Seu sepultamento foi realizado on-
tem, tendo saído o féretro às 13h30
da sala “A” do Velório do Cemitério
Parque da Ressurreição, para a re-
ferida necrópole em jazigo da famí-
lia. ABIL GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

SRA. ALICE THAINA DIAS DA SIL-

VA faleceu anteontem, nesta ci-
dade, contava 25 anos, filha do
Sr. Orlando Carlos Dias e da Sra.
Maria Aparecida  Sapia Pedroso,
era casada com o Sr. Saulo Orion
da Silva, deixa as filhas: Maria
Eduarda Dias da Silva e Ana Luiza
da Silva. Deixa irmãos, demais fa-
miliares e amigos. Seu sepultamen-
to foi realizado ontem, tendo saído
o féretro às 17h00 da sala 01 do
Velório do Cemitério Municipal da
Vila Rezende, para a referida ne-
crópole em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

SRA. REGINA MINELLI VIDAL fa-
leceu anteontem, nesta cidade,
contava 75 anos, filha dos fina-
dos Sr. Antonio Minelli e da Sra.
Ana Rocha Minelli, era viúva do Sr.
Antonio Vidal, deixa os filhos: Ana
Lucia Vidal de Moura, casada com
o Sr. Ariovaldo Ap. De Moura e An-
tonio Carlos Vidal, já falecido. Dei-
xa netos, bisnetos, demais famili-
ares e amigos. Seu sepultamento
foi realizado ontem, tendo saído o
féretro às 16h00 da sala 02 do Ve-
lório do Cemitério Municipal da Vila
Rezende, para a referida necró-
pole em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

PASTOR JOSÉ ALFREDO FORTINI
faleceu ontem, nesta cidade, con-

FALECIMENTOS
tava 66 anos, filho dos finados Sr.
Nicolau Fortini e da Sra. Maria Apa-
recida Fortini, era casado com a Sra.
Maria Eliana da Silva Fortini; deixa os
filhos: Marcio Leandro Fortini, casa-
do com a Sra. Ana Carolina Santos;
Francine Ariane Fortini Marques, ca-
sada com o Sr. Airton Marques Neto
e Cristian Evandro Fortini. Deixa ne-
tos, demais familiares e amigos. Seu
sepultamento foi realizado ontem,
tendo saído o féretro às 15h30 da
Igreja Universal Terra Santa, situa-
da na Av. Francisco Abel Pereira,
1701, bairro Jaraguá Piracicaba-
SP, para o Cemitério Municipal da
Vila Rezende, em jazigo da família.
ABIL GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

SRA. SENHORINHA MARIA DE JE-
SUZ faleceu anteontem, na cidade
de Rio das Pedras – SP, contava 90
anos, filha dos finados Sr. Francis-
co Joaquim Rocha e da Sra. Maria
de Jesuz, era viúva do Sr. Antonio
Pereira Lopes; deixa os filhos: Ma-
ria Yeda; Nivaldo; Milton; José Ni-
vando; Joana; José dos Reis; Adil-
son; Marcos Antonio; Maria Apa-
recida; Odair; Benilton e Maycon.
Deixa netos, bisnetos, demais fa-
miliares e amigos. Seu sepultamen-
to foi realizado ontem, tendo saído
o féretro às 13h00 do Velório do
Cemitério Municipal de Rio das Pe-
dras – SP, para o Cemitério Par-

que da Paz na cidade de Rio das
Pedras – SP, em jazigo da família.
ABIL GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

SR. JOSÉ PAES faleceu ontem,
nesta cidade, contava 85 anos, fi-
lho dos finados Sr. João Paes e da
Sra. Benedicta Pecim, era casado
com a Sra. Theresinha Rossi Paes,
deixa os filhos: Paula Cristina Paes
Furlan, casada com o Sr. Antonio
Angelo Furlan; Jose Fabio Paes;
Paulo Henrique Paes, casado com
a Sra. Iris Dagmar Paes e Rodrigo
Fernando Paes, casado com a Sra.
Ana Tereza Toledo Stella. Deixa ne-
tos, bisnetos, demais familiares e
amigos. Seu sepultamento foi reali-
zado ontem, tendo saído o féretro
às 15h00 do Velório da Saudade,
sala “06” para o Cemitério Municipal
da Saudade, em jazigo da família.
ABIL GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

SR. JOSE ROBERTO DE ARAUJO
faleceu ontem, nesta cidade, con-
tava 47 anos, filho dos finados Sr.
Benedito de Araujo e da Sra. Lu-
zia Pires. Deixa irmãos, sobrinhos,
demais familiares e amigos. Seu
sepultamento será realizado hoje,
saindo o féretro às 14h30 do Ve-
lório Municipal de São Pedro/SP,
para o Cemitério Parque São Pe-
dro/SP, em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

FALECIMENTOS
SRA. MARIA DIRCE VITTI faleceu
ontem na cidade de Piracicaba aos
90 anos de idade e era filha do Sr.
Ângelo Vitti e da Sra. Rosa Vitti,
ambos falecidos. Deixa parentes
e amigos. O seu sepultamento
deu-se ontem as 10:30 hs, saindo
a urna mortuária do Velório “C” do
Cemitério Parque da Ressurreição
para a referida necrópole onde foi
inumada em jazigo da família.
(GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)

SR. JOSÉ ANTONIO COSSA fale-
ceu ontem na cidade de Piracica-
ba aos 71 anos de idade e era
casado com a Sra. Martha Nunes
da Silveira Cossa. Era filho do Sr.
Rodolpho Cossa e da Sra. Maria
Magdalena Maniero Cossa, faleci-
dos. Deixa os filhos: Rodrigo Cos-
sa, Daniel Cossa e Mauricio Cos-
sa, os enteados, Patricia Simões
e Israel Ap. Simões. O seu sepul-
tamento deu-se ontem as 17:00 hs,
saindo a urna mortuária do Velório
Municipal da Vila Rezende – Sala
03 para a referida necrópole onde
foi inumado em jazigo da família.
(GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)

SRA. MARIA ANTONIA VICTORI-
NO ZAMBAO faleceu ontem na ci-
dade de Piracicaba, aos 86 anos
de idade e era viúva do Sr. Atílio
Antônio Zambao. Era filha do Sr.
Antônio Victorino e da Sra. Bene-
dicta da Silva, ambos falecidos.
Deixa os filhos: Cleusa das Gra-

ças Zambao Correr, Julio Cesar
Zambao, Claudio Gonçalves Zam-
bao, Valdir Antônio Zambao, Tania
Penha Zambao Defant e Reinaldo
Zambao. Deixa ainda netos, bisne-
tos e demais parentes. O seu cor-
po foi transladado em auto fúnebre
para a cidade de Charqueada e o
seu sepultamento deu-se ontem as
15:00 hs, saindo a urna mortuária
do Velório Municipal de Charquea-
da, seguindo para o Cemitério Mu-
nicipal naquela localidade, onde

foi inumada em jazigo da família.
(GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)

SRA. LUIZA MARIA DE ASSIS
FREITAS faleceu anteontem na ci-
dade de Santa Gertrudes/SP aos
91 anos de idade era viúva do Sr.
Onilio José de Freitas. Filha do Sr.
Manoel Gomes de Assis e da Sra.
Maria Rosa de Assis. Deixa os fi-
lhos: Agnaldo casado com Rosa-
na, Izaias casado com Lucia, Izael
casado com Sidneia, José Eduar-

do casado com Eva, Sebastião ca-
sado com Maria da Penha, Adenilza
Maria, Eva Maria e João casado
com Aparecida. Deixa também ne-
tos, familiares e amigos. O seu se-
pultamento deu-se ontem às 14:30
hs,  saindo a urna mortuária do
Velório Municipal de Santa Gertru-
des /SP seguindo para o Cemitério
Municipal de Santa Gertrudes /SP
para referida necrópole, onde foi
inumado em jazigo da família.
(GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)
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USADOS PARA VENDER
- Motor Bomba D´Agua, motor de 15 HP acoplado com bom-
ba de 3 estágio – R$ 1.500,00

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

- Rodas para Ford 2000 – R$ 500,00

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

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

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

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

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

Vários outros cofres novos e usados.

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

ALUGA-SE
SALA COMERCIAL

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

com Tadeu.

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

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

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

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

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

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

CONTRIBUIÇÃO SINDICAL
EDITAL DO ART. 605 DA CONSOLIDAÇÃO

DAS LEIS DO TRABALHO

Pelo presente edital, que se publica para cumprimento do
disposto no art. 605 da Consolidação das Leis do Trabalho –
CLT, as indústrias metalúrgicas, mecânicas, de material elé-
trico, eletrônico, siderúrgicas e fundições sediadas na base
territorial das cidades de Piracicaba-SP, Saltinho-SP e Rio
das Pedras-SP, vinculadas a este SINDICATO DAS INDÚS-
TRIAS METALÚRGICAS, MECÂNICAS, DE MATERIAL ELÉTRI-
CO, ELETRÔNICO, SIDERÚRGICAS E FUNDIÇÕES DE PIRA-
CICABA, SALTINHO E RIO DAS PEDRAS – SIMESPI (art. 579
da CLT), associadas ou não-associadas, ficam comunicadas
para o recolhimento da CONTRIBUIÇÃO SINDICAL prevista
na Consolidação das Leis do Trabalho, em seus artigos 580,
inciso III e parágrafos e 587. A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL é
facultativa aos empregadores nos termos do art. 579 da CLT,
devendo ser calculada sobre o valor do capital social (art.
580, III da CLT), a ser recolhida preferencialmente junto à Caixa
Econômica Federal, ou ainda, em estabelecimentos bancári-
os integrantes do Sistema de Arrecadação de Tributos Fede-
rais, ou em Casas Lotéricas, até o dia 31 de janeiro de 2022,
impreterivelmente (art. 587 da CLT), sob pena de ficarem im-
pedidos de participar de Concorrências Públicas Administra-
tivas e de obterem registro ou licença nas Prefeituras Munici-
pais para funcionamento dos seus estabelecimentos, con-
forme art. 607 e 608 da CLT, bem assim de sofrerem cobran-
ça judicial acrescida das penalidades legais (art. 606 da CLT).
As empresas deverão emitir a guia para recolhimento da
contribuição sindical patronal através do site do SIMESPI
(http://www.simespi.com.br). Em caso de dúvidas quanto ao
preenchimento da guia, especialmente quanto ao cálculo
do valor devido, deverão entrar em contato com o Depto.
Financeiro do SIMESPI, através do telefone (19) 3417-8600.

Piracicaba, 10 de janeiro de 2022

EUCLIDES BARALDI LIBARDI
Presidente

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOMBUCA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOMBUCA

CONVITE

AUDIÊNCIA PÚBLICA DA SAÚDE
A Secretaria  Municipal de Saúde de Mombuca convida a todos para participarem da
Audiência Publica da Saúde que se realizará no dia 25 de janeiro  de 2022, às 09h00m,
na Câmara Municipal de Mombuca, situada à Rua Amadeu, nº 255, Centro, para presta-
ção de contas à população das despesas, receitas e serviços apresentados na Saúde
durante o 3º quadrimestre de 2021.
Observadas as cautelas necessárias em função da pandemia do Coronavírus, entre reforço
dos procedimentos de higienização e limpeza, disponibilização de álcool gel, uso obrigatório
de máscaras, limitação de pessoas, evitando-se aglomeração e distanciamento mínimo de 2
metros entre as pessoas participantes.
Contamos com a presença de todos.
A entrada é aberta a todos os cidadãos.

Dra. Maria Cristiane Nicolai
Diretora da Saúde de Mombuca
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Piracicaba registra “redução
histórica” de acidentes com
óbitos em vias públicas
De acordo com o sistema Infosiga, de janeiro a novembro do ano passado
foram registrados 14 óbitos, sendo menor índice nesse período desde 2015

Como aliado para acompa-
nhar o fluxo do trânsito no mu-
nicípio e realizar ações de melho-
ria visando a segurança, a Semut-
tran conta com a Central Integra-
da de Monitoramento e Mobili-
dade (CIMM), que opera com 35
câmeras de monitoramento, mó-
veis e fixas. De acordo com a Se-
muttran, a CIMM permite que os
agentes de trânsito monitorem o
trânsito das principais vias do mu-
nicípio e detectem, rapidamente,
qualquer intercorrência, acionan-
do então os órgãos responsáveis
para rápida solução dos proble-
mas encontrados. Faz parte
também do trabalho da CIMM a
Central Semafórica em tempo
real que, com base no monitora-
mento, os agentes podem ajus-

Andressa Mota/CCS

As vias municipais de Piraci-
caba, que são administradas pela
Prefeitura, por meio da Secretaria
Municipal de Mobilidade Urbana,
Trânsito e Transportes (Semut-
tran), mantêm redução histórica
de acidentes com óbitos no acu-
mulado de janeiro a novembro de
2021. De acordo com o sistema
Infosiga, de janeiro a novembro do
ano passado foram registrados 14
óbitos decorrentes de acidentes em
vias municipais, menor índice da
série histórica no comparativo do
mesmo período desde 2015.

O Infosiga, sistema que reúne
informações de acidentes e mor-
tes no trânsito, é gerido pelo pro-
grama Respeito à Vida, do Estado
de São Paulo. De acordo com da-
dos do sistema, de janeiro a no-

vembro de 2015 foram registrados
42 óbitos em vias municipais de
Piracicaba. Analisando o mesmo
período, em 2016 foram registra-
dos 18 óbitos. Em 2017, foram 27.
Em 2018, foram 17. Em 2019, fo-
ram 21. Em 2020, foram 20. E, em
2021, o menor índice: 14 óbitos.

“Os dados referentes ao
acumulado de janeiro a dezem-
bro de 2021 devem ser divulga-
dos pelo Infosiga em 20/01. Mas
já podemos ter um panorama
que, com certeza, nossas vias fo-
ram mais seguras no ano passa-
do. Isso como resultado do tra-
balho diário da Semuttran, com
ações de engenharia e educação
no trânsito, além de melhorias que
implantamos”, destaca a titular
da Semuttran, Jane Franco.

tar o tempo dos semáforos, para
gerar mais fluidez e segurança.

Além das ações pontuais em
locais estratégicos de grande
fluxo de veículos, visando a re-
dução de acidentes, como o re-
forço de sinalização horizontal
e vertical, em 2021 a Semuttran
iniciou o projeto-piloto de im-
plantação de LRV's (Linhas de
Redução de Velocidade) em seis
pontos da cidade. “Outro ponto
importante é que a frota de veí-
culos de Piracicaba cresceu em
torno de 3% ao ano, desde 2015.
Hoje temos cerca de 330 mil ve-
ículos registrados e nossas ativi-
dades em conjunto da engenha-
ria, educação e fiscalização de
trânsito mostram resultado posi-
tivo", analisa ainda a secretária.

O Infosiga, sistema que reúne informações de acidentes e mortes no trânsito, é gerido pelo programa Respeito à Vida, do Estado de São Paulo
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Primeira vacinação do ano tem
movimento acima do normal
A Secretaria de Saúde, além da vacinação da Covid-19, realizou também uma campanha de coleta de exames para diagnosticar os casos suspeitos

A Secretaria Municipal de
Saúde de Rio das Pedras expli-
ca os questionamentos sobre o
Mutirão de Vacinação contra a
Covid-19 realizado sábado  (8).
Informa que, há meses, está re-
alizando as vacinações exclusi-
vamente nos dias de sábados em
virtude de que a demanda nos
dias de semana estavam com
baixíssima adesão ficando in-
viável estender a campanha.

Sobre as filas ocorridas no

mutirão deste sábado (08), as
mesmas se deram devido a
grande adesão de pessoas com
segundas e terceiras doses atra-
sadas, e também um grande
aumento de pessoas procuran-
do receber a primeira dose do
imunizante, também houve
muitos idosos procurando a dose
de reforço, e, por serem um gru-
po de maior risco por estarem
mais expostos foram priorizados.
Com essa nova onda crescente

de casos da Covid-19 que esta-
mos enfrentando, fez com que
todas essas pessoas procuras-
sem regularizar a imunização,
causando essa demanda ines-
perada, que gerou as filas.

A Secretaria Municipal de
Saúde, além da vacinação da Co-
vid-19, realizou também uma
campanha de coleta de exames
para diagnosticar os casos suspei-
tos da Covid-19, com a intenção
de desafogar a demanda de aten-

dimento do nosso Pronto Socor-
ro. Informa, também, que estamos
com baixas no efetivo em virtude
de colaboradores que estão em iso-
lamento domiciliar devido ao Co-
vid-19, eventos esses que reduzi-
ram nosso efetivo para o mutirão.

“Lamentamos o ocorrido e
pedimos a compreensão de todos,
sabemos que ficar em fila não é
agradável. Porém, destacamos a
importância dessa procura de va-
cinas pela população que estava

com suas vacinas em atraso, e
também das pessoas que estão pro-
curando se vacinar pela primeira
vez, devido a esse novo cenário que
estamos vivendo nessa nova onda
da Covid-19”, afirma a secretaria.

A Secretaria Municipal de
Saúde de Rio das Pedras informa
a população que irá expandir os
horários de vacinação para melhor
atender a demanda, em breve será
lançado o novo Cronograma de
Vacinação. Salienta que as filas

deste sábado (8), foram um
evento isolado, e a Secretaria
Municipal de Saúde já está tra-
balhando para atender a popula-
ção da melhor maneira possível.

A vacinação nesta semana
acontecerá na sexta dia 14 entre
as 07 e ás  12h. No sábado (15),
entre as 8 e 16h, ambas na UBS Dr
Matheus Gabriel Bonassa. E a par-
tir da semana que vem haverá va-
cinação nos bairros. (Secretaria
da Saúde de Rio das Pedras)

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

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

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os docu-
mentos exigidos pelo Artigo 1525 do Código Civil Brasileiro:

LEONARDO ARTHUZO PADOVEZI e LARISSA DE LIMA, sendo
o pretendente: nacionalidade brasileiro, solteiro, lavrador,
nascido em Rio das Pedras - SP, aos 30/10/1997, residente
e domiciliado Na Rua Rotary Club, nº 501, Jardim São Cristó-
vão I, Rio das Pedras - SP, filho de LUIZ FERNANDO PADO-
VEZI e de MARLENE APARECIDA ARTHUZO PADOVEZI; e a
pretendente: nacionalidade brasileira, solteira, assistente ad-
ministravo, nascida em Rio das Pedras - SP, aos 26/09/1997,
residente e domiciliada na Rua Rotary Club, nº 501, Jardim
São Cristóvão I, Rio das Pedras - SP, filha de WILLIANS RO-
GER DE LIMA e de ALESSANDRA GALEGO DE FREITAS.

JEFERSON DARLAN DE SOUSA ALVES e CAMILA RAFAELA
CIPRIANO GOZZER, sendo o pretendente: nacionalidade bra-
sileiro, solteiro, ajudante de logística, nascido em Rio das
Pedras - SP, aos 31/10/1993, residente e domiciliado Na
Rua Fausto Giusseppe Defavari, nº 7, Vitória Perin Cezari-
no, Rio das Pedras - SP, filho de MESSIAS FERREIRA ALVES
e de JOSEFA IVANILDA DE SOUSA ALVES; e a pretendente:
nacionalidade brasileiro, viúva, costureira, nascida em Rio
das Pedras - SP, aos 06/03/1989, residente e domiciliada
na Rua Fausto Giusseppe Defavari, nº 7, Vitória Perin Ceza-
rino, Rio das Pedras - SP, filha de APARECIDA CIPRIANO.

DEIVIT RODRIGUES ALBINO e HELOÁ VICENTE DE OLIVEIRA
SILVA, sendo o pretendente: nacionalidade brasileiro, soltei-
ro, operador de máquinas, nascido em Rio das Pedras - SP,
aos 13/09/1995, residente e domiciliado na rua Piracicaba, nº
91, bairro Luiz Massud Coury, Rio das Pedras - SP, filho de
PEDRO BANDEIRA ALBINO e de ROSELÍ RODRIGUES DE
LIMA; e a pretendente: nacionalidade brasileira, solteira, babá,
nascida em Rio das Pedras - SP, aos 27/12/1996, residente e
domiciliada na rua Orandi Silvestre, nº 98, bairro Luiz Massud
Coury, Rio das Pedras - SP, filha de ANTONIO CARLOS DA
SILVA e de LUIZA APARECIDA VICENTE DE OLIVEIRA SILVA.

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na
forma da Lei. Lavro o presente, que afixo no lugar de cos-
tume e publico pela Imprensa Local. Rio das Pedras,13 de
janeiro de 2022. A Oficial: SONIA MARLY DE ALMEIDA
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